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Resumo 

 
 Esta dissertação engloba cinco artigos sobre a dinâmica dos preços no mercado 

de habitação, a importância das características institucionais e o impacto dos preços da 

habitação na rendibilidade e risco dos bancos. O primeiro artigo consiste na 

determinação endógena das quebras estruturais no mercado de habitação dos países da 

U.E.-15 e a sua relação com as alterações de políticas ocorridas nesses países. O 

segundo artigo tem por objectivo avaliar a importância das características institucionais 

associadas ao sistema de crédito hipotecário, mercado de arrendamento e de habitação e 

sistema fiscal, na dinâmica dos preços da habitação e seu contributo para a explicação 

de diferentes comportamentos dos preços da habitação entre os países da U.E.-15. Dada 

a forte exposição do sector bancário a activos imobiliários, no terceiro estudo empírico é 

analisado se o risco do mercado imobiliário deve ser incluído, conjuntamente com os 

riscos de mercado e taxa de juro, nos modelos de avaliação de activos dos bancos. Em 

particular, avaliámos a sensibilidade dos retornos das acções dos bancos aos retornos do 

sector imobiliário e à dimensão e exposição dos bancos ao sector. No quarto artigo é 

analisado o impacto dos preços da habitação e da exposição dos bancos aos activos 

imobiliários no desempenho dos bancos por via da qualidade dos empréstimos. 

Finalmente, no último artigo é analisada a existência de bolhas nos preços do activo 

habitação na U.E.-15 e a sua relação com comportamentos de herding por parte dos 

bancos. 
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Abstract 

 
 This dissertation consists of five papers on the housing market prices dynamics, 

the importance of institutional characteristics and the impact of house prices on the 

profitability and riskiness of banks. The first paper consists on an endogenous 

determination of structural breaks in the housing markets of the EU-15 countries and its 

relationship to policy changes that have occurred in those countries. The second paper 

studies the importance of institutional characteristics linked to mortgage loans system, 

housing and rental markets and tax system, in the housing price dynamics and their 

contribution to explain the differential behavior of house prices across the EU-15 

countries. Given the high banking sector’s exposure to real estate assets, in the third 

empirical study, we analyze whether the housing market risk factor should be included 

jointly with market risk and interest rates in asset pricing models. In particular we study 

the sensitivity of bank returns to real estate returns and to the size and bank’s exposure 

to the sector. The fourth paper investigates the impact of housing prices and exposure to 

real estate assets on the risk and profitability of banks. Finally, the last paper analyzes 

the existence of asset price bubbles in the EU-15 housing markets and its relation to 

herding behavior among banks. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Motivação�e�Propósito�do�Estudo�
 
 

A recente crise do subprime revela a importância do mercado de habitação nas 

economias.  

As razões da escolha do activo habitação como objecto de estudo desta tese são 

essencialmente quatro. Primeiro, a habitação constitui a principal fonte de riqueza da 

maioria dos proprietários, e o efeito riqueza do activo habitação no consumo das 

famílias é significativo e em algumas economias superior ao efeito riqueza dos activos 

financeiros (ver por exemplo, Case et al. 2001; Benjamin et al. 2004; Campbell e Cocco 

2007). A importância do efeito riqueza é variável de país em país em função da 

proporção do número de famílias detentoras de habitação própria. A segunda razão e 

relacionado com a primeira, prende-se com o activo habitação constituir o principal 

activo dos portfolios dos proprietários de habitação (Englund et al. 2002 e Flavin e 

Yamashita, 2002). Terceiro, as quedas dos preços do activo habitação tendem a ter um 

impacto sobre a economia superior ao que resulta do colapso dos preços dos activos 

financeiros (Helbling e Terrones, 2003). Estes autores analisaram o comportamento dos 

mercados imobiliários e de acções para os países industrializados desde o pós-guerra, 

nos períodos posteriores ao fim de bolhas especulativas nos mercados imobiliários e de 

acções. A evidência que apresentam é que os períodos posteriores às bolhas 

especulativas de preços nos mercados de habitação se caracterizam por quedas abruptas 

dos preços (30% no caso da habitação), do produto nacional (cerca de 8%), e elevadas 

perdas no sector financeiro. Quarto, dado que as aquisições de habitação são realizadas 

pelo motivo consumo e não tanto pelo motivo investimento, sendo os custos de 

transacção elevados, e dada a heterogeneidade e iliquidez destes activos, a arbitragem 

tende a ser limitada. Consequentemente a correcção dos preços para o seu valor 

fundamental não é um processo instantâneo, possibilitando que ineficiências ao nível 

dos preços ocorram por períodos longos.  

 Os imóveis constituem, por outro lado, uma das principais garantias utilizadas na 

concessão de crédito. Uma redução nos preços, associada a uma fragilização da situação 
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das famílias pode colocar em risco a estabilidade do sistema financeiro com 

consequências macroeconómicas importantes (Bordo e Jeanne, 2002). 

Atendendo ao efeito riqueza das habitações no consumo das famílias, na 

actividade de construção civil e no sector financeiro, os movimentos dos preços na 

habitação tendem a reforçar e em algumas ocasiões mesmo estará na origem dos ciclos 

económicos.  

 

A nível europeu, apesar do processo de convergência para adesão à U.E. 

persistem diferenças significativas ao nível dos mercados de habitação e no 

funcionamento das instituições financeiras, nomeadamente no que respeita às 

características institucionais associadas ao sistema de crédito hipotecário, ao mercado de 

arrendamento e ao sistema fiscal. Maclennan et al. (1998) e Calza et al. (2007) referem 

que seria de esperar a existência de um mercado único ao nível do mercado de 

habitação, mas a evidência não aponta ainda nesse sentido. Calza et al., (2007) 

argumentam que estas diferenças reflectem-se nas respostas aos choques no mercado 

imobiliário e poderão ajudar a explicar as diferenças na volatilidade dos preços da 

habitação entre os vários países. 

No estudo da dinâmica dos preços da habitação há ainda a possibilidade de 

mudanças institucionais nos países membros poderem originar quebras de estrutura no 

comportamento dos preços da habitação, sendo o impacto deste efeito muitas vezes 

negligenciado na literatura empírica. 

A coincidência entre os ciclos de crédito e os ciclos dos preços dos imóveis, 

amplamente estudada pela literatura (IMF 2000; BIS 2001; Zhu 2005; IMF 2008), 

corrobora a importância do estudo do mercado de habitação. Teoricamente, existe 

potencialmente uma causalidade bidireccional entre os preços dos imóveis e os 

empréstimos bancários. Por um lado, os preços dos imóveis tendem a influenciar a 

disponibilidade de crédito por via de efeitos riqueza e efeito acelerador financeiro 

(Bernanke e Gertler, 1999 e Kiyotaki e Moore, 1997). Por outro lado, a disponibilidade 

de crédito pode afectar os preços dos imóveis, pois o aumento da disponibilidade de 

crédito facilita a expansão da procura de imóveis. As conclusões em termos da relação 

de causalidade entre os preços da habitação e o crédito concedido têm importantes 

implicações em termos das políticas monetárias a seguir com vista a controlar os preços 

dos imóveis. 
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Acresce que nos países com sistemas financeiros desenvolvidos é usual verificar-

se uma elevada exposição do portfolio dos bancos, de forma directa ou indirecta, ao 

sector imobiliário. A elevada exposição ao sector imobiliário faz com que alterações do 

valor dos imóveis tenham um impacto potencial significativo no risco de default dos 

bancos e na sua rentabilidade. Esta situação é especialmente crítica durante as crises do 

sector imobiliário, em que as perdas dos bancos tendem a aumentar dramaticamente, 

podendo colocar em perigo de colapso todo o sistema financeiro (como é o caso da 

recente crise internacional do subprime). Desta forma, o estudo do impacto dos preços 

dos imóveis no risco e rendibilidade dos bancos é da maior relevância, pela importância 

que este sector tem no crescimento económico e na estabilidade das economias.  

Dada a importância do mercado de habitação, vários estudos têm sido realizados 

no sentido de analisar o crescimento e colapsos periódicos dos preços do mercado de 

habitação e os factores que explicam os desvios dos preços da habitação face aos 

fundamentais (Levin e Wright 1997; Himmelberg et al. 2005; Brunnermeier e Julliard 

2008; Payne e Waters 2007). Os ciclos de crescimento e colapso do mercado de 

habitação podem também reflectir a existência de comportamentos de herding por parte 

dos agentes participantes no mercado de habitação causados por cascatas de informação, 

problemas de agência e/ou ineficiências informacionais (e.g., Baddeley 2005; Uchida e 

Nakagawa 2007; Piazzesi e Schneider 2009; Pierdzioch et al. 2010).  

O objectivo desta tese consiste em obter nova evidência empírica sobre a 

dinâmica dos preços da habitação e importância das características institucionais nessa 

dinâmica, e sobre o impacto dos preços da habitação na rendibilidade e risco dos 

bancos. As análises empíricas usam dados dos países da U.E.-15, em que diferenças 

institucionais e correspondentes alterações estruturais são tidas em conta, em cada um 

dos estudos empíricos.  

Assim, o primeiro objectivo da investigação consiste na determinação endógena 

das quebras estruturais no mercado de habitação da U.E.-15 e sua relação com as 

alterações de políticas ocorridas nos países. O segundo objectivo, relacionado, avalia se 

as características institucionais são um dos determinantes dos preços das habitações e se 

ajudam a explicar os diferentes níveis de volatilidade verificados nos 15 países.  

Apesar da importância das características institucionais na dinâmica dos preços 

da habitação (por exemplo, Maclennan et al. 1998, ECB 2003, Tsatsaronis e Zhu, 2004, 

Calza et al. 2007 e Miles e Pillonca 2008) existem duas lacunas importantes na 
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literatura que estes dois estudos procuram analisar. Por um lado, a investigação sobre 

alterações de estrutura no mercado de habitação é reduzida, e não existe evidência sobre 

quebras de estrutura no mercado de habitação no caso particular dos 15 países da U.E.-

15. A existirem alterações institucionais que se traduzem numa quebra de estrutura do 

mercado de habitação, as conclusões obtidas pelas análises empíricas efectuadas sobre a 

dinâmica dos preços da habitação podem surgir enviesadas. Por outro lado, apesar da 

existência de vários estudos empíricos que analisam o contributo isolado de uma 

característica institucional específica no comportamento dos preços da habitação, não 

existe nenhum estudo empírico que identifique e agregue uma lista de características 

institucionais compreensiva do mercado de habitação/arrendamento, sistema fiscal e 

sistema de crédito e discuta o impacto dessas diferentes catacterísticas no 

comportamento dos preços observados para os vários países da U.E.-15. 

O objectivo central do trabalho desenvolvido prende-se com a relação entre o 

comportamento dos preços na habitação/imobiliário e o desempenho e comportamento 

dos bancos. Em particular estudamos: (i) se o risco do mercado imobiliário deve ser 

incluído conjuntamente com os riscos de mercado e taxa de juro nos modelos de 

avaliação de activos dos bancos; (ii) o impacto dos preços do imobiliário residencial e 

da exposição dos bancos aos activos imobiliários no risco e rendibilidade dos bancos; 

(iii) a existência de bolhas nos preços no mercado de habitação da U.E.-15 e sua relação 

com comportamentos de herding por parte dos bancos. 

Apesar da elevada exposição dos bancos europeus ao sector imobiliário, a 

inclusão das condições do mercado imobiliário como factor de risco não tem sido muito 

aprofundada na literatura. Além disso, os poucos estudos realizados centram-se 

essencialmente no mercado americano. O primeiro estudo empírico procura assim 

analisar a relação entre o valor de mercado dos bancos europeus e a sua exposição ao 

mercado imobiliário, nomeadamente se os modelos de avaliação de activos devem 

incorporar um factor de risco adicional – o risco do mercado imobiliário.  O segundo 

estudo empírico procura analisar o impacto do comportamento dos preços da habitação 

na rendibilidade e risco de crédito dos bancos, alargando a análise aos bancos não 

cotados em bolsa. O seu contributo inovador surge do facto da maioria dos estudos não 

destacarem o papel do sector imobiliário no desempenho do sector bancário e apenas 

estudarem uma das dimensões do retorno da actividade bancária (risco ou 

rendibilidade). O terceiro estudo empírico averigua a existência de bolhas no mercado 
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de habitação da U.E.-15 e de herding por parte dos bancos e, se os dois fenómenos estão 

relacionados. O contributo inovador do artigo surge do facto de nenhum estudo para o 

mercado de habitação europeu ter analisado a associação entre a formação de bolhas no 

mercado de habitação e a existência de herding por parte dos bancos. 

 Nas secções seguintes apresentamos um conjunto de questões transversais a todo 

o trabalho. Começamos por analisar as diferenças entre o activo habitação e os activos 

financeiros. Referimos os problemas com a amostra nos estudos empíricos que têm por 

objecto os preços da habitação. Apresentamos depois um breve sumário dos objectivos e 

resultados dos cinco ensaios que integram a presente dissertação.  

 
 

1.2. Diferenças� entre� o� Activo� Habitação� e� os� Activos�
Financeiros�

 

Como qualquer outro activo, os preços da habitação devem ser iguais ao valor 

actualizado do conjunto dos cash-flows futuros gerados pelo activo, i.e. das rendas 

líquidas que geram. As rendas e os factores de desconto da habitação são afectados, em 

larga medida, pelos mesmos factores macroeconómicos que afectam os factores de 

desconto e os cash-flows futuros esperados dos restantes activos financeiros. Apesar 

disso, o activo habitação difere substancialmente dos activos financeiros. As diferenças 

entre o mercado de habitação e o mercado de activos financeiros são importantes, na 

medida em que estas têm implicações significativas na análise de portfolio, na eficiência 

do mercado de habitação, e na previsão dos retornos da habitação e nos ciclos 

económicos. Nesta secção discutiremos, as diferenças entre o activo habitação e os 

activos financeiros e as consequências que resultam dessas idiossincrasias. 

 

1.2.1. Características�Especiais�dos�Investimentos�em�Habitação�
 

O activo habitação possui um conjunto de características próprias que fazem 

com que o investimento em habitação seja diferente do investimento em activos 

financeiros. A heterogeneidade, a dimensão e indivisibilidade das unidades são muitas 

vezes apontadas como características especiais do activo habitação (e do imobiliário em 

geral). No caso dos activos financeiros, observa-se um elevado número de activos 
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homogéneos negociados no mercado. Contudo, no caso da habitação, não existem dois 

activos exactamente iguais, ou seja, as habitações são heterogéneas. Desde logo, cada 

habitação ocupa uma localização que é única. As habitações também diferem umas das 

outras devido a um conjunto de outros factores, como a dimensão, a qualidade e a idade. 

Desta forma, não existe informação directa do mercado sobre o valor das diferentes 

habitações, pelo que os participantes no mercado de habitação tendem a usar vendas, 

distantes no tempo e em diferentes localizações como referência para a avaliação do 

valor de mercado da habitação. De referir que devido à dimensão e valor do activo 

habitação e à sua indivisibilidade em múltiplos activos, o investimento directo em 

habitação obriga uma imobilização elevada de capital. 

Muellbauer e Murphy (1997) revelam que os agentes no mercado de habitação 

preferem o recurso a crédito em contextos de taxas de juro reduzidas. Taxas de juro 

reduzidas associadas à liberalização financeira tendem a originar o aparecimento de 

elevados rácios de alavancagem, que em virtude do aumento dos preços da habitação, 

propiciam um retorno que é tanto maior quanto menor o capital próprio investido. 

Devido à heterogeneidade do activo habitação e ausência de um mercado físico, 

os agentes participantes no mercado são obrigados a um esforço adicional no sentido de 

recolherem informações relevantes numa dada vizinhança. Mesmo quando é colocado 

muito tempo e recursos na obtenção de informação, é normal a existência de 

significativas assimetrias de informação entre o comprador e vendedor da habitação. 

Pelo contrário, no mercado accionista e obrigacionista existe um mercado físico (ou 

virtual), sendo a disponibilidade e a qualidade da informação dos preços superior à do 

mercado de habitação. 

Em resultado dos elevados custos na obtenção de informação, ausência de um 

mercado físico e aos elevados custos relativos dos impostos, os custos de transacção 

tendem a ser superiores no mercado de activos imobiliários face ao mercado de activos 

financeiros. No caso particular da aquisição de habitação própria os custos de transacção 

são particularmente mais elevados na medida em que incluem custos de mudança1. 

Assim, os participantes no mercado tendem a limitar a frequência de transacções 

reduzindo a liquidez do mercado. Dixit e Pindyck (1994) e Pindyck (1993) referem que 

os custos de transacção assumem uma importância acrescida em contextos de incerteza. 

                                                 
1 Incluem custos psicológicos causados, por factores como sejam, o de abandonar uma dada localização já 
familiar. 
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Quando existe uma coincidência entre irreversibilidade e incerteza, o exercício da opção 

de investimento tem um custo elevado. 

O activo habitação tende a impor notáveis custos de manutenção incluindo 

impostos prediais. Os custos de manutenção derivam ainda da natureza física das 

habitações, que se não são mantidas de forma adequada estão sujeitas a depreciações 

físicas substanciais. 

Ao ser um bem durável, a habitação possui outra característica especial. 

Atendendo a que a depreciação da habitação é lenta e a construção de novas habitações 

é demorada, o stock de habitação tende a ajustar-se lentamente às alterações nos 

fundamentais. Devido ao lento ajustamento da oferta, os movimentos de preços da 

habitação tendem a exibir autocorrelações significativas mesmo quando os participantes 

no mercado são racionais. 

Herring e Wachter (1999) referem que os construtores tendem a iniciar novas 

construções, aumentando a oferta, quando o preço da habitação é superior ao seu custo 

de reposição. Atendendo à morosidade na construção de novas habitações é de esperar 

que o ajustamento dos preços para o nível de equilíbrio seja lento. Os preços tenderão a 

aumentar até que as novas habitações estejam disponíveis para ocupação. Durante o 

processo, a procura de habitação poderá contudo ter-se reduzido ou ter-se verificado um 

aumento da oferta, pelo aumento do número de novos projectos de construção, sem que 

se verifique um equilíbrio ao nível dos fundamentais. 

De referir ainda que em alguns países o sistema fiscal tende a favorecer a 

aquisição de habitação própria. O sector público tende também a influenciar os 

movimentos dos preços da habitação de outras formas: através das políticas de 

loteamento, subsídios à produção e controlo das rendas. Desta forma como refere 

DiPasquale (1999) “government policy can have a profund impact on the operation of 

the housing market”. 

Finalmente, analisamos o papel significativo do mercado de habitação na 

economia. Case et al. (2001), Benjamin et al. (2004) e Campbell e Cocco (2007) 

referem que o efeito riqueza da habitação no consumo é superior ao dos activos 

financeiros em virtude da habitação constituir a principal reserva de valor das famílias. 

Além disso, uma queda elevada dos preços da habitação tende a afectar o sector 

bancário induzindo perdas não antecipadas para as instituições financeiras, que pode 
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colocar em perigo o sistema financeiro. O valor dos empréstimos tende a cair à medida 

que os preços da habitação diminuem devido à utilização da habitação como colateral. 

Kiyotaki e Moore (1995) referem a importância do imobiliário como colateral na 

concessão de crédito. Desta forma um aumento dos preços do imobiliário originará um 

aumento do valor de mercado do colateral e diminuição do risco, proporcionando um 

aumento da capacidade de crédito. Esta disponibilidade recursos financeiros adicionais 

tenderá a originar um aumento da procura do imobiliário com consequente aumento dos 

preços.  

1.2.2. Principais�Implicações�das�Características�Especiais�do�Activo�
Habitação��

 

O investimento em habitação envolve riscos idênticos aos riscos dos activos 

financeiros. Em particular, espera-se que os retornos da habitação reajam negativamente 

a aumentos da taxa de juro e estejam dependentes de um conjunto de outras variáveis 

macroeconómicas, como estão os retornos das acções. Contudo, devido às suas 

características especiais, o activo habitação está sujeito a um conjunto de outros riscos, 

como os riscos respeitantes aos custos de manutenção e depreciação da estrutura física, 

que não se aplicam aos activos financeiros2. Acresce que devido à importância dos 

preços da habitação e das rendas no bem-estar dos agentes económicos, os governos 

intervêm muitas vezes no mercado de habitação, afectando os retornos da habitação.  

A dimensão e indivisibilidade das habitações impedem a existência de uma 

diversificação dos portfolios individuais com o activo habitação. Devido ao elevado 

preço unitário das habitações, os portfolios de habitações são detidos normalmente por 

investidores institucionais. A diversificação de um portfolio de activos financeiros tende 

a necessitar uma quantidade mais reduzida de capital. O elevado valor do activo 

habitação tem outras desvantagens. Dada a elevada imobilização de capital e os 

elevados custos de transacção, os mercados de habitação tendem a apresentar uma 

menor liquidez comparativamente aos mercados financeiros. Em virtude da menor 

liquidez e dos elevados custos de transacção, a habitação é tipicamente um investimento 

de longo prazo. No caso da aquisição de habitação própria, o período de detenção é 

ainda mais dilatado pelos custos de mudança. O aparecimento de fundos de 

                                                 
2 Existem muitas empresas cujos títulos são negociados no mercado accionista e detêm investimentos 
imobiliários, pelo que indirectamente suportam riscos associados ao mercado imobiliário. 
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investimento imobiliários tem permitido porém potenciar uma maior diversificação e 

redução temporal dos investimentos em activos imobiliários (ver por exemplo, 

Eichholtz et al. 1995 e De Wit 1997). 

Sendo a habitação um bem durável que produz utilidade para os seus 

utilizadores, a formação do seu preço tende a diferir da dos activos que não possuem 

esta natureza de consumo3. Devido ao consumo que os proprietários retiram da 

habitação, o mercado de habitação tende a ser tipicamente dominado por agentes com 

habitação própria, sendo maior a participação de investidores profissionais nos 

mercados de activos financeiros quando comparado com o mercado de habitação. A 

diferente estrutura de agentes que opera no mercado de habitação comparativamente aos 

mercados financeiros poderá por isso enfraquecer a ligação entre os activos financeiros 

e habitacionais. 

No que respeita à eficiência do mercado de habitação, devido aos problemas 

informacionais respeitantes aos preços e fundamentais, este mercado tende a ser 

relativamente ineficiente4. A heterogeneidade das habitações e a iliquidez do mercado 

de habitações tendem a causar problemas informacionais. Por exemplo, devido à 

ausência de um número suficiente de transacções de um tipo particular de habitações 

numa dada área, os retornos do activo não podem ser medidos com a mesma frequência 

dos activos financeiros. Estes factos originam problemas de confiança quanto aos preços 

da habitação e seus retornos. De acordo com Dolde e Tirtiroglu (1997) “in real estate 

markets, substancial transaction costs, lack of centralized information gathering and 

lengthy delays in information availability may account for lagged effects on returns 

even in the absence of irrationality”.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ver por exemplo, o modelo proposto por Henderson e Ioannides (1983) de escolha de habitação que tem 
em conta a natureza híbrida do activo habitação, i.e., a sua vertente de consumo e de investimento. 
4 O conceito de eficiência considerado é o de eficiência informacional. Perante um mercado de activos 
informacionalmente eficiente não há possibilidade de obter retornos anormais com base na informação 
publicamente disponível. 
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1.3. Os�Dados�sobre�Preços�da�Habitação�
 

Os dados sobre o mercado de habitação apresentam muitas limitações para a 

análise empírica do comportamento dos preços da habitação. Discutimos de seguida os 

problemas com os dados utilizados na tese e suas potenciais consequências. 

 

1.3.1. Índices�de�Preços�da�Habitação�
 

1.3.1.1. Introdução�
 

A construção dos índices de preços da habitação e a mensuração da evolução dos 

preços é problemática (ECB, 2003). 

Os índices de preços da habitação são construídos com base em bases de dados 

nacionais não harmonizadas de uma variedade de fontes públicas ou privadas. As séries 

dos índices de preços da habitação podem ainda diferir na sua cobertura geográfica 

(exemplo, principais cidades ou país), quanto à tipologia de habitação (novas ou usadas, 

apartamentos ou moradias, etc.), quanto à metodologia de definição do valor (preço de 

transacção ou avaliação), podendo apenas cobrir alguns tipos de transacções de 

habitação (as transacções financiadas por crédito hipotecário ou as intermediadas por 

agentes imobiliários). A maioria das séries é baseada nos preços médios por m2, com 

correcções para diferenças na dimensão e localização.  

Devido à heterogeneidade do activo habitação, o uso de índices de preços 

ajustados pela qualidade é desejável. Primeiro, o uso de séries cuja qualidade não é 

ajustada tende a exagerar pelo menos no curto prazo a volatilidade da evolução dos 

preços. Segundo, as correlações no curto prazo entre movimentos de preços que 

resultam de séries não ajustadas pela qualidade são provavelmente menores do que as 

correlações das séries cuja qualidade é ajustada. Quanto menor a janela de observações 

mais pronunciado o fenómeno tende ser. Terceiro, a valorização média das habitações 

obtida pelas séries de qualidade não ajustada tende a diferir da verdadeira valorização. 

Desta forma, a utilização de séries dos índices de preços da habitação não ajustadas 

podem enviesar as estimativas dos modelos econométricos. 

De notar que mesmo os índices hedónicos tendem a não conter toda a 

variabilidade respeitante à qualidade do activo habitação transaccionada nos diferentes 
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períodos. Os índices hedónicos podem ainda exibir problemas idênticos aos dos índices 

não ajustados pela qualidade, mas esses problemas tendem a ser menos significativos. 

Os índices de preços da habitação utilizados nos ensaios da presente tese são os 

índices de preços obtidos junto do BIS e que foram utilizados, entre outros, por Englund 

e Ioannides (1997), ECB (2003), Giuliodori (2005), Wolswijk (2006) e Almeida et al. 

(2006). Os dados referem-se a observações trimestrais, com excepção do caso da 

Alemanha e Luxemburgo (dados anuais), Itália (dados semestrais) e Holanda e Portugal 

(dados mensais). A utilização de dados trimestrais deve-se à necessidade de obtenção de 

séries longas para os países analisados. 

Giuliodori (2005) converte a série semestral original da Itália numa série 

trimestral através de interpolação usando um modelo ARIMA (1,1,0). Hofmann (2004) 

usa dados trimestrais, convertendo os índices anuais disponíveis em dados trimestrais 

por interpolação linear. 

Na tabela 1 são descritas as séries de índices de preços utilizadas nos ensaios em 

detalhe 
 

1.3.1.2. Índices�de�Preços�da�Habitação:�Preços�Transacção�ou�Valor�de�
Avaliação�

 

Geltner e Ling (2006) referem que as hipóteses de investigação devem ser 

testadas com índices de preços da habitação baseados em preços de transacção do que 

com índices baseados em avaliações. Importa precisar os conceitos: preço de transacção, 

valor de avaliação e valor de mercado. 

O valor da avaliação e o preço de transacção são empiricamente observáveis 

apenas quando o imóvel é avaliado ou transaccionado. Por sua vez, o valor de mercado 

é conceptualmente construído, sendo também designado como “true value”. O valor de 

mercado existe para cada imóvel em cada ponto do tempo. Contudo o valor que um 

dado imóvel (ou portfolio de imóveis) possui, varia continuamente ao longo do tempo 

com a incorporação de nova informação relevante para o valor do imóvel. 

O valor de mercado tende a ser próximo do preço de transacção actual num 

mercado muito líquido e profundo onde se transaccionam activos homogéneos com 

frequência, tal como acontece no mercado de acções (Geltner e Ling, 2006).



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ���������������������������
 

12�
 

Tabela 1 - Índices de Preços da Habitação 
País Frequência Habitação Tipologia de Habitação Cobertura Geográfica Preços Descrição do Índice Período  Fonte 

Alemanha Anual Habitações 
usadas 

Propriedades com óptima 
localização e que oferecem 
uma boa qualidade de vida 
média 

Antes 1989: 50 cidades; 
1990-95: 100 cidades; 
Após 1995: 100 cidades da 
Alemanha Ocidental e 25 
cidades da Alemanha de 
Leste 

Valores tipicamente 
quantificados por peritos 
imobiliários para várias 
tipologias de habitação, 
incluindo habitações não 
transaccionadas 

Preços ponderados pela população 
existente em 2000. Agregação 
baseada no peso de moradias e 
apartamentos no total de área 
habitável 

1975 - 

Banco Central 
Alemanha, com base 
em dados recolhidos 
por BulwienGesa 
AG 

Áustria Trimestral Habitações 
novas e usadas 

Moradias Unifamiliares e 
Apartamentos novos e usados Viena Preços das transacções Preço médio 1976 Q3 - Banco Central da 

Áustria 

Bélgica Trimestral Habitações 
novas e usadas 

Habitações de pequena e 
média dimensão Nacional Preços das transacções 

Índice de preços médios ponderado 
pelo número de transacções de cada 
tipologia de habitações 

1988 Q1 - STADIM 

Dinamarca Trimestral Habitações 
novas e usadas 

Moradias, Apartamentos e 
Habitações de Férias 

Nacional (dados recolhidos 
a nível municipal) Preços das transacções 

Preço médio por m2 para os 
municípios, ponderados pelo stock de 
habitações 

1971 Q1 - 
Instituto de 
Estatística da 
Dinamarca 

Espanha Trimestral Habitações 
novas e usadas 

Todas as habitações excepto 
as de valor de mercado 
superior a €1.050.000 

Nacional (dados recolhidos 
para províncias e 
municípios com mais de 
25.000 habitantes) 

Preços calculados através 
de avaliações oficiais: 
“Open market appraised 
housing” 

Preço médio por m2 ponderado pelo 
número de avaliações  1987 Q1 - Ministério da 

Habitação 

Finlândia Trimestral Habitações 
novas e usadas Moradias e Apartamentos 

Grandes cidades (com 
população superior a 
100.000 habitantes) 

Preços das transacções 
Índice de preços médios ponderado 
pelo número de transacções de cada 
tipologia de habitações.  

1978 Q1 - 
Instituto de 
Estatística da 
Finlândia  

França Trimestral Habitações 
usadas 

Habitações usadas: idade 
superior a 5 anos ou vendida 
segunda vez  

Paris 
 
Nacional 

Preços das transacções 

Paris - Preço médio por m2 observado 
nas vendas. 
 
País: Regressão hedónica 

1980 Q2 - 
 
1995 Q1 - 

INSEE 

Grécia Trimestral Habitações 
novas e usadas N/A 17 maiores cidades (com 

mais de 10.000 habitantes)  Preços das transacções Preços (por m2) ponderados pelo stock 
de habitações 1994 Q1 - Banco Central da 

Grécia 

Holanda Mensal Habitações 
usadas 

Moradias Unifamiliares e 
Apartamentos Nacional Preços das transacções Vendas Repetidas ponderadas 1976 National Land 

Register (Kadaster) 

Irlanda Trimestral Habitações 
novas e usadas 

Habitações adquiridas por 
crédito hipotecário Nacional Preço Aprovado para 

crédito Preço médio 1971 Q1 -  Department of the 
Environment 

Itália Semestral Habitações 
novas e usadas N/A 13 grandes áreas urbanas Preço das transacções Preço médio 1988 - NOMISMA 

Luxemburgo Anual Habitações 
novas e usadas Todo o tipo de habitações Nacional Preço das transacções Índice de preços de Laspeyere 1974 - Banco Central do 

Luxemburgo 

Portugal Mensal Habitações 
novas e usadas Moradias e Apartamentos Nacional (exclui as ilhas) Preços calculados através 

de avaliações oficiais 

Índice de preços ponderado quer por 
regressões hedónicas quer pela 
tipologia habitação 

1988 - Imométrica 

Reino Unido Trimestral Habitações 
novas e usadas Todo o tipo de habitações Nacional Preço das transacções Índice misto ajustado 1968 Q2 - Office for National 

Estatistics 

Suécia Trimestral Habitações 
novas e usadas 

“One and two dwelling 
buildings” Nacional N/A 

Índice de preços médios ponderado 
das habitações ocupadas, ajustado por 
valores avaliados. Baseado em 
registos legais 

1986 Q1 Instituto de 
Estatística da Suécia 
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Contudo, no mercado imobiliário, os valores de mercado não são empiricamente 

observáveis, ao contrário dos preços de transacção ou dos valores de avaliação. Isto 

deve-se ao facto do activo ser único, transaccionado com uma frequência reduzida e de 

forma privada entre as duas partes. A incapacidade de observar o valor de mercado, 

contudo, não implica que este não exista. 

Desta forma, os preços de transacção num dado período do tempo tendem a 

exibir uma dispersão cross-section em torno do “verdadeiro” valor de mercado (não 

observável). A diferença entre o preço de transacção observado e o “verdadeiro” valor 

não observável é muitas vezes referida por “transaction price noise” ou “transaction 

price error” (Geltner e Ling, 2006). A dispersão cross-section ocorre porque os 

participantes no mercado não conseguem observar o verdadeiro valor de mercado dos 

imóveis, pelo que nenhum lado da negociação sabe exactamente a que preço deve 

transaccionar o imóvel. Em qualquer transacção, uma das partes tende tipicamente a 

efectuar um melhor negócio, mas é muito difícil saber qual. 

Também os valores de avaliação tendem a mostrar uma dispersão cross-section 

em torno do “verdadeiro” valor de mercado, num dado período do tempo. Quando uma 

avaliação de um imóvel é solicitada a dois avaliadores e estes estão impossibilitados de 

comunicar entre eles, certamente não chegarão a um mesmo valor. Pelo menos um deles 

tenderá a estar errado quanto ao valor do imóvel. A diferença entre um dado valor de 

avaliação e o valor de mercado (não observado) é designada por “appraisal error” 

(Geltner e Ling, 2006). 

Desta forma os valores de avaliação encontram-se dispersos em torno do 

“verdadeiro” valor do imóvel, mas ao contrário da dispersão dos preços de transacção, a 

dispersão dos valores de avaliação não está necessariamente centrada no “verdadeiro” 

valor (Geltner e Ling, 2006). Por outras palavras, a média ex ante do valor de avaliação 

tende a não ser igual à do “verdadeiro” valor de mercado, para um dado período de 

tempo. Este enviesamento pode resultar de um comportamento racional da parte do 

avaliador dada a natureza da informação empírica disponível no mercado imobiliário. 

Contudo, o principal enviesamento que tende a existir está associado ao desfasamento 

temporal das avaliações face ao “verdadeiro” valor de mercado contemporâneo5. 

Geltner e Ling (2006) referem que uma das práticas standards dos avaliadores 

consiste na definição do valor de avaliação dos imóveis com base numa simples média 

                                                 
5 Este enviesamento tende a ser designado por “temporal lag bias” (Geltner e Ling, 2006). 
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dos valores de transacção (com alguma correcção pelas alterações de mercado após as 

transacções), aceitando desta forma um reduzido “temporal lag bias”, no sentido de 

obter um valor de mercado mais preciso e bem documentado. 

É sobretudo devido ao problema do enviesamento provocado pelo desfasamento 

temporal dos índices baseados em avaliações, que Geltner e Ling (2006) referem que as 

hipóteses de investigação deveriam ser testadas com a utilização de índices de 

transacção. Os autores referem que a escolha deve também atender à qualidade 

estatística do índice, i.e., à frequência das reavaliações dos imóveis, ao número de 

imóveis utilizados no índice face à população e à eficiência estatística da metodologia 

empregue na sua construção. 
 

1.3.1.3. �“Smoothing”�dos�Preços�
 

Clayton et. al. (2001) referem a existência de evidência significativa quanto ao 

desfasamento temporal nas avaliações. Este desfasamento é atribuído em parte a um 

comportamento racional de ajustamento parcial, devido ao facto de os avaliadores 

trabalharem com ruído e com informação incerta. Outro factor de desfasamento surge 

quando os avaliadores avaliam o mesmo imóvel em períodos consecutivos, ancorando o 

valor do imóvel nos seus valores prévios. A literatura empírica refere que este facto 

resulta em “smoothing” do índice de preços. 

Clayton et. al. (2001) definem “smoothing” como sendo a redução de 

volatilidade e/ou desfasamento do índice baseado no valor das avaliações quando 

comparado com um índice de transacções contemporâneas. 

 O fenómeno de “smoothing” é formalmente bem capturado num modelo simples 

de ajustamento parcial. A típica representação do modelo é a seguinte: 

௧ܸכ ൌ �ሺߙ� ௧ܸ  ௧ሻߝ  ሺͳ െ ሻߙ ௧ܸିଵכ                                                       (1.1) 

em que: 

Vt
* é o valor do imóvel obtido pela avaliação; 

Vt é o “verdadeiro” valor de mercado (não observável); 

İt é o termo de erro aleatório (ex.: ruído quanto ao preço de transacção); 

Į é o peso dado pelo avaliador à nova informação quando realiza a presente 

avaliação. 
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O parâmetro Į é por vezes referido como factor de ajustamento parcial, e toma 

um valor entre 0 e 1. Quanto maior a confiança sentida pelo avaliador quanto à nova 

informação de mercado, maior o valor de Į. 

Reformulando a equação anterior temos: 

௧ܸכ ൌ ߙ ௧ܸ  ሺͳ െ ሻߙ ௧ܸିଵכ   ௧                                                         (1.2)ߝߙ
 

Da equação anterior resulta que quanto maior o factor de confiança (Į) sentido 

pelo avaliador, menor é o peso do valor das avaliações prévias, mas maior é o erro 

aleatório contemporâneo puro, na avaliação corrente. 

O trade-off entre estas duas fontes de erro (desfasamento face à informação de 

mercado e erro aleatório contemporâneo puro) estão na origem do modelo proposto por 

Quan e Quigley (1991), que essencialmente indica qual o valor óptimo (o que minimiza 

o erro quadrado médio) de Į. 

Quando se combinam um elevado número de imóveis no sentido de construir um 

índice agregado de imóveis, é de esperar que os erros de avaliação, puramente 

aleatórios, (İ) se anulem entre os diferentes imóveis. Assim, a um nível agregado o 

fenómeno de “smoothing” das avaliações tende a ser capturado pela seguinte equação: 

௧ܸכ ൌ ߙ ௧ܸ  ሺͳ െ ሻߙ ௧ܸିଵכ                                                                     (1.3) 
 

Esta equação tende a estar na base da maioria dos modelos de “unsmoothing” 

existentes na literatura (ex. Geltner et. al., 1994). Com base nesta equação, os valores 

estimados podem ser re-obtidos das séries de índices de preços baseadas em avaliações, 

condicionadas em parte pela quantificação do parâmetro de “smoothing”, Į.  

Contudo, no sentido de estimar Į, grande parte dos estudos prévios de 

“smoothing” admitem pressupostos ad hoc sobre a verdadeira volatilidade, ou estimam 

Į usando uma modelização de séries temporais para os índices de preços baseados em 

avaliações (combinada com a assumpção de autocorrelação zero quanto aos verdadeiros 

valores). Por outras palavras, começam com índices agregados de preços das séries de 

imóveis avaliados e através da amostra tentam inferir qual o valor de Į. 

Clayton et. al. (2001) sugerem que uma importante deficiência da literatura 

sobre “unsmoothing” tem a ver com o reduzido suporte empírico directo do modelo de 

ajustamento parcial que resulta da metodologia de “unsmoothing”. Os autores apontam 

ainda a inexistência de testes empíricos e de calibração do modelo. 
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A ausência de testes empíricos e de calibração do modelo devem-se 

provavelmente a dois grandes factores: 

- Impossibilidade empírica de observação do “verdadeiro” valor do imóvel, 

necessário para o teste empírico ou para a calibração do modelo de “smoothing”; 

- Mesmo quando o “verdadeiro” valor (“unsmoothed”) é definido com maior 

rigor, acontece que este deve ser comparado com um índice de preços de transacção 

completamente contemporâneo, sendo difícil o acesso por parte dos investigadores à 

informação que permite uma investigação empírica quanto ao tipo de comportamento de 

“smoothing”. 

Em síntese, podemos afirmar que os índices de preços de transacção tendem a 

apresentar uma maior qualidade estatística relativamente aos índices de avaliação. As 

avaliações constituem indicadores indirectos do valor, que por sua vez, são baseados em 

observações dos preços de transacção. Por outro lado, não é linear a existência de 

ganhos decorrentes do “unsmoothing” da série, devido ao reduzido suporte empírico do 

modelo e inexistência de testes empíricos e de calibração do modelo.  
 

1.3.2. Os�Fundamentais�dos�Preços�da�Habitação�
 

A natureza híbrida do activo habitação leva à consideração de duas orientações 

teóricas de avaliação do nível de preços da habitação. A primeira orientação, assente no 

modelo de “Asset Pricing”, avalia os preços da habitação privilegiando o aspecto 

patrimonial numa lógica de arbitragem. A orientação alternativa privilegia a utilização 

dos modelos «estruturais» do mercado de habitação em que combina explicitamente os 

factores de procura e oferta de habitação. 

A metodologia de “Asset Pricing” consiste na transposição directa da análise dos 

preços/retornos dos activos financeiros (acções e obrigações) para o mercado 

imobiliário. Da mesma forma que uma acção é função dos dividendos e as obrigações 

de um cupão anual, um activo imobiliário gera fluxos de rendimento que têm a forma de 

rendas. A ausência de séries de rendas para a maioria dos países da U.E., determina que 

o estudo da dinâmica dos preços das habitações tenha por base os modelos estruturais de 

avaliação. 

De acordo com a teoria económica, a análise da dinâmica dos preços da 

habitação no curto e longo prazo exige variáveis do lado da procura e da oferta (ver por 
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exemplo, Meen, 1990 e DiPasquale e Wheaton, 1992; 1994 e 1996). Para a maioria das 

variáveis fundamentais dos preços da habitação existem séries disponíveis, mas para 

alguns fundamentais – especialmente do lado da oferta, as séries são inexistentes ou 

inadequadas. 

Um dos problemas está relacionado com a disponibilidade de apenas séries 

anuais para algumas variáveis fundamentais, como é o caso da variável população. 

Neste caso, os valores trimestrais têm que ser estimados através de métodos razoáveis, 

porque o uso de séries anuais pode causar significativos problemas na análise, 

associados à reduzida dimensão temporal da amostra.  

No que respeita a algumas variáveis, as séries temporais são mais reduzidas do 

que o desejável. Para ultrapassar isso, foram usadas proxies, para variáveis como as 

taxas de juro no mercado de habitação e o crédito hipotecário para aquisição de 

habitação, de forma a conseguir séries mais longas. 

No que respeita às séries sobre taxas de juro hipotecário não existem séries 

longas. Hofmann (2001) e Hofmann e Mizen (2004) sugerem a utilização de taxa de 

juro do mercado monetário inter-bancário como proxy dos custos financiamento. Os 

autores referem que a sua utilização tende a não afectar os resultados de forma notável, 

pois essas taxas de juro surgem fortemente correlacionadas com as taxas de juro dos 

empréstimos hipotecários. Bessone et al. (2005), por exemplo, utilizam a taxa de juro 

das obrigações de tesouro com maturidade de 10 anos. 

Ainda no que respeita à taxa de juro representativa do mercado, importa referir 

que ao nível da U.E. observamos a utilização de diferentes tipologias de taxa de juro: 

taxas de juro fixas, taxas de juro fixas num período inicial e taxas de juro variáveis. A 

tabela 2 apresenta as taxas de juro representativas para os países da U.E.-15. 

Quanto ao crédito hipotecário para a aquisição de habitação, não há, ao nível da 

U.E., uma única e geral definição de “residential mortgage lending outstanding”. O 

conteúdo difere de país para país, dependendo do respectivo mercado a definição. O 

conceito tende a englobar uma grande variedade de produtos de crédito hipotecário, que 

se tende a reflectir nos dados.  
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Tabela 2 - Taxas de Juro Representativas na U.E.-15 
País Descrição Comentários 

Alemanha Taxa de juro variável, com um período inicial de taxa de juro fixa  
Áustria Taxa de juro variável, com um período inicial de taxa de juro fixa  

Bélgica Crédito Hipotecário com um longo período inicial (maturidades de 10 
anos e superiores) de taxa de juro fixa 

Os empréstimos com um longo período inicial (maturidades de 10 anos e superiores) de 
taxa de juro fixa, são os mais representativos do mercado. Em 2006, 85% dos novos 
empréstimos hipotecários eram a taxa de juro de fixa. Em 2004 e 2005 o seu peso era de 
apenas 20-30% dos empréstimos líquidos. 

Dinamarca Taxa de juro ajustável do crédito hipotecário (taxa de juro de 
referência: CIBOR a 6 meses) 

Em 2005: 50% dos empréstimos eram a taxa fixa baseadas em “callable bonds”a 30 anos. 
Os outros 50% eram constituídos por empréstimos a novas taxas de juro e empréstimos 
com uma taxa de juro baseada num cabaz de obrigações “non-callable” com maturidades 
de 1 a 2 anos. 

Espanha Taxa de juro variável (� 1ano): taxa de juro média efectiva não inclui 
os custos durante o 1.º período do empréstimo 

Quota de Mercado em 2005 = 93,24%. 
A taxa de juro tende a flutuar em cada 6 ou 12 meses, de acordo com a taxa de juro de 
referência oficial para os empréstimos hipotecários com um activo habitação como 
colateral. 

Finlândia Taxa de juro variável (� 1ano). Quota de mercado em 2006 = 90%. 

França 
Taxa de juro fixa: a taxa de juro é fixa para a duração total do 
empréstimo. A taxa comunicada é a taxa de juro média dos 
empréstimos com colateral com maturidades de 12 a 15 anos 

A quota de mercado dos empréstimos a taxa de juro fixa varia entre os 70% e 80%, 
dependendo da yield curve. 

Grécia Taxa de juro ajustável após um período de taxa fixa de 1 ano 

É difícil determinar a taxa de juro representativa ao longo do tempo. Até ao período de 
2002 a taxa de juro mais comum foi a taxa de juro variável. Desde então e até 2006 a taxa 
de juro mais comum foi a taxa de juro ajustável após um período de taxa fixa de 1 ano. 
Nos últimos meses de 2006, contudo, a taxa de juro fixa para um período de 3-5 anos 
tornou-se mais popular. 

Holanda Taxa de juro fixa  

Irlanda Taxa de juro variável (� 1ano) O mercado irlandês é tradicionalmente dominado por taxas de juro variáveis e taxas de 
juro fixas de curto prazo, com maturidades inferiores a 3 anos. 

Itália Taxa de juro variável  
Luxemburgo Taxa de juro variável Em 2004, 83% dos novos contratos de crédito hipotecário são a taxa variável. 
Portugal Taxa de juro variável indexada à EURIBOR (� 1ano) Quota de mercado em 2005 = 98,9%. 

Reino Unido Taxa de juro variável na quase totalidade dos contratos de crédito 
hipotecário 

Tradicionalmente, todos os créditos hipotecários no Reino Unido são a taxa variável. A 
taxa de juro dominante é a taxa de juro variável standard, que está relacionada com as 
taxas de referência do Banco de Inglaterra.  

Suécia Taxa de juro variável (� 1ano) Quota de mercado em 2006 = 54%. 
Fonte: EMF (2008) 
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Tabela 3 - Conceito “Residential Mortgage Lending Outstanding” 
X = SIM 

País Activo Habitação 
como Colateral  

Com e Sem Activo 
Habitação como 

Colateral 
Propósito do Empréstimo Tipologia do Cliente Tipologia do Credor Comentários Fonte 

Alemanha  X 
(*) 

Nenhuma restrição quanto 
à finalidade do empréstimo 

Consumidores e 
Empresas Domésticas 

Instituições Financeiras e Monetárias 
e Sociedades Seguradoras 

(*) 80% do total dos créditos à habitação têm o 
activo habitação como colateral. 

Banco Central 
da Alemanha 

Áustria  X Apenas crédito à habitação Consumidores Instituições Financeiras e Monetárias  Banco Central 
da Áustria 

Bélgica  X Apenas crédito à habitação Consumidores e 
Empresas Domésticas Instituições Financeiras e Monetárias  Banco Central 

da Bélgica 

Dinamarca X  Nenhuma restrição quanto 
à finalidade do empréstimo Consumidores Apenas Instituições de Crédito 

Hipotecário (Mortgage Banks) 

Apenas os créditos concedidos pelas Instituições 
de Crédito Hipotecário são incluídos 
(correspondem a cerca de 90% do mercado) 

Realkreditraadet 
 

Espanha  X 
(*) Apenas crédito à habitação Consumidores Instituições Financeiras e Monetárias (*) 97% do total dos créditos à habitação têm o 

activo habitação como colateral. 
Banco Central 
de Espanha 

Finlândia  X Apenas crédito à habitação Consumidores Instituições Financeiras e Monetárias  Banco Central 
da Finlândia 

França  X Nenhuma restrição quanto 
à finalidade do empréstimo Consumidores 

Instituições Financeiras e Monetárias 
(Bancos Comerciais e de Mútuo e 
Instituições de Crédito Especializado) 

Em 2006 a lei passa a permitir o Equity 
Withdrawal e desta forma o uso do capital 
noutras finalidades, como o consumo. Contudo, a 
sua importância é nula ou muito reduzida 

Banco Central 
de França 
 

Grécia  X Nenhuma restrição quanto 
à finalidade do empréstimo Consumidores 

Instituições Financeiras e Monetárias 
(Bancos Comerciais e Instituições de 
Crédito Especializado) 

 
Banco Central 
da Grécia 
 

Holanda  X Apenas crédito à habitação Consumidores Instituições Financeiras e Monetárias  Banco Central 
da Holanda 

Irlanda X  Nenhuma restrição quanto 
à finalidade do empréstimo Consumidores Instituições Financeiras e Monetárias  Banco Central 

da Irlanda 

Itália X  N/A Consumidores Instituições Financeiras e Monetárias  Banco Central 
de Itália 

Luxemburgo  X Nenhuma restrição quanto 
à finalidade do empréstimo 

Consumidores e 
Empresas Domésticas Instituições Financeiras e Monetárias  Banco Central 

do Luxemburgo 

Portugal  X Apenas crédito à habitação N/A Instituições Financeiras e Monetárias 
e Instituições de Leasing  Banco Central 

de Portugal 

Reino Unido X  Nenhuma restrição quanto 
à finalidade do empréstimo 

Consumidores. Inclui 
crédito hipotecário às 
Associações de 
habitação 

Instituições Financeiras e Monetárias 
(Bancos, “Building Societies” e outras 
Instituições Especializadas) + outras 
instituições (governo, instituições 
públicas, sociedades seguradoras e 
fundos de pensão) 

 
Banco Central 
de Inglaterra 
 

Suécia X  Nenhuma restrição quanto 
à finalidade do empréstimo 

Consumidores e 
Empresas Domésticas 

Instituições Financeiras e Monetárias 
(Bancos e Instituições de Crédito 
Hipotecário), Sociedades Financeiras 
e outras Sociedades de Crédito   

Instituições de Crédito Hipotecário com uma 
quota de mercado de 85% do total do crédito 
hipotecário à habitação 

Instituto 
Estatística da 
Suécia 
 

Fonte: EMF (2008)
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Nas diferentes definições, os créditos hipotecários para a aquisição de habitação 

tendem a englobar: 

a) Créditos aos “consumidores”, que de acordo com a definição dada por 

directiva europeia engloba “a natural person who is acting for purposes which 

can be regarded as outside his trade or profession”; 

b) Créditos a empresas nacionais, em países como Bélgica, Alemanha e Suécia; 

c) Créditos a associações de habitações, em países como o Reino Unido. 

No que respeita às instituições financiadoras, dependendo do país, estas incluem 

apenas bancos ou bancos e sociedades financeiras. 

Em princípio, os produtos existentes de crédito à habitação inserem-se numa das 

seguintes categorias de empréstimos (EMF 2008): 

- Empréstimos hipotecários (com existência de um imóvel como colateral) para 

aquisição de habitação; 

- Empréstimos hipotecários com objectivos de consumo (equity withdrawal); 

- Empréstimos à habitação, i.e. sem um imóvel como colateral (empréstimos com 

uma garantia pessoal) ou sem garantia, para aquisição de habitação. 

Todas estas tipologias de crédito tendem a estar reagrupadas num único conceito 

“Home Loans”6. Dependendo da legislação nacional e tradição, os mercados nacionais 

podem oferecer o acesso a cada um daqueles itens individualmente. A tabela 3 apresenta 

o conteúdo do conceito “residential mortgage lending outstanding” para cada um dos 15 

países da U.E.  

Na literatura a medição dos fundamentais do lado da oferta é, geralmente mais 

complicada. A elasticidade da oferta de habitação tende a alterar-se substancialmente com 

o decorrer do tempo, devido às alterações das políticas de loteamento ou ao crescimento 

da área urbanizável. Em zonas metropolitanas em crescimento, a terra tende a tornar-se 

um recurso escasso, originando uma oferta mais inelástica de terra e habitação. Desta 

forma os parâmetros associados aos fundamentais do lado da oferta podem variar com o 

tempo. Podem também existir problemas com os índices de custo de construção. O 

problema mais significativo está associado ao facto de o índice do custo de construção 

não ter em linha de conta as margens de lucro das empresas de construção.  

                                                 
6 Conceito usado no código de conduta com o seguinte conteúdo: “[...] as a credit to a consumer for the 
purchase or transformation of the private immovable property he owns or aims to acquire, secured either 
by a mortgage on immovable property or by a surety commonly used in a Member State for that purpose”. 
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Em qualquer dos casos é improvável que as variáveis incluídas na análise empírica 

sejam capazes de terem completamente em conta as alterações possíveis na elasticidade 

da oferta. Caso a oferta se torne mais inelástica, os preços das habitações correntes 

tenderão a ter uma reacção mais forte aos choques nas variáveis do lado da procura. 

Finalmente, há mais duas complicações com os dados. A primeira está relacionada 

com a existência de variações sazonais em algumas séries. Os potenciais problemas 

causados pelas variações sazonais podem ser eliminados pelo alisamento sazonal da série 

ou adicionando variáveis dummies sazonais na análise econométrica. Um outro problema 

consiste na possível existência de alterações estruturais na amostra. Este problema pode 

ser difícil de acautelar, na medida em que é complicado aferir cuidadosamente o impacto 

das alterações políticas e institucionais nos preços da habitação. Wolswijk (2006) utiliza 

dummies como proxies das principais medidas em termos de desregulação do mercado 

financeiro e das reformas em termos de impostos sobre a habitação na U.E.-15. 

Atendendo aos potenciais enviesamentos provocados pela existência de alterações 

estruturais da amostra, no capítulo seguinte determinámos endogenamente as principais 

alterações de regime no mercado de habitação na U.E.-15. 

 

1.3.3. Problemas�com�os�Dados��
 

Como foi exposto, há claramente um conjunto de complicações com os dados 

empregues nas análises empíricas desta tese, que poderão distorcer os resultados. Em 

qualquer dos casos, neste estudo substanciais esforços foram colocados na obtenção de 

dados fiáveis e no ajustamento rigoroso dos mesmos. 

Não seria sensato não efectuar a análise empírica sobre a dinâmica dos preços da 

habitação somente devido à imperfeição dos dados. Este facto tende a ser transversal a 

um elevado número de estudos empíricos sobre o comportamento dos preços da 

habitação. 

De qualquer das formas, os problemas com os dados e seu potencial impacto nos 

resultados devem ser tidos em conta quando se avaliam os resultados empíricos e se 

constroem as conclusões. 

 No anexo I surge uma descrição com detalhe das variáveis usadas, a sua fonte e a 

profundidade das séries.  

 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�����������
����������������

 

22�
 

1.4. Estudos�Empíricos�da�Tese�
 

A tese compreende cinco ensaios relacionados com o mercado de habitação, para 

o conjunto dos países pertencentes à U.E.. 

O primeiro ensaio consiste na determinação endógena das quebras estruturais no 

mercado de habitação da U.E.-15 e na análise/confronto destas alterações de políticas 

ocorridas nos países. A determinação das datas de alteração do regime de preços no 

mercado de habitação tem por base a hipótese de que as quebras de estrutura no 

mercado de habitação são originadas por alterações de política macroeconómica, 

prudencial e estrutural, sendo que esta hipótese não surge rejeitada para a generalidade 

das alterações de política estimadas. 

O segundo artigo tem por objectivo avaliar a importância das características 

institucionais associadas ao sistema de crédito hipotecário, mercado de arrendamento e 

habitação e ao sistema fiscal, nas dinâmicas dos preços das habitações e o seu contributo 

na explicação dos diferentes comportamentos dos preços da habitação nos países da 

U.E.-15. Apesar do processo de convergência para adesão à U.E. existem diferenças 

institucionais significativas ao nível do mercado de habitação e funcionamento das 

instituições financeiras entre os países da U.E.-15. A evidência empírica sugere a 

formação de 5 clusters. O cluster formado pela Espanha, Irlanda e Reino Unido, com 

um sistema de crédito menos conservador, um escasso mercado de arrendamento e um 

sistema fiscal generoso, apresenta as condições institucionais que potenciam uma 

elevada voltailidade nos preços da habitação no longo prazo. A análise de curto prazo 

revela ainda que os desequilíbrios dos preços da habitação face aos seus valores de 

equilíbrio tendem a ser mais persistentes neste grupo de países. Em situação oposta 

encontra-se o cluster formado pela Alemanha e Áustria. 

 Os três ensaios seguintes avaliam o impacto da forte exposição do sector 

bancário aos activos imobiliários no desempenho e comportamento dos bancos.  

 Dada a forte exposição do sector bancário aos activos imobiliários, no terceiro 

estudo empírico avaliamos se o risco do mercado imobiliário deve ser incluído 

conjuntamente com os riscos de mercado e taxa de juro nos modelos de avaliação dos 

activos dos bancos, ou seja, são estimadas as sensibilidades dos retornos das acções dos 

bancos aos retornos do sector imobiliário e como estas são função da dimensão e 

exposição dos bancos ao sector. Os resultados deste estudo indicam que o valor de 
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mercado dos bancos europeus é sensível a alterações dos retornos do sector imobiliário, 

verificando-se uma relação positiva entre os retornos dos bancos e os retornos do sector 

imobiliário, após controlo das condições gerais do mercado e da taxa de juro. Os bancos 

de menor dimensão e com maior exposição ao sector imobiliário mostram-se mais 

sensíveis a alterações dos retornos do sector imobiliário. 

No quarto ensaio analisamos o impacto dos preços do imobiliário e da exposição 

dos bancos aos activos imobiliário no risco e rendibilidade dos bancos. O objectivo da 

análise é estudar de que forma os movimentos dos preços da habitação e a exposição ao 

sector imobiliário residencial afecta o desempenho dos bancos por via da qualidade dos 

empréstimos, e consequente impacto no risco e rendibilidade dos activos bancários. Os 

resultados sugerem que um maior peso dos activos de crédito para aquisição de 

habitação traduz-se numa diminuição do risco de crédito dos bancos. Os resultados 

revelam ainda a existência de uma relação não linear (efeito marginal em forma de U), 

em função do risco do banco, entre a rendibilidade e o peso do crédito para aquisição de 

habitação no balanço dos bancos. Para os bancos que apresentam um elevado risco de 

crédito, um aumento do peso do crédito para aquisição de habitação tende a aumentar a 

rendibilidade ajustada pelo risco do banco, na medida em que o crédito para aquisição 

de habitação atenua o seu risco de crédito global. 

Finalmente, no último estudo, analisamos a existência de bolhas nos preços no 

mercado de habitação dos países da U.E.-15 e a sua relação com os comportamentos de 

herding entre os bancos. Os resultados revelam a existência de uma componente de 

bolha significativa nos preços da habitação do Reino Unido, Espanha, Dinamarca, 

Suécia e Irlanda. Para este grupo de países a medida de herding para a classe de activos 

de crédito à habitação, revela-se expressiva e estatisticamente significativa. Os 

resultados apontam ainda a existência de uma relação de causalidade unilateral da 

componente bolha dos preços da habitação para a medida de herding calculada para a 

classe de crédito à habitação.  

Os estudos empíricos realizados evidenciam a importância das condições do 

mercado imobiliário como importante determinante do risco, rendibilidade e valor de 

mercado dos bancos europeus em resultado da sua elevada exposição ao sector. Por sua 

vez, o comportamento dos preços da habitação é determinado pelos seus fundamentais 

mas depende também pelas características institucionais do mercado criando, em alguns 

casos, condições para a formação de bolhas nos preços. 
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A evidência apresentada nesta tese tem implicações prácticas na regulação e na 

análise empírica do comportamento dos bancos. Em primeiro lugar, sugere a 

necessidade dos reguladores, gestores e investidores monitorizarem os valores de 

mercado do imobiliário, nomeadamente a exposição de cada banco ao mercado 

imobiliário, da mesma forma que monitorizam a exposição do banco à taxa de juro. Por 

outro lado, os resultados indicam que as respostas das autoridades monetárias às 

flutuações nos mercados de crédito e do activo habitação, em particular, no sentido de 

garantirem a estabilidade financeira e estabilidade dos preços no longo prazo, devem 

atender às diferentes características institucionais dos países da U.E. Os resultados 

encontrados sugerem ainda a necessidade de utilização de modelos de avaliação de 

activos que incorporem um factor de risco adicional – o risco do mercado imobiliário - 

no que respeita à condução de estudo de eventos no sector bancário.  
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1.6. Anexo�
 

Anexo I. Descrição das Séries e das Fontes dos Preços da Habitação 
 

A. Índice de Preços da Habitação 

A tabela seguinte apresenta as fontes das séries dos preços da habitação, a 

profundidade da série e a sua descrição. Todas as séries foram deflacionadas usando 

IPC.  

 Período Fonte Definição/Notas 

Alemanha 1975Q4-2007Q4 
Deutsche Bundesbank 
calculations based on data 
provided by Bulwien Gesa Ag 

Residential Property Prices, new 
dwellings – Interpolada a partir de série 
anual assumindo ARIMA (1,1,0) 

Áustria 1986Q3-2007Q4 OeNB – Bank of Austria 
Residential Property Prices, all 
dwellings, Vienna – price per square 
meter. 

Bélgica 1988Q1-2007Q4 STADIM  Residential Property Prices Index, all 
dwellings, whole country. 

Dinamarca 1977Q1-2007Q4 STATISTIK DENMARK Residential Property Prices Index, all 
dwellings, whole country. 

Espanha 1987Q1-2007Q4 Ministerio de la Vivienda Residential Property Price Index per 
Square Meter 

Finlândia 1978Q1-2007Q4 Bank of Finland Average Price for Existing Flats per 
Square Meter 

França 1980Q2-2007Q4 INSEE Residential Property Prices Index, all 
dwellings, whole country 

Grécia 1994Q1-2007Q4 Bank of Greece 
Residential Property Prices Index, all 
dwellings, covers 13-17 cities with more 
than 10000 inhabitants 

Holanda 1977Q1-2007Q4 Nederlandsche Bank Average Selling Price of existing single 
and multy-family houses 

Irlanda 1978Q1-2007Q4 
Department of the 
Environment and Local 
Government 

Average gross prices of new (and second 
hand) houses for which loans were 
approved by “All Agencies” 

Itália 1988Q2-2007Q4 NOMISMA 

Average of 13 large urban areas 
Residential property prices per Square 
Meter - Interpolada a partir de série 
semestral assumindo ARIMA (1,1,0)  

Luxemburgo 1992Q1-2007Q4 Banque Centrale du 
Luxembourg 

Residential Property Prices Index, all 
dwellings – Interpolada a partir de série 
anual assumindo ARIMA (1,1,0) 

Portugal 1988Q1-2007Q4 WWW.IMOMETRICA.PT Residential Property Prices Index, all 
dwellings, whole country. 

Reino Unido 1973Q1-2007Q4 Office for National Statistics UK mix-adjusted house price index, all 
dwellings; based on survey of all lenders 

Suécia 1986Q1-2007Q4 Central Statistical Office 
(CSO) 

Residential Property Prices Index, all 
owner occupied dwellings, whole 
country 
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Na transformação das séries de dados não trimestrais é usada a mesma 

metodologia de interpolação adoptada por Giuliodori (2005). Todas estas séries foram 

recolhidas do Bank of International Settlements (BIS). 

 

B. Índice de Preços no Consumidor 

As séries do índice de preços no consumidor (IPC) foram obtidas a partir da 

International Financial Statistics (IFS) (séries 64…ZF… para cada série nacional) do 

Fundo Monetário Internacional. 

 

C. Custo de Utilização Real da Habitação 

Na determinação do custo de utilização real da habitação é utilizada a taxa 

marginal de imposto sobre o rendimento, a taxa de juro, a taxa de inflação, a taxa de 

imposto sobre a propriedade e a taxa de depreciação. O custo de utilização real da 

habitação é dado pela seguinte fórmula (Hort, 1998): [(1-ti)*i-ʌe+th+į], em que, ti é a 

taxa de imposto sobre o rendimento marginal, em cada país; i é a taxa de juro do 

mercado monetário interbancário; ʌe é a taxa de inflação esperada, aproximada pela 

média aritmética da taxa de inflação corrente e da taxa de inflação do ano anterior; th é a 

taxa de imposto sobre a propriedade e ı a taxa de depreciação das habitações, calculada 

de acordo com a seguinte fórmula (Ott, 2006): ıt = [GFCFt – (NCSt – NCSt-1)]/NCSt-1, 

em que, GFCF e NCS significam Formação Bruta de Capital Fixo e Stock de Capital 

Fixo Líquido no sector de habitação, respectivamente. De seguida são apresentadas as 

fontes utilizadas na obtenção destas séries. 

 
C1. Taxa de Imposto sobre o Rendimento Marginal 

As séries anuais respeitantes às taxas de imposto sobre o rendimento marginais 

foram obtidas junto da OCDE – “Taxes on Income and Profits - OCDE Tax Database”. 

C2. Taxa de Juro do Crédito à Habitação 

Como proxy dos custos de financiamento, é usada a taxa de juro do mercado 

monetário interbancário a 3 meses. Hofmann (2001) para os países da zona euro e 

Hofmann e Mizen (2004) para o Reino Unido demonstram que as taxas de juro do 

mercado monetário são boas aproximações dos custos de financiamento do crédito. As 

séries foram obtidas a partir da ECB Desis database e dos Bancos Centrais Nacionais.  
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C3. Taxa de Imposto sobre a Propriedade 

As séries anuais respeitantes às taxas de imposto sobre a propriedade foram 

obtidas junto da OCDE – “Property Tax - OCDE Tax Database”. 

C4. Determinação da Taxa de Depreciação 

As séries GFCF (“Gross Fixed Capital Formation”) e NCS (“Net Capital 

Stock”), no sector da habitação, foram obtidas através de bases de dados nacionais, 

EUROSTAT e European Mortgage Federation. 

 

D. Rendimento Disponível  

A série do rendimento disponível a preços constantes foi obtida junto do 

EUROSTAT e surge ajustada de sazonalidade. 

 

E. Crédito Hipotecário para Aquisição de Habitação 

A série respeitante ao valor nominal do crédito hipotecário para aquisição de 

habitação foi obtida junto dos Bancos Centrais Nacionais e do BCE – série 

“Outstanding stock of housing lending”. As séries começam a estar disponíveis a partir 

de 1980. O valor do crédito hipotecário real usado nas estimações surge deflacionado 

pelo IPC. 

 
F. “Building Permits Index” e “New Building Orders”  

As séries “Building Permits Index” e “New Building Orders” foram obtidas 

junto do EUROSTAT. Na análise dos fundamentais dos preços da habitação é usada, em 

cada país, como proxy da oferta de habitações a série “Building Permits Index”. Caso 

esta não exista nesse país ou não tenha a profundidade da série “New Building Orders”, 

é utilizada esta última. 

 

G. Custos de Construção 

O índice de custos de construção foi obtido junto do EUROSTAT e dos 

Institutos Nacionais de Estatística. As séries começam a estar disponíveis a partir de 

1980. Na Áustria e Suécia a série inicia-se em 1990Q1. 
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2. ALTERAÇÕES DE REGIME NO MERCADO DE 

HABITAÇÃO DA U.E.-15 

 
 
 
RESUMO: 
 

Neste artigo testamos a existência de quebras de estrutura múltiplas nas séries do 

custo real de utilização da habitação e taxa de crescimento real do preço das habitações, 

usando a metodologia de Bai e Perron (1998, 2001 e 2003) e relacionamos as quebras de 

estrutura com as alterações de políticas no mercado de habitação. 

Os resultados empíricos encontrados sugerem que, para a generalidade dos 

países da U.E.-15, as quebras de estrutura no mercado de habitação ocorrem no 

momento ou num período próximo ao da implementação ou alteração de uma política 

no mercado de habitação.  
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2.1. Introdução�
 

Na literatura económica vários são os estudos que apontam a importância dos 

factores institucionais e das alterações de política na evolução dos preços da habitação. 

Maclennan et al. (1998) e ECB (2003) apontam as diferenças ao nível do mercado de 

arrendamento, no sistema financeiro e custos de transacção como os factores que mais 

contribuem para as diferenças de volatilidade ao nível dos preços da habitação entre os 

países membros da U.E.. Tsatsaronis e Zhu (2004) e Miles e Pillonca (2008) referem a 

existência de significativas diferenças entre os países que compõem a U.E. no que 

respeita a um conjunto de características do mercado de crédito hipotecário. Van den 

Noord (2003) refere a importância dos incentivos fiscais na estimulação da aquisição de 

habitação própria e no exacerbar da volatilidade dos preços da habitação. Na mesma 

linha de argumentação, Hilbers et al. (2008) referem que as políticas macroeconómicas, 

prudenciais e estruturais tendem a afectar de forma significativa o mercado de 

habitação. 

Apesar da importância destes factores na dinâmica dos preços da habitação, não 

existe evidência empírica na literatura sobre os efeitos dos factores institucionais e das 

alterações de política no comportamento dos preços da habitação. A investigação sobre 

alterações de estrutura no mercado de habitação é reduzida, e não existe evidência sobre 

sobre as quebras de estrutura no mercado de habitação dos países da U.E.-15. Desta 

forma, a existirem factores institucionais e alterações de política que se traduzem numa 

quebra da estrutura do mercado de habitação, as conclusões obtidas das análises 

empíricas efectuadas sobre a dinâmica dos preços da habitação poderão estar 

enviesadas. O objectivo do artigo é o de preencher esta lacuna na literatura procedendo 

à determinação endógena das quebras estruturais no mercado de habitação da U.E.-15 e 

relacionando essas quebras com as alterações de política ocorrida nesses países. 

De acordo com o referido anteriormente é avançada a hipótese das quebras de 

estrutura no mercado de habitação estarem associadas a alterações de política. Os 

resultados empíricos encontrados parecem demonstrar, para a generalidade dos países 

da U.E.-15, que as quebras de estrutura no mercado de habitação tendem a ocorrer no 

momento ou num período próximo ao da implementação ou alteração de uma política 

no mercado de habitação. Os resultados mostram que em alguns casos pontuais a 

evidência não é compatível com o comportamento expectável do mercado de habitação, 

na medida em que alterações de política não se traduzem em quebras de estrutura. Esta 
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situação pode ser explicada pelo facto da referida política não ser estruturante para o 

mercado de habitação ou ter sido mitigada por efeitos contrários provocados por outras 

políticas.  

No presente artigo é estendida a literatura empírica sobre o mercado de habitação 

em duas importantes direcções. Primeiro, pela análise da existência de quebras de 

estrutura no mercado de habitação. Nesse âmbito, é usada a metodologia de Bai e Perron 

(1998, 2001 e 2003) no sentido de testar a existência de múltiplas quebras nas séries 

custo real de utilização da habitação e taxa de crescimento real do preço da habitação 

para os países da U.E.-15 com base em dados trimestrais. Segundo, é efectuada uma 

explicação das quebras de estrutura das séries com base nas alterações de política 

ocorridas nos países analisados.  

O restante do artigo surge assim organizado. Na secção seguinte é explicada a 

metodologia de Bai e Perron. Na secção 2.3 são apresentados e discutidos os resultados 

dos testes de quebra de estrutura múltipla para o mercado de habitação dos países da 

U.E.-15. Na secção 2.4 apresentam-se as conclusões. 

 

2.2. Metodologia�e�Amostra�
 

2.2.1. Metodologia�
 

No sentido de averiguar a existência de múltiplas quebras de estrutura nas séries 

da taxa de crescimento real do preço das habitações e do custo real de utilização da 

habitação é utilizada a metodologia desenvolvida por Bai e Perron (1998, 2001 e 2003). 

Bai e Perron (2001) usando simulações de Monte Carlo referem a sua metodologia 

como aquela que apresenta maior poder na detecção de quebras estruturais. Seguindo 

entre outros, Caporale e Grier (2000), Bai e Perron (2003) e Rapach e Wohar (2005), é 

testada a existência de quebras estruturais nas duas séries anteriores através de uma 

regressão em que essas séries surgem como variáveis dependentes e em que a única 

variável dependente é uma constante. Considerando uma regressão com m quebras 

(m+1 regimes), 

௧ݎ� ൌ ߚ  ݐ௧ǡߝ ൌ ܶିଵǡ ǥ ǡ ܶǡ                                                                       (2.1) 

para  j = 1, …, m+1, em que rt são as séries iph e ruc no período t e ȕj  (j=1, …, m+1) é 

o valor médio das séries no regime j. A partição m, (T1, …, Tm), representa os pontos de 
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quebra para os diferentes regimes (por convenção, T0=0 e Tm+1=T). Bai e Perron (1998) 

explicitamente tratam estes pontos de quebra como desconhecidos e estimam os 

eventuais pontos de quebra usando o método dos mínimos quadrados. Consideremos a 

estimação da equação (1) através de OLS. Para cada partição m, (T1, …, Tm) as 

estimativas de ȕj por OLS são geradas através da minimização do quadrado dos 

resíduos: 

்ܵሺ ଵܶǡ ǥ ǡ ܶሻ ൌ σ σ ሺݎ௧
்ೕ
௧ୀ்ೕషభାଵ െ ሻଶାଵߚ

ୀଵ Ǥ                                                (2.2) 

em que, ST representa a soma dos quadrados dos resíduos na m partição. Sendo o 

coeficiente da regressão estimada com base em m partições, (T1, …, Tm) descrito por 

መሺሼߚ ଵܶǡ ǥ ǡ ܶሽሻ, em que ߚ ൌ ሺߚଵǡ ǥ ǡ  ାଵሻǡ. Substituindo este na equação (2.2), o pontoߚ

de quebra estimado é dado por: 

൫ ܶଵǡ ǥ ǡ ܶ൯ ൌ ���݉݅݊ భ்ǡǥǡ்ಾ ்ܵሺ ଵܶǡ ǥ ǡ ܶሻ,                                              (2.3) 

em que o conjunto de m partições admissíveis está sujeita a restrições que serão 

posteriormente referidas. Resulta da equação (2.3) que os estimadores dos pontos de 

quebra correspondem ao valor mínimo global da soma dos quadrados dos resíduos da 

função objectivo. Após estimação do ponto de quebra, o correspondente parâmetro da 

regressão é assim estimado ߚመ ൌ መሺ൛ߚ ଵܶ ǡ ǥ ǡ ܶൟ. Bai e Perron (2001) desenvolveram um 

algoritmo eficiente para a minimização do problema descrito na equação (2.3) com base 

em princípios de programação dinâmica. 

Bai e Perron (1998) apontam alguns procedimentos de teste para a identificação 

do número de quebras estruturais (m) na equação (2.1). Os autores começam por 

descrever uma estatística para testar a hipótese nula de inexistência de quebra estrutural 

contra a hipótese alternativa de existência de m=b quebras. Sendo (T1, …, Tb) uma 

partição em que Ti = [TȜi] (i=1, …, b). Também é definido R, sendo que ሺܴߚሻǡ ൌ
ሺߚଵ െ ଶǡߚ ǥ ǡ ߚ െ  ,ାଵሻǤ Bai e Perron (1998) especificam a seguinte estatística de testeߚ

ଵǡߣሺ்ܨ ǥ ǡ ሻߣ ൌ ଵ
் ቀ

்ିሺାଵሻమ
ଶ ቁ መߚ ǡܴǡሾܴ ܸ൫ߚመ൯ܴǡሿିଵܴߚመǡ                                           (2.4) 

em que ߚመ ൌ ሺߚଵǡǥ ǡ ାଵሻǡ é o vector dos coeficientes estimados da regressão, e ܸߚ ሺߚመ) é 

a estimativa consistente em termos de heteroscedasticidade e de autocorrelação da 

matriz de variâncias e covariâncias de ߚመ . Bai e Perron (1998) constroem ainda uma 

espécie de estatística F máxima correspondente à equação (2.4), 

ሺܾሻ்ܨݑܵ                           ൌ ଵǡǥߣ൫்ܨ ǡ  ൯ǡ                                                    (2.5)ߣ
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em que ߣଵǡǥ ǡ ଵǡߣ minimizam a soma global do quadrado dos resíduos, ்ܵሺܶߣ ǥ ǡ  ,ሻߣܶ
perante a restrição de que (ߣଵǡǥ ǡ ߦem que Ȧ ,ߦሻ߳Ȧߣ ൌ ሼሺߣଵǡ ǥ ǡ ሻǢߣ ȁߣାଵ െ ȁߣ 
ǡߦ ଵߣ  ǡߦ ߣ  ͳ െ  .ሽ para algum número arbitrário positivo, ȟ (trimming parameter)ߦ

Bai e Perron (1998) desenvolvem duas estatísticas de teste, a que chamam estatísticas de 

“double maximum”, para testarem a hipótese nula de inexistência de quebras estruturais 

contra a hipótese alternativa de um número desconhecido de quebras dada a existência 

de um limite máximo, M. A primeira das estatísticas “double maximum” é dada por: 

௫ܦܷ                 ൌ  ሺ݉ሻǤ                                                     (2.6)்ܨݑଵஸஸெܵݔܽ݉

A segunda estatística “double maximum”, WDMax, pondera diferentes pesos à estatística 

individual ்ܵܨݑሺ݉ሻ até que os valores p-value marginais sejam iguais aos valores de 

m (ver Bai e Perron, 1998, pág. 59 para detalhes). Finalmente Bai e Perron (1998) 

especificam o que designam por estatística SupFT(l+1\l), no sentido de testarem a 

hipótese nula de l quebras contra a hipótese alternativa de l+1 quebras. O procedimento 

inicia-se com a minimização global da soma dos quadrados dos resíduos para um 

modelo com l quebras. Cada um dos intervalos definidos pelas l quebras é 

posteriormente analisado para uma quebra adicional de estrutura. A estatística 

SupFT(l+1\l) é usada para testar se a quebra adicional provoca uma redução significativa 

da soma do quadrado dos resíduos. Bai e Perron (1998 e 2003) construíram distribuições 

assimptóticas para a estatística “double maximum” e para a estatística SupFT(l+1\l) 

providenciando os valores críticos para os valores de ȟ e M.  

Rapach e Wohar (2005) referem que a metodologia de Bai e Perron (1998, 2001 

e 2003) pode ser aplicada a especificações gerais no sentido de se obter testes 

estatísticos e intervalos de confiança para as datas de quebra de estrutura e dos 

coeficientes da regressão. Estes incorporam a questão da heteroscedasticidade e 

autocorrelação no modelo de regressão dos resíduos, bem como diferentes matrizes de 

momentos para os regressores nos diferentes regimes. No presente estudo são usadas as 

especificações gerais que incorporam todas estas questões, nas aplicações realizadas na 

secção seguinte. 

Bai e Perron (1998) discutem a aplicação sequencial das estatísticas SupFT(l+1\l) 

como forma de determinar o número de quebras estruturais. Bai e Perron (2001) referem 

que este procedimento apresenta um óptimo desempenho em várias situações. Com base 

em extensivas simulações de Monte Carlo, Bai e Perron (2001) recomendam a seguinte 

estratégia na identificação do número de quebras. Primeiro, examinar a estatística 
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“double maximum” para determinar se alguma quebra estrutural está presente. Se a 

estatística “double maximum” é significativa, deve-se examinar a sequência de 

estatísticas SupFT(l+1\l) no sentido de decidir qual o número de quebras. Finalmente, 

Bai e Perron (2001) recomendam usar um “trimming parameter” inferior a 0,15 

(corresponde a M=5) para a heteroscedasticidade e correlação temporal, recomendação 

adoptada no presente estudo em todas as aplicações realizadas7. 
 

2.2.2. Amostra�
 

As séries taxa de crescimento real dos preços da habitação (iph) e custo real de 

utilização da habitação (ruc) são utilizadas para analisar a eventual existência de 

alterações de regime no mercado de habitação da U.E.-15. A escolha destas duas 

variáveis deve-se à profundidade e disponibilidade de informação, ao grau de 

representatividade do mercado de habitação e ao facto de captarem os efeitos de 

alterações de política efectuadas com repercussões sobre o mercado de habitação.  

No presente estudo é utilizado o custo real de utilização da habitação em vez da 

taxa de juro real dada a possibilidade de dedução destes custos no imposto sobre o 

rendimento, aos impostos sobre a propriedade e à depreciação do activo habitação, na 

larga maioria dos países da U.E.-158. Hort (1998) calcula o custo real de utilização da 

habitação com base na seguinte fórmula: [(1-ti)*i-ʌe+th+į]. Em que, ti é a taxa de 

imposto sobre o rendimento marginal, determinando o valor das deduções de impostos 

em cada país; i é a taxa de juro do mercado monetário interbancário; ʌe é a taxa de 

inflação esperada, aproximada pela média aritmética da taxa de inflação corrente e da 

taxa de inflação do ano anterior; th é a taxa de imposto sobre a propriedade e į a taxa de 

depreciação das habitações, assim calculada: [GFCFt – (NCSt – NCSt-1)]/NCSt-1, em que, 

GFCF e NCS significam a formação bruta de capital fixo e o stock de capital fixo 

líquido no sector de habitação, respectivamente (Ott, 2006). 

                                                 
7 No presente estudo a metodologia de Bai e Perron (1998, 2001 e 2003) é implementada usando o 
programa GAUSS disponível no sítio http://people.bu.edu/perron/code.html. 
8 Como refere Wolswijk (2006) “after-tax mortgage interest rates have an effect on mortgage debt 
growth, indicating a potential role of interest deductibility as a policy instrument to influence mortgage 
developments. All countries, apart from France, Germany and the UK, in 2003 allowed income tax 
deductibility of mortgage interest payment, with relevant marginal tax rates ranging from 29 percent 
(Finland) to 52 per cent (the Netherlands)”. 
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 A amostra não é balanceada, dependendo a profundidade das séries individuais 

da disponibilidade de informação. Os dados foram recolhidos de diversas fontes9 e 

apresentam uma periodicidade trimestral. 

 

2.3. Resultados�
 

2.3.1. Teste�de�Alteração�de�Estrutura�

Nas tabelas 4 e 5 são apresentados os resultados das estatísticas de teste de 

alterações de estrutura para as séries iph e ruc, para os países da U.E.-15. No caso da 

Alemanha, Dinamarca, Itália e Luxemburgo as estatísticas “double maximum” não se 

mostram estatisticamente significativas para os níveis de significância convencionais, 

não revelando ambas as séries evidência de existência de alterações de estrutura nesses 

países. Para Espanha, Holanda, Portugal e Suécia existe apenas evidência de alteração 

de estrutura em apenas uma das séries. A estatística F(2|1) revela-se estatisticamente 

significativa para as séries iph de Áustria e Espanha e ruc de Finlândia e Holanda, 

enquanto que a estatística F(3|2)  se mostra estatisticamente insignificante. Este facto 

revela a existência de duas quebras estruturais (três regimes) nas séries dos países 

mencionados. Para Bélgica, Grécia, Irlanda e Reino Unido, a estatística F(1|0) revela a 

existência de significância estatística para ambas as séries, ao passo que a estatística 

F(2|1) se mostra estatisticamente insignificante. Este facto evidencia a existência de uma 

quebra de estrutura (dois regimes) nos países referidos. Conclusão idêntica se retira para 

séries ruc de Áustria e Suécia e iph de Finlândia e Portugal.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
9 O anexo I. descreve com detalhe as variáveis usadas, a sua fonte e a profundidade da série. 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�����������
����������������

 

39�
 

Tabela 4 - Teste de Bai e Perron (1998, 2003): Taxa de Crescimento Real dos 
Preços da Habitação 

A tabela apresenta os resultados das estatísticas do teste de Quebra de Estrutura Múltipla de Bai e Perron 
(1998, 2003) para a série da taxa de crescimento real dos preços das habitações (iph), nos países da U.E.-
15. *, ** e *** indicam a existência de significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente. a 
Teste Unilateral cuja hipótese H0 é a existência de zero quebras contra a hipótese alternativa de um 
número desconhecido de quebras, assumindo-se um número máximo de 5 quebras. b Teste unilateral cuja 
hipótese H0 é a existência de zero quebras contra a hipótese alternativa de um número desconhecido de 
quebras, assumindo-se um número máximo de 5 quebras. c Teste unilateral cuja hipótese H0 é a existência 
de l quebra contra a hipótese alternativa de l+1 quebras; F(1\0), l=0; F(2\1), l=1; F(3\2), l=2. 

 
País UDmax

a WDmax (5%)b F(1\0)c F(2\1)c F(3\2)c

Alemanha 6,28 9,46 6,28 - - 

Áustria 17,18* 19,74** 17,18* 13,47** 4,36 

Bélgica 7,56*** 11,79** 7,33*** 2,37 - 

Dinamarca 7,02 9,60 7,02 - - 

Espanha  22,90* 40,98** 22,90* 13,48** 7,20 

Finlândia 36,01* 51,83** 13,59* 6,24 - 

França 5,53 9,23 5,53 - - 

Grécia 9,14** 18,52** 8,80** 3,014 - 

Holanda 6,68 9,40 6,68 - - 

Irlanda  24,62* 45,06** 8,11*** 4,23 - 

Itália 5,75 7,67 5,75 - - 

Luxemburgo 5,50 7,41 5,50 - - 

Portugal 19,17* 30,36** 10,44** 7,02 - 

Reino Unido 16,65* 24,11** 16,65* 4,54 - 

Suécia 5,20 7,32 5,20 - - 
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Tabela 5 – Teste de Bai e Perron (1998, 2003): Taxa do Custo Real de Utilização da 
Habitação 

A tabela apresenta os resultados das estatísticas do teste de Quebra de Estrutura Múltipla de Bai e Perron 
(1998, 2003) para a série da taxa de custo real de utilização da habitação (ruc), nos países da U.E.-15. *, 
** e *** indicam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. a Teste 
Unilateral cuja hipótese H0 é a existência de zero quebras contra a hipótese alternativa de um número 
desconhecido de quebras, assumindo-se um número máximo de 5 quebras. b Teste unilateral cuja hipótese 
H0 é a existência de zero quebras contra a hipótese alternativa de um número desconhecido de quebras, 
assumindo-se um número máximo de 5 quebras. c Teste unilateral cuja hipótese H0 é a existência de l 
quebras contra a hipótese alternativa de l+1 quebras; F(1\0), l=0; F(2\1), l=1; F(3\2), l=2. 

 
País UDmax

a WDmax (5%)b F(1\0)c F(2\1)c F(3\2)c

Alemanha 4,62 9,55 4,62 - - 

Áustria 38,14* 83,68** 7,66*** 4,50 - 

Bélgica 30,28* 63,61** 7,99*** 2,73 - 

Dinamarca 4,16 7,66 4,16 - - 

Espanha 6,51 8,51 6,51 - - 

Finlândia 18,71* 21,86** 18,71* 9,58*** 9,57 

França 3,09 4,22 4,22 - - 

Grécia 24,40* 44,16** 15,03* 2,29 - 

Holanda 36,99* 63,92** 15,33* 8,60*** 8,60 

Irlanda 34,55* 58,5** 21,73* 6,46 - 

Itália 7,00 9,72 7,00 - - 

Luxemburgo 3,76 5,86 3,76 - - 

Portugal 4,32 8,25 4,32 - - 

Reino Unido 31,68* 37,65** 16,13* 2,26 - 

Suécia 168,62* 370,00** 20,30* 3,72 - 

 

 

Na tabela 6, em anexo, são apresentadas as datas das quebras de estrutura das 

séries iph e ruc e respectivos intervalos de confiança a 95% para os países da U.E.-15. 

Para as quebras de estrutura encontradas são indicados possíveis factores explicativos 

dessas quebras de estrutura tendo por base alterações de política efectuadas nos 

mercados financeiro e de habitação e referidos em ECB (2003), Wolswijk (2006) e no 

sítio www.globalpropertyguide.com.  
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2.3.2. Alterações�de�Política�versus�Alterações�de�Regime�

 
Maclennan et al. (1998), ECB (2003) e Hilbers et al. (2008) referem que as 

políticas macroeconómicas, prudenciais e estruturais tendem a afectar o mercado de 

habitação. A figura 1 ilustra como os mercados de habitação são influenciados pelos 

vários canais, ou seja, pelas políticas macroeconómicas, prudencial e estrutural. 

 

 

 

Figura 1. Efeitos das Alterações de Politica sobre o Mercado de Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hilbers et al. (2008) 
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A política monetária afecta a taxa de juro de curto prazo, que por sua vez 

influencia a taxa de juro de longo prazo e as expectativas sobre a inflação, tendo desta 

forma um importante impacto na evolução dos preços da habitação. Estes tendem a 

influenciar quer o lado da procura quer da oferta do mercado de habitação através dos 

custos de financiamento suportados pelos agentes que irão construir e adquirir as 

habitações. 

A política fiscal tende a afectar os preços da habitação e os seus fundamentais 

via impostos e subsídios. Por exemplo, o rendimento disponível tende a ser afectado por 

alterações dos impostos sobre o rendimento e pela dedutibilidade de certos custos. Desta 

forma o custo real da habitação deve incluir os efeitos dos impostos sobre o imobiliário 

e restantes custos associados ao activo habitação. 

As políticas de supervisão e regulação (prudencial) tendem a afectar os preços da 

habitação pelo seu impacto no custo e na facilidade de financiamento das aquisições de 

habitação. Estas políticas são tipicamente compostas por requisitos de capital para os 

bancos, limites no montante de crédito aos clientes e enquadramento legal na utilização 

do colateral. 

As políticas estruturais, nomeadamente as políticas sobre o mercado de trabalho, 

concorrência e políticas de utilização e ocupação da terra, tendem a afectar os custos de 

construção e a oferta de habitação. 

Wolswijk (2006) enumera as principais reformas fiscais e no sector financeiro 

ocorridas nos países da U.E.-15. A larga maioria destas alterações de política está na 

origem das alterações de regime do mercado de habitação. A metodologia de Bai e 

Perron (1998, 2001 e 2003) que tem por base na selecção das datas das quebras de 

estrutura “a purely data-driven procedure” parece confirmar a existência de 

correspondência entre a alteração de política e a alteração do regime de preços do 

mercado de habitação. Importa contudo referir que nem todas as alterações de política se 

traduziram em quebras de estrutura no mercado de habitação. Como resulta da figura 1, 

a evolução do preço das habitações é o resultado de um conjunto de factores, podendo 

os efeitos de determinada política não produzirem os efeitos desejados pelas autoridades 

ao serem mitigados por efeitos contrários provocados pelas restantes políticas. 

A tabela 7, em anexo, apresenta um conjunto de reformas que ocorreram a partir 

da década de 80, nos países da U.E.-15, ao nível do mercado de arrendamento, sistema 

financeiro e na política de impostos e subsídios à habitação, que não causaram uma 
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quebra de estrutura das séries da taxa de crescimento real dos preços da habitação e 

custo real de utilização da habitação. As razões porque essas medidas de reforma 

identificadas por ECB (2003) e Wolswijk (2006) não terem causado uma quebra de 

estrutura nas séries analisadas podem dever-se a um conjunto variado de factores: (1) a 

simples inexistência de cobertura das séries analisadas aquando do surgimento dessas 

reformas; (2) o facto de algumas dessas medidas de reforma produzir efeitos desfasados, 

em termos temporais, nas séries analisadas; (3) a possível existência de um 

desfasamento entre os objectivos do legislador/regulador e os resultados práticos da 

medida implementada, podendo os objectivos finais pretendidos com a medida de 

reforma ficar muito aquém do pretendido10 e (4) os efeitos desejados pelas autoridades 

poderem surgir mitigados por efeitos contrários provocados por outras políticas. 

 

2.4. Conclusão�
 

O principal objectivo do artigo consiste na determinação endógena das quebras 

de estrutura para duas séries respeitantes ao mercado de habitação da U.E.-15. A 

determinação das datas de alteração do regime de preços no mercado de habitação tem 

por base a hipótese avançada de que as quebras de estrutura no mercado de habitação 

são originadas por alterações de política macroeconómica, prudencial e estrutural, sendo 

que esta hipótese para a generalidade das alterações de política não surge rejeitada. 

Os resultados empíricos encontrados parecem demonstrar que para a 

generalidade dos países da U.E.-15, as quebras de estrutura no mercado de habitação 

ocorrem no momento ou num período próximo ao da implementação ou alteração de 

uma política no mercado de habitação. Esta situação pode ser explicada pelo facto da 

referida política não ser estruturante para o mercado de habitação ou ter sido mitigada 

por efeitos contrários provocados por outras políticas.  

 
 
 
 
 

                                                 
10 Novo Regime de Arrendamento Urbano em Portugal constitui um exemplo de uma medida de reforma 
legislativa que a realidade prática demonstra que os resultados alcançados ficaram muito aquém do 
pretendido com a implementação desta nova lei. 
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2.6. Anexos�
Anexo II. Alterações de Regime no Mercado da Habitação U.E.-15 

Tabela 6 – Alterações de Regime no Mercado de Habitação U.E.-15: Factores Explicativos 
A tabela apresenta as alterações de regime das séries taxa de crescimento real dos preços das habitações (iph) e taxa de custo real de utilização do activo habitação (ruc) para 
os países da U.E.-15. Na determinação das alterações de regime é adoptado o procedimento de Bai e Perron (1998 e 2003). Com base nesse procedimento são determinados os 
períodos de quebra das séries e os respectivos intervalos de confiança para um nível de confiança de 95%. Os factores explicativos das alterações de regime têm por base o 
sítio www.globalpropertyguide.com, ECB (2003) e Wolswijk (2006). (+) e (-) indica se em média os preços das habitações ou da taxa de juro aumentaram (diminuíram) nesse 
período. 

 Séries Início Série Quebra Intervalo Confiança Factores Explicativos 

Alemanha iph 1975 Q4 Não   
ruc 1975 Q4 Não   

Áustria iph 1986 Q3 
1992 Q2 (+) 
 
2001 Q4 (-) 

[1987 Q1; 1994 Q4] 
 
[1999 Q3; 2003 Q3] 

Os preços em Viena aumentaram perto de 150% neste período, devido a desenvolvimentos 
positivos na Europa de Leste, aumento da imigração e expansão da aquisição de habitação 
própria. Fim da Cartelização da Taxa de Juro. Início da Privatização dos Bancos Estatais. 
Fim do fluxo de imigração, redução do optimismo dos agentes e aumento exagerado da 
oferta de habitações.  

ruc 1986 Q3 1998 Q3 (-) [1998 Q1; 2005 Q4] Processo de adesão à zona Euro. 

Bélgica iph 1981 Q1 2003 Q1 (+) [2001 Q1; 2007 Q2] Rápido Crescimento do Mercado de Habitação provocado pelo aumento da concorrência 
entre os bancos e pela redução das taxas de juro. 

ruc 1981 Q1 2003 Q1 (-) [2000 Q1; 2008 Q2] Processo de adesão à zona Euro. 

Dinamarca iph 1971 Q1 Não   
ruc 1972 Q1 Não   

Espanha iph 1987 Q1 
1988 Q1 (+) 
1997 Q4 (+) 

[1987 Q1; 1989 Q4] 
[1995 Q1; 2001 Q2] 

Processo de Liberalização das Taxas de Juro. 
Processo de adesão à zona Euro, elevado crescimento económico e boom de procura de 
segunda habitação nas zonas costeiras. 

ruc 1987 Q1 Não   

Finlândia 
iph 1978 Q1 1988 Q4 (+) [1985 Q3; 1990 Q2] Liberalização das Taxas de Juro e Flexibilização dos Termos dos Contratos Hipotecários. 

ruc 1978 Q1 1988 Q4 (-) 
1996 Q2 (-) 

[1985 Q3; 1990 Q2] 
[1995 Q4; 2006 Q4] 

Liberalização das Taxas de Juro e Flexibilização dos Termos dos Contratos Hipotecários. 
Processo de adesão à zona Euro e Liberalização das Rendas. 

França iph 1980 Q2 Não   
ruc 1980 Q2 Não   

Grécia 
iph 1994 Q1 1999 Q1 (+) [1998 Q4; 2002 Q4] Processo de adesão à zona Euro e Liberalização do Refinanciamento do Crédito 

Hipotecário com Expansão do Crédito Hipotecário a Todos os Bancos. 

ruc 1994 Q1 1999 Q1 (-) [1998 Q4; 2002 Q4] Processo de adesão à zona Euro e Liberalização do Refinanciamento do Crédito 
Hipotecário com Expansão do Crédito Hipotecário a Todos os Bancos. 
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Tabela 6 – Alterações de Regime no Mercado de Habitação U.E.-15: Factores Explicativos (continuação) 
A tabela apresenta as alterações de regime das séries: taxa de crescimento real dos preços das habitações (iph) e taxa de custo real de utilização do activo habitação (ruc) para 
os países da U.E.-15. Na determinação das alterações de regime é adoptado o procedimento de Bai e Perron (1998 e 2003). Com base nesse procedimento são determinados os 
períodos de quebra das séries e os respectivos intervalos de confiança para um nível de confiança de 95%. Os factores explicativos das alterações de regime têm por base o 
sítio www.globalpropertyguide.com, ECB (2003) e Wolswijk (2006). (+) e (-) indica se em média os preços das habitações ou da taxa de juro aumentaram (diminuíram) nesse 
período. 

 Séries Início Série Quebra Intervalo Confiança Factores Explicativos 

Holanda 

iph 1976 Q1 Não   

ruc 1976 Q4 

1994 Q4 (-) 
 
 
 
 
2002 Q1 (+) 

[1993 Q4; 1999 Q2] 
 
 
 
 
[2001 Q4; 2003 Q4] 

Neste período verificou-se um crescimento de 78% do preço real das habitações. Para isto 
contribuiu a liberalização do mercado hipotecário, o aumento da competição entre os 
bancos e a possibilidade de total dedutibilidade no imposto sobre rendimento dos juros do 
crédito à habitação pagos. A proporção de crédito com rácios LTV superiores a 100% 
aumentou de 15% em 1990 para um valor superior a 70% em 2001. 
Alteração Fiscal: Imposição de limites à dedutibilidade dos juros hipotecários e expansão 
da taxa de imposto sobre os ganhos de capital. 

Irlanda 
iph 1975 Q1 1994 Q3 (+) [1991 Q2; 2006 Q4] 

No período considerado o preço das habitações aumentaram 179% em termos reais. A 
liberalização do mercado hipotecário, o fim do controlo do preço das rendas e alterações 
fiscais (favorecimento da aquisição de habitação própria em detrimento do arrendamento) 
ajudam a explicar o crescimento de preços verificado no período. 

ruc 1978 Q1 1998 Q4 (-) [1997 Q1; 2000 Q3] Processo adesão à zona Euro e alterações fiscais: abolição do imposto predial e alterações 
da taxa de imposto dos ganhos de capital. 

Itália iph 1988 Q2 Não   
ruc 1988 Q2 Não   

Luxemburgo iph 1975 Q1 Não   
ruc 1975 Q1 Não   

Portugal iph 1988 Q1 1992 Q1 (-) [1989 Q3; 1996 Q4] 

Wolswijk (2006) refere o processo de privatização como um dos factores explicativos para 
a quebra encontrada, que resultou na Liberalização das Taxas de Juro, na Abolição dos 
Controlos de Crédito, Flexibilização dos Termos dos Contratos Hipotecários e Legislação 
sobre as Restrições de Entrada, Abertura de Sucursais, Especialização e Segmentação. 

ruc 1988 Q1 Não   

Reino Unido iph 1968 Q2 1992 Q4 (-) [1990 Q4; 1994 Q3] Crise do Mecanismo de Taxas de Câmbio (ERM). Crise Financeira. 
ruc 1973 Q1 1992 Q3 (-) [1992 Q1; 1997 Q1] Crise do Mecanismo de Taxas de Câmbio (ERM). Crise Financeira. 

Suécia 
iph 1986 Q1 Não   

ruc 1986 Q1 1996 Q1 (-) [1992 Q4; 1998 Q2] Medidas de incremento da competição entre as instituições de crédito à habitação, bancos 
e outras instituições de crédito. 
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Tabela 7 – Principais Reformas na U.E. -15 
 

A tabela apresenta as principais reformas ao nível da política de impostos e subsídios à habitação, mercado de 
arrendamento e liberalização do sistema financeiro verificadas nos países da U.E.-15, com inicio na década de 
70, que não se traduziram numa quebra das séries analisadas. A lista dessas reformas tem como base ECB(2003) 
e Wolswijk (2006). 

País / Início 
das Séries Medidas de Reforma 

Alemanha 
(1975 Q4) 

Desregulação da taxa de juro no início da década de 70. 
1983: Possibilidade de aumento das rendas para os inquilinos existentes até 30% (período 

de 3 anos para a sua actualização). Actualização das rendas indexadas ao ipc. 
1987: Abolição do imposto sobre a renda imputada (tax on imputed rents) e fim da 

dedução dos encargos com o crédito à habitação. 
1996: Substituição dos subsídios fiscais por subsídios não fiscais. 
2001: Limite superior de aumento das rendas para os inquilinos existentes reduzido a 20%. 

Áustria 
(1986 Q3) 

1980: Liberalização das taxas de juro. 
1981: Abolição dos controlos de crédito. 
1985: Restabelecimento dos controlos de taxa de juro devido à sua cartelização. 
1986: Liberalização parcial dos novos arrendamentos. 
1994: Introdução do “sistema indicativo do valor da renda”. 

Bélgica 
(1981 Q1) 

1984: Aumentos das rendas indexados ao IPC. 
1985-1987: Indexação temporariamente suspensa. 
1987: Abandono da fixação de taxa de juro nos depósitos. 
1991: Introdução da liberdade negocial nos novos contratos de arrendamento a termo fixo.  
1992: Legislação permitindo a concessão de crédito a taxas de juro variáveis e reduzindo 

as comissões de amortização da dívida hipotecária.  
Década de 90: onda de aquisições e privatizações no sector bancário. 

Dinamarca 
(1972 Q1) 

1982: Liberalização dos contratos de crédito hipotecário e das taxas de juro. 
Início da década de 90: Liberalização dos termos dos contratos hipotecários e livre acesso 

à possibilidade de extracção de capital (equity withdrawal). 
1990: Condomínios construídos após 1991 excluídos de controlo de rendas. 
1997: Introdução dos contratos de crédito a taxa ajustável. 
1998/99: Alterações na taxa marginal de dedução dos encargos com o crédito à habitação 

no imposto sobre o rendimento. Imposto sobre a renda imputada (tax on imputed 
rents) substituído por imposto predial. 

Espanha 
(1987 Q1) 

Início da década de 80: abolição das restrições quanto às actividades bancárias permitidas 
aos diferentes tipos de bancos. 

1985: Liberdade de negociação das rendas dos novos contratos de arrendamento. 
1992: Introdução da securitização nos contratos de crédito hipotecários. 
1995: Duração mínima de 5 anos dos contratos arrendamento. Indexação das rendas ao 

IPC. Possibilidade de actualização das rendas nos contratos de arrendamento 
existentes (período de 10 anos para ser implementado). 

Finlândia 
(1978 Q1) 

1993: Substancial redução da taxa de dedução dos encargos com o crédito à habitação no 
imposto sobre o rendimento.  
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Tabela 7 – Principais Reformas na U.E. -15 (continuação) 
 

A tabela apresenta as reformas ao nível da política de impostos e subsídios à habitação, no mercado de 
arrendamento e de liberalização do sistema financeiro verificadas nos países da U.E.-15, com inicio na década de 
70, que não se traduziram numa quebra das séries analisadas. A lista dessas reformas tem como base ECB(2003) 
e Wolswijk (2006). 

País / Início 
das Séries Medidas de Reforma 

França 
(1980 Q2) 

1984: Redução dos requisitos exigidos aos bancos especializados. 
1987: Eliminação dos controlos de crédito. 
1997: Novos contratos de arrendamento liberalizados. 
1997/98: Abolição da dedução dos encargos com o crédito à habitação no imposto sobre o 

rendimento. 
1999: Reforma da securitização dos contratos de crédito hipotecários. 
1999: Redução das comissões de amortização da dívida hipotecária. 

Grécia 
(1994 Q1) 

1985-1992: Liberalização gradual das restrições quantitativas, taxa de juro e outros termos 
e condições dos contratos de crédito hipotecários. 

1997: Liberdade de negociação das rendas nos novos contratos de arrendamento. Duração 
mínima de 3 anos dos contratos de arrendamento. 

Holanda 
(1976 Q4) 

1980: Liberalização das taxas de juro. 

Irlanda 
(1975 Q1 e 
1978 Q1) 

1984: Flexibilidade dos termos dos contratos de crédito hipotecários. 
1985: Desregulação das taxas de juro. 
1986: Eliminação dos controlos de crédito. 
1991-1999: Redução do rácio de liquidez primário de 8% para 2%. 

Itália 
(1988 Q2) 

1983: Liberalização das taxas de juro. 
1983: Eliminação dos limites máximos de crédito (temporariamente introduzidos em 1986 

e 1987). 
1990: Abolição dos controlos administrativos na abertura de sucursais. 
1992: Introdução da liberdade negocial nos novos contratos de arrendamento a termo fixo. 
1993: Introdução de um imposto predial municipal. 
1994: Eliminação da distinção entre instituições de crédito de curto e longo prazo. 
1995: Aumento do LTV máximo legal para 80%. 
1998: Duas tipologias de contratos “livres”: contrato de arrendamento com total liberdade 

negocial e contratos de arrendamento em que os aumentos de rendas são 
colectivamente negociados entre senhorios e inquilinos.   

Luxemburgo 
(1975 Q1) 

1987: Possibilidade de aumento das rendas dos contratos de arrendamento anteriores a 10 
Setembro de 1944.  

Década de 90: Aumento do limite da dedução dos encargos com o crédito à habitação no 
imposto sobre o rendimento. Regime fiscal do registo das habitações mais favorável 
para o proprietário. 

Portugal 
(1988 Q1) 

1981: Introdução da liberdade negocial nos novos contratos arrendamento (mas sem 
nenhum processo de indexação permitido). 

1983: Redução das restrições de entrada no sector bancário e segurador. 
1985: Mecanismo de actualização das rendas indexado ao IPC. Possibilidade de 

actualização das rendas dos contratos de arrendamento antigos (mas continuam os 
valores das rendas muito distantes das dos novos contratos). 

1990: Possibilidade de colocação de um limite na duração dos contratos de arrendamento. 
2006: Novo regime de arrendamento urbano. Reforço do princípio da autonomia privada e 

da liberdade contratual. 
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Tabela 7 – Principais Reformas na U.E. -15 (continuação) 
 

A tabela apresenta as reformas ao nível da política de impostos e subsídios à habitação, no mercado de 
arrendamento e de liberalização do sistema financeiro verificadas nos países da U.E.-15, com inicio na década de 
70, que não se traduziram numa quebra das séries analisadas. A lista dessas reformas tem como base ECB(2003) 
e Wolswijk (2006). 

País / Início 
das Séries Medidas de Reforma 

Reino Unido 
(1968 Q2 e 
1973 Q1) 

1980: Remoção dos controlos de crédito. 
1986: Permissão da expansão do crédito às “building societies”. 
1987: Introdução da securitização. 
1988: Alterações no arrendamento – facilidade no despejo e de negociação da renda inicial 

e da sua indexação. 

Suécia 
(1986 Q1) 

1983: Instituições hipotecárias livres de emitir obrigações para o seu refinanciamento. 
1985: Liberalização das taxas de juro e abolição dos limites máximos de crédito. 
1986: Redução dos requisitos prudenciais exigidos pelos reguladores. 
1991: Redução da taxa de dedução dos encargos com o crédito à habitação no imposto 

sobre o rendimento. Abolição do imposto sobre a renda imputada (tax on imputed 
rents) e introdução de um imposto predial.  
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3. PREÇOS DA HABITAÇÃO NA U.E.-15: IMPORTÂNCIA DOS 

FACTORES INSTITUCIONAIS 

 

 

RESUMO: 
 

Entre os países da U.E.-15 existem diferenças significativas ao nível do mercado 

de habitação e funcionamento das instituições financeiras. Este artigo estuda a 

importância das características institucionais associadas ao sistema de crédito 

hipotecário, mercado de arrendamento e habitação e ao sistema fiscal, em conjunto com 

as variáveis macroeconómicas, nas dinâmicas dos preços da habitação, e avalia o seu 

impacto no comportamento dos preços da habitação no longo e curto prazo nos 15 

países da U.E.-15. 

A análise de clusters revela a existência de divergências significativas, ao nível 

das características institucionais, entre os países da U.E.-15. O cluster formado pela 

Espanha, Irlanda e Reino Unido, com um sistema de crédito hipotecário menos 

conservador, um escasso mercado de arrendamento e um sistema fiscal generoso, reúne 

as condições institucionais para potenciar elevada volatilidade dos preços da habitação 

no longo prazo. A análise de curto prazo revela ainda que os desequilíbrios dos preços 

da habitação face aos seus valores de equilíbrio tendem a ser mais persistentes neste 

grupo de países. Em situação oposta encontra-se o cluster formado pela Alemanha e 

Áustria. A análise empírica através de um modelo de cointegração com dados em painel 

comprova que as características institucionais influenciam a dinâmica dos preços das 

habitações: os países que apresentam um sistema de crédito hipotecário mais 

desenvolvido, com um escasso mercado de arrendamento e um generoso sistema fiscal, 

revelam uma maior tendência para elevada volatilidade nos preços da habitação e um 

processo mais longo de ajustamentos dos preços. 
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3.1. Introdução�
 

A importância do mercado de habitação nas economias explica a preocupação 

das autoridades monetárias com a evolução dos preços da habitação.  

Primeiro, as habitações constituem a principal fonte de riqueza da maioria dos 

proprietários, sendo o efeito riqueza da habitação no consumo das famílias significativo 

e aparentemente superior ao efeito riqueza dos activos financeiros (ver por exemplo, 

Case et al. 2001; Benjamin et al. 2004; Campbell e Cocco 2007). Segundo e relacionado 

com o primeiro, o activo habitação constitui o principal activo dos portfolios dos 

proprietários de habitação (Englund et al. 2002 e Flavin e Yamashita, 2002). Terceiro, 

as quedas dos preços do activo habitação tendem a ter um impacto sobre a economia 

superior ao que resulta do colapso dos preços dos activos financeiros (Helbling e 

Terrones, 2003). Quarto, dado que as aquisições de habitação são realizadas pelo motivo 

consumo e não tanto pelo motivo investimento, sendo os custos de transacção elevados, 

e dada a heterogeneidade e iliquidez destes activos, a arbitragem tende a ser limitada. 

Consequentemente a correcção dos preços para o seu valor fundamental não é um 

processo instantâneo, possibilitando que ineficiências ao nível dos preços ocorram por 

períodos mais longos. 

Dada a importância do activo habitação como reserva de valor, um desequilíbrio 

no mercado de habitação poderá ter consequências preocupantes sobre a economia e 

sobre o sistema bancário. 

Entre os países da U.E.-15 existem diferenças significativas ao nível do mercado 

de habitação e funcionamento das instituições financeiras. McCrone e Stephens, (1995, 

capítulo 10), Maclennan et al. (1998) e Calza et al. (2007) referem que seria de esperar 

a existência de um mercado único ao nível do mercado de habitação, mas a evidência 

não aponta ainda nesse sentido. As operações cross-border pelos bancos são em escala 

reduzida, pelo que o mercado hipotecário tende a permanecer fortemente segmentado, 

dominado pelas restrições domésticas. 

Estas diferenças influenciam as respostas políticas para fazer face aos choques 

no mercado de activos e poderão ajudar na explicação das diferenças de comportamento 

dos preços da habitação entre os países (Calza et al., 2007).  

Há um conjunto substancial de estudos que compara os sistemas de crédito 

hipotecário e do mercado de habitação ao nível da U.E. (por exemplo, McCrone e 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�����������
����������������

 

53�
 

Stephens, 1995; Maclennan et al. 1998; Van den Noord, 2003; ECB, 2003 e Tsatsaronis 

e Zhu, 2004). Maclennan et al. (1998) apontam as diferenças ao nível do mercado de 

arrendamento, no sistema financeiro e custos de transacção como os factores que mais 

contribuem para as diferenças de volatilidade ao nível dos preços da habitação entre os 

países membros da U.E..Van den Noord (2003) refere a importância dos incentivos 

fiscais na estimulação da aquisição de habitação própria e no exacerbar da volatilidade 

dos preços da habitação. McCrone e Stephens (1995) referem que a existência de uma 

moeda única deveria reduzir a segmentação do mercado de poupança e desta forma 

remover uma importante barreira a um mercado mais integrado ao nível do 

financiamento hipotecário. Contudo outras barreiras continuam sem resolução ao nível 

da U.E., sendo as mais importantes as barreiras legais e institucionais no uso da 

habitação como colateral11. Tsatsaronis e Zhu (2004) referem a existência de 

significativas diferenças entre os países que compõem a U.E. no que respeita a um 

conjunto de características do mercado de crédito hipotecário. As análises efectuadas 

nestes artigos consistem no simples levantamento das diferenças institucionais entre os 

países, sem se estudar os efeitos dessas diferenças na dinâmica dos preços da habitação 

(McCrone e Stephens, 1995; Maclennan et al. 1998 e ECB, 2003) ou no estudo do efeito 

sobre os preços da habitação de um conjunto restrito de características institucionais 

(Van den Noord, 2003 e Tsatsaronis e Zhu, 2004). Há ainda um conjunto de outros 

artigos que analisam e comparam o comportamento do mercado de habitação entre 

países. Como exemplo temos Holmans (1994), Englund e Ioannides (1997), Iacoviello 

(2000), Calza et al. (2007), Miles e Pillonca (2008) e Adams e Füss (2010). Destes, 

apenas Calza et al. (2007) analisa o papel de um conjunto restrito de características 

institucionais respeitantes ao sistema financeiro nos efeitos da política monetária sobre o 

consumo e preços da habitação. 

O contributo inovador do presente estudo consiste na identificação das 

diferenças institucionais que existem no mercado de habitação, tributação do activo 

habitação e funcionamento das instituições financeiras, e na avaliação de como podem 

estas diferenças ter impacto em termos do comportamento dos preços observados nos 

diferentes países da U.E.-15, através de um modelo de cointegração com dados em 

painel. 

                                                 
11 Guiso et al. (1992) referem por exemplo, que em Itália demora em média 6 anos a execução da hipoteca 
pelos bancos, pelo que os bancos tendem a proporcionar aos clientes uma menor alavancagem, que se 
traduz em reduzidos rácios LTV (loan to value). 
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Para o efeito fazemos uma análise de clusters que mostra a existência de 

divergências marcantes, ao nível das características institucionais, entre os países da 

U.E.-15. O cluster formado pela Espanha, Irlanda e Reino Unido, com o sistema de 

crédito hipotecário menos conservador, um escasso mercado de arrendamento e um 

sistema fiscal generoso, tem as condições institucionais para ser aquele em que os 

preços da habitação mais oscilam e os desequilíbrios dos preços da habitação são mais 

persistentes. Em situação oposta encontra-se o cluster formado por Alemanha e Áustria. 

A evidência empírica obtida no presente estudo confirma estas hipóteses.   

O objectivo deste artigo consiste desta forma, na identificação das diferenças 

institucionais existentes no mercado de habitação e nas instituições financeiras ao nível 

dos países da U.E.-15, e evidenciar como podem estas diferenças ter impacto na 

evolução dos preços observados nos diferentes países europeus. Após a identificação 

das diferenças institucionais existentes são estudados os determinantes da procura e 

oferta de habitação, é efectuada uma análise de clusters para constituição de grupos de 

países com características homogéneas a que segue a definição do modelo de longo 

prazo e as hipóteses de investigação. Na secção 3.4 é efectuada a análise da amostra e da 

metodologia utilizada no estudo. Posteriormente é analisado o poder explicativo das 

variáveis macroeconómicas e dos factores institucionais do mercado do activo habitação 

na evolução dos preços da habitação entre os países que compõem a U.E.-15. 

 

3.2. Mercado�de�Habitação�na�U.E.Ǧ15�
 

Calza et al. (2007) salientam a existência de uma elevada heterogeneidade das 

características institucionais respeitante ao mercado de crédito hipotecário, nos 

principais países industrializados, e em especial na zona euro12. Os autores apontam 

como exemplos dessas características institucionais, a duração típica do contrato de 

crédito hipotecário, o nível requerido de “down-payment”, grau de desenvolvimento e 

de inovação do mercado de capital e a estrutura de taxa de juro dos contratos 

hipotecários (taxa de juro variável ou fixa). Posteriormente, através de uma análise VAR 

dos efeitos dos choques de política monetária no consumo e preços de habitação, para 

                                                 
12 Calza et al. (2007) referem que “this heterogeneity is particularly evident within the euro area, where 
mortgage lending remains a predominantly domestic business activity, largely reflecting natural 
traditions and cultural factors as well as the institutional settings of the local banking sector.” 
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uma amostra de países da zona euro, Reino Unido, Canadá e EUA, identificam a 

existência de uma heterogeneidade significativa quer no timing quer na intensidade 

daqueles efeitos entre os países. Em particular, os autores referem que o pico do efeito 

do choque da política monetária no consumo e preços reais da habitação está 

positivamente relacionado com os indicadores de desenvolvimento e flexibilidade do 

mercado de crédito hipotecário, tais como o rácio de crédito hipotecário face ao PIB; o 

rácio loan-to-value (LTV) e existência e grau de inovação dos produtos de capital. 

Maclennan et al. (1998), ECB (2003) e Van den Noord (2003) apontam ainda as 

diferenças ao nível do mercado de arrendamento, custos de transacção e nos incentivos 

fiscais para aquisição de habitação própria, como características institucionais 

importantes na explicação do comportamento do preço da habitação.  

O objectivo desta secção consiste em identificar importantes diferenças 

institucionais que existem no mercado de activos e, em particular, as que existem no 

mercado de habitação, na tributação do activo habitação e no funcionamento das 

instituições financeiras. Refira-se a inexistência de uma cobertura contínua da evolução 

das características institucionais ao longo do tempo nos diferentes países, dada a 

natureza estrutural de muitas das características institucionais do mercado de habitação. 

Apesar de difíceis de medir ao longo do tempo, este facto, não deve constituir um 

obstáculo ao estudo dos factores que estão por trás do comportamento dos preços da 

habitação. 

A tabela 8 revela a taxa de crescimento real dos preços da habitação. Da sua 

leitura constata-se que, em termos médios, na U.E.-15 se verificou um aumento real dos 

preços da habitação no período entre 1997-2007. A tabela 8 evidencia a existência de 

diferentes dinâmicas em termos de crescimento dos preços entre os países. Enquanto na 

Suécia, França, Espanha, Reino Unido e Irlanda o crescimento real dos preços da 

habitação mais que duplicou, no período entre 1997-2007, na Alemanha, Áustria e 

Portugal o crescimento real dos preços das habitações foi negativo ou muito reduzido. 

 A evolução temporal dos preços da habitação na U.E.-15, desde 1985, surge na 

figura 2. 
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Tabela 8 - Taxa de Crescimento Real dos Preços da Habitação (%) 
 
Esta tabela apresenta a taxa de crescimento real dos preços da habitação na U.E.-15, para três diferentes períodos 
temporais: 1997 a 2001; 2002 a 2007 e 1997 a 2007. 

País Taxa de Crescimento Real dos Preços da Habitação (%) 
1997-2001 2002-2007 1997-2007 

Alemanha -5,32 -6,68 -10,63 

Áustria -18,14 13,37 -7,20 

Portugal 15,32 -7,06 7,18 

Itália 21,50 32,02 60,57 

Luxemburgo 24,36 39,57 72,53 

Grécia 28,33 35,13 73,40 

Finlândia 19,00 46,25 74,04 

Holanda 58,89 16,25 84,71 

Dinamarca 23,82 56,03 93,20 

Bélgica 27,40 55,47 98,07 

Suécia 38,76 45,10 101,33 

França 28,56 63,57 110,29 

Espanha 27,25 70,45 116,90 

Reino Unido 51,62 57,09 138,19 

Irlanda 65,41 49,37 147,07 

UE-15 (média) 27,12 37,73 73,31 

Fonte: Construção dos autores com dados obtidos junto do Bank for International Settlements (BIS). 
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Figura 2. Evolução Temporal dos Índices de Preços da Habitação na U.E.-15: 1985 a 2007 
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3.2.1. Mercado�de�Arrendamento�
 

As diferenças entre países ao nível do mercado arrendamento são pronunciadas e 

estão patentes na tabela 9, com a existência de uma divisão entre Norte e o Sul, e 

contrastes entre países como a Holanda, Reino Unido, Suécia e os restantes países da 

U.E.-15. 

 

Tabela 9 - Mercado de Arrendamento e de Habitação Própria na U.E.-15 

A tabela apresenta o peso do mercado de habitação própria, dos mercados de arrendamento social e privado e de 
outras opções de utilização da habitação, em percentagem do total do stock de habitação, para os países da U.E.-
15. Os valores dizem respeito ao ano de 2007 e foram obtidos do sítio Global Property 
(www.globalpropertyguide.com) e European Mortgage Federation (Hypostat 2008 – A Review of Europe’s 
Mortgage and Housing Markets, November). Na última coluna surge um índice dos direitos legais dos senhorios 
e inquilinos, que varia entre -2 (legislação fortemente favorável para o inquilino) e 2 (fortemente favorável para 
senhorio). Este índice encontra-se disponível no sítio da Global Property (Global Property Guide’s Landlord and 
Tenant Rating System).                

País 
Habitação 

Própria (%) 
Arrendamento 

Social (%) 
Arrendamento 

Privado (%) 
Outro (%) 

Tipologia 
Legislação 

Alemanha 42 10 48 0 -1 

Áustria  54 20 18 7 -1 

Bélgica  68 7 23 2 -1 

Dinamarca  52 20 26 2 -2 

Espanha  82 2 10 6 -2 

Finlândia  57 17 16 10 0 

França  54 21 17 8 -2 

Grécia  81 0 16 3 0 

Holanda  54 35 11 0 -1 

Irlanda  77 9 9 5 -1 

Itália  68 6 18 8 -1 

Luxemburgo  70 0 26 4 -2 

Portugal  76 3 21 0 -1 

Reino Unido  67 23 10 0 1 

Suécia  39 22 22 17 -2 

U.E. – 15  62,8 13,0 19,4 4,8 - 
 
 

O sector de arrendamento tende a constituir uma válvula reguladora atenuando a 

subida dos preços da habitação (ver por exemplo, DiPasquale e Wheaton, 1992). Países 

como a Espanha, Irlanda, Itália, Reino Unido e Finlândia, com uma maior percentagem 
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de habitação própria e baixos níveis de arrendamento poderão registar uma maior 

volatilidade dos preços da habitação.  

O reduzido peso do mercado de arrendamento em alguns dos países deve-se por 

um lado, à redução da oferta de arrendamento resultado de controlos restritivos sobre as 

rendas e, por outro, a uma diminuição da procura pelo facto da aquisição ser mais 

atractiva: acesso ao crédito com menores custos e mais facilitado, políticas mais 

favoráveis em termos de subsídios ou incentivos fiscais e impostos e potenciais ganhos 

de capital derivados do aumento do preço da habitação (ECB, 2003). 

 O sistema de controlo de rendas engloba três aspectos fundamentais (ECB, 

2003): (1) existência de legislação que regule a evolução futura da renda contratada. Na 

maioria dos países o valor das rendas surge indexado ao IPC. Porém, na Alemanha 

existe um mecanismo que permite o ajustamento das rendas às recentes condições do 

mercado de habitação; (2) existência de legislação quanto à transmissão da posição de 

inquilino. Se as rendas dos novos contratos reflectem de forma mais próxima os preços 

do mercado de habitação; (3) legislação sobre duração do contrato e regras de despejo.  

Estes elementos são considerados na elaboração do índice vertido na tabela 9 sobre a 

tipologia da legislação13: legislação favorável ao senhorio ou favorável ao inquilino. Da 

leitura da tabela constata-se que a legislação é na generalidade dos países fortemente 

favorável ao inquilino, com excepção do Reino Unido que possui uma legislação mais 

favorável ao senhorio e da Finlândia e Grécia onde a legislação é neutral (em que o 

índice apresenta um valor igual a zero). 

 

3.2.2. Sistema�Financeiro�
 

Tsatsaronis e Zhu (2004), Calza et. al. (2007) e Miles e Pillonca (2008) referem 

a existência de significativas diferenças entre os países que compõem a U.E. no que 

respeita a um conjunto de características do mercado de crédito hipotecário. Os aspectos 

considerados na análise do mercado de crédito hipotecário dizem respeito: 

                                                 
13 O índice encontra-se disponível em Global Property (www.globalpropertyguide.com) e tem em 
consideração os seguintes elementos: (1) Se as rendas são livremente estabelecidas entre as partes; (2) se 
o senhorio pode exigir uma caução e outras garantias do inquilino; (3) se a duração dos contratos é 
livremente definida pelas partes; se qualquer das partes pode terminar os contratos antes, e quais as 
penalizações e se tem o inquilino o direito de estender a duração do contrato; (4) se o sistema legal 
funciona bem e qual a duração média prevista para acção de despejo por falta de pagamento da renda. 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�����������
����������������

 

60�
 

1) Taxa de juro prevalecente no mercado de crédito hipotecário: taxas de 

juro fixas ou variáveis. As taxas de juro variáveis tendem a tornar os preços da 

habitação mais sensíveis às taxas de juro de curto prazo e desta forma à política 

monetária.�

2) Possibilidades de Extracção de Capital (“Equity withdrawal”), i.e., 

possibilidade dos agentes poderem aumentar os seus recursos financeiros, com aumento 

do endividamento, aproveitando as baixas taxas de refinanciamento e o aumento de 

valor da sua habitação. 

3) Nível do LTV e Método de Avaliação dos Imóveis. Estes dois factores 

permitem avaliar o grau de prudência das instituições na concessão de crédito 

hipotecário, afectando a robustez do canal de crédito. A existência de LTV elevados 

com um método de avaliação das novas habitações ancoradas em avaliações recentes 

tendem a criar um efeito “momentum” positivo na procura de mercado.  

4) Possibilidade de Securitização dos Activos. A possibilidade de 

securitização permite às instituições financeiras que tenham um elevado volume de 

crédito hipotecário nos seus balanços, de poderem colocar em mercado secundário parte 

da exposição não desejada. 

Tsatsaronis e Zhu (2004) exploram esta diversidade respeitante às características 

institucionais do mercado de crédito hipotecário da U.E. mostrando que a interacção 

entre o crédito bancário e os preços da habitação é afectada por essas características 

institucionais. Os autores classificam os países em três grupos com base nessas 

características e com base em técnicas estatísticas de classificação.  

Maclennan et al. (1998) apontam ainda os custos de transacção como elemento 

essencial na existência de diferentes volatilidades entre os países da U.E.. Os autores 

referem que países com elevados custos de transacção14, baixos rácios de alavancagem 

das famílias (reduzidos LTV), reduzido peso de famílias com habitação própria e 

elevada percentagem de arrendamento e prevalência de taxa de juro fixa, tendem a 

experimentar uma menor volatilidade dos preços reais da habitação15, um menor efeito 

dos preços da habitação no consumo e um reduzido papel da habitação no mecanismo 

de transmissão da taxa de juro. 

                                                 
14 Custos de transacção de uma habitação incluem os custos de registo, comissões dos agentes 
imobiliários, comissões legais e impostos sobre a venda e transferência. 
15 Assumindo iguais rendimentos e crescimento da população e idênticas estruturas de oferta de habitação. 
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Tabela 10 - Características do Sistema de Crédito Hipotecário na U.E.-15 

A tabela apresenta cinco diferentes características do mercado de crédito hipotecário: a taxa de juro de 
prevalecente no mercado de crédito hipotecário (taxa fixa ou variável); a possibilidade de extracção de capital 
(equity withdrawal); o nível máximo do rácio loan to value (LTV); o método de avaliação dos imóveis e a 
possibilidade de securitização de activos, respectivamente. Os valores foram obtidos da European Mortgage 
Federation.  
1F = Fixa (taxa de juro fixa por mais de 5 anos ou até ao final da maturidade); V = Variável (após um ano, a 
taxa de juro é renegociável) ou Mista (taxa de juro fixa por mais de um ano e até 5 anos). Classificação 
baseada na maioria dos empréstimos hipotecários à habitação concedidos. 2 VC = Valor do Crédito 
Hipotecário; VM = Valor de Mercado. 3S = Sim e N = Não. 4Securitização foi introduzida, mas revela-se 
ainda limitada. 5 N = Inexistencia de um limite legal para o LTV. 6 O LTV máximo é de 80%, mas tende a ser 
reduzido o grau de alavancagem dos créditos concedidos. Guiso et al. (1992) referem que em Itália demora 
em média 6 anos a execução da hipoteca pelos bancos, pelo que os bancos tendem a proporcionar aos clientes 
uma menor alavancagem, que se traduz em reduzidos rácios LTV. 

País Taxa Juro1 Extracção 

Capital 

LTV Máximo 

(%)5 

Método 

Avaliação2 Securitização 

Alemanha F N 80 VC N4 

Áustria F N 80-100 VC N4 

Bélgica F N N VM N4 

Dinamarca F S 80 VC N 

Espanha V S 80 VM S 

Finlândia V S N VM N4 

França F N 80 VM N4 

Grécia V S N VM N4 

Holanda F S N VM S 

Irlanda V S N VM S 

Itália F N 80-1006 VM S 

Luxemburgo V N N VM N4 

Portugal V N N VM S 

Reino Unido V S N VM S 

Suécia V S N VM N4 

 
 

Maclennan et al. (1998) referem ainda o grau de integração dos sistemas de 

financiamento das habitações com o mercado de capitais como factor importante na 

obtenção de recursos pelas instituições financeiras. Nas palavras de Warnock e Warnock 

(2008) “an important additional source of funds for the housing finance system is the 

secondary market, which buys the loans from the primary market and finds many ways 

to mobilize funds”.  

Desta forma, o mercado imobiliário residencial tem beneficiado da ligação com 

os canais de financiamento baseados no mercado (Tsatsaronis e Zhu, 2004). As 

instituições financeiras com um elevado peso de crédito hipotecário nos seus balanços 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�����������
����������������

 

62�
 

têm a possibilidade de se poderem focalizar nas suas vantagens comparativas de criação 

e serviços e venderem qualquer exposição não desejada no mercado secundário. 

Warnock e Warnock (2008) apontam a importância do mercado de crédito 

hipotecário como factor crítico na geração de procura do activo habitação. Numa análise 

cross-section para 62 países entre 2001 e 2005, os autores apontam a protecção dos 

direitos legais dos credores (com destaque para a legislação sobre o colateral e 

insolvência), a existência de sistemas de informação de crédito sofisticados e a 

estabilidade macroeconómica, como factores explicativos da importância assumida pelo 

mercado de crédito hipotecário no financiamento da aquisição do activo habitação. No 

seu estudo as variáveis Direitos Legais16 e Informação de Crédito17 são obtidas da 

secção “Getting Credit” dos relatórios do World Bank´s Doing Business18. A 

importância do enquadramento legal e da protecção do investidor surge também 

enfatizado por Lieser e Groh (2010). Os autores na construção do seu índice compósito 

de atractividade do investimento imobiliário19 destacam seis áreas estruturais 

fundamentais para a captação do investimento, surgindo o enquadramento legal da 

actividade e a protecção do investidor como segunda área mais importante na decisão de 

investimento, atrás da área respeitante à “Actividade Económica”.  

Sorensen e Lichtenberger (2007) referem que os factores específicos do país 

como sejam as diferenças institucionais, apesar de difíceis de medir ao longo do tempo, 

têm um papel importante na explicação das divergências das taxas de juro. Os autores 

apontam a importância do processo legal de transferência de propriedade do colateral20, 

                                                 
16�Para que um credor hipotecário esteja numa posição confortável nos empréstimos a longo prazo, este 
precisa de ter segurança em caso de default, i.e. capacidade de assegurar a posse legal do colateral dado 
como garantia. No sentido de capturar esta situação é utilizado o índice Legal Rights. O índice é 
composto por 10 questões, 7 relacionadas com a legislação sobre o colateral e 3 sobre a legislação de 
falências, pelo que o índice varia entre 0 e 10. É atribuída a pontuação 1 sempre que o factor está presente 
no país. A pontuação 10 indica que a legislação sobre a posse legal do colateral e sobre falências oferece 
total segurança ao credor em caso de default, permitindo uma expansão do crédito. 
17�O índice Credit Info mede a profundidade da informação sobre os potenciais clientes que o credor 
hipotecário acede das fontes informativas estandardizadas sobre crédito. O índice varia de 0 a 6, sendo 
que a pontuação mais elevada indica a existência de uma maior profundidade da informação de crédito 
obtida. 
18 Disponível em www.doingbusiness.org. Uma completa discrição dos índices e dos seus componentes 
está disponível em www.doingbusiness.org/MethodologySurveys/GettingCredit.aspx. 
19  Global Real Estate Investment Attractiveness Index (Global REIA Index). 
20 Enforcement Procedure. Os custos esperados das perdas antecipadas dependem não só da probabilidade 
de default mas também do custo do evento em si. Enquanto a probabilidade de default é influenciada por 
numerosos factores (posição ciclo de negócios, expectativas de rendimentos, etc.), o custo do evento em si 
é determinado pelo enquadramento legal nacional e, em particular pelo custo e duração do processo legal 
de posse do colateral, sendo que alguns desses custos (tempo e recursos dispendidos), ficam por conta do 
credor, devendo ser incluídos na taxa de empréstimo ex-ante para calcular o “all-in-cost”. 
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do LTV e do sistema fiscal, na explicação das divergências das taxas de juro na zona 

euro. 
 
 

Tabela 11 - Outras Características Institucionais do Mercado Habitação 

A tabela apresenta o tempo médio de duração do processo legal de posse do colateral, por incumprimento do 
contrato de crédito hipotecário (em meses); a duração típica dos contratos de crédito hipotecários (em anos); 
o valor médio estimado do rácio loan-to-value (LTV) e o valor da Tax Wedge (diferença entre a taxa de juro 
de crédito hipotecário após e antes de impostos), respectivamente, para a U.E.-15. Os valores foram obtidos 
da European Mortgage Federation, com excepção da Tax Wedge, cujos valores foram calculados pelos 
autores, com base no artigo de Van den Noord (2003) e em informação recolhida junto do International 
Bureau of Fiscal Documentation (2008). 
1 “Typical Duration (in months) of a forced sale procedure (without incident)” - European Mortgage 
Federation (2007).  

País 

Tempo Médio para 

Posse do Colateral1 

(meses) 

Duração Típica de um 

Contrato de Crédito 

(anos) 

Valor Médio 

Estimado LTV (%) 
Tax Wedge 

Alemanha 6-12 20-30 67 0 

Áustria 6 25 60 -0,56 

Bélgica 18 20 80-85 0 

Dinamarca 6 30 80 -0,69 

Espanha 7-9 15-20 70 -0,93 

Finlândia 2-3 15-20 75-80 -0,90 

França 8-18 15-20 78 0 

Grécia 3-24 15 55 1,58 

Holanda 4-6 30 87 -2,03 

Irlanda 18-24 20 80 -0,94 

Itália 60-84 5-20 55 -0,53 

Luxemburgo 5 20-25 80 -0,96 

Portugal 18-30 25-30 83 -0,23 

Reino Unido 8-12 25 69 0 

Suécia 4-6 30-45 80-95 -1,26 

 
 

3.2.3. Sistema�Fiscal�
 

Van den Noord (2003) estuda a relação entre os incentivos fiscais e a 

volatilidade dos preços da habitação na zona euro. O autor refere a importância dos 

incentivos fiscais no estimular da aquisição de habitação própria e no exacerbar da 

volatilidade dos preços da habitação. Um sistema fiscal que contenha incentivos 

generosos à aquisição de habitação própria não só proporciona um nível de preços de 
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equilíbrio elevado (e uma associada má alocação dos recursos), como tende a provocar 

uma elevada volatilidade dos preços. 

Poterba (1984, 1991) refere que a volatilidade dos preços da habitação tende a 

resultar da combinação de uma oferta inelástica ao nível da construção de novas 

habitações com uma política fiscal de tratamento favorável à aquisição de habitações 

próprias. Desta forma, o autor argumenta que a divisão entre os grandes e pequenos 

países da zona euro está relacionada em parte com as diferenças de tratamento em 

termos de impostos das decisões de aquisição de habitação própria. Os pequenos países 

da zona euro tendem a apresentar sistemas de impostos sobre o rendimento mais 

favoráveis, o que origina uma elevada volatilidade dos preços da habitação, associada a 

uma maior taxa de inflação e uma menor taxa de juro nominal com advento da moeda 

única. 

Lieser e Groh (2010) na construção do seu índice compósito de atractividade dos 

investimentos imobiliários relevam a importância do enquadramento fiscal, regulatório e 

administrativo do mercado imobiliário. Em particular, a tributação dos ganhos de capital 

e a possibilidade de dedução dos juros hipotecários no imposto sobre o rendimento.  

Wolswijk (2006) refere que o sistema fiscal tende a favorecer a aquisição de 

habitação própria em vez do arrendamento e o endividamento financeiro em detrimento 

de outras formas de financiamento. Em suma, o sistema de imposto tende a não ser 

neutral, i.e. a decisão de aquisição de habitação ou de arrendamento é afectada por 

questões fiscais (Van den Noord, 2003). 

 

3.3. Determinantes� do� Comportamento� dos� Preços� da�
Habitação�

 

3.3.1. Determinantes�da�Procura�e�Oferta�de�Habitação�
 

O modelo de equilíbrio estático de DiPasquale e Wheaton (1992) é utilizado na 

análise do comportamento dos preços das habitações no longo prazo. A questão central 

do modelo, apresentado na figura 3, consiste na distinção entre os mercados do activo e 

da propriedade, bem como a sua interacção.  
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Figura 3. Impacto das Variáveis Macroeconómicas nos Preços da Habitação 
A figura seguinte apresenta o impacto das variáveis macroeconómicas nos preços da habitação, com base 
no modelo de equilíbrio estático de DiPasquale e Wheaton (1992). O painel A. mostra os efeitos de um 
aumento da actividade económica. O painel B. mostra os efeitos de um aumento dos custos de construção. 
O painel C. mostra os efeitos de um aumento da taxa de juro. 
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Do modelo resulta a escolha das seguintes variáveis macroeconómicas: 

1. Actividade Económica: O painel A. da figura 3 mostra-nos os efeitos do aumento 

da actividade económica, AE. Um aumento da AE ao originar um aumento do emprego 

ou da produção industrial provoca um aumento da procura por nova habitação, D, 

provocando uma alteração da curva da procura no primeiro quadrante para a direita. 

Atendendo que o stock de habitação não sofre alterações no curto prazo, as rendas, R, 

tendem a aumentar originando um aumento dos preços das habitações, P, no mercado 

do activo: డ
డாด
ା
ൌ డோ

డณ
ା
כ డ
డாด
ା

. Um indicador amplamente utilizado na literatura para a 

actividade económica é o rendimento disponível. Contudo esta variável é uma medida 

do rendimento médio, sendo que os compradores e vendedores de habitação têm 

tipicamente um rendimento superior ao da média da população. Adams e Füss (2010) 

utilizam a primeira componente principal da matriz composta pela oferta real de moeda, 

consumo real, produção industrial real, PIB real e a taxa de emprego como proxy da 

actividade económica. No nosso estudo são utilizadas duas variáveis como proxy da 

actividade económica: o PIB real e o montante de crédito hipotecário concedido à 

habitação. A razão desta escolha deve-se ao facto de o consumo real, produção real e a 

taxa de emprego estarem fortemente correlacionadas com o PIB e pela necessidade de 

autonomizar os efeitos provocados pelas características institucionais ao nível do crédito 

concedido para a habitação. Tsatsaronis e Zhu (2004) referem que a interacção entre o 

crédito bancário e os preços das habitação é afectada pelas características institucionais. 

2. Custos de Construção: O segundo efeito relacionado com o impacto sobre a 

curva de oferta de novas construções consiste na alteração dos custos de construção ou 

do stock de habitação. O aumento dos custos de construção, em resultado do aumento 

dos preços dos materiais de construção ou do aumento dos custos do trabalho provoca 

um aumento dos custos de financiamento da construção. Este efeito surge evidenciado 

no painel B. da figura 3, com a deslocação da curva da construção para a esquerda. O 

aumento dos custos de construção provoca uma redução da construção, C, e 

consequentemente uma redução do nível do stock de habitações, S. A redução do stock 

de habitação provoca ainda um aumento das rendas pela diminuição da oferta. O 

aumento das rendas tendem por sua vez a gerar um aumento dos preços da habitação no 

mercado do activo habitação: డడณ
ା
ൌ డோ

డௌณ
ି
כ డௌ
డณ
ି

 . Em resultado, a nova caixa surge a nova 
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caixa surge numa posição mais elevada e mais para a esquerda, relativamente a anterior. 

As rendas e os preços da habitação mostram-se mais elevados, mas em que a construção 

e o stock de habitações apresentam um valor menor do que teriam se não houvesse o 

aumento dos custos de construção. A exacta posição das caixas depende das 

elasticidades das curvas individuais. 

3. Taxa de Juro: Um aumento da taxa de juro não provoca uma alteração directa da 

procura de novas habitações mas altera a procura pela aquisição de habitação própria. 

Um aumento da taxa de juro, i, aumenta o retorno dos outros activos de rendimento fixo, 

caso das obrigações relativamente ao retorno dos activos imobiliários, provocando uma 

alteração da procura do imobiliário para outros activos. Uma elevada taxa de juro 

reflecte-se posteriormente num aumento da taxa de juro do crédito à habitação, que 

origina uma redução da procura por estes activos e consequentemente uma redução dos 

preços da habitação. Esta alteração da procura surge demonstrada no último painel da 

figura 3 e resulta num aumento da inclinação da taxa de capitalização (rácio entre as 

rendas e os preços da habitação). O aumento da taxa de capitalização reflecte-se numa 

redução dos preços do imobiliário, que por sua vez, provoca uma redução da construção 

e que se traduz numa redução do stock de habitações. A redução do stock de habitações 

aumenta as rendas, pelo que a nova caixa surge numa posição mais elevada e mais 

simétrica relativamente a anterior. Desta forma é de esperar um efeito negativo nos 

preços da habitação da seguinte dimensão: డడ ൌ െ� ோమ. No nosso estudo é utilizada como 

proxy da taxa de juro o custo real de utilização da habitação. Dada a possibilidade de 

dedução dos encargos com a habitação no imposto sobre o rendimento e atendendo aos 

impostos sobre a propriedade e à depreciação deste activo, o custo de utilização do 

activo habitação constitui uma adequada medida para a tomada de decisão de aquisição 

de habitação.  

4. Stock de Habitação: Do quadrante IV do modelo resulta que as alterações no 

stock de habitação, ǻS, num dado período é igual ao fluxo de novas construções menos 

as perdas de stock dadas pela taxa de depreciação do activo, į. O stock de habitação 

manter-se-á constante se a taxa de depreciação do activo for igual à taxa de crescimento 

das novas construções. Se a taxa de crescimento de novas construções se mostrar 

inferior à taxa de depreciação verificar-se-á uma redução do stock de habitações e uma 

tendência para o aumento dos preços da habitação. Quigley e Raphael (2005) mostram a 

existência de uma relação de interdependência entre a regulação do uso do solo, o 
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crescimento do stock da habitação e os preços da habitação. Os autores referem que os 

elevados preços da habitação no estado da Califórnia são o resultado da existência de 

uma regulação muito restritiva no uso do solo que ao provocar um reduzido crescimento 

do stock de habitação, explica os elevados preços da habitação nesse estado 

comparativamente aos outros estados americanos. Dada a inexistência de dados sobre o 

stock de habitação na generalidade dos países da U.E.-15, é utilizada a variável 

“Building Permits Index”, como proxy do stock de habitação e das restrições quanto ao 

uso do solo. 

Entre outros autores, Wolswijk (2006) refere a necessidade de se incluírem 

dummies que capturem os efeitos sobre os preços da habitação resultantes de reformas 

fiscais, de liberalização do sistema financeiro e reformas do mercado de habitação. Para 

o efeito são utilizadas duas variáveis dummies, D1 e D2, que têm por base o ensaio 

desenvolvido no capítulo anterior.�

Por último, uma referência à questão da variável demográfica e à sua exclusão 

nas estimações efectuadas. Após o artigo de Mankiw e Weil (1989) a maioria dos 

estudos encontraram efeitos sem significância estatística ou mesmo efeitos negativos na 

relação entre o crescimento da população e os preços da habitação (por exemplo, Hort, 

1998 para a Suécia, e Engelhardt e Poterba, 1991 para o Canadá; Poterba, 1991). Hort 

(1998) refere que as variações da população tendem a estar “contabilizadas” através da 

variável rendimento, que é especificada como o produto do rendimento per capita e a 

dimensão da população, razão pela qual exclui a variável População em todas as 

estimações posteriores.  

�

3.3.2. Constituição�de�Clusters�
 

Nesta secção fazemos uma análise de clusters no sentido de agrupar os países 

que compõem a U.E.–15 em grupos homogéneos, com base nas características 

institucionais respeitantes ao seu mercado de habitação e arrendamento, sistema 

financeiro e sistema fiscal. Mais especificamente, são utilizadas variáveis numéricas 

para cada uma das características sendo os grupos de países formados no sentido de 

maximizarem as características comuns dentro do grupo de países e maximizar as 

diferenças entre os países dos diferentes grupos. A tabela 12 apresenta as variáveis 

incluídas na formação dos grupos.� �
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Tabela 12 - Lista das Características Institucionais utilizadas na Formação dos Clusters 
Na tabela seguinte é apresentada a lista das características institucionais utilizadas na formação dos clusters, subdivididas pelas três áreas de análise: mercado de habitação e 
arrendamento, sistema de crédito hipotecário e sistema fiscal. Para cada diferente característica institucional, apresenta-se a definição da variável; uma súmula dos artigos que 
salientam a sua importância e a sua fonte. 1 Utilização de variáveis dummies na constituição de clusters. 
 

Variável Artigos Definição/Importância Fonte 
Mercado de Habitação e Arrendamento 

Legislação 
ECB (2003) 
Maclennan et al. (1998) 
Lieser e Groh (2010) 

Índice dos direitos legais dos senhorios e inquilinos, variando entre -2 (legislação 
fortemente favorável para o inquilino) e 2 (fortemente favorável para os senhorios). 

Global Property (Global Property 
Guide’s Landlord and Rating 
System) 

Peso do Arrendamento ECB (2003) 
Maclennan et al. (1998) Peso do arrendamento privado no stock total de habitações. European Mortgage Federation 

(Hypostat Series) 

Peso da Habitação Própria ECB (2003) 
Maclennan et al. (1998) Peso da habitação própria no stock total de habitações. European Mortgage Federation 

(Hypostat Series) 

Custos de Transacção 
ECB (2003) 
Maclennan et al. (1998) 
Lieser e Groh (2010) 

Valor médio dos custos de transacção de uma habitação (em % do valor da habitação), 
incluindo os custos de registo, comissões dos agentes imobiliários, comissões legais e 
impostos sobre a venda e transferência. 

European Mortgage Federation 
(Study on Cost of Housing in 
Europe – Hypostat Series) 

Sistema Financeiro/Crédito Hipotecário 

Taxa de Juro1 
Tsatsaronis e Zhu (2004) 
Maclennan et al. (1998) 
Calza et al. (2007) 

Taxa de juro prevalecente no mercado de crédito hipotecário: taxa de juro fixa ou 
variável.  

European Mortgage Federation 
(Study on Interest Rate Variability 
in Europe– Hypostat Series) 

Securitização1 Tsatsaronis e Zhu (2004) 
Calza et al. (2007) 

Atende à existência no sistema de crédito à habitação de instrumentos de securitização e 
seu grau de utilização.  

European Mortgage Federation 
(Study on the Efficiency of the 
Mortgage Collateral in the 
European Union– Hypostat 
Series) 

Extracção de Capital1 Tsatsaronis e Zhu (2004) 
Calza et al. (2007) 

Possibilidade dos agentes poderem aumentar os seus recursos financeiros aproveitando 
baixas taxas de refinanciamento e o aumento de valor da sua habitação. 

Método de Avaliação1 dos 
Imóveis Tsatsaronis e Zhu (2004) Metodologia prevalecente no sistema financeiro de avaliação dos imóveis: avaliação pelo 

valor mercado ou avaliação pelo valor do crédito hipotecário. 

European Mortgage Federation 
(The Valuation of Property for 
Lending Purposes– Hypostat 
Series) 

Peso dos Fundos 
Investimento Imobiliários Warnock e Warnock (2008) Peso dos fundos de investimento imobiliário na indústria de fundos de investimento. EFAMA (Trends in European 

Investment Funds) 
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Tabela 12 - Lista das Características Institucionais utilizadas na Formação dos Clusters (continuação) 
Na tabela seguinte é apresentada a lista das características institucionais utilizadas na formação dos clusters, subdivididas pelas três áreas de análise: mercado de habitação e 
arrendamento, sistema de crédito hipotecário e sistema fiscal. Para cada diferente característica institucional, apresenta-se a definição da variável; uma súmula dos artigos que 
salientam a sua importância e a sua fonte. 1 Utilização de variáveis dummies na constituição de clusters. 
 

 

Variável Artigos Definição/Importância  Fonte 

Sistema Financeiro/Crédito Hipotecário 

LTV 

Tsatsaronis e Zhu (2004) 
Sorensen e  
Lichtenberger (2007) 
Calza et al. (2007) 

Valor médio estimado do rácio entre o valor do empréstimo hipotecário face ao valor da 
avaliação do imóvel. 

European Mortgage Federation 
(Study on Cost of Housing in 
Europe – Hypostat Series) 

Sistema de Informação 
sobre o Cliente 
(Risco de Crédito) 

Warnock e Warnock (2008) 
Lieser e Groh (2010) 

Índice que varia entre 0 e 6, sendo que a pontuação mais elevada indica a existência de 
um sofisticado sistema de informação do risco de crédito do cliente. 

World Bank (Doing Business 
Database) 

Direitos Legais do Credor Warnock e Warnock (2008) 
Lieser e Groh (2010) 

Índice composto por 10 questões, 7 relacionadas com a legislação sobre o colateral e 3 
sobre a legislação de falências. 

World Bank (Doing Business 
Database)

Tempo Médio de um 
Processo Execução 

Sorensen e  
Lichtenberger (2007) 
Lieser e Groh (2010) 

Duração estimada de um processo de execução do colateral pelo credor em caso de 
incumprimento contratual pelo devedor.   

European Mortgage Federation 
(Typical Duration of a forced sale 
procedure (without incident)) 

Sistema Fiscal 

Tax Wedge Van den Noord (2003) 

Tax wedge mede a diferença entre os valores da taxa de juro de crédito hipotecário após 
e antes de impostos, tendo em conta a dedutibilidade dos pagamentos dos encargos com 
o crédito hipotecário no imposto sobre o rendimento. A existência de uma tax wedge 
negativa indicia que o sistema de impostos providencia um subsídio. 

International Bureau of Fiscal 
Documentation (2008) 

Imposto sobre Rendas 
Imputadas 

Maclennan et al. (1998) 
Wolswijk (2006) Existência no sistema fiscal de imposto sobre rendas imputadas (tax on imputed rents). International Bureau of Fiscal 

Documentation (2008)  
Dedutibilidade dos Juros 
Hipotecários1 

Maclennan et al. (1998) 
Wolswijk (2006) 

Possibilidade de dedutibilidade dos juros hipotecários na matéria colectável do imposto 
sobre o rendimento. 

International Bureau of Fiscal 
Documentation (2008)  

Imposto sobre os Ganhos 
Capitais 

Maclennan et al. (1998) 
Wolswijk (2006) 

Taxa de imposto sobre os ganhos de capital efectiva, assumindo a validade dos 
pressupostos enunciados na nota 14 da tabela 14. 

International Bureau of Fiscal 
Documentation (2008) 
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A selecção das variáveis a incluir na análise de clusters é crucial, pois resultados 

fracos ou enganadores podem derivar da exclusão de variáveis importantes. A escolha 

inicial de variáveis determina as características que podem ser utilizadas para identificar 

os grupos. 

A análise de clusters é um procedimento adequado aquando da exploração dos 

dados, quando exista a suspeita de que a amostra não é homogénea. Os dendogramas 

obtidos usando os métodos de aglomeração “vizinho mais afastado” e Ward, com base 

no quadrado da distância euclideana21, para as variáveis indicadas e para os países da 

U.E.-15 sugere que o agrupamento óptimo se verificará com a formação de 5 grupos de 

países assim compostos22: 

 - Grupo/Cluster I: Alemanha e Áustria; 

 - Grupo/Cluster II: Itália e Grécia; 

 - Grupo/Cluster III: Bélgica, França, Luxemburgo, Holanda e Portugal; 

 - Grupo/Cluster IV: Dinamarca, Finlândia e Suécia; 

 - Grupo/Cluster V: Espanha, Irlanda e Reino Unido. 

 

Os clusters formados por Itália e Grécia e Alemanha e Áustria apresentam 

características de outliers na medida em que surgem sempre em clusters únicos.  

O cluster constituído pela Itália e Grécia caracteriza-se pela existência de um 

mercado de crédito hipotecário pouco desenvolvido e um sistema judicial lento e 

oneroso, com elevados custos de transacção, que origina baixos rácios de LTV (ver no 

caso de Itália, Guiso et al., 1992). É também nestes dois países que os direitos legais dos 

credores se encontram menos protegidos23. 

O cluster constituído pela Alemanha e Áustria apresenta uma percentagem de 

famílias com habitação própria inferior à média da U.E.-15 e um elevado peso do sector 

de arrendamento. Os sistemas de crédito hipotecário destes países caracterizam-se pela 

não possibilidade de extracção de capital, níveis reduzidos de securitização e por 

práticas de concessão de crédito conservadoras (medidas por um reduzido LTV e uso de 

valores históricos na avaliação dos imóveis).� Elevados custos de transacção, baixos 
                                                 
21 As variáveis incluídas na análise sofreram uma estandardização prévia. Quando as variáveis possuem 
diferentes escalas de medida e se aplica a análise de clusters sem uma estandardização prévia, qualquer 
medida de distância vai reflectir o peso das variáveis que apresentam maiores valores e maior dispersão. 
22 No anexo III surgem a figura 5 e a tabela 20 que apresentam o dendograma obtido com base no método 
de Ward e a partição dos países pelos vários grupos, respectivamente. 
23 A tabela 11 revela que no caso da Itália o tempo médio para a posse do colateral pelo banco em caso de 
incumprimento do cliente dura entre 5 a 7 anos. 
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rácios de alavancagem das famílias (reduzidos LTV), reduzido peso de famílias com 

habitação própria, elevada percentagem de arrendamento e prevalência de taxa de juro 

fixa, poderão explicar um reduzido crescimento dos preços reais na habitação 

(Maclennan et al. 1998). Esta predição é consistente com o comportamento dos preços 

das habitações reportado na tabela 8, que demonstra que estes dois países foram os 

únicos que tiveram um crescimento real negativo dos preços das habitações, no período 

entre 1997-2007. 

Os clusters Dinamarca, Suécia e Finlândia e Irlanda, Reino Unido e Espanha 

apresentam práticas de concessão de crédito menos conservadoras (elevados rácios de 

alavancagem, possibilidade de extracção de capital e uso de preços de mercado na 

valorização dos imóveis)24 e um sistema fiscal generoso. Possuem ainda uma boa infra-

estrutura básica de concessão de crédito, com uma elevada protecção dos direitos legais 

do credor e um sistema de informação do risco de crédito do cliente bem desenvolvido.  

A adopção de práticas de crédito menos conservadoras pelos bancos, associadas 

a um sistema fiscal generoso, poderão originar uma maior volatilidade dos preços da 

habitação. No caso de Espanha, Reino Unido e Irlanda, estes factores associados a um 

escasso mercado de arrendamento privado, poderão ter determinado o elevado 

crescimento real dos preços da habitação no período compreendido entre 1997-2007 

nestes três países. 

O último cluster é formado pela Holanda, Portugal e pelo eixo francófono 

(França, Bélgica e Luxemburgo). Em contraste com o grupo anterior, este grupo 

apresenta um sistema de crédito hipotecário menos desenvolvido, com práticas de 

concessão de crédito mais conservadoras. No que respeita ao mercado de habitação, 

apesar da percentagem de famílias com habitação própria estar acima da média da U.E.-

15 é balanceada por um sector de arrendamento superior à média da U.E.-15. Estes 

factores poderão explicar um menor crescimento real dos preços das habitações 

comparativamente ao grupo anterior. 

 
 
 

                                                 
24 A Dinamarca constitui uma excepção, pois apesar de apresentar valores médios elevados de LTV, 
apresenta uma predominância de taxa de juro fixa e do método de avaliação pelo valor contabilístico e um 
reduzido peso da securitização.  
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Tabela 13 - Clusters: Valores Médios das Variáveis 

Esta tabela apresenta os valores médios das 17 variáveis referidas na tabela 12, respeitantes ao mercado de 
habitação/arrendamento, sistema financeiro e sistema fiscal, para cada cluster formado. 
1 Índice que varia entre 0 a 6, sendo que a pontuação mais elevada indica a existência de um sofisticado 
sistema de informação do risco de crédito do cliente. 2Índice composto por 10 questões, 7 relacionadas com a 
legislação sobre o colateral e 3 sobre a legislação de falências, pelo que o índice varia entre 0 e 10. A 
pontuação 10 indica que a legislação sobre a posse legal do colateral e sobre falências oferece total segurança 
ao credor em caso de default. 31= Taxa juro Fixa (taxa de juro fixa por mais de 5 anos ou até ao final da 
maturidade); 0 = Variável (após um ano, a taxa de juro é renegociável) ou Mista (taxa de juro fixa por mais 
de um ano e até 5 anos). Classificação baseada na maioria dos empréstimos hipotecários à habitação 
concedidos. 4Extracção de Capital. 0 = não existência ou utilização reduzida. 1 = utilização. 51=Inexistência 
de securitização ou então revela-se muito limitada; 0 = caso contrário. 6Peso dos Fundos de Investimento 
Imobiliário na Indústria de Fundos de Investimento. 70 = uso do valor de mercado; 1 = uso do valor do 
empréstimo hipotecário. 8Duração típica (em meses) para a execução judicial da hipoteca, pelo credor. 
9Valores expressos em % do stock de habitações. 10 Índice dos direitos legais dos senhorios e inquilinos, 
variando entre -2 (legislação fortemente favorável para o inquilino) e 2 (fortemente favorável para senhorio). 
11 Valor médio dos custos de transacção de uma habitação (em % do valor da habitação), incluindo os custos 
de registo, comissões dos agentes imobiliários, comissões legais e impostos sobre a venda e 
transferência.12Tax Wedge mede a diferença entre os valores da taxa de juro hipotecária após e antes de 
impostos, tendo em conta a dedutibilidade dos pagamentos dos encargos com o crédito hipotecário no 
imposto sobre o rendimento. A existência de uma tax wedge negativa indicia que o sistema de impostos 
providencia um subsídio. 13 1 = Não; 0 = Sim. 14Taxa de imposto sobre os ganhos de capital efectivos, 
assumindo os seguintes pressupostos: investimento com um período de permanência de 10 anos; existência 
de um aumento do preço da habitação de 100% no período; o activo habitação é a única fonte de ganhos de 
capital no país; o preço de aquisição da habitação foi de €250.000 e não se trata da residência principal. 15 1 = 
Não; 0 = Sim. 

Variável Cluster I Cluster II Cluster III Cluster IV Cluster V 
Sistema Financeiro/Crédito Hipotecário 

Valor Médio “Loan-to-Value” (%) 63,50 55,00 82,10 81,66 73,00 

Credit Information1 6,00 4,50 3,40 4,33 5,66 

Legal Rights2 6,50 3,00 5,60 6,67 8,00 

Taxa de Juro3 1,00 0,50 0,60 0,33 0,00 

Equity Withdrawal4 0,00 0,50 0,20 1,00 1,00 

Securitização5 1,00 0,50 0,60 1,00 0,00 
Peso Fundos de Investimento 
Imobiliário6 4,18 3,07 10,12 0,00 1,83 

Método de Avaliação7 1,00 0,00 0,00 0,33 0,00 

Posse do Colateral8 7,50 42,75 13,00 4,50 13,00 
Mercado de Habitação e Arrendamento 

Arrendamento Privado (%)9 33,00 17,00 19,60 21,33 9,66 

Habitação Própria (%)9 48,00 74,50 64,40 49,33 75,33 

Legislação10 -1,00 -0,50 -1,40 -1,33 -0,66 

Custos de Transacção (%)11 11,64 16,24 14,90 7,91 8,05 
Sistema Fiscal 

Tax Wedge12 -0,28 0,53 -0,64 -0,95 -0,62 
Dedutibilidade do Crédito 
Hipotecário13 0,50 0,00 0,20 0,00 0,33 

Imposto Ganhos Capital14 0,00 0,00 4,84 29,47 26,52 

Imposto sobre Rendas Imputadas15 1,00 0,50 0,40 1,00 1,00 

Nota: Cluster I: Alemanha e Áustria. Cluster II: Itália e Grécia. Cluster III: França, Bélgica, Luxemburgo, 
Holanda e Portugal. Cluster IV: Suécia, Dinamarca e Finlândia. Cluster V: Irlanda, Reino Unido e Espanha. 
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Figura 4. Análise Hierárquica de Clusters: Caracterização dos Clusters com 
Variáveis Estandardizadas 

 

 
Nota: Cluster I: Alemanha e Áustria. Cluster II: Itália e Grécia. Cluster III: França, Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda e Portugal. Cluster IV: Suécia, Dinamarca e Finlândia. Cluster V: Irlanda, Reino 
Unido e Espanha. 
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3.3.3. Modelo�e�Hipóteses�de�Investigação�
 
 

Com base no modelo de DiPasquale e Wheaton (1992) é desenvolvido um 

modelo de longo prazo que incorpora os determinantes da procura e oferta de habitação 

e as características institucionais. A função da procura é dada por: 

௧ܦ  ൌ ߙ ߚ�ᇱݔ௧  ௧ݖᇱߜ   ௧                                                                      (3.1)ߝ

em que, ݔ௧ é o vector das variáveis macroeconómicas que afectam a procura. O 

vector ݖ௧ captura os factores específicos dos países que afectam a procura de habitação 

e que foram utilizados na constituição dos clusters realizada na secção anterior. 

Eventuais características institucionais do lado da procura, não incorporados na análise 

de clusters surgem no termo de erro ߝ௧, pelo que a equação (1) pode ser assim escrita: 

௧ܦ ൌ ߙ� െߚ�ଵ݄௧  ௧ଶ݃݀ߚ ߚ�ଷܿ݀݁ݎ௧ െ ௧ܿݑݎ�ସߚ  �ͳ௧ܦ�ହߚ െ ௧ʹܦ�ߚ 
�ߠ�ଵܩଵ  ଷܩଶߠ ߠ�ଷܩସ ߠ�ସܩହ �   ǁ௧.                                                                   (3.2)ߝ

Na equação (3.2), um aumento dos preços da habitação ሺ݄௧ሻ tende a provocar 

uma redução da procura de aquisição de habitação, enquanto um aumento do 

rendimento (݃݀௧ሻ e do montante de crédito hipotecário concedido pelos bancos 

 ௧ሻ tem um efeito positivo na procura. Por outro lado, quanto maior o custo de݀݁ݎܿ)

utilização real da habitação ሺܿݑݎ௧ሻ mais atractivos se tornam os activos de rendimento 

fixo relativamente ao activo habitação, provocando uma alteração da alocação de 

capitais, com consequente redução da procura de habitação própria. ܦͳ௧� e ܦʹ௧ são duas 

dummies que assumem o valor 1 para o intervalo de confiança identificado através do 

procedimento Bai e Perron (1998, 2001 e 2003), respeitante a alterações de regime no 

mercado de habitação que se traduziram em aumentos (diminuições) reais dos preços da 

habitação, respectivamente (ver capítulo anterior). Finalmente são adicionadas à 

equação da procura de habitação quatro variáveis dummies (Gi), com i a assumir o valor 

1, 3, 4 e 5 para os países pertencentes ao cluster/grupo 1, 3, 4 e 5, respectivamente, 

identificados na secção 3.3.2. Cada uma das quatro dummies respeitante às 

características institucionais assume o valor 1 se o país pertence a esse cluster/grupo e o 

valor 0 se o país pertence a esse grupo. No caso da Grécia e Itália (Grupo 2) as quatro 

variáveis dummies assumem todas um valor zero. 

 De forma similar a oferta de habitação é dada por: 

ܵ௧ ൌ ߟ  ௧ௌݔᇱߛ  ௧ௌݖᇱߣ   ௧.                                                                         (3.3)ߥ
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em que, ݔ௧ௌ é o vector das variáveis macroeconómicas que afectam a oferta. O 

vector ݖ௧ௌ�captura os factores específicos dos países que afectam a oferta de habitação. 

As características institucionais do lado da oferta, como sejam, a existência de terra para 

construção ou políticas de regulação dos governos locais que não surgem incorporadas 

na análise de clusters tendem a ser capturadas no presente modelo pela variável 

“Building Permits Index”. Outras eventuais características institucionais do lado da 

oferta, não capturadas por esta variável ou na análise de clusters, surgem no termo de 

erro Ȟt. A equação da oferta pode ser expressa com um maior detalhe da seguinte forma: 

ܵ௧ ൌ ߟ  ௧ଵ݄ߛ െ ଶܿܿ௧ߛ ߛ�ଷܾ݅௧  ௧ݒ .                                                        (3.4) 

Na equação (3.4) o aumento dos preços da habitação actua como um incentivo 

para que os investidores aumentem a oferta de habitação, enquanto os custos de 

construção ሺܿܿ௧ሻ têm um impacto negativo na oferta de habitação. O aumento da 

autorização de novas construções (bpit) contribui positivamente para o aumento da 

oferta de habitação. 

A relação de equilíbrio é obtida através da igualdade entre a oferta e procura de 

habitação. Resolvendo essa igualdade para os preços da habitação e considerando uma 

estrutura de dados em painel, obtém-se a seguinte equação:  

௧݄ ൌ כߙ  כଶߚ ௧݀݃�  כଷߚ ௧݀݁ݎܿ�  כଶߛ �ܿܿ௧ െߚ�ସכ ௧ܿݑݎ� െ כ�ଷߛ ௧ܾ݅ 
ߚହכ כߚ�ͳ௧�െܦ ௧ʹܦ�  ଵܩଵߠ�  ଷܩଶߠ ߠ�ଷܩସ ߠ�ସܩହ �� כ௧ߝ�                     (3.5) 

em que: 

כߙ ൌ
ߙ െ ߟ
ଵߛ െ ଵߚ

ǡ כଶߚ�� ൌ ଶߚ
ଵߛ െ ଵߚ

ǡ כଷߚ�� ൌ ଷߚ
ଵߛ െ ଵߚ

ǡߛ���ଶכ ൌ ଶߛ
ଵߛ െ ଵߚ

ǡ כସߚ� ൌ
ସߚ

ଵߛ െ ଵߚ
ǡ 

�
�
ଷߛ�
כ ൌ ఊయ

ఊభିఉభ
ǡ
�
ହߚ�
כ ൌ ఉఱ

ఊభିఉభ
ǡ
�
ߚ�
כ ൌ ఉల

ఊభିఉభ
ǡ כߠ ൌ ఏ

ఊభିఉభ
כ௧ߝ��݁�� ൌ ǁ௧ߝ െ  .�௧ߥ

 

No contexto do modelo teórico discutido anteriormente, é de esperar um sinal 

positivo para ߚଶכ כଷߚ , כହߚ ,� ��e ߛଶכ  e um sinal negativo para ߚସכ כߚ ,  e ߛଷכ� Ǥ Uma explicação 

mais detalhada dos sinais esperados surge na tabela 14.  
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Tabela 14 - Variáveis Explicativas Utilizadas na Análise do Comportamento dos 
Preços da Habitação 

Na tabela seguinte são apresentadas as variáveis explicativas utilizadas na análise do comportamento dos preços 
da habitação, com excepção das variáveis respeitantes às características institucionais, com explicação teórica da 
sua importância e o sinal esperado dos respectivos coeficientes. 

Variável Sinal Esperado Explicação Teórica 

PIB real + 
Um maior nível de rendimento significa uma maior capacidade 
aquisitiva do activo habitação. Ao estar associado ao nível de confiança 
económica e de segurança no emprego, também por esta via tende a 
contribuir para o aumento da procura do activo habitação. 

Custo de 
Utilização Real 

- 

Quanto mais reduzidos os custos de utilização reais da habitação maior 
a capacidade de endividamento dos agentes, pois menor será o serviço 
da dívida, em % do seu rendimento. Uma diminuição do custo de 
utilização real da habitação ao aumentar o retorno do activo habitação 
face a outros activos de rendimento fixo, tende a provocar um aumento 
da procura de habitação. Dada a possibilidade de dedução destes custos 
no imposto sobre o rendimento e atendendo aos impostos sobre a 
propriedade e à depreciação deste activo, o custo de utilização do 
activo habitação é dado pela seguinte fórmula (Hort, 1998): 

[(1-ti)*i-ʌe+th+į], em que, ti é a taxa de imposto sobre o rendimento 
marginal, determinando o valor das deduções de impostos em cada 
país; i é a taxa de juro do mercado monetário interbancário; ʌe é a taxa 
de inflação esperada, aproximada pela média aritmética da taxa de 
inflação corrente e da taxa de inflação do ano anterior; th é a taxa de 
imposto sobre a propriedade e į a taxa de depreciação das habitações, 
calculada de acordo com a seguinte fórmula (Ott, 2006): įt = [GFCFt – 
(NCSt – NCSt-1)]/NCSt-1, em que, GFCF e NCS significam Formação 
Bruta de Capital Fixo e Stock de Capital Fixo Líquido do sector de 
habitação, respectivamente. 

Crédito 
Hipotecário à 
Habitação 

+ 
Devido ao elevado valor do activo habitação, a sua aquisição só é 
possível na maioria dos casos com recurso a crédito hipotecário. Desta 
forma tende a existir uma relação positiva entre o montante de crédito 
concedido e os preços das habitações. 

Custos de 
Construção 

+ Quanto maior os custos finais de produção do activo habitação, 
maiores tenderão a ser os preços praticados no mercado de habitação.  

“Building 
Permits Index” 

- 
Proxy do stock de habitação e das restrições quanto ao uso do solo. A 
existência de uma regulação restritiva quanto ao uso do solo ao 
provocar um reduzido crescimento do stock de habitação, tende a 
contribuir para o aumento dos preços da habitação. 

Dummy D1 + 

Assume o valor 1 para os países e períodos temporais identificados 
pelos intervalos de confiança obtidos pelo procedimento de Bai e 
Perron (1998, 2001 e 2003), respeitante a alterações de regime no 
mercado de habitação que se traduziram em aumentos reais dos preços 
da habitação (ver capítulo anterior). 

Dummy D2 - 

Assume o valor 1 para os países e períodos temporais identificados 
pelos intervalos de confiança obtidos pelo procedimento de Bai e 
Perron (1998, 2001 e 2003), respeitante a alterações de regime no 
mercado de habitação que se traduziram em diminuições reais dos 
preços da habitação (ver capítulo anterior). 
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No que respeita às características institucionais, são testadas as seguintes 

hipóteses de investigação: 

 Hipótese 1: Qual o impacto esperado das características institucionais no 

comportamento dos preços da habitação? O impacto observado nos preços da habitação 

é superior para o grupo de países com o sistema de crédito hipotecário menos 

conservador, um escasso mercado de arrendamento e um sistema fiscal generoso?  

 De acordo com Maclennan et al. (1998), Van den Noord (2003), ECB (2003), 

Tsatsaronis e Zhu (2004) e Calza et al. (2007) será de esperar que as características 

institucionais tenham impacto no comportamento dos preços da habitação. O impacto 

sobre os preços da habitação tende a ser diferente entre os vários grupos de países 

identificados na análise de clusters, devido às significativas diferenças entre eles, no que 

respeita a um conjunto de características do sistema financeiro, mercado de 

arrendamento e tributação. O cluster que apresenta um sistema de crédito hipotecário 

menos conservador, um escasso mercado de arrendamento e um sistema fiscal generoso, 

possui as condições institucionais para ser aquele, onde os preços da habitação mais 

tenderão a aumentar. 

Hipótese 2: A relação entre o crédito hipotecário à habitação e os preços da 

habitação é influenciada pelas características institucionais? Os países que apresentam 

um sistema de crédito menos conservador tendem a apresentar aumentos superiores dos 

preços da habitação? 

 Dada a importância do crédito hipotecário na aquisição de habitação é de esperar 

que o aumento da capacidade de concessão de crédito provoque um aumento da procura 

por habitação. Dado que no curto prazo a oferta de imobiliário é relativamente fixa, o 

aumento da concessão de crédito tende a originar um aumento dos preços dos imóveis. 

Para além disso, um aumento da capacidade de concessão de crédito tende também a 

afectar indirectamente os valores dos imóveis, na medida em que tende a encorajar 

despesas de investimento e consumo, aumentando a actividade económica e criando 

expectativas favoráveis de fluxos de rendimentos futuros, que originam um aumento do 

seu valor (Borio et al., 1994). 

 Tsatsaronis e Zhu (2004) referem que as características institucionais, em 

especial as relacionadas com o sistema financeiro, tendem a reforçar a relação positiva 

entre os ciclos do crédito à habitação e dos preços da habitação, nos países com um 

sistema de crédito hipotecário menos conservador.  
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 Assim, é de esperar que a relação entre o crédito hipotecário à habitação e os 

preços da habitação seja influenciada pelas características institucionais, com um 

aumento superior dos preços da habitação nos países com um sistema de crédito menos 

conservador. Para o efeito é estimada a equação seguinte: 

௧݄ ൌ כߙ  כଶߚ ௧݀݃�  כଷߚ ௧݀݁ݎܿ�  כଶߛ �ܿܿ௧ െߚ�ସכ ௧ܿݑݎ� െ כ�ଷߛ ௧ܾ݅ 
ߚହכ כߚ�ͳ௧�െܦ ௧ʹܦ�  ଵܩଵߠ� כ ௧݀݁ݎܿ�  ଷܩଶߠ כ ௧݀݁ݎܿ� ߠ�ଷܩସ כ ௧݀݁ݎܿ� 
�ߠ�ସܩହ כ� ௧݀݁ݎܿ� � כ௧ߝ�                                                                                 (3.6) 

A presente equação distingue-se da equação (3.5) ao incluir o produto das dummies 

respeitante às características institucionais com a variável do crédito hipotecário à 

habitação.   

 

 Finalmente, é também analisado o tempo que demora o mercado de habitação a 

ajustar-se para a situação de equilíbrio, após um choque exógeno na economia. Para 

responder a esta questão é estimado um modelo com correcção de erro (error correction 

model) que exprime o processo de ajustamento para o equilíbrio (ver secção 3.4.2.3).  

Tsatsaronis e Zhu (2004) referem que nos países com sistemas de crédito menos 

conservadores tende a existir o risco de mecanismos de reforço mútuo entre os preços da 

habitação e do crédito hipotecário, que tendem a provocar um aumento do desfasamento 

dos preços da habitação face aos valores de equilíbrio e o aumento da probabilidade de 

surgimento de bolhas nos preços da habitação. Calza et al. (2007) apontam para a 

existência de diferentes respostas do consumo a choques de política monetária. Os 

autores atribuem a características institucionais a existência dessas diferentes respostas. 

Os choques da política monetária sobre o consumo mostram-se superiores quando as 

características do mercado hipotecário são menos conservadoras. 

Hipótese 3: Os desequilíbrios no curto prazo dos preços da habitação face aos 

seus valores de equilíbrio são influenciados pelas características institucionais? Os 

desequilíbrios dos preços da habitação mostram-se mais persistentes para o grupo de 

países com o sistema de crédito hipotecário menos conservador, um escasso mercado de 

arrendamento e um sistema fiscal generoso? 
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3.4. Amostra�e�Metodologia�

3.4.1. Amostra�
 

Os dados utilizados na análise dos preços da habitação na U.E.-15 são trimestrais. A 

amostra não é balanceada, dependendo a profundidade das séries individuais da 

disponibilidade de informação. A tabela 15 apresenta o período temporal utilizado na 

estimação das equações (3.5) e (3.6), por país da U.E.-15.  

 

 

Tabela 15 - Período de Estimação 

A tabela seguinte apresenta o período temporal utilizado na estimação da equação (3.5), por país da U.E.-15. 
A existência de dois diferentes períodos de estimação deve-se ao facto da série “building permits index” ter 
na generalidade dos países da U.E., uma profundidade inferior ao das séries dos preços reais da habitação e 
das restantes variáveis explicativas dos preços da habitação. No sentido de testar a robustez das conclusões 
obtidas, a equação (3.5) é também estimada sem a inclusão da variável “building permits index”. Em função 
da data de início das séries, nos diferentes países, são definidos os diferentes períodos de estimação dos 
preços da habitação. A coluna “Todas as Variáveis Explicativas” apresenta o período utilizado na estimação 
da equação (3.5), nos diferentes países da U.E., incluindo a variável explicativa “building permits index”. A 
coluna “Sem a Variável Explicativa “building permits index”” apresenta o período utilizado na estimação da 
equação (3.5), nos diferentes países da U.E., não incluindo a variável explicativa “building permits index”. 

País 

Período de Análise 

Todas as Variáveis 

Explicativas 

Sem a Variável Explicativa 

“Building Permits Index” 

Alemanha 1980:01-2007:04 1980:01-2007:04 

Áustria 2000:01-2007:04 1990:01-2007:04 

Bélgica 1988:01-2007:04 1988:01-2007:04 

Dinamarca 1980:01-2007:04 1980:01-2007:04 

Espanha 1988:01-2007:04 1987:01-2007:04 

Finlândia 1980:01-2007:04 1980:01-2007:04 

França 1994:01-2007:04 1980:02-2007:04 

Grécia 1995:01-2007:04 1994:01-2007:04 

Holanda 1980:01-2007:04 1980:01-2007:04 

Irlanda 1980:01-2007:04 1980:01-2007:04 

Itália 1988:02-2007:04 1988:02-2007:04 

Luxemburgo 1992:01-2007:04 1992:01-2007:04 

Portugal 1994:01-2007:04 1988:01-2007:04 

Reino Unido 1996:01-2007:04 1980:01-2007:04 

Suécia 1994:01-2007:04 1990:01-2007:04 
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Os dados foram obtidos junto de várias fontes25, sendo utilizadas na estimação das 

equações as seguintes variáveis: índice de preços da habitação (hp), PIB (gdp), população 

com idade compreendida entre os 25 e 49 anos (pop), custo de utilização real da habitação 

(ruc), montante de crédito hipotecário concedido pelas Instituições Financeiras (cred) e, 

representando o lado da oferta, o índice de custo de construção (cc) e o “Building Permits 

Index” (bpi). São também utilizadas duas dummies que identificam as alterações de política 

que originaram quebras de estrutura no mercado de habitação (D1 e D2) e dummies 

respeitantes aos grupos/clusters de países identificados na secção 3.3.2, com base em 

características institucionais. Todas as variáveis surgem em termos reais e logaritmizadas, 

com excepção das variáveis custo de utilização real de habitação e as dummies. Em virtude 

da serie “Building Permits Index” possuir uma menor profundidade temporal, são também 

estimadas as equações (3.5) e (3.6) sem a sua presença. Apesar do aumento do número de 

observações utilizadas na estimação, os resultados mostram-se em linha com os obtidos 

quando a variável bpi surge incluída na estimação. 

 

3.4.2. Metodologia�
 

No passado, a maioria dos modelos de equilíbrio de longo prazo dos preços da 

habitação concentravam-se nos países que possuíam séries temporais longas dos preços da 

habitação e dos seus fundamentais (essencialmente nos EUA e Reino Unido), isto porque, 

os testes de Engle e Granger e Johansen requerem um período de tempo suficientemente 

alargado no sentido de se poder estimar as relações de longo prazo entre as variáveis. Mais 

recentemente, Hendershott et al. (2002) e Adams e Füss (2010), entre outros, ultrapassam 

esta restrição utilizando um modelo de cointegração com dados em painel de acordo com a 

metodologia proposta por Pedroni (1999 e 2004). Este método permite a utilização, não 

apenas das T observações da série temporal de um único país mas pools de observações de 

N países, pelo que no final se encontram disponíveis N*T observações para estimação. Isto 

tende a resultar numa maior robustez do processo de estimação, na medida em que os 

efeitos assimptóticos das grandes amostras são mais propensos de se verificarem neste 

contexto. 

A análise de cointegração para dados em painel não estacionários é conduzida em 

três etapas. Primeiro, é analisado a estacionaridade das variáveis utilizando testes de raiz 
                                                 
25 O anexo I. descreve com detalhe as variáveis usadas, a sua fonte e a profundidade da série.  
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unitária para dados em painel. Segundo, são aplicados testes de cointegração para dados em 

painel, no sentido de se detectarem as relações de equilíbrio de longo prazo. Finalmente, 

são estimadas as dinâmicas de curto prazo.  

 

 
3.4.2.1. Testes�de�Raiz�Unitária�para�Dados�em�Painel�

O primeiro passo consiste na análise da estacionaridade das séries utilizadas na 

análise. São usados três testes de raiz unitária para dados em painel: Levin, Lin e Chu 

(2002), Hadri (2000) e Im, Pesaran e Shin (2003).  

 

Tabela 16 - Testes de Raiz Unitária 

A tabela apresenta os resultados de alguns testes de raiz unitária para amostras com dados em painel para as 
variáveis utilizadas na estimação da equação (3.5), com excepção das variáveis dummies. Os primeiros dois 
testes, os testes de Levin, Lin e Chu (LLC) e de Hadri, assumem a existência de um processo comum de raiz 
unitária. Contudo o teste LLC tem como hipótese nula a existência de raiz unitária, enquanto o teste de Hadri 
tem como hipótese nula a inexistência de raiz unitária. Contrariamente, o teste de Im, Pesaran e Shin (IPS) 
analisa a existência de processos de raiz unitária individuais. O teste IPS tem como hipótese nula a existência 
de raiz unitária, com a hipótese alternativa de que os processos individuais são estacionários. Para cada 
variável explicativa são apresentados os resultados dos três testes de raiz unitária para as variáveis em nível e 
à primeira diferença. Para cada um dos três testes de raiz unitária são apresentados o resultado do teste e o seu 
p-value, respectivamente. ǻ significa a primeira diferença da variável explicativa. 

         Levin, Lin e Chu                    Hadri  Im, Pesaran e Shin 

 t*-stat p-value Z - stat p-value W – stat p-value 

hp 0,65 (0,74) 20,65 (0,00) 2,51 (0,99) 

ǻhp -3,56 (0,01) 1,98 (0,02) -9,50 (0,00) 

gdp 6,92 (0,00) 29,30 (0,00) -0,92 (0,18) 

ǻgdp 24,11 (0,99) 1,78 (0,05) -12,32 (0,00) 

ruc -1,35 (0,09) 21,31 (0,00) -0,66 (0,26) 

ǻruc -26,43 (0,00) -0,43 (0,66) -28,83 (0,00) 

cred -0,17 (0,43) 25,20 (0,00) 5,77 (0,99) 

ǻcred -7,05 (0,00) 1,27 (0,10) -13,90 (0,00) 

pop -0,26 (0,40) 26,83 (0,00) 1,22 (0,89) 

ǻpop -5,41 (0,00) 17,26 (0,00) -9,93 (0,00) 

cc 3,57 (0,99) 20,65 (0,00) 2,91 (0,99) 

ǻcc -25,45 (0,00) 1,64 (0,05) -31,48 (0,00) 

bpi 0,01 (0,50) 15,20 (0,00) 1,14 (0,87) 

ǻbpi -28,77 (0,00) 0,31 (0,38) -34,52 (0,00) 
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Os dois primeiros testes assumem raízes unitárias comuns entre os membros do 

painel, contudo o teste de Im, Pesaran e Shin entra em linha de conta com a 

heterogeneidade entre os países. O teste de Hadri tem como hipótese nula a inexistência de 

raiz unitária contra a hipótese alternativa de raiz unitária. Os restantes testes têm como 

hipótese nula a existência de raiz unitária contra a hipótese alternativa de inexistência de 

raiz unitária. 

Os testes são realizados para as variáveis em nível e para a primeira diferença. Os 

resultados indicam na sua generalidade que as séries são não estacionárias, mas que são 

integráveis à primeira ordem. 

 

3.4.2.2. Testes�de�Cointegração�com�Dados�em�Painel�

Após a constatação de que as séries apresentam um processo I(1), o segundo passo 

consiste na verificação de existência de equilíbrio no longo prazo. Apesar das variáveis 

macroeconómicas e os preços da habitação apresentarem um processo I(1), se a relação 

linear entre as variáveis for um processo I(0), as variáveis são passíveis de cointegração.  

Para o efeito é utilizado um teste de cointegração com dados em painel heterogéneos com 

múltiplos regressores, que foi desenvolvido por Pedroni (2000). O teste tem como hipótese 

nula a inexistência de cointegração e pode ser aplicado em painéis não balanceados. Neste 

teste os resíduos da regressão são obtidos através da seguinte regressão: 

௧ݕ  ൌ ߙ  ݐߜ  ଵ௧ݔଵߛ  ଶ௧ݔଶߛ �ǥߛ�ெݔெ௧  ݁௧                          (3.7) 

          para t=1, …, T; i=1, …, N; m=1, …, M 

com efeitos fixos individuais ߙ e tendências temporais individuais ߜݐ, embora as 

tendências temporais individuais sejam frequentemente omitidas. Em alguns casos, 

dummies temporais comuns podem também ser incluídas na regressão. Nesta equação, 

foram incluídos m regressores de ݔெ௧ sendo Ȗmi o declive dos coeficientes, mostrando-se os 

vectores de cointegração heterogéneos para todo o i. Aos resíduos Ƹ݁ǡ௧ da equação (3.7) são 

posteriormente efectuados testes de raiz unitária, 

 Ƹ݁௧ ൌ ߩ Ƹ݁௧ିଵ   ௧ .                                                                                    (3.8)ߝ

A inclusão de efeitos fixos e tendências temporais provoca alterações da 

distribuição assimptótica e aumenta os valores críticos da estatística de raiz unitária. Isto 

deve-se ao facto de na presença de raiz unitária, a média simples das variáveis com 

tendência estocástica ݕത ൌ ଵ
் �σ ǡ௧௧்ୀଵݕ   não convergir para o valor médio da população com 
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o aumento de T (a média simples diverge à taxa ξܶ).  Pedroni (1999) propõe um teste com 

sete estatísticas que seguem uma distribuição normal e cuja hipótese nula é a de ausência 

de cointegração. Se as estatísticas do teste rejeitarem a hipótese nula, isso significa a 

existência de uma relação de longo prazo estável entre os regressores, os seus coeficientes 

e respectivos testes de significância podendo estes serem estimados para o longo prazo. 

 
 

Tabela 17 - Testes de Cointegração de Pedroni 

O teste de cointegração de Pedroni (1999) é composto por sete estatísticas, quatro das quais designadas de 
estatísticas de painel (panel statistics) e as restantes três estatísticas são designadas de estatísticas de grupo 
(group statistics). As estatísticas de painel são compostas pelos testes panel Ȟ-statistics, panel ȡ-statistics, 
non-parametric e parametric panel t-statistics. A hipótese nula do teste de cointegração de Pedroni (1999) é 
de ausência de cointegração. 

 Valor da Estatística p-value 

Panel Ȟ-statistics 2,51 (0,02) 

Panel ȡ-statistics 0,69 (0,31) 

Panel t-statistics (non-parametric) -8,43 (0,00) 

Panel t-statistics (parametric) -8,65 (0,00) 

Group ȡ-statistics 1,25 (0,18) 

Group t-statistics (non-parametric) -9,10 (0,00) 

Group t-statistics (parametric) -8,75 (0,00) 
 
 
 
 Da análise à tabela anterior constata-se a existência de uma relação cointegrante 

entre as variáveis usadas na análise. Os resultados obtidos demonstram a rejeição da 

hipótese nula de não cointegração em 5 dos 7 testes estatísticos do teste de Pedroni. Esta 

evidência permite assim concluir pela existência de uma relação estável de longo prazo 

entre as variáveis. 

 Dada a existência de uma relação estável de longo prazo entre as variáveis, são 

estimados modelos de cointegração com dados em painel. 
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3.4.2.3. Modelo�de�Correcção�de�Erro�

Após a análise do impacto de longo prazo nos preços da habitação das variáveis 

macroeconómicas e das características institucionais, uma questão natural se coloca e tem a 

ver com o tempo que os preços da habitação tendem a demorar a ajustarem-se aos preços 

de equilíbrio se um choque exógeno ocorrer na economia. Com o objectivo de estudar o 

processo de ajustamentos dos preços da habitação para o equilíbrio, são estimados seis 

modelos de correcção do erro (error correction models - ecm), um modelo para cada 

grupo/cluster identificado na secção 3.3.2 e um modelo de correcção de erro com todos os 

países da U.E.-15. Os desvios face aos preços de equilíbrio da habitação são expressos da 

seguinte forma26: 

݁ܿ݉௧ ൌ ௧݄ െ כොߙ  כመଶߚ ௧݀݃�  כመଷߚ ௧݀݁ݎܿ�  כොଶߛ �ܿܿ௧ െߚ�መସכ ௧ܿݑݎ�  

�����������������ߚ�ହכ ͳ௧ܦ� െߚ�መכ  ௧                                                                    (3.9)ʹܦ�

em que,  ߙොכǡ כመଶߚ� ǡ כመଷߚ ǡ כොଶߛ ǡ כመସߚ ǡ כመହߚ כመߚ�݁� �são as estimativas obtidas para os parâmetros da 

equação (3.5), sem as características institucionais incluídas. Os ecm são obtidos para cada 

um dos grupos de países, pela diferença entre o valor observado do logaritmo dos preços 

reais da habitação ሺ݄௧ሻ e os valores estimados das variáveis explicativas, obtidos da 

equação de longo prazo sem as características institucionais. A existir uma relação de 

cointegração entre as variáveis, o termo de erro obtido através da equação (3.9) é 

estacionário e pode ser utilizado no modelo dinâmico de curto prazo, medindo a rapidez do 

processo de ajustamento (ver Hendershott et al., 2002).  

 O modelo de curto prazo consiste na primeira diferença da equação (3.5), sem as 

características institucionais, adicionado do termo de correcção de erro, com todas as 

variáveis incluídas com excepção do termo de correcção de erro e das variáveis dummies, a 

surgirem logaritmizadas e à primeira diferença. A variável custo de utilização real da 

habitação (ruc) surge no modelo sem estar logaritmizada e à primeira diferença.   

     ο ��� ௧݄ ൌ ߙ�  σ ଵߙ
ିଵ ο ��� ௧ି݄  σ ଶேߙ ο ��� ௧ି݀݃               

 + σ ଷ௦ௌ௦ߙ ο ��� ௧ି௦݀݁ݎܿ  σ ସοߙ ��� ܿܿ௧ି  σ ହοߙ ��� ௧ିܿݑݎ  ͳ௧ோெܦߙ  

௧ʹܦߙ�+  ௧ିଵ଼݉ܿ݁ߙ   ௧                                                                                (3.10)ߤ

                                                 
26 Na estimação dos modelos de correcção de erro optou-se por não incluir a variável bpi, com o objectivo de 
ser utilizado um maior número de observações. Tal como acontece na estimação do modelo de longo prazo, 
os resultados encontrados não diferem muito dos obtidos quando a variável bpi é incluída no modelo.   
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O termo ecm é incluído na equação com um desfasamento temporal. As outras 

variáveis exógenas podem ser incluídas na equação com diferentes combinações de 

desfasamentos temporais. Na estimação do modelo de correcção de erro são utilizados 

quatro desfasamentos temporais para a variável dependente e nenhum desfasamento 

temporal para as variáveis macroeconómicas27. Quanto aos sinais dos parâmetros, é de 

esperar que ߙ�tenha um valor próximo de zero; os parâmetros ߙଶǡ ߙଷ, ߙସ e ߙ sejam 

positivos; os parâmetros ߙହ e ߙ� sejam negativos e os parâmetros ߙଵ tenham um valor 

entre zero e um. Se ଼ߙ ൌ Ͳ, significa a inexistência de ajustamento; 0 > 1- < ଼ߙ, significa a 

existência de um ajustamento parcial; ଼ߙ ൌ െͳ significa a existência de um completo 

ajustamento. Assim, quanto mais próximo de -1 se encontrar o parâmetro ଼ߙ mais rápido é 

o processo de ajustamento dos preços da habitação para os seus valores de equilíbrio. 

 

3.5. Resultados�
 

Na tabela 18 surgem os resultados da estimação do modelo de longo prazo dos 

determinantes dos preços da habitação.  

 

3.5.1. Determinantes�da�Procura�e�Oferta�no�Mercado�de�Habitação�
 

Dos resultados obtidos para as equações 3.1 e 3.2, do painel A da tabela 18, 

constata-se que todas as variáveis explicativas apresentam sinais concordantes com a 

literatura. Os resultados obtidos confirmam as implicações teóricas do modelo de 

DiPasquale e Wheaton (1992). Com excepção da variável pop, todas as restantes variáveis 

são estatisticamente significativas. Engelhardt e Poterba (1991) e Hort (1998) também não 

encontraram qualquer impacto significativo da população nos preços reais das habitações. 

Hort (1998) refere que as variações da população tendem a estar “contabilizadas” através 

da variável rendimento, que é especificada como o produto do rendimento per capita e a 

dimensão da população, razão pela qual se excluiu a variável pop em todas as estimações 

posteriores.  

 

                                                 
27 Hendershott et al. (2002) e Adams e Füss (2010) utilizam um desfasamento e quatro desfasamentos 
temporais para a variável dependente, respectivamente. Em ambos os estudos não é utilizado qualquer 
desfasamento temporal para as variáveis explicativas. 
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Tabela 18 – Modelo de Longo Prazo dos Determinantes dos Preços da Habitação 

A tabela apresenta os resultados da estimação dos determinantes de longo prazo dos preços reais da 
habitação, definido na equação (3.5), para os países da U.E.-15. As estimações são realizadas com dados em 
painel, com base em dados trimestrais para os períodos temporais identificados na tabela 15. A variável 
dependente é o logaritmo do índice de preços da habitação em termos reais (hp). São usadas como variáveis 
dependentes: o índice de custos da construção (cc); o montante de crédito hipotecário concedido à habitação 
(cred); o PIB (gdp); o custo de utilização real da habitação (ruc); a proxy do stock de habitação e das 
restrições no uso do solo “building permits índex” (bpi); a população com idade entre 25 e 49 anos (pop); 
duas dummies respeitantes a alterações de regime no mercado de habitação (D1 e D2) e quatro variáveis 
dummies (Gi), com i a assumir o valor 1, 3, 4 e 5 para os países pertencentes ao cluster 1, 3, 4 e 5, 
respectivamente, identificados na secção 3.3.2. Todas estas variáveis, com excepção do custo de utilização 
real da habitação e das dummies, surgem logaritimizadas. Todas as variáveis estão em termos reais. As 
variáveis dummies G1 (Alemanha e Áustria), G3 (França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Portugal), G4 
(Suécia, Finlândia e Dinamarca) e G5 (Espanha, Irlanda e Reino Unido) identificam os clusters formados na 
secção 3.3.2. com base nas características institucionais respeitantes ao mercado de arrendamento, sistema 
financeiro e tributação do activo habitação. No caso da Grécia e Itália as quatro variáveis dummies anteriores 
assumem o valor zero. As dummies D1 e D2 assumem o valor 1 para os países e períodos temporais 
identificados pelos intervalos de confiança obtidos pelo procedimento de Bai e Perron (1998, 2001 e 2003), 
respeitante a alterações de regime no mercado de habitação que se traduziram em aumentos (diminuições) 
reais dos preços da habitação, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro 
de parêntesis. a, b e c significam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%  respectivamente.  
Os painéis A, B e C apresentam os resultados da estimação dos determinantes de longo prazo dos preços reais 
da habitação, definidos na equação (3.5), sem as dummies das características institucionais (painel A); com as 
dummies das características institucionais (painel B) e com o produto das dummies das características 
institucionais e a variável do crédito hipotecário concedido à habitação (painel C). 

 

Painel A: Modelo de Longo Prazo dos Determinantes dos Preços da Habitação Sem Incorporação das 
Características Institucionais 

O painel A apresenta os resultados da estimação dos determinantes de longo prazo dos preços reais da 
habitação, definido na equação (3.5), sem as dummies das características institucionais. 

Equação 1 2 3 4 5 6 
constante 1,432a 1,452a 1,260a 1,230a 1,289a -0,409c

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,078) 
log(cc) 0,220a 0,212a 0,198a 0,178a 0,318a 0,782a

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
log(cred) 0,125a 0,165a 0,326a 0,113a 0,105a 0,267a

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
log(gdp) 0,305a 0,265a 0,308a 0,326a 0,308a 0,280c

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,068) 
ruc -0,625b -0,605b -0,764a -0,712a -0,844a -0,585b

 (0,021) (0,020) (0,000) (0,003) (0,000) (0,025) 
log(bpi) -0,101a -0,121a -0,093b -0,083b   
 (0,001) (0,000) (0,016) (0,016)   
log(pop) -0,017 0,047     
 (0,422) (0,393)     
D1 0,133a 0,037c 0,145a 0,145a 0,147a 0,044a

 (0,000) (0,051) (0,000) (0,001) (0,000) (0,001) 
D2 -0,022b -0,084a -0,030a -0,030a -0,045a -0,094a 
 (0,030) (0,000) (0,001) (0,005) (0,001) (0,000) 
R2 Ajustado 0,589 0,754 0,598 0,839 0,598 0,887 
Nro Observações 1154 1154 1154 1154 1362 1362 
Efeitos Fixos NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM 
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Tabela 18 – Modelo de Longo Prazo dos Determinantes dos Preços da Habitação 
(continuação) 

 
Painel B: Modelo de Longo Prazo dos Determinantes dos Preços da Habitação Com Incorporação das 

Características Institucionais 

O painel B apresenta os resultados da estimação dos determinantes de longo prazo dos preços reais da 
habitação, definido na equação (3.5): ݄௧ ൌ כߙ  כଶߚ ௧݀݃�  כଷߚ ௧݀݁ݎܿ�  כଶߛ �ܿܿ௧ െߚ�ସכ ௧ܿݑݎ� െ
െߛ�ଷכ ௧ܾ݅�  ߚହכ כߚ�ͳ௧�െܦ� ௧ʹܦ�  ଵܩכଵߠ  ଷܩכଶߠ  ସܩכଷߠ  ହܩכସߠ  כ௧ߝ . São também apresentados os 
resultados dos testes aos coeficientes (teste de Wald) para as equações estimadas.  

Equação 1 2 3 4 
constante -0,925a 0,234 -1,025a 1,916a 

 (0,000) (0,265) (0,000) (0,000) 
log(cc) 0,898a 0,750a 0,882a 0,402a 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
log(cred) 0,048a 0,050a 0,081a -0,006 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,222) 
log(gdp) 0,170a 0,230a 0,149a 0,236a 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
ruc -2,965a -2,440a -2,360a -0,754a

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) 
log(bpi) -0,180a -0,186a  

 (0,000)  (0,000)  
D1 0,034 0,061b -0,012 0,128a 

 (0,123) (0,016) (0,603) (0,000) 
D2 -0,331a -0,046c -0,346a -0,051b

 (0,000) (0,097) (0,000) (0,036) 
G1 -0,479a -0,298a -0,429a -0,177a

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
G3 0,034b 0,006  

 (0,031) (0,621)   
G4 -0,188a -0,193a  

 (0,000) (0,000)   
G5 0,382a 0,248a 0,227a 0,168a 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
R2 Ajustado 0,764 0,651 0,725 0,625 
Nro Observações 1154 1362 1154 1362 

 
 
Teste de Wald para a equação (3.5) 

 Para cada uma das quatro equações estimadas são apresentadas as estatísticas t do teste de Wald para os 
coeficientes das variáveis respeitantes às características institucionais presentes na equação (3.5). 

Hipótese Nula 1 2 3 4 
כࣂ െ כࣂ ൌ  20,817a 30,551a 22,253a 11,495a

כࣂ െࣂ�כ ൌ  9,608a 12,664a - - 
כࣂ െࣂ�כ ൌ  12,630a 16,975a - - 
כࣂ െࣂ�כ ൌ  13,874a 4,007a - - 
כࣂ െ כࣂ� ൌ  -15,806a -16,397a - - 
כࣂ �െ כࣂ ൌ  31,913a 13,733a - - 
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Tabela 18 – Modelo de Longo Prazo dos Determinantes dos Preços da Habitação 
(continuação) 

 
Painel C: Modelo de Longo Prazo dos Determinantes dos Preços da Habitação: Modelo com o produto 

das dummies das características institucionais e a variável do crédito hipotecário concedido à 
habitação  

O painel C apresenta os resultados da estimação dos determinantes de longo prazo dos preços reais da 
habitação, definido na equação (3.6): ݄௧ ൌ כߙ  כଶߚ ௧݀݃�  כଷߚ ௧݀݁ݎܿ�  כଶߛ �ܿܿ௧ െߚ�ସכ ௧ܿݑݎ� െ
െߛ�ଷכ ௧ܾ݅�  כହߚ כߚ�ͳ௧�െܦ� ௧ʹܦ�  ଵܩכଵߠ כ ௧݀݁ݎܿ  ଷܩכଶߠ כ ௧݀݁ݎܿ  ସܩכଷߠ כ ௧݀݁ݎܿ  ହܩכସߠ כ כ௧ߝ�௧݀݁ݎܿ . São 
também apresentados os resultados dos testes aos coeficientes (teste de Wald) para as equações estimadas.  

Equação 1 2 3 4 
constante -0,522b 2,217a -0,598b 2,151a 

 (0,044) (0,000) (0,016) (0,000) 
log(cc) 0,824a 0,396a 0,810a 0,386a 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
log(cred) 0,052a -0,041a 0,076a -0,019a

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
log(gdp) 0,173a 0,239a 0,156a 0,223a 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
ruc -2,975a -1,513a -2,402a -0,855a

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) 
log(bpi) -0,158a -0,164a  

 (0,000)  (0,000)  
D1 -0,025 0,104a -0,004 0,119a 

 (0,254) (0,000) (0,839) (0,000) 
D2 -0,335a -0,055b -0,347a -0,058b

 (0,000) (0,047) (0,000) (0,032) 
G1* log(cred) -0,085a -0,045a -0,079a -0,037a

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
G3* log(cred) 0,007a 0,006a  

 (0,008) (0,003)   
G4* log(cred) -0,029a -0,029a  

 (0,000) (0,000)   
G5* log(cred) 0,058a 0,054a 0,033a 0,030a 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
R2 Ajustado 0,753 0,668 0,724 0,636 
Nro Observações 1198 1406 1198 1406 

 
 
 
Teste de Wald para a equação (3.6) 

 Para cada uma das quatro equações estimadas são apresentadas as estatísticas t do teste de Wald para os 
coeficientes das variáveis respeitantes ao produto das dummies das características institucionais e a variável 
do crédito hipotecário concedido à habitação, presentes na equação (3.6). 

Hipótese Nula 1 2 3 4 
כࣂ െ כࣂ ൌ  19,610a 32,661a 23,374a 13,408a

כࣂ െࣂ�כ ൌ  8,034a 10,640a - - 
כࣂ െࣂ�כ ൌ  10,129a 13,050a - - 
כࣂ െࣂ�כ ൌ  15,466a 5,285a - - 
כࣂ �െ כࣂ ൌ  -11,897a -12,415a - - 
כࣂ െ כࣂ� ൌ  36,063a 15,252a - - 
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Nas equações 3 e 4, do painel A da tabela 18, são apresentados os resultados da 

estimação do modelo de longo prazo dos determinantes dos preços da habitação, sem a 

variável pop.  

Pelo facto da série “building permits índex” (bpi) ter uma menor profundidade 

temporal relativamente às restantes séries, efectuaram-se as estimações anteriores retirando 

a variável “building permits index” (equações 5 e 6 do painel A da tabela 18). Apesar do 

aumento do número de observações utilizadas na estimação, as conclusões anteriores 

continuam válidas, com as variáveis a mostrarem-se estatisticamente significativas e com 

os sinais esperados. Da equação 6 (painel A da tabela 18), resulta que o aumento em 1% do 

PIB ou do crédito hipotecário concedido à habitação tende a provocar um aumento dos 

preços reais da habitação de 0,28% e 0,27%, respectivamente, enquanto o aumento em 1% 

do custo de utilização real da habitação tende a originar um impacto negativo nos preços 

reais da habitação de 0,59%. Já o aumento dos custos de construção em 1% tende a 

provocar um aumento dos preços reais da habitação de 0,78%. Estes resultados mostram-se 

em linha com os resultados obtidos no modelo de longo prazo dos determinantes 

macroeconómicos dos preços da habitação de Adams e Füss (2010). No seu modelo de 

longo prazo, para um painel de 15 países, as elasticidades dos preços da habitação 

relativamente à actividade económica, taxa de juro e custos de construção são de 0,34, -

0,40 e 1,30, respectivamente.   

 

3.5.2. Determinantes�Institucionais�
 

Quanto ao impacto das características institucionais no preço da habitação, nos 

países da U.E.-15, as equações 1 a 4 (painel B da tabela 18) parecem confirmar a validade 

das relações avançadas na primeira hipótese de investigação. As equações 1 e 2 (painel B 

da tabela 18) revelam a existência de um impacto positivo nos preços da habitação e 

superior ao dos restantes grupos de países, para o cluster formado pela Espanha, Irlanda e 

Reino Unido (Grupo 5) e um impacto negativo nos preços da habitação para o cluster 

formado pela Alemanha e Áustria (Grupo 1). O cluster formado pela Holanda, Portugal e 

eixo francófono (Grupo 3) apresentam um coeficiente positivo para a variável dummy 

respeitante às características institucionais, mas cujo impacto nos preços da habitação se 

mostra inferior ao do cluster formado pela Espanha, Irlanda e Reino Unido (Grupo 5). O 

menor impacto poderá dever-se ao facto de este grupo de países possuírem um sistema de 
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crédito hipotecário menos desenvolvido, um maior peso do sector de arrendamento e um 

sistema fiscal menos generoso.  

Nas equações 3 e 4 (painel B da tabela 18) é analisada a diferença em termos do 

impacto nos preços da habitação, entre os clusters formados pela Espanha, Irlanda e Reino 

Unido (Grupo 5) e Alemanha e Áustria (Grupo 1), face aos restantes países da U.E.-15. A 

escolha destes dois grupos de países deve-se facto de se tratarem dos dois grupos de países 

com maior diferença em termos das características institucionais. O cluster formado pela 

Espanha, Irlanda e Reino Unido (Grupo 5) apresenta um sistema de crédito hipotecário 

pouco conservador, um escasso mercado de arrendamento e um sistema fiscal generoso. 

Em situação oposta encontra-se o cluster formado pela Alemanha e Áustria (Grupo 1). Os 

resultados apontam a existência de um impacto positivo e superior nos preços na habitação, 

para os países do grupo 5. No caso da Alemanha e Áustria, verifica-se a existência de um 

impacto negativo sobre os preços da habitação.  

Os resultados dos testes aos coeficientes (testes de Wald) revelam a existência de 

impactos estatisticamente diferentes entre os clusters formados. Todos os testes de Wald 

apontam para a rejeição da hipótese nula que consagra a existência de impactos idênticos 

nos preços da habitação para os diferentes clusters.   

 Comum a estas equações, é o facto de o impacto sobre os preços da habitação se 

mostrar superior (e de sinal positivo) no cluster formado pela Espanha, Irlanda e Reino 

Unido e se mostrar inferior (e de sinal negativo) no cluster formado pela Alemanha e 

Áustria. 

 Atendendo à importância do sistema de crédito hipotecário de entre as 

características institucionais do mercado de habitação, é testada a hipótese de existência de 

diferentes impactos sobre os preços da habitação, em resultado de variações do montante 

de crédito hipotecário. É assim de esperar, que no cluster formado pela Espanha, Irlanda e 

Reino Unido (Grupo 5), em virtude da existência de um sistema de crédito hipotecário 

desenvolvido, se assista a um impacto maior sobre os preços da habitação de um aumento 

do montante de crédito concedido. Nos restantes clusters o impacto do crédito hipotecário 

sobre os preços tenderá a ser inferior em virtude dos constrangimentos provocados pelo 

menor grau de desenvolvimento do sistema de crédito hipotecário.  

Esta hipótese parece ser suportada pelas equações 1 a 4 do painel C da tabela 18. 

Nestas é possível constatar que o efeito da variável crédito hipotecário sobre os preços é 

superior no cluster formado pela Espanha, Irlanda e Reino Unido (Grupo 5), assumindo um 
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valor inferior no cluster da Alemanha e Áustria. Nos restantes clusters os efeitos do crédito 

hipotecário sobre os preços da habitação assumem um valor intermédio entre estes dois. 

Uma vez mais, todos os testes de Wald apontam para a rejeição da hipótese nula que 

consagra a existência de impactos idênticos nos preços da habitação para os diferentes 

clusters.   

 Estes resultados mostram-se em linha com os resultados obtidos por Tsatsaronis e 

Zhu (2004), ao mostrarem que as características institucionais, em especial as relacionadas 

com o sistema financeiro, tendem a reforçar a relação positiva entre os ciclos do crédito à 

habitação e os preços da habitação, nos países com características institucionais menos 

conservadoras. 

 

3.5.3. Análise�de�Curto�Prazo�
 

A tabela 19 apresenta os resultados de estimação do modelo de correcção de erro 

definido na equação (10), para a U.E.-15 e para cada um dos cinco grupos de países. 

Com excepção do grupo 1 (Alemanha e Áustria), o termo de correcção de erro 

(ecm) apresenta um sinal correcto e mostra-se estatisticamente significativo. O valor do 

termo de erro de -0,03 para o conjunto dos países da U.E.-15 aponta para a existência de 

desvios persistentes dos preços da habitação face aos seus valores de equilíbrio. Numa base 

anual, o valor do termo de erro é aproximadamente -0,12. Este valor mostra-se muito 

próximo do valor de -0,16 (em termos anuais) obtido para o termo de correcção de erro por 

Adams e Füss (2010), mas inferior aos encontrados em anteriores estudos, cujos termos de 

correcção de erro variam entre -0,34 e -0,83 (ver Adams e Füss, 2010). Ainda assim o 

termo de correcção de erro mostra-se superior a -0,05 obtido por Abraham e Hendershott 

(1996) para o mercado de habitação dos EUA. Adams e Füss (2010) referem que a 

existência de um longo processo de ajustamento dos preços da habitação se tende a dever à 

geral rigidez à baixa dos preços da habitação. Caballero e Engel (2003) revelam que a 

velocidade de ajustamento nas variáveis com elevada rigidez, como a dos preços da 

habitação, tende a estar fortemente sobrestimada quando são utilizadas amostras com 

reduzidos níveis de agregação. Devido a este facto e face ao elevado número de 

observações do nosso estudo, é de crer que os nossos resultados se mostrem mais 

representativos e que na realidade exista um longo processo de ajustamento dos preços da 

habitação para os seus valores de equilíbrio na U.E-15.  



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�������������������
��������

 

93�
 

Tabela 19 – Modelo de Correcção de Erro 

A tabela apresenta os resultados do processo de ajustamentos dos preços da habitação para o equilíbrio com 
base no modelo de correcção de erro definido na equação (3.10). As estimações são realizadas através de 
dados em painel dinâmicos, com utilização do estimador GMM de Arellano e Bond (1991) e Blundell e Bond 
(1998), para dados trimestrais e para os períodos temporais identificados na tabela 15. Todas as variáveis 
incluídas com excepção do custo de utilização real da habitação e do termo de correcção de erro surgem 
logaritmizadas e à primeira diferença. É utilizada a primeira diferença da variável custo de utilização real da 
habitação. A variável dependente é a primeira diferença do logaritmo do índice de preços da habitação em 
termos reais (hp). São usadas como variáveis dependentes: vários desfasamentos temporais da variável 
dependente; o índice de custos da construção (cc); o montante de crédito hipotecário concedido à habitação 
(cred); o PIB (gdp); o custo de utilização real da habitação (ruc) e o termo de correcção de erro (ecm), 
desfasado um período. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. a, b e c 
significam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%  respectivamente.  
A tabela apresenta seis equações. A equação “U.E.-15” refere-se aos resultados do processo de ajustamento 
dos preços da habitação para os seus valores de equilíbrio, para todos os países da U.E.-15. As restantes cinco 
equações apresentam os resultados do processo de ajustamento dos preços da habitação para os seus valores 
de equilíbrio, para os países incluídos no grupo 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Grupo 1: Alemanha e Áustria; 
Grupo 2: Itália e Grécia; Grupo 3: França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Portugal; Grupo 4: Suécia, 
Finlândia e Dinamarca e Grupo 5: Espanha, Irlanda e Reino Unido. 

Equação U.E.-15 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
constante 0,001 -0,001 0,002 0,002 0,001 0,000
 (0,107) (0,586) (0,234) (0,176) (0,660) (0,970) 
ǻ log hp (-1) 0,160a -0,126 0,296a -0,020 0,250b 0,156b

 (0,000) (0,364) (0,002) (0,839) (0,023) (0,027) 
ǻ log hp (-2) 0,136b 0,127c 0,035 0,155b 0,133c 0,096c

 (0,017) (0,098) (0,887) (0,011) (0,077) (0,075) 
ǻ log hp (-3) 0,117b 0,162c 0,358c 0,196a 0,044 0,077c

 (0,018) (0,062) (0,052) (0,006) (0,681) (0,094) 
ǻ log hp (-4) 0,253a 0,391a -0,219c 0,347a 0,252a 0,312a

 (0,000) (0,000) (0,096) (0,000) (0,005) (0,000) 
ǻ log hp (-5) -0,044 -0,009 -0,007 -0,083 -0,012 -0,108
 (0,288) (0,911) (0,969) (0,307) (0,864) (0,107) 
ǻ log cc 0,076a 0,076a 0,592a 0,069a 0,297c 0,285a

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,068) (0,001) 
ǻ log cred 0,028a 0,021 0,065c 0,009 0,033 0,042a

 (0,000) (0,744) (0,063) (0,300) (0,317) (0,000) 
ǻ log gdp 0,015 0,021 0,025 0,016 0,027 0,071b

 (0,449) (0,664) (0,341) (0,597) (0,397) (0,011) 
ǻ ruc -0,239c -0,333c -0,369 -0,286c -0,875b -0,322c

 (0,063) (0,095) (0,220) (0,082) (0,026) (0,088) 
ecm (-1) -0,031b 0,007 -0,075a -0,038a -0,049a -0,013b

 (0,013) (0,292) (0,009) (0,002) (0,003) (0,038) 
R2 Ajustado 0,244 0,295 0,314 0,447 0,163 0,330 
Nro Observações 1087 174 124 423 281 285 
Nro Países 15 2 2 5 3 3 

 
 

Das várias equações estimadas verifica-se que a velocidade do ajustamento dos 

preços da habitação para os seus valores de equilíbrio difere entre os cinco grupos de países 

analisados. Os grupos 2 (Itália e Grécia), 3 (França Bélgica, Luxemburgo, Portugal e 

Holanda) e 4 (Suécia, Dinamarca e Finlândia) apresentam termos de correcção de erro 

superiores em termos absolutos ao valor médio verificado para os países da U.E.-15. Estes 
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resultados apontam a existência de desvios dos preços da habitação face aos valores de 

equilíbrio menos persistentes nestes países relativamente à U.E.-15. O grupo 1 (Alemanha 

e Áustria) apresenta um termo de correcção de erro positivo, mas sem significância 

estatística. A existência de características institucionais conservadoras nestes dois países 

tende a actuar no sentido de rapidamente proporcionar um ajustamento dos preços da 

habitação aos seus preços de equilíbrio, não permitindo o surgimento de bolhas nos preços 

da habitação. Donde, se depreende que a insignificância do termo de correcção de erro se 

deve ao facto de os preços da habitação estarem possivelmente em equilíbrio. Finalmente, 

no caso do grupo 5 (Espanha, Irlanda e Reino Unido) verifica-se que o valor do termo de 

correcção de erro é de -0,013, sendo inferior ao encontrado para o conjunto dos países da 

U.E.-15. A evidência empírica parece assim demonstrar que os desequilíbrios dos preços 

da habitação se mostram mais persistentes para o grupo de países com o sistema de crédito 

menos conservador, um escasso mercado de arrendamento e um sistema fiscal generoso 

(grupo 5). Miles e Pillonca (2008) referem existir nos preços da habitação destes três países 

uma elevada componente de bolha, que pode justificar os persistentes desvios dos preços 

da habitação relativamente aos seus valores de equilíbrio.  

 No que respeita às restantes variáveis, na sua generalidade, apresentam o sinal 

esperado e mostram-se em linha com a literatura. Por exemplo, a significativa estrutura de 

autocorrelação com valores negativos no quinto desfasamento temporal para a variável 

dependente também foi encontrada por Englund e Ioannides (1997) e Adams e Füss (2010), 

no estudo comparativo da dinâmica dos preços da habitação na U.E.-15 e em 15 países 

industrializados, respectivamente. As elasticidades do PIB, do crédito hipotecário para 

aquisição de habitação, taxa de juro e custos de construção mostram-se na generalidade das 

estimações inferiores às elasticidades obtidas para o modelo de longo prazo. Este facto vem 

corroborar a necessidade da análise dos preços da habitação quer no longo prazo quer no 

curto prazo, em que devido à rigidez à baixa dos preços da habitação os efeitos das 

variáveis macroeconómicas no curto prazo tendem a ser mais reduzidos. 
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3.6. Conclusão�
 

Apesar do processo de convergência na U.E. existem diferenças significativas ao 

nível do mercado de habitação e funcionamento das instituições financeiras entre os países 

da U.E.-15. 

Este artigo estuda a importância das características institucionais associadas ao 

sistema de crédito hipotecário, mercado de arrendamento e habitação e sistema fiscal, no 

comportamento dos preços da habitação entre os países da U.E.-15. 

No presente trabalho é desenvolvido um modelo explicativo do comportamento dos 

preços da habitação condicionado pelas características institucionais dos 15 países da U.E.-

15. O modelo de longo prazo revela a existência de um maior impacto sobre os preços das 

habitações nos países com um sistema de crédito hipotecário mais desenvolvido, um 

escasso mercado de arrendamento e um generoso sistema fiscal, e que integram o cluster 

Espanha, Irlanda e Reino Unido. Em situação oposta encontra-se o cluster formado por 

Alemanha e Áustria. 

Atendendo à importância do sistema de crédito hipotecário de entre as 

características institucionais do mercado de habitação, é também testada a hipótese de 

existirem efeitos distintos sobre os preços das habitações em resultado de variações do 

montante de crédito hipotecário. A evidência é consistente com esta hipótese. O efeito da 

variável crédito hipotecário sobre os preços é superior no cluster formado pela Espanha, 

Irlanda e Reino Unido e inferior no cluster da Alemanha e Áustria. Nos restantes clusters 

os efeitos do crédito hipotecário sobre os preços das habitações assumem um valor 

intermédio entre estes dois. 

Finalmente, da análise de curto prazo constata-se que a velocidade de ajustamento 

dos preços da habitação para os seus valores de equilíbrio tende a diferir entre os países da 

U.E.-15, em função das características institucionais, com os desequilíbrios a mostrarem-se 

mais persistentes no grupo de países com características institucionais menos 

conservadoras. 

As diferenças ao nível das características institucionais parecem assim desempenhar 

um papel de especial importância na explicação das diferenças de crescimento real dos 

preços das habitações, no processo de ajustamento dos preços para os seus valores de 

equilíbrio e na possível formação e desenvolvimento de bolhas nos preços da habitação. As 

diferenças entre os vários países quanto às características institucionais colocam a questão 
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de saber qual é a política monetária adequada num contexto de moeda única (caso da zona 

euro) face à heterogeneidade de características institucionais. 
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3.8. Anexo�
 

Anexo III. Análise Hierárquica de Clusters: Dendogramas e Tabela de Partição dos 
Países por Grupos 

Neste anexo são apresentados o dendograma obtidos na análise hierárquica de clusters para todas as variáveis 
de natureza institucional e uma tabela com a partição dos países por grupos de países. Os dendogramas 
obtidos, usando os métodos de aglomeração “vizinho mais afastado” e Ward, sugerem uma partição dos 
grupos muito próxima pelo que se apresenta apenas um dos métodos. 
 
 
 

Figura 5. Dendrograma com base no Método de Ward  

                           
 
                    0         5        10        15        20        25 

  Países       Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Espanha        5   ņŎņņņņņņņņņŉ 
  Irlanda       10   ņŋ         Ōņņņņņņņŉ 
  Reino Unido   14   ņņņņņņņņņņņŋ       Ōņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ 
  Finlândia      6   ņŎņņņņņŉ           Ň                             Ň 
  Suécia        15   ņŋ     Ōņņņņņņņņņņņŋ                             Ň 
  Dinamarca      4   ņņņņņņņŋ                                         Ň 
  Alemanha       1   ņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ                 Ň 
  Áustria        2   ņņņņņņņŋ                       Ň                 Ň 
  Grécia         8   ņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņŉ       Ōņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ 
  Itália        11   ņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ     Ň       Ň 
  Bélgica        3   ņņņņņŎņņņŉ             Ōņņņņņņņŋ 
  França         7   ņņņņņŋ   Ōņņņņņņņņņŉ   Ň 
  Luxemburgo    12   ņņņņņņņņņŋ         Ōņņņŋ 
  Holanda        9   ņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņŋ 
  Portugal      13   ņņņņņņņņņņņŋ 
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Tabela 20 - Clusters 

Esta tabela apresenta os clusters formados pelos métodos do “vizinho mais afastado” e de Ward com base nas 17 
variáveis referidas na tabela 12, respeitantes ao mercado de habitação/arrendamento, sistema financeiro e sistema 
fiscal. Com base no dendrograma obtido foi seleccionada a partição dos países em cinco grupos. 

 Método do “vizinho mais afastado” Método de Ward 

# Clusters # Clusters 

3 4 5 6 3 4 5 6 

Alemanha 1 1 1 1 1 1 1 1 

Áustria 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bélgica 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dinamarca 1 3 3 3 3 3 3 3 

Espanha 2 3 5 3 3 3 5 4 

Finlândia 1 3 3 3 3 3 3 3 

França 2 2 2 2 2 2 2 2 

Grécia 3 4 4 6 2 4 4 5 

Holanda 2 2 2 4 2 2 2 6 

Irlanda 2 3 5 3 3 3 5 4 

Itália 3 4 4 6 2 4 4 5 

Luxemburgo 2 2 2 2 2 2 2 2 

Portugal 2 2 2 4 2 2 2 6 

Reino Unido 1 3 5 5 3 3 5 4 

Suécia 1 3 3 3 3 3 3 3 
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4. IMPORTÂNCIA PARA OS BANCOS DO RISCO DE MERCADO 
IMOBILIÁRIO: EVIDÊNCIA DA U.E.-15 
 

 

RESUMO: 
 

Nos países com sistemas financeiros desenvolvidos é usual verificar-se uma elevada 

exposição do portfolio dos bancos, de forma directa ou indirecta, ao sector imobiliário. A 

elevada exposição ao sector imobiliário faz com que alterações do valor dos imóveis 

tenham um potencial impacto significativo no risco de default dos bancos e na sua 

rentabilidade. Esta situação é especialmente crítica durante as crises do sector imobiliário, 

em que as perdas dos bancos tendem a aumentar dramaticamente, podendo colocar em 

perigo de colapso todo o sistema financeiro (como é o caso da recente crise internacional 

do subprime).  

Neste artigo é estudada a sensibilidade dos retornos das acções dos bancos aos 

retornos do sector imobiliário e à dimensão e exposição dos bancos ao sector.  

Os resultados deste estudo indicam que as acções dos bancos dos países da U.E.-15 

são sensíveis aos retornos do sector imobiliário, verificando-se uma relação positiva entre 

os retornos dos bancos e os retornos do sector imobiliário, após controlo das condições 

gerais do mercado e da taxa de juro. Os bancos de menor dimensão e com maior exposição 

ao sector imobiliário mostram-se mais sensíveis aos retornos do sector imobiliário. 
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4.1. Introdução�
 
 

Nos países com sistemas financeiros desenvolvidos é usual verificar-se uma elevada 

exposição do portfolio dos bancos, de forma directa ou indirecta, ao sector imobiliário. He 

et al. (1996), Lausberg (2004) e Lu e So (2005), apontam a existência de uma elevada 

concentração da actividade e dos activos dos bancos nos EUA, na Alemanha e em alguns 

países Asiáticos, no sector imobiliário. 

Desta forma, apesar de todos os empréstimos bancários concedidos se mostrarem 

susceptíveis às condições gerais do mercado, o risco de default dos empréstimos 

imobiliários é influenciado por um factor particular, o andamento do mercado imobiliário, 

que apenas indirectamente está relacionado com as condições económicas gerais. 

Atendendo a que o valor de mercado dos bancos é sistematicamente influenciado pelo 

mercado imobiliário, os modelos de avaliação dos retornos dos bancos deveriam incluir um 

factor que reflicta as condições específicas do mercado imobiliário. Sendo o financiamento 

de investimentos imobiliários uma parte significativa do portfolio de crédito dos bancos, 

esta é uma das razões principais para se colocar a hipótese de o mercado imobiliário poder 

afectar o valor de mercado dos bancos. 

A inclusão das condições do mercado imobiliário como factor de risco nos modelos 

de avaliação de activos dos bancos não tem sido muito aprofundada na literatura. Os 

estudos sobre o comportamento das cotações dos bancos tendem a focalizar-se apenas nos 

riscos de mercado e taxa de juro (ver por exemplo, Viale et al. 2009). Contudo, a crise 

financeira asiática e mais recentemente a crise do subprime vieram revelar a importância 

do risco inerente aos créditos imobiliários. Como refere Herring e Wachter (1999) e Lu e 

So (2005), antes das crises, tende a verificar-se um sobre-investimento no sector 

imobiliário devido às rentabilidades associadas a este investimento, a que não é alheia a 

possível ocorrência de bolhas especulativas nos preços do imobiliário na larga maioria 

desses mercados. O aumento dos preços do imobiliário tende também a provocar um 

aumento do valor dos colaterais imobiliários, levando a uma aparente redução do risco 

percebido de quem empresta. Por todas estas razões, o aumento dos preços do imobiliário 

tende a aumentar a oferta de crédito ao imobiliário pelos bancos, que por sua vez, tende a 

ser a génese de novos aumentos dos preços dos imóveis. 

Com o declínio dos preços dos imóveis observa-se uma redução do capital dos 

bancos, pela redução do valor do portfolio de activos imobiliários detidos pelo banco e por 
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via da redução dos colaterais. Além disso, a diminuição dos preços dos imóveis tende a 

provocar um aumento do risco percebido pelos bancos nos empréstimos imobiliários. Por 

todos estes factores, há assim a possibilidade de existência de redução da oferta de crédito 

por parte dos bancos. Acresce, que os supervisores e reguladores tendem a reagir ao 

contexto de diminuição do capital dos bancos, com exigências de aumento dos requisitos 

prudenciais e imposição de regras mais rigorosas de classificação e provisionamento dos 

activos imobiliários. Estas medidas provocam uma diminuição da oferta de crédito pela 

banca pressionando os preços dos imóveis no sentido da baixa. É desta forma perceptível o 

papel que o crédito imobiliário tem nos retornos e risco dos bancos. 

Neste artigo estudamos a sensibilidade dos retornos dos bancos da U.E.-15 face aos 

retornos do sector imobiliário e à exposição dos bancos ao mercado imobiliário. Em 

particular, é estudada a relação entre os retornos dos índices sectoriais dos bancos e das 

empresas imobiliárias28, para cada país da U.E.-15, no sentido de aferir a razoabilidade da 

hipótese de existência de um factor de risco imobiliário nos retornos das acções dos bancos 

europeus. Posteriormente, analisamos os determinantes da sensibilidade individual dos 

bancos cotados da U.E.-15 à dimensão e exposição relativa ao mercado imobiliário. Na 

análise utilizamos um modelo de três factores de risco e o modelo de Fama-French (1992 e 

1993). 

Os resultados do nosso estudo indicam que as acções dos bancos da U.E.-15 são 

sensíveis a alterações dos retornos do sector imobiliário, verificando-se uma relação 

positiva entre os retornos dos bancos e os retornos do sector imobiliário, controladas as 

condições gerais do mercado e a taxa de juro. Os bancos de menor dimensão e maior 

exposição relativa ao sector imobiliário são os que se mostram mais sensíveis a alterações 

dos retornos do sector imobiliário. 

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. Na secção 4.2 apresentamos 

a revisão de literatura. A metodologia e amostra são discutidas na secção 4.3. Os resultados 

empíricos são apresentados e discutidos na secção 4.4. As conclusões surgem na secção 

4.5.  

 

 

 

                                                 
28 Os estudos realizados para o mercado dos EUA (ver por exemplo, Mei e Saunders, 1995, Allen et al. 1995, 
He et al. 1996) utilizam o índice dos REIT`s como proxy das condições do mercado imobiliário.  
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4.2. Revisão�da�Literatura�
 

Apesar dos factores que explicam os fracos retornos dos bancos após as crises terem 

sido já investigados na literatura, os estudos sobre a importância do papel dos retornos do 

sector imobiliário nos retornos dos bancos são comparativamente mais recentes e quase 

exclusivamente para o mercado dos EUA. 

A larga maioria dos estudos realizados utiliza modelos de avaliação de activos com 

dois factores de risco, demonstrando que os retornos dos bancos são influenciados pelo 

risco geral de mercado e pelos movimentos de taxa de juro (ver, por exemplo, Flannery e 

James, 1984 e Viale et al. 2009). Estes autores apontam uma significativa relação negativa 

entre as taxas de juro e os retornos dos bancos, em função da exposição ao risco de taxa de 

juro.  

Allen et al. (1995) argumentam que o valor dos bancos tendem a reagir 

significativamente às condições do mercado imobiliário quando verificadas duas 

condições: (1) os bancos apresentam uma exposição significativa ao sector imobiliário; e 

(2) essa exposição é influenciada significativamente por alterações das condições gerais do 

valor do mercado imobiliário. A primeira condição pode ser facilmente verificada pela 

análise dos relatórios anuais dos bancos. A segunda condição, respeitante à influência 

sistemática do mercado imobiliário no valor nos bancos, em função da sua exposição 

relativa é desenvolvida no ponto 4.2.1. 

 

4.2.1. Relação�entre�o�Mercado�Imobiliário�e�o�Valor�dos�Bancos�
 

Apesar dos créditos imobiliários estarem expostos ao risco de taxa de juro, estes 

estão também expostos ao risco de default. Como foi referido anteriormente, o risco de 

default é, pelo menos em parte, função das alterações do valor do imobiliário. Quando o 

valor do colateral diminui, a probabilidade de default aumenta, devido à diminuição do 

valor do crédito com colateral. Assim, atendendo que o valor do colateral tem impacto no 

valor dos créditos concedidos e das hipotecas, a perda potencial para o banco, em resultado 

do risco de default está inversamente relacionada com o valor do colateral. 
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Embora o mercado imobiliário e o índice geral bolsista estejam positivamente 

correlacionados29, no que respeita às perspectivas económicas futuras, estes dois mercados 

nem sempre têm um comportamento idêntico. Desta forma, o impacto das alterações do 

mercado imobiliário em função da exposição relativa do banco a este mercado não é 

completamente capturável através do benchmark do mercado.  

Baseado nos argumentos apresentados, é expectável que os valores dos bancos 

estejam positivamente relacionados com as alterações de valor do mercado imobiliário. O 

grau da relação entre o valor de mercado do banco e o valor dos activos imobiliários tende 

a ser função da exposição relativa do banco ao risco imobiliário. Desta forma será testada a 

hipótese de a sensibilidade da capitalização bolsita dos bancos relativamente ao andamento 

do mercado imobiliário ser uma função positiva do grau de exposição ao sector imobiliário. 

Adicionalmente é também testada a relação entre o efeito dimensão e o valor dos 

bancos, devido ao aspecto relevante do moral hazard ou do “too big to fail”. Mei e Lee 

(1994) e Mei e Saunders (1995) encontram para o mercado dos EUA a existência de uma 

maior sensibilidade ao sector imobiliário para o portfolio de bancos de menor dimensão. 

Em parte, este facto pode dever-se ao facto de os investidores atribuírem uma menor 

probabilidade de default aos bancos de maior dimensão, devido ao risco sistémico que têm 

no sistema bancário, pelo que em última análise tenderão a ser salvos pelos governos dos 

países (ver O’Hara e Shaw, 1990). Por outro lado, este facto pode dever-se ao facto de os 

bancos de menor dimensão possuírem ferramentas de análise de risco mais pobres30 e 

menor capacidade de diversificação do risco, pelo que, ceterius paribus, para diferentes 

níveis de concentração, se os bancos forem de maior dimensão têm uma menor 

sensibilidade ao andamento do mercado imobiliário. 

 

 

 

 

                                                 
29 A tabela 22 apresenta as correlações entre o sector imobiliário e o índice bolsista, em que se constata que 
estas são elevadas e estatisticamente significativas. Mei e Lee (1994) e Mei e Saunders (1995), para os EUA e 
Lu e So (2005), para sete países asiáticos, também encontram elevadas correlações entre a proxy do sector 
imobiliário e índice bolsista. 
30 Herring e Wachter (1999) referem que uma das razões que leva os bancos a subestimar os riscos de uma 
elevada concentração dos empréstimos imobiliários é a inexistência ou fraca qualidade das séries e das 
análises usadas. 
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4.2.2. Estudos�Empíricos�
 

A tabela seguinte apresenta um resumo dos principais estudos realizados sobre a 

relação entre o valor de mercado dos bancos e o risco do mercado imobiliário. A maioria 

dos estudos foi efectuada para o mercado dos EUA e todos eles utilizam modelos multi-

factoriais. As variáveis utilizadas e os períodos temporais analisados, variam 

substancialmente. Este facto dá uma maior robustez à evidência encontrada, que releva a 

importância do factor de risco do mercado imobiliário na valorização dos bancos. 

Os estudos incluídos na tabela 21 dizem respeito ao mercado asiático e ao mercado 

americano, para períodos temporais em que se verificou crises do mercado imobiliário, que 

tiveram um efeito significativo na rentabilidade dos sectores bancários e consequentemente 

na avaliação dos bancos pelos investidores. A situação recente, com a crise do subprime, 

assemelha-se às situações vivenciadas nesses países, pelo que nos permite a comparação 

das estimativas encontradas nessas economias com as estimativas encontradas para o 

mercado da U.E.-15. 

Adicionalmente, Lu e So (2005) apresentam um conjunto de outros estudos que 

revelam a existência de uma relação significativa entre o mercado imobiliário e a 

capitalização bolsista dos bancos. Peek e Rosengren (1994) referem que as maiores perdas 

de capital dos bancos são resultado da sua exposição a créditos imobiliários de elevado 

risco. Peek e Rosengren (1996) referem ainda que os bancos com reduzidos rácios de 

capital tendem a reduzir a concessão de crédito imobiliário de forma substancial após 

medidas regulatórias. Também Ghosh et al. (1997) evidenciam a existência de reacções 

negativas nas cotações das instituições financeiras ao anúncio de notícias adversas sobre o 

mercado imobiliário. 

Hancock e Wilcox (1993, 1994 e 1997) realizam um conjunto de estudos sobre a 

interacção entre a concessão de crédito e a actividade imobiliária. Mostram que os fluxos 

de crédito bancário em 1990 nos EUA reduziram-se essencialmente por problemas 

associados ao sector imobiliário e apontam que a redução do capital do banco tem efeitos 

significativos na evolução do mercado imobiliário residencial e comercial. 

A literatura mencionada mostra a existência de uma relação próxima entre a 

actividade bancária e a evolução do mercado imobiliário, quer nos EUA quer na Ásia. 

Contudo, nenhuma análise directa foi conduzida no sentido de testar a sensibilidade dos 

retornos dos bancos face ao mercado imobiliário para as economias europeias. 
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Tabela 21 - Evidência Empírica sobre a Relação entre o Valor de Mercado dos Bancos e o Risco do Mercado Imobiliário 
Esta tabela apresenta uma súmula de estudos realizados para os EUA e Ásia sobre a relação entre o valor de mercado dos bancos e o risco do mercado imobiliário. Ri, RM, RI, 
RR significam respectivamente retorno dos bancos; benchmark do mercado; factor de risco de taxa de juro e factor de risco do sector imobiliário. 

Estudo Amostra e Variáveis Resultados 

I. Mercado dos EUA 

Mei e Lee 

(1994) 

i. Índices: Retorno de um índice bolsita (Ri), taxa de retorno de um portfolio 
de mercado (RM), taxa de juro das obrigações de tesouro (RI), taxa de 
rentabilidade do índice de real estate Wilshire (RR), spread entre as 
obrigações AAA e a taxa de juro das obrigações de tesouro (factor de 
risco de default). 

ii. Outros: retorno de vários portfolios do mercado bolsista (RM), obrigações 
do estado (RI), REITs, “small caps” e retorno do portfolio Russell-
NCREIF (RR). 

iii. Período: 1978-1989. 
iv. Periodicidade dos Retornos: Trimestral. 

Existência de um prémio de risco do mercado 
imobiliário para todos os títulos do sector bancário 
para além do prémio de risco do mercado e de taxa 
de juro. 
A sensibilidade dos retornos dos bancos ao factor 
de risco do sector imobiliário não se altera 
significativamente com modificações do benchmark 
utilizado.  

Mei e Saunders 

(1995) 

i. Índices: Retornos para diferentes portfolios obtidos através de uma 
amostra de 180 bancos dos EUA (Ri), taxa de retorno de um portfolio de 
mercado (RM), taxa de juro das obrigações de tesouro (RI), taxa de 
capitalização de um portfolio diversificado de propriedades (ACLI cap-
rate) (RR), spread entre as obrigações AAA e a taxa de juro das 
obrigações de tesouro (factor de risco de default), efeito Janeiro (dummy). 

ii. Outros: retorno de vários portfolios do mercado bolsista (RM), obrigações 
do estado (RI) e REITs (RR) 

iii. Período: 1971-1989. 
iv. Periodicidade dos Retornos: Mensais. 

O prémio de risco dos bancos é determinado pela 
taxa de juro e pelas condições do mercado 
imobiliário.  
Os resultados revelam ainda que a sensibilidade dos 
bancos ao factor de risco do sector imobiliário varia 
com o tipo de bancos. Os “money center banks” – 
portfolio composto por grandes bancos não 
apresenta sensibilidade significativa ao factor de 
risco do sector imobiliário. 
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Tabela 21 - Evidência Empírica sobre a Relação entre o Valor de Mercado dos Bancos e o Risco do Mercado Imobiliário (continuação) 
Esta tabela apresenta uma súmula de estudos realizados para os EUA e Ásia sobre a relação entre o valor de mercado dos bancos e o risco do mercado imobiliário. Ri, RM, RI, 
RR significam respectivamente retorno dos bancos; benchmark do mercado; factor de risco de taxa de juro e factor de risco do sector imobiliário. 

Estudo Amostra e Variáveis Resultados 

Allen, Madura e 

Wiant (1995) 

i. Índices: Retornos para 125 bancos, separados e divididos em portfolios 
(Ri), índice S&P 500 (RM), taxa de juro actual e não esperada das 
obrigações de tesouro (RI), índice NAREIT Equity REIT (RR). 

ii. Outros: elementos dos relatórios e contas dos bancos. 
iii. Período: 1979-1992. 
iv. Periodicidade dos Retornos: Mensal. 

Existência de uma relação positiva entre os retornos 
dos bancos e o índice do mercado imobiliário. 
A sensibilidade dos bancos ao sector imobiliário 
surge positivamente relacionado com a sua 
exposição relativa ao mercado imobiliário. 

He, Myer e Webb 

(1996) 

i. Índices: Retornos para vários portfolios de 166 bancos cotados (Ri), vários 
índices de mercado (RM), taxa de juro actual e não esperada de obrigações 
de estado com elevada maturidade (RI) e seis índices de risco do mercado 
imobiliário (RR). 

ii. Outros: elementos dos relatórios e contas dos bancos. 
iii. Período: 1986-1991. 
iv. Periodicidade dos Retornos: Semanal e Mensal. 

Os bancos mostram-se sensíveis às alterações dos 
retornos do sector imobiliário. 
Os bancos com uma elevada proporção dos seus 
activos investidos no sector imobiliário mostram-se 
mais sensíveis a factor de risco do mercado 
imobiliário. 

II. Mercado Asiático 

Lu e So (2005) 

i. Índices: Retornos de índice bolsita do sector bancário (Ri), índice 
representativo do mercado bolsista (RM), taxa de juro interbancária a 3 
meses actual e não esperada (RI) e retorno do índice bolsista do sector 
imobiliário (RR). 

ii. Outros: spread taxa de juro, dado pela diferença entre a taxa de juro 
interbancária a 3 meses e a taxa de juro dos depósitos (RI). 

iii. Período: 1995-1999. 
iv. Periodicidade dos Retornos: Diários. 

Os bancos das sete economias asiáticas encontram-
se expostos ao risco do mercado imobiliário quer 
antes quer após a crise asiática, mas que esse risco 
aumentou no período pós-crise.   
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4.3. Metodologia�e�Amostra�
 

4.3.1. Metodologia�
 

Na análise da sensibilidade dos retornos dos bancos face ao mercado imobiliário 

que realizamos, são utilizados dois modelos: um modelo com três factores de risco 

(risco de mercado, risco de taxa de juro e risco do mercado imobiliário) e o modelo de 

três factores de Fama e French com incorporação do factor de risco do mercado 

imobiliário. 

O modelo de três factores de risco utilizado em cada mercado da U.E.-15 é o 

seguinte: 

Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ejt                                                                                 (4.1) 

em que, Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; 

Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado 

j no período t e RRjt o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j 

no período t. ȕmj, ȕIj e ȕRj são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes medem, 

respectivamente, as sensibilidades dos retornos dos bancos face ao mercado, aos 

movimentos da taxa de juro e ao mercado imobiliário. ȕ0j é o termo independente e ejt o 

termo de erro aleatório. Este modelo de três factores é a extensão natural do modelo de 

dois factores utilizado em estudos anteriores (por exemplo, Flannery e James, 1984 e 

Viale et al., 2009), para analisar os efeitos da taxa de juro e dos retornos de mercado nos 

retornos dos bancos. 

Para testar a hipótese da importância do factor de risco do mercado imobiliário 

nos retornos dos bancos, é também usado o modelo de três factores de Fama e French 

com incorporação do factor de risco do mercado imobiliário. 

Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ȕvjHMLjt + ȕsjSMBjt + ejt                          (4.2) 

em que, HMLjt e SMBjt são adicionados à equação (1) e medem respectivamente 

o excesso dos retornos históricos das acções de valor face às acções de crescimento e 

das acções de empresas de reduzida capitalização face às acções de empresas de  grande 

capitalização. Os valores de HML e SMB para os países da U.E.-15 foram obtidos com 

base nos índices da MSCI31, da seguinte forma: 

                                                 
31 Dados retirados da Thomson Reuters DATASTREAM. 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�����������
����������������

 

112�
 

SMB = (“Small Cap Value” + “Small Cap Growth”)/2 – (“Large Cap Value” + 

“Large Cap Growth”)/2; 

HML = (“Large Cap Value” + “Small Cap Value”)/2 – (“Large Cap Growth” + 

“Small Cap Growth”)/2. 

O procedimento de estimação usado na estimação dos dois modelos anteriores é 

o Método dos Momentos Generalizado (GMM32), para que as estatísticas t nas 

regressões estimadas surjam corrigidas de heteroscedasticidade e de correlação 

temporal.  

Atendendo ao processo de internacionalização das actividades comerciais de e de 

integração do mercado bancário a nível regional e internacional, é repetida a análise de 

sensibilidade dos retornos dos bancos (modelo com três factores de risco e o modelo de 

três factores de Fama e French com incorporação do factor de risco do mercado 

imobiliário), mas agora com a incorporação de índices de actividade imobiliária 

regional. 

No sentido de testar a possível alteração da sensibilidade dos retornos dos 

bancos ao factor de risco de mercado, à taxa de juro de mercado e ao andamento do 

mercado imobiliário, devido ao surgimento da crise do subprime, na equação (4.1) é 

incorporada a variável dummy Dt, que assume o valor 1, para o período compreendido 

entre 18 Junho de 2007 (dados diários) ou Junho de 2007 (dados mensais) e o final de 

200833, da seguinte forma: 

Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ȕ1j Dt + ȕ2j Dt*Rmjt + ȕ3j Dt*Ijt + 

 + ȕ4jDt*RRjt+ejt                                                                                                                          (4.3) 

 

A sensibilidade dos retornos dos bancos aos factores económicos tende a estar 

dependente das características específicas dos bancos. Por exemplo, Jahankhani e Lynge 

(1980) argumentam que os betas dos bancos se mostram relacionados com os rácios de 

dividend payout, com a variabilidade dos depósitos e com o rácio entre o montante de 

crédito e depósitos. Flannery e James (1984) revelam que a sensibilidade das taxas de 

juro surge relacionada ao mismatch das durations do activo face ao passivo.  
                                                 
32 “Generalized Method of Moments”. Procedimento de estimação adoptado por Mei e Lee (1994) e Mei e 
Saunders (1995) na análise da sensibilidade dos retornos dos bancos dos EUA face ao mercado 
imobiliário. 
33 A data de 18 de Junho de 2007 corresponde à data em que se regista a falência dos Fundos do Bear 
Stearns. Nesta data verifica-se uma quebra importante na confiança dos investidores no sistema 
financeiro, tendo os mercados de capitais registado perdas significativas. Para uma melhor compreensão 
da crise do subprime e da cronologia dos acontecimentos, ver por exemplo Crouhy et al. (2008). 
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Dado que a evidência empírica aponta a existência de sensibilidade dos retornos 

dos bancos ao andamento do mercado imobiliário, é estudada a relação entre 

características específicas dos bancos e o coeficiente do risco do mercado imobiliário 

obtido no modelo de três factores e no modelo de três factores de Fama e French. Para o 

efeito é testada a hipótese de a sensibilidade do factor de risco do mercado imobiliário 

estar relacionados com a dimensão e com a exposição dos bancos ao mercado 

imobiliário.  

A hipótese de a sensibilidade do factor de risco do mercado imobiliário estar 

relacionados com a dimensão e com a exposição dos bancos ao mercado imobiliário é 

testada através: (1) da análise da sensibilidade do factor risco do mercado imobiliário 

para os diferentes quantis de dimensão e exposição dos bancos ao mercado imobiliário e 

(2) regressões cross-section entre os betas da sensibilidade dos retornos dos bancos ao 

risco do mercado imobiliário e as várias variáveis de risco associadas à dimensão e 

exposição dos bancos ao mercado imobiliário. As regressões cross-section simples e 

múltiplas estimadas são as seguintes: 

ோߚ������������������ ൌ ߙ  ଵܸܴߙ                                                                  (4.4)ߝ

ோߚ����������������� ൌ ߙ  ܦଵܸܴߙ  ܧଶܸܴߙ                                               (4.5)ߝ

em que, ȕRi é o valor do beta associado ao factor de risco do mercado imobiliário para o 

banco i e VRi a variável de risco associada ao efeito dimensão (VRDi) ou à exposição 

relativa ao sector imobiliário (VREi), do banco i. Į1 e Į2 são os coeficientes a estimar. Į0 

é o termo independente e İi o termo de erro aleatório.   

 

4.3.2. Amostra�
 

4.3.2.1. Modelo�de�Três�Factores�e�Modelo�de�Três�Factores�de�Fama�e�French�

A análise da sensibilidade dos retornos dos bancos face ao mercado imobiliário, 

com base no modelo de três factores e no modelo de três factores de Fama e French é 

realizada individualmente para cada país da U.E.-15, com base em retornos diários e 

mensais e para diferentes janelas temporais. São usadas na estimação dos dois modelos 

três janelas temporais diferentes: (1) Período Total - esta janela temporal difere de país 

para país, em virtude da profundidade das séries utilizadas na estimação dos modelos. A 

estimação é realizada para um período com início indicado, nas tabelas 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 31 e 32 na coluna “Início” e fim em 2008:12; (2) para o subperíodo entre 2002 e 
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2006 (janela temporal de 5 anos) e (3) para o subperíodo entre 1997 e 2006 (janela 

temporal de 10 anos). 

Na escolha das proxies a usar na estimação do modelo com três factores de risco 

e do modelo de três factores de Fama e French tivemos em conta as variáveis utilizadas 

em estudos anteriores (referidos na tabela 21) e a sua existência para o mercado 

europeu. 

No que respeita à variável dependente, é usada como proxy dos retornos dos 

bancos, índices sectoriais bolsistas dos bancos, para cada país34.  

 No que diz respeito à proxy do risco do mercado imobiliário também são 

utilizados índices sectoriais bolsistas, no caso concreto, o das empresas imobiliárias35. A 

opção pela utilização do índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias tem por base 

o estudo de Lu e So (2005), em que esta mesma proxy é usada no estudo da 

sensibilidade dos retornos dos bancos face ao mercado imobiliário. Para a escolha desta 

proxy em muito contribui a ausência de índices de REITs para a maioria dos países 

europeus. Apenas Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Reino Unido dispõem de 

séries longas de retornos de REITs. Não sendo consensual a opinião de que o uso de 

retornos de REITs constitui a medida perfeita dos fundamentais do mercado 

imobiliário36, estes índices têm sido usados nos estudos desenvolvidos para o mercado 

dos EUA (ver tabela 21). A este respeito, Allen et al. (1995) referem que a utilização 

dos índices de REITs se justifica pelo facto de estes serem construídos com base em 

transacções de mercado em oposição às medidas de retorno do mercado imobiliário 

baseadas em avaliações. Segundo os autores, estas últimas não constituem uma medida 

perfeita da actividade do mercado imobiliário devido aos problemas de smoothing dos 

preços das avaliações (ver a este respeito, Geltner, 1991 e Geltner e Ling, 2006). 

Atendendo que os retornos dos índices sectoriais bolsistas das empresas imobiliárias, tal 

como os índices de REITs, são construídos com base em transacções de mercado, é de 

prever que constituam uma medida não enviesada dos fundamentais do mercado 

                                                 
34 Dados obtidos da base de dados da Thomson Reuters DATASTREAM – “Total Return Index – Banks.” 
35 Dados obtidos da base de dados da Thomson Reuters DATASTREAM – “Total Return Index – Real 
Estate.” No caso da Irlanda e Luxemburgo é utilizado como proxy do retorno do mercado imobiliário, os 
retornos do índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e BENELUX, 
respectivamente, devido à inexistência de um índice para o mercado nacional. 
36 Allen et al. (1995) na página 132 apresenta um conjunto de estudos com argumentos favoráveis e 
argumentos contra a utilização dos REITs como proxy do factor de risco do mercado imobiliário. 
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imobiliário37. No sentido de avaliar a robustez dos resultados obtidos é repetida a análise 

da sensibilidade dos retornos dos bancos face ao mercado imobiliário usando como 

proxy do retorno do mercado imobiliário os retornos dos REITs, para os países que 

dispõem de séries longas de retornos dos REITs38. 

Atendendo às conclusões obtidas por He et al. (1996), que apontam as 

rentabilidades não esperadas da taxa de juro de longo prazo das obrigações do tesouro 

como a proxy mais apropriada do risco de taxa de juro, utilizamos como proxy do risco 

de taxa de juro as alterações não esperadas da yield das obrigações de tesouro a 10 

anos39. A determinação das alterações não esperadas das yields das obrigações do 

tesouro é obtida com base no artigo de Flannery e James (1984). De acordo com esse 

estudo, em primeiro lugar são calculadas as percentagens de variação das yields usando 

o seguinte procedimento: 

ǻ% yieldt = (yieldt – yieldt-1)/yieldt-1                                                                            (4.6) 

em que  ǻ% yieldt significa a percentagem de variação das yields durante o 

período t. Posteriormente, um modelo AR(p) é usado na estimação da componente não 

esperada da taxa de juro das obrigações de tesouro40. 

ǻ% yieldt = Į0 + �k=1 Įk ǻ% yieldt-k + wt                                                 (4.7) 

O termo de erro aleatório da equação (4.7), wt, representa a variação não 

esperada das yields da taxa de juro das obrigações, e dessa forma constitui a proxy da 

taxa de juro usada na estimação dos modelos. 

Como benchmark do retorno de mercado são utilizados os índices 

representativos do mercado de capitais de cada país da U.E.-1541. 

 

 

 

                                                 
37 Contudo como referem Lu e So (2005) existem dois potenciais problemas associados à utilização de 
índices sectoriais como proxy. Primeiro, a definição de empresa do sector imobiliário tende a diferir de 
economia para economia, podendo algumas das empresas incluídas no índice não desenvolver qualquer 
actividade imobiliária. Segundo, apenas as empresas cotadas em bolsa estão incluídas. Acontece que para 
os mercados estudados, muitos bancos e empresas do sector imobiliário não se encontram cotadas no 
mercado, pelo que o mercado pode estar sub-representado. Consequentemente, os resultados devem ser 
examinados tendo em mente esta limitação. 
38 Dados obtidos da base de dados da Thomson Reuters DATASTREAM – “Total Return Index – REITs.” 
39 Dados obtidos da base de dados da Thomson Reuters DATASTREAM – “Bond Yield Governement 10 
Years.” 
40 O número de desfasamentos de k, na equação (6) é determinado com base no likelihood ratio test. 
41 Dados obtidos da base de dados da Thomson Reuters DATASTREAM – “Total Return Index – 
Market”. 
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4.3.2.2. Relação�entre�as�Características�Específicas�dos�Bancos�e�o�Risco�do�Mercado�
Imobiliário�

O estudo prossegue com a análise da relação entre as características específicas 

dos bancos e o coeficiente do risco do mercado imobiliário. Para uma amostra de 202 

bancos cotados da U.E.-1542, cuja distribuição por país surge descrita no painel A da 

tabela 23, são estimados os coeficientes de risco do mercado imobiliário para cada 

banco, com base nos retornos individuais dos bancos43, através do modelo de três 

factores e modelo de três factores de Fama e French. A estimação dos coeficientes de 

risco do mercado imobiliário é efectuada para o período entre 2002 e 2008. A escolha 

do período 2002 a 2008 deve-se a dois factores: (1) alguma informação respeitante às 

características específicas dos bancos (nomeadamente os valores de activo e crédito 

concedido) não se encontrar disponível para períodos anteriores a 2002, e (2) ser 

reduzido o número de bancos cotados em bolsa no período anterior a 2002. 

Com base em características específicas dos bancos – dimensão e exposição ao 

mercado imobiliário – são desenvolvidas análises da sensibilidade do factor risco do 

mercado imobiliário para diferentes quantis de dimensão e de exposição ao mercado 

imobiliário, sendo testada a hipótese da sensibilidade do factor risco do mercado 

imobiliário ser idêntica para o quantil de bancos de maior dimensão (exposição ao 

sector imobiliário) e o quantil de bancos de menor dimensão (exposição ao sector 

imobiliário). 

Como medidas da dimensão são adoptadas duas proxies contabilísticas – o 

activo e total de crédito concedido, e uma proxy de mercado – capitalização bolsista. As 

três proxies foram obtidas da base de dados do BANKSCOPE (campos “Total Assets”, 

“Total Loans – Net” e “Current Market Capitalization”.  

Como medidas da exposição dos bancos ao mercado imobiliário são adoptadas 

quatro proxies: Real Estate/Equity; Real Estate/Assets; Real Estate Loans/Equity e Real 

Estate Loans/Assets, tendo por base Allen et al. (1995). O valor da exposição ao 

mercado imobiliário de cada banco cotado é obtido com base na consulta dos relatórios 

                                                 
42 O número de bancos cotados analisados é superior ao número de bancos utilizados na construção dos 
índices de retornos sectoriais dos bancos do DATASTREAM. No estudo são utilizados todos os bancos 
cotados na U.E.-15, em actividade no período entre 2002 e 2008 e para os quais existe toda a informação 
respeitante às variáveis utilizadas na análise empírica. A lista de bancos cotados e a recolha da informação 
contabilística é efectuada através da base de dados do BANKSCOPE. São excluídos todos os bancos 
cotados cuja maioria do capital social pertence a entidades estatais ou entidades governamentais. 
43 Os retornos individuais de cada banco cotado foram obtidos através da Thomson Reuters 
DATASTREAM, com base na série “Total Return Index”. 
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e contas individuais de cada banco, em virtude da ausência desta referência explícita na 

base de dados do BANKSCOPE, para a larga maioria dos bancos europeus. O 

procedimento adoptado para a recolha da exposição relativa dos bancos ao mercado 

imobiliário foi o seguinte: (1) obtenção da lista dos bancos cotados nos países que 

compõem a U.E.-15, através do BANKSCOPE; (2) consulta dos relatórios e contas de 

2002 a 2008 dos referidos bancos através do seu sítio da internet. Como os bancos 

cotados europeus divulgam informação financeira por segmentos (IAS 14 – “Relato por 

Segmentos” e posteriormente IFRS 8 – “Segmentos Operacionais”)44, é possível a 

obtenção da exposição relativa do banco ao sector imobiliário dada a importância deste 

sector nos activos dos bancos. Com base no procedimento adoptado por Allen et al. 

(1995), o valor da exposição total ao mercado imobiliário de cada banco (variável Real 

Estate) é obtido pela soma do crédito imobiliário45 (variável Real Estate Loans) mais o 

investimento directo46 em activos imobiliário. As variáveis “Equity” e “Assets” 

correspondem ao valor contabilístico do capital próprio e total dos activos líquidos dos 

bancos, respectivamente. Os seus valores foram obtidos da base de dados do 

BANKSCOPE (campos “Total Assets” e “Total Equity”). 

Finalmente são estimadas regressões cross-section, em que as proxies associadas 

à dimensão e exposição dos bancos ao mercado imobiliário são usadas como variáveis 

explicativas dos betas individuais da sensibilidade dos retornos dos bancos ao risco do 

mercado imobiliário, obtidos com base no modelo de três factores e modelo de três 

factores de Fama e French. 

 

 

 
                                                 
44 Estas normas contabilísticas exigem que a informação financeira seja relatada por segmentos sectoriais 
(“Primary Segment Reporting: By Business Segment”) e por segmentos geográficos (“Secondary Segment 
Reporting: By Geographical Segment”). 
45 Somatório do crédito concedido aos sectores da construção e imobiliário e pelo crédito hipotecário 
(mortgage loans). Os dados foram obtidos do BANKSCOPE e dos relatórios e contas dos bancos, da 
rubrica “Loans and Advance to Customers”. Esta rubrica do balanço fornece informação detalhada no 
anexo ao relatório e contas dos bancos, sobre o montante de crédito destinado aos principais sectores de 
actividade económica nomeadamente: “Construction”, “Property Companies” e “Personal: Residential 
Mortgage Loans”.   
46 Soma dos activos imobiliários detidos para venda e pelo valor dos imóveis de que é proprietário 
(incluindo o leasing imobiliário). Os dados foram obtidos do BANKSCOPE e dos relatórios e contas dos 
bancos. A rubrica do balanço “Financial Assets Designated at Fair Value” providencia informação sobre 
os activos detidos para venda, nomeadamente sobre os activos imobiliários - “Mortgage Backed 
Securities”. As rubricas do balanço “Investment Property” e “Tangible Fixed Assets”, esta última, na sub-
rubrica de “Property e Equipment”, providenciam informação sobre o montante dos activos imobiliários 
de que o banco é proprietário. 
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4.4. Resultados�

4.4.1. Estatísticas�Descritivas�
 

A tabela 22 apresenta uma síntese das estatísticas descritivas sobre os retornos 

dos índices sectoriais bolsistas dos bancos e empresas imobiliárias para os 15 países 

europeus analisados. 

 
 

Tabela 22 - Estatísticas Descritivas para U.E.-15: Índices Sectoriais Bolsistas 
Painel A. Esta tabela apresenta um sumário de estatísticas descritivas sobre os retornos do índice sectorial 
bolsista dos bancos e das empresas imobiliárias, com base em retornos diários, para os países da U.E.-15. O 
período de análise inicia-se no período indicado na tabela e finaliza em 2008. No caso da Irlanda e Luxemburgo 
é utilizado como proxy do retorno do mercado imobiliário, os retornos do índice sectorial bolsista das empresas 
imobiliárias do Reino Unido e BENELUX, respectivamente, devido à inexistência de um índice para o mercado 
nacional.  
 

     País 
Início da  
Série 

       Retorno do Índice Sectorial  
             Bolsista dos Bancos 

          Retorno do Índice Sectorial  
     Bolsista das Empresas Imobiliárias 

Média 
(ൈ 10-3) 

Mediana 
(ൈ 10-3) 

Variância 
(ൈ 10-3) 

Média 
(ൈ 10-3) 

Mediana 
(ൈ 10-3) 

Variância 
(ൈ 10-3) 

Alemanha 1993/10/01   0,008   0,110   0,276    0,494    0,015   0,306 

Áustria 1991/10/11   0,252   0,023   0,227   -0,012   -0,004    0,115 

Bélgica 1989/06/06   0,078   0,149   0,268      0,215    0,122    0,085 

Dinamarca 1991/10/08   0,405   0,342          0,199    0,247    0,000    0,125 

Espanha 1991/04/05   0,430   0,304   0,231    0,277    0,118    0,163 

Finlândia 1998/06/02   0,425   0,035   0,363    0,222    0,186    0,354 

França 1987/07/09   0,333   0,073   0,317    0,323    0,256    0,071 

Grécia 1990/01/02   0,469   0,042   0,398    0,823    0,063       0,714 

Holanda 1986/05/16   0,344   0,374   0,438    0,198    0,321    0,073 

Irlanda1 1986/05/28   0,457   0,142   0,390    0,319    0,242    0,122 

Itália 1987/04/01   0,285   0,264   0,198    0,264    0,093    0,212 

Luxemburgo2 1998/12/31   0,079   0,050   0,130    0,263    0,495    0,075 

Portugal 1993/07/19   0,213   0,148   0,125    0,913    0,086    1,101 

Reino Unido 1986/05/16   0,528   0,234   0,277    0,319    0,242    0,122 

Suécia 1988/11/29   0,540   0,078   0,474    0,447    0,127    0,243 
1No caso do retorno do índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias, os valores apresentados correspondem 
ao índice para o Reino Unido, devido à inexistência de um índice para o mercado nacional. 2 No caso do retorno 
do índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias, os valores apresentados correspondem ao índice para o 
BENELUX, devido à inexistência de um índice para o mercado nacional. 
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Tabela 22- Estatísticas Descritivas para U.E.-15: Índices Sectoriais Bolsistas (cont.) 
 
Painel B. A tabela apresenta as correlações entre os índices sectoriais bolsistas dos bancos (Bancos) e empresas 
imobiliárias (Real Estate) e o índice geral de mercado (Mercado) com base em retornos diários e mensais, para 
os países da U.E.-15. O período de análise inicia-se no período indicado no painel A da tabela 22 e finaliza em 
2008. 

País Bancos & Real Estate Bancos & Mercado Real Estate & Mercado 
Diário Mensal Diário Mensal Diário Mensal 

Alemanha 0,319a 0,445ª 0,679ª 0,787ª 0,282ª 0,376ª 
Áustria 0,265a 0,423ª 0,765ª 0,762ª 0,397ª 0,525ª 
Bélgica 0,197a 0,509ª 0,831ª 0,887ª 0,335ª 0,641ª 
Dinamarca 0,173a 0,299ª 0,727ª 0,669ª 0,208ª 0,312ª 
Espanha 0,430a 0,534ª 0,924ª 0,915ª 0,535ª 0,684ª 
Finlândia 0,205a 0,317ª 0,313ª 0,350ª 0,211ª 0,148c 
França 0,365a 0,422ª 0,746ª 0,760ª 0,433ª 0,471ª 
Grécia 0,234a 0,141b 0,925ª 0,962ª 0,287ª 0,153b 
Holanda 0,232a 0,479ª 0,669ª 0,788ª 0,417ª 0,514ª 
Irlanda 0,280a 0,370ª 0,727ª 0,716ª 0,017 0,344ª 
Itália 0,389a 0,589ª 0,849ª 0,869ª 0,437ª 0,578ª 
Luxemburgo 0,166a 0,368ª 0,293ª 0,409ª 0,202ª 0,323ª 
Portugal 0,425a 0,557ª 0,779ª 0,827ª 0,514ª 0,595ª 
Reino Unido 0,492a 0,572ª 0,783ª 0,777ª 0,607ª 0,625ª 
Suécia 0,373a 0,509ª 0,659ª 0,658ª 0,496ª 0,627ª 

ª, b e c com significância estatística a 1%, 5% e 10%.  
 
 
 
Painel C. A tabela apresenta os valores da capitalização bolsista e o número de empresa que compõem os índices 
sectoriais bolsistas dos bancos e empresas imobiliárias do DATASTREAM. Os valores dizem respeito ao 
período entre 2002 e 2008. Os valores respeitantes à capitalização bolsista surgem em milhões de euros. No caso 
da Irlanda e Luxemburgo são utilizados como proxy do retorno do mercado imobiliário o índice sectorial bolsista 
das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, respectivamente, devido à inexistência de um índice 
para o mercado nacional. 

         País 

Índice Sectorial Bolsista das Empresas 
Imobiliárias (DATASTREAM) 

Índice Sectorial Bolsista dos Bancos 
(DATASTREAM) 

Número Empresas Capitalização 
Bolsista Média Número Empresas Capitalização 

Bolsista Média 
Alemanha 13 683 6 9.446 
Áustria 7 1.243 6 3.095 
Bélgica 19 182 4 12.812 
Dinamarca 1 432 8 1.930 
Espanha 12 434 9 11.033 
Finlândia 2 927 1 1.677 
França 27 1.850 10 12.486 
Grécia 2 569 10 2.152 
Holanda 10 1.046 1 1.277 
Irlanda 0  2 7.548 
Itália 5 976 19 8.267 
Luxemburgo 0  2 1.084 
Portugal 1 53 4 2.805 
Reino Unido 29 1.022 5 36.976 
Suécia 7 927 5 7.112 
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O painel A da tabela 22 apresenta um sumário de estatísticas descritivas sobre os 

retornos do índice sectorial bolsista dos bancos e das empresas imobiliárias. Suécia, 

Reino Unido, Grécia, Irlanda, Espanha, Finlândia e Dinamarca são os países que 

apresentam um maior retorno médio para o índice sectorial bolsista dos bancos. O painel 

B da tabela 22 revela que os retornos do índice sectorial bolsista dos bancos estão 

positivamente e significativamente correlacionados com os retornos do índice bolsista 

das empresas imobiliárias. Esta evidência é consistente com o argumento de que os 

bancos estão expostos ao risco do mercado imobiliário. É também forte e significativa a 

correlação entre os retornos do mercado face aos retornos bolsistas dos bancos e das 

empresas imobiliárias. O painel C da tabela 22 apresenta os valores da capitalização 

bolsista e o número de empresas que compõem os índices sectoriais bolsistas dos bancos 

e empresas imobiliárias do DATASTREAM. Da sua análise verifica-se que é a Itália, 

França e Grécia que possuem um maior número de bancos incluídos na construção do 

índice sectorial bolsista dos bancos. Contudo é o Reino Unido, Bélgica, França e 

Espanha que apresenta uma maior capitalização bolsista média, a que não é alheio o 

facto de nesses índices estarem presentes alguns dos maiores bancos europeus e 

mundiais.  

A análise da sensibilidade do factor de risco do mercado imobiliário face às 

características especificas do bancos – dimensão e exposição ao mercado imobiliário é 

realizada para um número mais alargado de bancos, do que os que se encontram 

presentes nos índices sectoriais bolsistas dos bancos do DATASTREAM. A amostra de 

202 bancos analisados encontra-se descrita no painel A da tabela 23. Com base no 

painel A é possível observar que a Dinamarca, França e Itália são os países com o maior 

número de bancos cotados analisados, representando estes 3 países mais de 50% do total 

de bancos cotados da amostra. 

No que respeita à dimensão média dos bancos cotados por país, constata-se que 

o Reino Unido e a Bélgica são as economias com maior valor médio em termos de 

activos bancários, crédito bancário concedido e capitalização bolsista47. ECB (2008) 

revela um coeficiente de concentração de 84% para os cincos maiores bancos da 

Bélgica, na sua maioria cotados. Pelo contrário, é na Dinamarca, Finlândia e 

Luxemburgo que os bancos cotados apresentam uma menor dimensão média. 

                                                 
47 Os valores médios da dimensão por banco (activos, crédito concedido e capitalização bolsista) foram 
calculados para o período 2002-2008, com base em valores obtidos da base de dados do BANKSCOPE, 
para os bancos cotados no mercado local. 
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Tabela 23 - Estatísticas Descritivas por Banco: Características Específicas 
Painel A. A tabela apresenta o número de bancos cotados, a dimensão média (em termos de activos totais; 
crédito concedido e capitalização bolsista) e exposição média relativa dos bancos ao sector imobiliário (medida 
pelo rácio entre Real Estate/Equity; Real Estate/Assets; Real Estate Loans/Equity e Real Estate Loans/Assets), 
para o período entre 2002 e 2008. Como medidas da dimensão são adoptadas duas proxies contabilísticas – o 
activo e o total de crédito concedido, e uma proxy de mercado – capitalização bolsista. Como medidas da 
exposição dos bancos ao mercado imobiliário são adoptadas quatro proxies: Real Estate/Equity; Real 
Estate/Assets; Real Estate Loans/Equity e Real Estate Loans/Assets. A variável Real Estate corresponde ao valor 
da exposição total ao mercado imobiliário de cada banco, sendo obtida pela soma do valor do crédito imobiliário 
(variável Real Estate Loans) mais o investimento directo em activos imobiliário. As variáveis “Equity” e 
“Assets” correspondem ao valor contabilístico do capital próprio e activo total. A lista dos bancos cotados e as 
variáveis foram obtidas da base de dados do BANKSCOPE. Os valores respeitantes à dimensão surgem em 
milhões de euros. A mediana e o desvio-padrão das medidas são apresentadas dentro dos parêntesis ( ) [ ], 
respectivamente. # Número de bancos por país.  

País # 
Dimensão Exposição Relativa ao Imobiliário 

Total 
Activos 

Crédito 
Concedido

Capitalização 
Bolsista 

Real Estate 
/Assets 

Real Estate 
Loans/Assets 

Real Estate 
/Equity 

Real Estate 
Loans/Equity 

Alemanha 24 
115.977 
(7.656) 

[302.831] 

34.656 
(1.961) 
[65.810] 

2.772 
(521) 

[6.988] 

0,193 
(0,138) 
[0,169] 

0,177 
(0,098) 
[0,176] 

2,574 
(2,948) 
[6,615] 

2,400 
(2,501) 
[6,661] 

Áustria 8 
39.405 
(10.351) 
[59.573] 

22.090 
(6.487) 
[32.265] 

2.242 
(639) 

[3.194] 

0,222 
(0,253) 
[0,093] 

0,213 
(0,245) 
[0,097] 

3,267 
(3,632) 
[2,162] 

3,126 
(3,464) 
[2,177] 

Bélgica 4 
373.630 
(438.299) 
[276.614] 

152.253 
(184.514) 
[109.370] 

12.811 
(15.135) 
[8.047] 

0,168 
(0,072) 
[0,059] 

0,064 
(0,067) 
[0,056] 

2,010 
(2,290) 
[1,470] 

1,904 
(2,143) 
[1,146] 

Dinamarca 38 
12.074 
(626) 

[61.299] 

7.109 
(428) 

[35.611] 

465 
(67) 

[1.901] 

0,194 
(0,182) 
[0,092] 

0,175 
(0,164) 
[0,084] 

1,960 
(1,624) 
[1,312] 

1,764 
(1,496) 
[1,220] 

Espanha 10 
164.603 
(54.921) 

[273.534] 

102.827 
(41.064) 

[159.372] 

10.029 
(2.934) 
[17.304] 

0,406 
(0,421) 
[0,075] 

0,395 
(0,407) 
[0,076] 

6,758 
(6,216) 
[2,413] 

6,579 
(6,025) 
[2,411] 

Finlândia 3 
20.561 
(24.265) 
[16.677] 

6.480 
(8.545) 
[3.949] 

2.291 
(1.677) 
[2.531] 

0,231 
(0,109) 
[0,302] 

0,223 
(0,108) 
[0,299] 

4,230 
(1,780) 
[5,786] 

4,129 
(1,763) 
[5,693] 

França 34 
136.615 
(7.203) 

[366.617] 

37.124 
(5.758) 
[89.309] 

4.850 
(1.022) 
[11.120] 

0,274 
(0,205) 
[0,206] 

0,222 
(0,184) 
[0,159] 

2,155 
(1,894) 
[1,383] 

1,938 
(1,694) 
[1,391] 

Grécia 13 
23.189 
(12.574) 
[24.325] 

14.866 
(6.675) 
[15.590] 

1.720 
(839) 

[1.889] 

0,188 
(0,200) 
[0,092] 

0,170 
(0,179) 
[0,097] 

3,145 
(2,437) 
[2,621] 

2,916 
(2,306) 
[2,493] 

Holanda 7 
187.821 
(1.069) 

[439.206] 

75.096 
(2.877) 

[167.680] 

5.935 
(1.277) 
[12.919] 

0,175 
(0,148) 
[0,171] 

0,171 
(0,145) 
[0,175] 

3,771 
(1,241) 
[5,325] 

3,667 
(1,239) 
[5,302] 

Irlanda 3 
126.597 
(150.913) 
[50.682] 

81.857 
(103.026) 
[43.269] 

5.783 
(5.723) 
[3.560] 

0,421 
(0,407) 
[0,042] 

0,404 
(0,404) 
[0,021] 

10,627 
(11,423) 
[4,051] 

9,941 
(11,347) 
[3,522] 

Itália 30 
72.488 
(8.685) 

[193.699] 

37.341 
(4.549) 
[98.791] 

5.271 
(703) 

[12.187] 

0,154 
(0,187) 
[0,123] 

0,142 
(0,172) 
[0,120] 

1,960 
(2,388) 
[1,669] 

1,800 
(2,213) 
[1,601] 

Luxemburgo 3 
21.265 
(419) 

[36.300] 

12.831 
(117) 

[22.036] 

1.487 
(1.084) 
[1.675] 

0,080 
(0,067) 
[0,066] 

0,067 
(0,059) 
[0,072] 

1,239 
(0,582) 
[1,638] 

1,143 
(0,511) 
[1,559] 

Portugal 5 
37.671 
(35.010) 
[33.384] 

25.933 
(24.220) 
[23.657] 

2.275 
(1.649) 
[2.112] 

0,224 
(0,247) 
[0,065] 

0,211 
(0,235) 
[0,071] 

3,934 
(4,117) 
[1,556] 

3,720 
(3,912) 
[1,621] 

Reino Unido 14 
405.218 
(10.583) 

[288.356] 

166.106 
(4.914) 

[178.837] 

17.163 
(1.165) 
[30.072] 

0,278 
(0,114) 
[0,238]

0,162 
(0,075) 
[0,243] 

4,889 
(1,690) 
[6,830] 

3,740 
(1,520) 
[6,819] 

Suécia 6 
153.709 
(168.314) 
[138.659] 

85.527 
(87.748) 
[81.548] 

6.099 
(6.952) 
[5.627] 

0,197 
(0,220) 
[0,137] 

0,194 
(0,214) 
[0,136] 

4,718 
(6,025) 
[3,566] 

4,644 
(5,855) 
[3,546] 

EU-15 202 111.004 34.656 5.043 0,220 0,201 2,981 2,698 
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Tabela 23 - Estatísticas Descritivas por Banco: Características Específicas 
Painel B: A tabela apresenta as correlações entre as variáveis da dimensão média e exposição média relativa dos 
bancos ao sector imobiliário para o período entre 2002 e 2008. Para o efeito são utilizadas três medidas como 
proxy do efeito dimensão: o valor do Activo Total; o montante de Crédito Concedido e a Capitalização Bolsista. 
Os respectivos valores foram determinados com base nos valores médios das variáveis no período 2002-2008 e 
obtidos através da base de dados do BANKSCOPE (campos “Total Assets”; “Total Loans – Net” e “Current 
Market Capitalization”, respectivamente). A exposição relativa ao mercado imobiliário é medida através de 
quatro proxies: Real Estate/Equity; Real Estate/Assets; Real Estate Loans/Equity e Real Estate Loans/Assets. A 
variável Real Estate corresponde ao valor da exposição total ao mercado imobiliário de cada banco, sendo obtida 
pela soma do valor do crédito imobiliário (variável Real Estate Loans) mais o investimento directo em activos 
imobiliário. As variáveis “Equity” e “Assets” correspondem ao valor contabilístico do capital próprio e activo 
total. Os respectivos valores foram determinados com base nos valores médios das variáveis no período 2002-
2008 e obtidos através da base de dados do BANKSCOPE e consulta individual dos relatórios e contas dos 
bancos (é caso do valor da exposição ao mercado imobiliário). 

Variável Activo Total Crédito 
Concedido 

Capitalização 
Bolsista 

Real Estate 
/Equity 

Real Estate 
/Assets 

Real Estate 
Loans 
/Equity 

Real Estate 
Loans 
/Assets 

Activo Total 1       

Crédito 
Concedido 0,930 1      

Capitalização 
Bolsista 0,921 0,958 1     

Real Estate 
/Equity -0,092 -0,020 -0,046 1    

Real Estate 
/Assets 0,085 0,143 0,068 0,664 1   

Real Estate 
Loans /Equity -0,066 0,012 -0,015 0,916 0,726 1  

Real Estate 
Loans /Assets 0,085 0,143 0,071 0,636 0,992 0,736 1 

 
 

Painel C. A tabela compara a amostra dos 202 bancos cotados com o universo de bancos da U.E.-15, em termos 
do número de bancos, dimensão média (em termos de activos totais e crédito concedido) e exposição média 
relativa dos bancos ao sector imobiliário (medida pelo rácio entre Real Estate Loans/Assets), para o período entre 
2002 e 2008. Os dados foram obtidos da base de dados do BANKSCOPE e ECB (2008). Os valores respeitantes 
à dimensão surgem em milhões de euros. # Número médio de instituições de crédito por país.  

País 

Bancos Cotados Total de Bancos 

# Activos 
Totais 

Crédito 
Concedido 

Real Estate 
Loans / 
Assets 

# Activos 
Totais 

Crédito 
Concedido 

Real Estate 
Loans / 
Assets 

Alemanha 24 115.977 34.656 0,177 2.108 3.273 1.447 0,139 
Áustria 8 39.405 22.090 0,213 808 897 403 0,074 
Bélgica 4 373.630 152.253 0,064 105 9.901 3.339 0,090 
Dinamarca 38 12.074 7.190 0,175 196 3.813 2.007 0,179 
Espanha 10 164.603 102.827 0,395 350 6.185 3.777 0,342 
Finlândia 3 20.561 6.480 0,223 363 648 328 0,207 
França 34 136.615 37.124 0,222 865 14.287 4.803 0,098 
Grécia 13 23.189 14.866 0,170 62 4.620 2.442 0,153 
Holanda 7 187.821 75.096 0,171 406 4.394 2.305 0,199 
Irlanda 3 126.597 81.857 0,404 79 11.978 4.253 0,296 
Itália 30 72.488 37.341 0,142 802 3.252 1.683 0,074 
Luxemburgo 3 21.265 12.831 0,067 160 4.885 921 0,044 
Portugal 5 37.671 25.933 0,211 187 2.021 1.152 0,216 
Reino Unido 14 405.218 166.106 0,162 406 20.622 11.202 0,124 
Suécia 6 153.709 85.527 0,194 208 1.671 877 0,162 
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Quanto à exposição média relativa dos bancos europeus ao sector imobiliário, 

verifica-se uma maior exposição dos bancos de Irlanda, Espanha, Reino Unido e Suécia. 

Para este facto, em muito pode ter contribuído as elevadas expectativas quanto a ganhos 

de capital futuros associados ao mercado imobiliário (Miles e Pillonca, 2008). 

O painel B da tabela 23 apresenta a matriz de correlações entre as medidas 

associadas à dimensão e exposição relativa ao sector imobiliário. Da sua análise 

constata-se a existência de elevadas correlações entre as medidas de dimensão e entre as 

medidas de exposição relativa ao sector imobiliário.  

Finalmente no painel C da tabela 23 é efectuada uma análise comparativa entre 

os 202 bancos cotados e o universo de bancos da U.E.-15, em termos do número, 

dimensão média e exposição média relativa ao sector imobiliário. Enquanto 

relativamente à medida de exposição relativa ao sector imobiliário, os bancos cotados 

não diferem substancialmente do universo de bancos, já no que respeita às medidas de 

dimensão média é possível verificar-se que os bancos cotados apresentam uma 

dimensão média superior à dimensão média do universo de instituições financeiras.  

 

 

4.4.2. Sensibilidade� dos� Retornos� dos� Bancos� aos� Retornos� do�
Mercado�Imobiliário��

 

Na análise da sensibilidade dos retornos dos bancos face ao mercado imobiliário 

são estimadas as equações (1) e (2), com base em retornos diários e mensais.  

As tabelas 24 e 25 apresentam os resultados da estimação do modelo de três 

factores definido na equação (1) para três diferentes janelas temporais. Na primeira das 

janelas temporais (“Período Total”) é estimada a regressão com base no período 

temporal disponível para cada série, por país. A estimação das regressões para as janelas 

temporais de 5 e 10 anos (período de 2002 a 2006 e 1997 a 2006, respectivamente) 

visam testar a robustez dos resultados, tendo-se retirado os anos de 2007 e 2008, devido 

à eclosão da crise do subprime. 
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Tabela 24 - Estimação do Modelo de Três Factores: Retornos Mensais 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ejt, para a U.E.-15. Rjt é o retorno do 
índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no período t e RRjt o 
retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. ȕmj, ȕIj e ȕRj são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes medem, respectivamente, as 
sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado, movimentos da taxa de juro e mercado imobiliário. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro 
aleatório. O modelo é estimado para três diferentes janelas temporais com base em retornos mensais: (1) Período Total: a estimação é realizada para um período com inicio 
indicado na coluna “Início” e fim em 2008; (2) para o período 2002 a 2006 e (3) para o período 1997 a 2006. No caso da Irlanda e Luxemburgo são utilizados como proxy do 
retorno do mercado imobiliário o índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, respectivamente, devido à inexistência de um índice 
para o mercado nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é 
apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS Período Total Período: 2002-2006 (5 anos) Período: 1997-2006 (10 anos) 
Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕR Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕR Adj. R2 

Alemanha 1993-10 -0,008b 0,986ª 0,009 0,156ª 65,7% -0,006 0,943ª 0,008 0,136 68,9% -0,003 0,938ª 0,132 0,133b 63,3% 
(0,014) (0,000) (0,912) (0,000)   (0,195) (0,000) (0,950) (0,430)   (0,547) (0,000) (0,194) (0,022)   

Áustria 1991-11 0,001 0,975ª 0,150b 0,037 58,7% 0,005 1,088ª 0,057 -0,190ª 54,2% 0,005 1,076ª 0,111 -0,185ª 54,1% 
(0,707) (0,000) (0,036) (0,711)   (0,325) (0,000) (0,550) (0,001)   (0,272) (0,000) (0,165) (0,001)   

Bélgica 1989-07 -0,004c 1,432ª 0,081 -0,167b 79,6% -0,006b 1,393ª 0,016 -0,088 90,3% -0,005b 1,335ª 0,049 0,066 83,6% 
(0,071) (0,000) (0,181) (0,031)   (0,038) (0,000) (0,771) (0,497)   (0,034) (0,000) (0,346) (0,545)   

Dinamarca 1991-11 0,003 0,785ª -0,077 0,127b 44,6% -0,007 0,861ª 0,023 0,120c 64,1% 0,002 0,748ª -0,074 0,143c 43,5% 
(0,433) (0,000) (0,390) (0,039)   (0,152) (0,001) (0,784) (0,063)   (0,654) (0,000) (0,449) (0,057) 

Espanha 1991-05 -0,003c 1,350ª 0,125ª -0,156ª 85,9% -0,004 1,279ª 0,234ª -0,125b 87,3% 0,000 1,396ª 0,143ª -0,186ª 87,8% 
(0,087) (0,000) (0,005) (0,000)   (0,272) (0,000) (0,000) (0,011)   (0,859) (0,000) (0,008) (0,000) 

França 1987-08 -0,002 1,023ª -0,006 0,160c 58,5% -0,006 1,054ª 0,002 0,200c 72,0% 0,000 1,229ª -0,055 0,080 63,2% 
(0,581) (0,000) (0,927) (0,069)   (0,163) (0,000) (0,981) (0,059)   (0,915) (0,000) (0,502) (0,477) 

Finlândia 1998-06 0,005 0,222ª -0,144 0,274ª 18,8% 0,005 0,300b -0,151 0,363ª 23,7% 0,003 0,209ª -0,190 0,319ª 17,9% 
(0,367) (0,000) (0,258) (0,001)   (0,525) (0,011) (0,383) (0,001)   (0,568) (0,006) (0,135) (0,001) 

Grécia 1990-01 -0,004b 1,171ª -0,126b 0,061c 93,0% 0,000 1,329ª -0,002 0,188c 90,5% -0,001 1,206ª -0,128b -0,006 90,0% 
(0,044) (0,000) (0,019) (0,086)   (0,929) (0,000) (0,927) (0,095)   (0,673) (0,000) (0,023) (0,557) 

Holanda 1986-06 -0,005 1,348ª 0,028 0,184b 65,7% -0,009 1,768ª -0,224 0,272c 79,3% -0,008 1,512ª -0,011 0,253b 74,5% 
(0,141) (0,000) (0,698) (0,050)   (0,167) (0,000) (0,210) (0,087)   (0,196) (0,000) (0,926) (0,047) 

Irlanda  1986-06 -0,005 0,933ª -0,161c 0,196ª 53,3% -0,022a 1,024ª 0,152 0,469ª 61,7% -0,008 1,090ª -0,018 0,329ª 52,9% 
(0,223) (0,000) (0,066) (0,003)   (0,002) (0,000) (0,338) (0,000)   (0,185) (0,000) (0,893) (0,002) 

Itália 1987-04 0,001 0,880ª 0,028 0,119ª 76,7% 0,006 1,260ª 0,123 0,197b 80,3% 0,002 0,991ª 0,027 0,076c 82,4% 
(0,513) (0,000) (0,551) (0,001)   (0,101) (0,000) (0,115) (0,019)   (0,531) (0,000) (0,660) (0,063) 

Luxemburgo  1999-01 -0,002 0,261ª -0,036 0,360b 21,1% -0,005 0,498ª -0,051 0,357b 30,3%
(0,633) (0,002) (0,716) (0,025)   (0,315) (0,000) (0,632) (0,017)   

Portugal 1993-08 -0,002 0,885ª 0,128b 0,157b 70,5% -0,008b 1,053ª 0,195b 0,054 75,0% -0,002 0,879ª 0,144b 0,179c 70,0% 
(0,332) (0,000) (0,033) (0,050)   (0,046) (0,000) (0,016) (0,608)   (0,468) (0,000) (0,045) (0,059) 

Reino Unido 1986-06 0,002 1,040ª -0,007 0,177ª 65,2% -0,010b 0,880ª 0,125 0,303ª 65,0% -0,001 1,150ª 0,008 0,237ª 62,3% 
(0,479) (0,000) (0,923) (0,004)   (0,022) (0,000) (0,237) (0,000)   (0,695) (0,000) (0,928) (0,001)   

Suécia 1988-12 0,002 0,778ª -0,184 0,259b 47,1% 0,000 0,833ª 0,114 0,070 68,5% 0,002 0,655ª 0,023 0,156c 49,6% 
(0,662) (0,000) (0,167) (0,018)   (0,943) (0,000) (0,221) (0,426)   (0,704) (0,000) (0,809) (0,056) 
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Tabela 25 - Estimação do Modelo de Três Factores: Retornos Diários 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ejt, para a U.E.-15. Rjt é o retorno 
do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no período t e 
RRjt o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. ȕmj, ȕIj e ȕRj são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes medem, respectivamente, 
as sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado, movimentos da taxa de juro e mercado imobiliário. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro 
aleatório. O modelo é estimado para três diferentes janelas temporais com base em retornos diários: (1) Período Total: a estimação é realizada para um período com inicio 
indicado na coluna “Início” e fim em 2008; (2) para o período 2002 a 2006 e (3) para o período 1997 a 2006. No caso da Irlanda e Luxemburgo são utilizados como proxy 
do retorno do mercado imobiliário o índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, respectivamente, devido à inexistência de um 
índice para o mercado nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é 
apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS Período Total Período: 2002-2006 (5 anos) Período: 1997-2006 (10 anos) 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕR Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕR Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕR Adj. R2 

Alemanha 1993/10/01 0,000 0,835ª 0,109ª 0,128ª 48,3% 0,000 0,946ª 0,120ª 0,141ª 65,9% 0,000 0,875ª 0,106ª 0,083ª 53,7% 
(0,390) (0,000) (0,000) (0,000)   (0,201) (0,000) (0,000) (0,000)   (0,853) (0,000) (0,000) (0,000) 

Áustria 1991/10/11 0,000 1,207ª 0,076ª -0,067a 58,9% 0,000 1,397ª 0,011 -0,203ª 61,2% 0,000 1,352ª 0,010 -0,116ª 68,5% 
(0,881) (0,000) (0,000) (0,000)   (0,812) (0,000) (0,647) (0,000)   (0,905) (0,000) (0,700) (0,001)   

Bélgica 1989/06/06 0,000 1,424ª 0,000 -0,163ª 69,7% 0,005b 1,497ª 0,028b -0,155ª 92,9% 0,010a 1,438ª 0,053ª -0,106ª 82,8% 
(0,196) (0,000) (0,989) (0,000)   (0,037) (0,000) (0,028) (0,000)   (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Dinamarca 1991/10/08 0,000 0,886ª -0,035b 0,030b 52,9% 0,000 0,729ª -0,001 0,052ª 52,9% 0,000 0,785ª -0,039b 0,029c 45,6% 
(0,614) (0,000) (0,029) (0,048)   (0,814) (0,000) (0,952) (0,000)   (0,261) (0,000) (0,031) (0,100) 

Espanha 1991/04/05 0,000 1,297ª 0,047ª -0,104ª 85,9% 0,000 1,423ª 0,052ª -0,121ª 91,2% 0,000 1,389ª 0,069ª -0,132ª 89,0% 
(0,119) (0,000) (0,000) (0,000)   (0,254) (0,000) (0,000) (0,000)   (0,760) (0,000) (0,000) (0,000) 

França 1987/07/09 0,000 1,059ª 0,017 0,108ª 55,9% 0,000 1,123ª 0,044b 0,141ª 70,9% 0,000 1,076ª 0,044b 0,152ª 60,6% 
(0,506) (0,000) (0,422) (0,000)   (0,210) (0,000) (0,024) (0,000)   (0,775) (0,000) (0,020) (0,000) 

Finlândia 1998/06/02 0,000 0,240ª 0,047 0,145ª 11,8% 0,000 0,368ª -0,005 0,144b 15,9% 0,000 0,240ª 0,047 0,145ª 11,8% 
(0,389) (0,000) (0,157) (0,000)   (0,270) (0,000) (0,898) (0,045)   (0,389) (0,000) (0,193) (0,002)   

Grécia 1990/01/02 0,000 1,093ª -0,002 0,145ª 85,8% 0,000 1,214ª -0,007 0,135ª 84,7% 0,000 1,074ª 0,004 0,077ª 84,2% 
(0,155) (0,000) (0,788) (0,000)   (0,586) (0,000) (0,500) (0,002)   (0,881) (0,000) (0,642) (0,010) 

Holanda 1986/05/16 0,000 1,254ª 0,000 -0,140ª 44,9% 0,000 1,415ª 0,033 -0,084ª 82,8% 0,000 1,268ª 0,000 -0,037 71,8% 
(0,727) (0,000) (0,477) (0,000)   (0,451) (0,000) (0,413) (0,003)   (0,713) (0,000) (0,273) (0,204) 

Irlanda 1986/05/28 0,000 1,087ª 0,041b 0,128ª 52,9% 0,000 0,863ª 0,172ª 0,146ª 52,8% 0,000 0,946ª 0,110ª 0,184ª 50,4% 
(0,192) (0,000) (0,045) (0,008)   (0,965) (0,000) (0,000) (0,007)   (0,295) (0,000) (0,000) (0,004) 

Itália 1987/04/01 0,000 0,936ª 0,006 0,021b 72,1% 0,000 1,091ª 0,020 0,065ª 79,2% 0,000 0,977ª 0,041ª 0,003 75,1% 
(0,480) (0,000) (0,680) (0,020)   (0,173) (0,000) (0,191) (0,004)   (0,131) (0,000) (0,007) (0,808) 

Luxemburgo 1998/12/31 0,000 0,275ª -0,018 0,146ª 9,7% 0,000 0,247ª -0,049 0,101 4,9%
(0,989) (0,000) (0,324) (0,001)   (0,802) (0,000) (0,199) (0,105) 

Portugal 1993/07/19 0,000 0,870ª 0,000 0,054b 60,7% 0,000 0,894ª 0,000 0,058b 59,8% 0,000 0,837ª 0,000 0,083ª 60,3% 
(0,449) (0,000) (0,220) (0,033)   (0,757) (0,000) (0,523) (0,027)   (0,711) (0,000) (0,550) (0,001) 

Reino Unido 1986/05/16 0,000 1,256ª 0,001ª 0,008 61,3% 0,000 1,129ª 0,125ª 0,002 75,5% 0,000 1,273ª 0,078ª 0,026 65,0% 
(0,843) (0,000) (0,000) (0,661)   (0,526) (0,000) (0,000) (0,906)   (0,394) (0,000) (0,006) (0,236) 

Suécia 1988/11/29 0,000 0,946ª 0,011 0,087ª 43,6% 0,000 1,044ª 0,024 -0,030 69,7% 0,000 0,757ª -0,003 0,115ª 49,8% 
(0,800) (0,000) (0,654) (0,000)   (0,352) (0,000) (0,310) (0,326)   (0,424) (0,000) (0,914) (0,000) 
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Da análise às tabelas 24 e 25 salientam-se os seguintes resultados: 1) os retornos 

dos bancos mostram-se positivamente e significativamente relacionados com os retornos 

das empresas do sector imobiliário, na generalidade dos países da U.E.-15; 2) o modelo 

parece capturar de forma razoável a relação entre os retornos dos bancos e os factores de 

risco considerados e de que a “contribuição média das variáveis omitidas” do modelo é 

reduzida e economicamente não significativa; 3) os efeitos mais significativos surgem 

do próprio mercado, como indicam os estatisticamente significativos e elevados 

coeficientes associados a esse factor; 4) o efeito da taxa de juro não se mostra 

significativo na determinação dos retornos dos bancos para a maioria dos países da 

U.E.-15. Lu e So (2005) encontraram idêntico resultado no seu estudo para o mercado 

asiático. Segundo estes autores, a equação (4.1) pode sofrer de problemas de 

multicolinearidade, com os efeitos de taxa de juro a poderem estar a ser capturados 

pelos retornos das empresas do sector imobiliário48.  

 Estas conclusões são também suportadas pelo modelo de Fama e French com 

incorporação do risco do mercado imobiliário (tabela 26). Novamente, com excepção da 

Áustria, Bélgica e Espanha, a significância, o sinal e a magnitude do coeficiente dos 

retornos das empresas do sector imobiliário indica que os bancos da U.E.-15 estão 

expostos ao andamento do mercado imobiliário. 

Para ter a certeza que a incorporação do risco do mercado imobiliário no modelo 

de dois factores e no modelo de Fama e French aumenta o poder explicativo dos 

modelos, é obtida a estatística F49. A estatística F é calculada para o período total, para  

                                                 
48 A equação (4.1) foi também estimada omitindo os retornos das empresas do sector imobiliário. Os 
resultados obtidos mostram que a taxa de juro se mostra significativa na explicação dos retornos dos 
bancos. Desta forma é conjecturada a hipótese de o impacto da taxa de juro ter sido absorvido pelos 
retornos das empresas do sector imobiliário e que devido à forte correlação entre a taxa de juro e os 
retornos das empresas do sector imobiliário, a taxa de juro se mostre assim sem significância estatística na 
regressão. Esta hipótese é explorada com a estimação da regressão (4.1) com a variável taxa de juro 
omitida. Os resultados mostram-se qualitativamente idênticos aos das tabelas 24 e 25, o que significa que 
os retornos das empresas imobiliárias são estatisticamente significativos na explicação dos retornos dos 
bancos. Desta forma, apesar das questões econométricas, as intuições económicas não surgem afectadas. 
49 He et al. (1996) utilizam procedimento idêntico para avaliar a melhoria da qualidade de ajustamento 
dos modelos com a incorporação do risco do mercado imobiliário nos EUA. Para o efeito são estimados o 
modelo de dois factores e o modelo de Fama e French sem a incorporação do risco do mercado 
imobiliário e obtidos os R2 dos ajustamentos (tabelas 37 e 38 do anexo IV). Posteriormente é calculada a 
seguinte estatística F  (tabela 39 do anexo IV):  

ோೂ
మିோ಼మ
ଵିோೂమ

൨ ቂିொொିቃ̱ܨ�ሺܳ െ Ǣܭ ݊ െ ܳሻ, 
em que: R2 é o coeficiente de determinação; n é o número de observações; K é o número de variáveis 
explicativas mais o termo constante e Q é o número de variáveis explicativas mais o termo constante, com 
Q > K. 
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Tabela 26 - Estimação do Modelo de Fama e French: Retornos Diários e Mensais 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de Fama e French definido na equação (4.2): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ȕvjHMLjt + ȕsjSMBjt + ejt, para a 
U.E.-15. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do 
mercado j no período t e RRjt o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias da região j no período t. HMLjt e SMBjt medem respectivamente o excesso dos retornos 
históricos das acções de valor face às acções de crescimento e das acções de reduzida capitalização face às acções de grande capitalização. ȕmj, ȕIj , ȕRj, ȕvj e ȕsj são os 
coeficientes a estimar. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O modelo é estimado com base em retornos mensais e diários. A estimação é realizada para o 
Período Total, que tem inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. No caso da Irlanda e Luxemburgo são utilizados como proxy do retorno do mercado imobiliário o 
índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, respectivamente, devido à inexistência de um índice para o mercado nacional. ª, b e c 
significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕR ȕv ȕs Adj. R2 Início ȕ0 ȕm ȕI ȕR ȕv ȕs Adj. R2 

Alemanha 1994-06 -0,009b 1,036ª 0,062 0,167ª 0,403ª -0,036 68,4% 1994/06/01 0,000 0,739ª 0,146ª 0,141ª 0,326ª -0,327ª 52,4% 
(0,012) (0,000) (0,450) (0,000) (0,000) (0,705)   (0,348) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)   

Áustria 1994-06 -0,001 0,986ª 0,104 0,022 0,343ª -0,118b 69,0% 1994/06/01 0,000 1,197ª 0,068ª -0,068 0,158ª -0,158ª 67,0% 
(0,753) (0,000) (0,144) (0,812) (0,002) (0,035)   (0,769) (0,000) (0,002) (0,184) (0,000) (0,000)   

Bélgica 1994-06 -0,006ª 1,366ª 0,069 0,029 0,393ª -0,135b 89,4% 1994/06/01 0,010ª 1,295ª 0,054ª -0,025 0,471ª -0,238ª 85,0% 
(0,003) (0,000) (0,293) (0,766) (0,000) (0,034)   (0,004) (0,000) (0,003) (0,301) (0,000) (0,000) 

Dinamarca 1994-06 0,002 0,877ª -0,034 0,064b 0,638ª 0,070 60,3% 1994/06/01 0,000 0,794ª -0,017 0,049ª 0,274ª -0,239ª 60,5% 
(0,530) (0,000) (0,540) (0,041) (0,000) (0,491)   (0,845) (0,000) (0,285) (0,000) (0,000) (0,000) 

Espanha 1994-06 -0,001 1,253ª 0,133b -0,101c -0,042 -0,183ª 87,7% 1994/06/01 0,000 1,238ª 0,054ª -0,083ª 0,129ª -0,125ª 88,4% 
(0,749) (0,000) (0,012) (0,058) (0,641) (0,009)   (0,429) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,009)   

França 1994-06 -0,005 1,276ª -0,027 0,128c 0,777ª -0,090 66,5% 1994/06/01 0,000 1,287ª -0,045ª 0,084ª 0,295ª 0,185ª 62,4% 
(0,241) (0,000) (0,696) (0,079) (0,000) (0,487)   (0,557) (0,000) (0,008) (0,000) (0,000) (0,000) 

Finlândia 1998-07 0,003 0,665ª -0,299b 0,106c 0,563ª 0,164c 34,3% 1998/06/03 0,000 0,242ª 0,044 0,147ª 0,054ª -0,153ª 12,0% 
(0,574) (0,000) (0,013) (0,082) (0,000) (0,068)   (0,421) (0,000) (0,181) (0,000) (0,003) (0,006) 

Grécia 1997-12 -0,001 1,222ª -0,158ª 0,085b -0,074 -0,033 90,1% 1997/12/01 0,000 1,116ª -0,002 0,076ª -0,071 -0,035 85,9% 
(0,776) (0,000) (0,001) (0,021) (0,340) (0,384)   (0,524) (0,000) (0,832) (0,003) (0,128) (0,178) 

Holanda 1994-06 -0,008b 1,527ª 0,031 0,036 0,652ª -0,001 76,0% 1994/06/01 0,000 1,382ª 0,000 -0,253 0,354ª 0,100 46,3% 
(0,039) (0,000) (0,720) (0,763) (0,000) (0,996)   (0,610) (0,000) (0,220) (0,128) (0,000) (0,441) 

Irlanda 1994-06 -0,003 1,039ª -0,115 0,226b 0,128 -0,322c 57,4% 1994/06/01 0,000 1,191ª 0,104ª 0,127c 0,000 0,000 55,9% 
(0,549) (0,000) (0,319) (0,014) (0,138) (0,000)   (0,488) (0,000) (0,009) (0,078) (0,118) (0,145) 

Itália 1994-06 0,000 1,056ª 0,010 0,134b 0,279ª -0,042 82,2% 1994/06/01 0,000 1,041ª 0,001 0,104c 0,319ª 0,014 78,1% 
(0,979) (0,000) (0,863) (0,040) (0,005) (0,549)   (0,942) (0,000) (0,968) (0,083) (0,000) (0,446) 

Luxemburgo 1999-02 -0,003 0,315ª -0,004 0,274b 0,316 0,186 22,7% 1999/01/31 0,000 0,276ª -0,018 0,143ª 0,027 -0,028 9,7% 
(0,437) (0,001) (0,962) (0,032) (0,129) (0,186)   (0,975) (0,001) (0,239) (0,000) (0,238) (0,118) 

Portugal 1996-06 -0,004 0,911ª 0,135c 0,103c -0,057 0,230ª 73,6% 1996/06/01 0,000 0,865ª 0,000 0,064b 0,063ª -0,083ª 61,2% 
(0,154) (0,000) (0,093) (0,055) (0,371) (0,002)   (0,417) (0,000) (0,193) (0,026) (0,004) (0,005) 

Reino Unido 1994-06 0,000 1,157ª 0,042 0,229ª 0,191 -0,258ª 63,3% 1994/06/01 0,000 1,300ª 0,055b 0,013 0,841ª -0,145ª 71,2% 
(0,943) (0,000) (0,589) (0,003) (0,112) (0,007)   (0,566) (0,000) (0,027) (0,527) (0,000) (0,000) 

Suécia 1994-06 0,000 1,131ª -0,213ª 0,135c 0,736ª -0,086 62,6% 1994/06/01 0,000 1,149ª -0,021 0,036b 0,824ª -0,105ª 70,4% 
(0,967) (0,000) (0,007) (0,071) (0,000) (0,321)   (0,537) (0,000) (0,304) (0,042) (0,000) (0,000) 
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ambos os modelos e por país. Os resultados surgem no anexo IV e revelam que a 

incorporação do risco do mercado imobiliário se mostra relevante na explicação da 

variação dos retornos dos bancos. Os resultados providenciam assim evidência de que a 

incorporação do risco do mercado imobiliário possui um impacto significativo nos 

retornos dos bancos, que se tende a mostrar independente dos efeitos do retorno de 

mercado e dos movimentos da taxa de juro.  

No sentido de avaliar a robustez dos resultados obtidos é repetida a análise de 

sensibilidade dos retornos dos bancos face ao mercado imobiliário usando como proxy 

do retorno do mercado imobiliário os retornos dos REITs, para os países que dispõem 

de séries longas de retornos dos REITs. Os resultados surgem na tabela 27 e não 

revelam alterações significativas da sensibilidade dos retornos dos bancos face ao 

mercado imobiliário, resultante da alteração da proxy do retorno do mercado 

imobiliário. 

Na tabela 28 é analisada a influência da crise do subprime na possível alteração 

da sensibilidade dos retornos dos bancos ao factor de risco de mercado, à taxa de juro de 

mercado e ao andamento do mercado imobiliário. Os resultados revelam um aumento da 

influência do andamento do mercado imobiliário nos retornos dos bancos da Irlanda, 

Espanha e Reino Unido, após a crise do subprime. Isto revela que os bancos destes 

países passaram a estar mais expostos ao andamento do sector imobiliário após a crise 

do subprime. A existência de um coeficiente mais elevado associado aos retornos das 

empresas imobiliárias, indicia que o mercado de capitais está mais atento à eficiência do 

processo de concessão de crédito hipotecário para aquisição de imóveis após a crise do 

subprime. Para os restantes países não é clara a existência de um aumento da 

sensibilidade dos retornos dos bancos ao factor de risco do mercado imobiliário, após a 

crise do subprime. 

Conhecendo o acentuado processo de internacionalização das actividades 

comerciais dos respectivos bancos e de integração do mercado bancário a nível regional, 

interessa avaliar qual o impacto no retorno dos bancos das actividades imobiliárias 

doméstica, regional ou internacional. A tabela 29 apresenta indicadores da exposição 

dos bancos ao andamento do mercado imobiliário regional ou internacional. 

Atendendo ao peso que estes bancos apresentam no índice sectorial bolsista e ao 

facto de os riscos associados ao seu portfolio de activos imobiliários se situar a uma 

escala regional, repetimos a estimação das equações (4.1) e (4.2) para 11 países da U.E.-
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15, considerando como proxy associado ao factor de risco do mercado imobiliário agora 

um índice regional. Os resultados da estimação para os dois modelos são apresentados 

nas tabelas 30, 31 e 32. 

Da análise das tabelas 30, 31 e 32, constata-se que o coeficiente associado ao 

factor de risco do mercado imobiliário se mostra positivo e estatisticamente significativo 

para todos os 11 países europeus e janelas temporais consideradas. Os resultados 

sugerem que a utilização de índices regionais poderá ser uma proxy mais correcta para 

medir a exposição ao mercado imobiliário em países com um sector bancário 

internacionalizado. Nestes países, em que os principais bancos cotados têm um forte 

peso na determinação dos retornos do sector bancário, a elevada exposição a activos 

imobiliários internacionais, desaconselha a utilização do índice de retornos das 

empresas imobiliárias nacionais para aferir a sensibilidade dos retornos do mercado 

imobiliário. A elevada internacionalização das actividades bancárias em Espanha e 

Bélgica poderá ajudar a compreender o sinal negativo e estatisticamente significativo 

dos coeficientes do factor de risco do mercado imobiliário encontrado nas tabelas 24, 

25, 26 e 28. Atendendo à reduzida importância do mercado doméstico na carteira de 

activos dos principais bancos desses países, poderá não se verificar uma relação positiva 

e significativa entre os retornos dos bancos e o retorno das empresas imobiliárias 

sedeadas nesses países. Esses efeitos tendem a ser melhor capturados através da 

utilização de índices regionais. 

Atendendo que as equações podem sofrer de problemas de multicolinearidade, 

são estimadas todas as regressões anteriores usando retornos ortogonalizados do 

mercado imobiliário. Os resultados econtram-se em anexo50.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
50 Anexo V. 
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Tabela 27 - Estimação do Modelo de Três Factores e Modelo de Fama e French: REITs 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ejt, e do modelo de Fama e 
French definido na equação (4.2): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ȕvjHMLjt + ȕsjSMBjt + ejt, para 5 países da U.E.-15, utilizando como proxy do retorno do mercado 
imobiliário os retornos dos REITs. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt 
é a taxa de juro do mercado j no período t e RRjt o retorno dos REITs da região j no período t. HMLjt e SMBjt medem respectivamente o excesso dos retornos históricos das 
acções de valor face às acções de crescimento e das acções de reduzida capitalização face às acções de grande capitalização. ȕmj, ȕIj , ȕRj, ȕvj e ȕsj são os coeficientes a estimar. 
ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O modelo é estimado com base em retornos mensais e diários. A estimação é realizada para o Período Total, que tem 
inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. A estimação é realizada para a Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Reino Unido, porque apenas estes países da U.E.-15 
apresentam séries longas dos retornos dos REITs. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de 
estimação é apresentado dentro de parêntesis. 
Painel A. Modelo de Três Factores 

PAÍS Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários 
Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 

Alemanha 1993-11 -0,008a 1,056c 0,023c 0,029b 

63,3%� 1993/01/10 
0,000 0,875ª 0,115ª 0,032ª 

46,9%�
(0,004)� (0,080)� (0,078)� (0,021)� (0,102)� (0,000)� (0,000)� (0,007)�

Bélgica 1995-01 -0,009ª 1,489c 0,078c 0,051c 

86,7%� 1995/01/01 
0,016ª 1,518ª 0,083ª -0,119b 

78,9%�
(0,003)� (0,080)� (0,061)� (0,084)� (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,040)�

França 1988-08 -0,002a 1,088c 0,005c 0,075c 

56,7%� 1988/07/11 
0,000a 1,156b 0,000b 0,012a 

59,0%�
(0,003)� (0,082)� (0,063)� (0,059)� (0,000)� (0,024)� (0,020)� (0,010)�

Holanda 1986-07 -0,005a 1,334 0,030c 0,238 
66,0%� 1986/06/16 

0,000 1,248ª 0,000 -0,134ª 
44,9%�

(0,004)� (0,118)� (0,099)� (0,156)� (0,751)� (0,000)� (0,458)� (0,000)�

Reino Unido 1986-07 
0,002a 1,045c -0,005c 0,170c 

65,1%� 1986/06/16 
0,000 1,231ª 0,001ª 0,037c 

61,4%�(0,003)� (0,084)� (0,070)� (0,062)� (0,852)� (0,000)� (0,000)� (0,061)�
 

Painel B. Modelo de Fama e French 
PAÍS Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários 

Início ȕ0 ȕm ȕI ȕR ȕv ȕs Adj. R2 Início ȕ0 ȕm ȕI ȕR ȕv ȕs Adj. R2 
Alemanha 1993-11 -0,008b 1,107a 0,072 0,028 0,358a -0,044 

65,4% 1993/01/10
0,000 0,783ª 0,153ª 0,040ª 0,321ª -0,320ª 50,9% 

(0,030)� (0,000)� (0,397)� (0,148)� (0,001)� (0,666)� (0,548)� (0,000)� (0,000)� (0,001)� (0,000)� (0,000)�

Bélgica 1995-01 -0,007a 1,400a 0,068 -0,023 0,388a -0,127b 
89,7% 1995/01/01

0,009b 1,305ª 0,048ª -0,038 0,471ª -0,237ª 85,5% 
(0,004)� (0,000)� (0,318)� (0,822)� (0,000)� (0,038)� (0,012)� (0,000)� (0,010)� (0,482)� (0,000)� (0,000)�

França 1988-08 -0,005 1,220a -0,018 0,084 0,737a -0,144 
66,8% 1988/07/11

0,000 1,398ª -0,007 0,017 0,401ª -0,140ª 62,9% 
(0,165)� (0,000)� (0,790)� (0,184)� (0,000)� (0,173)� (0,317)� (0,000)� (0,667)� (0,126)� (0,000)� (0,000)�

Holanda 1986-07 -0,009b 1,487a 0,033 0,133 0,613a -0,032 
76,2% 1986/06/16

0,000 1,370ª 0,000 -0,245 0,353ª 0,097 46,3% 
(0,029)� (0,000)� (0,705)� (0,235)� (0,000)� (0,789)� (0,648)� (0,000)� (0,235)� (0,154)� (0,000)� (0,464)�

Reino Unido 1986-07 0,000 1,185a 0,041 0,180b 0,216c -0,208b 
62,6% 1986/06/16

0,000 1,296ª 0,055b 0,005 0,839ª -0,147ª 71,2% 
(0,894)� (0,000)� (0,602)� (0,016)� (0,078)� (0,023)� (0,576)� (0,000)� (0,026)� (0,803)� (0,000)� (0,000)�



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ���������������������������
 

131�
 

Tabela 28 - Estimação do Modelo de Três Factores: Análise dos Efeitos da Crise do Subprime 
 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.3): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ȕ1j Dt + ȕ2jDt*Rmjt + ȕ3j Dt*Ijt + 
ȕ4jDt*RRjt+ejt, para a U.E.-15. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a 
taxa de juro do mercado j no período t; RRjt o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias da região j no período t e Dt é uma variável dummy que assume o valor 1, 
para o período compreendido entre 18 de Junho de 2007 (dados diários) ou Junho de 2007 (dados mensais) e o final de 2008, e o valor 0, para o restante período. ȕmj, ȕIj , ȕRj, 
ȕ1, ȕ2, ȕ3 e ȕ4 são os coeficientes a estimar. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O modelo é estimado com base em retornos mensais e diários. A 
estimação é realizada para o Período Total, que tem inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. No caso da Irlanda e Luxemburgo são utilizados como proxy do retorno 
do mercado imobiliário o índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, respectivamente, devido à inexistência de um índice para o 
mercado nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro 
de parêntesis. 

PAÍS Período Total - Retornos Diários Período Total - Retornos Mensais 
Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR ȕ1 ȕ2 ȕ3 ȕ4 Adj. R2 Início ȕ0 ȕm  ȕI  ȕR ȕ1 ȕ2 ȕ3 ȕ4 Adj. R2 

Alemanha 1994/06/01 0,000 0,854ª 0,060ª 0,079ª -0,001 -0,302 0,126 0,101ª 51,7% 1994-06 -0,005 0,923ª 0,046 0,133b -0,018 0,366c -0,464b 0,121 67,4% 
(0,390)� (0,000)� (0,001)� (0,000)� (0,594)� (0,214)� (0,376)� (0,001)� (0,146)� (0,000)� (0,593)� (0,016)� (0,219)� (0,070)� (0,018)� (0,523)�

Áustria 1994/06/01 0,000 1,040ª 0,095ª -0,152ª 0,000 0,484ª -0,206ª 0,026 61,1% 1994-06 0,004 0,893ª 0,154b -0,129c -0,010 0,830ª -0,268 -0,286 60,0% 
(0,357)� (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,679)� (0,000)� (0,000)� (0,415)� (0,284)� (0,000)� (0,040)� (0,069)� (0,452)� (0,002)� (0,225)� (0,185)�

Bélgica 1994/06/01 0,000 1,264ª 0,000 -0,130ª 0,003 0,609ª 0,019 -0,309 72,0% 1994-06 0,000 1,228ª 0,028 -0,136b -0,011 0,352b 0,314 0,654c 83,5% 
(0,790)� (0,000)� (0,613)� (0,000)� (0,880)� (0,000)� (0,849)� (0,141)� (0,748)� (0,000)� (0,589)� (0,049)� (0,306)� (0,044)� (0,118)� (0,081)�

Dinamarca 1994/06/01 0,000 0,831ª -0,049ª 0,012 -0,002ª 0,188ª 0,053 0,023c
53,6% 1994-06 0,008b 0,688ª -0,117c 0,042 -0,040b 0,499b 0,021 -0,133 47,9% 

(0,355)� (0,000)� (0,001)� (0,449)� (0,008)� (0,001)� (0,374)� (0,094)� (0,030)� (0,000)� (0,098)� (0,534)� (0,015)� (0,025)� (0,936)� (0,451)�

Espanha 1994/06/01 0,000 1,313ª 0,057ª -0,114ª 0,000 -0,047 -0,049 0,142b
86,0% 1994-06 -0,004b 1,377a 0,112a -0,163a -0,003 -0,210c 0,214 0,170c 

86,0% 
(0,664)� (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,475)� (0,239)� (0,221)� (0,020)� (0,036)� (0,000)� (0,010)� (0,000)� (0,621)� (0,081)� (0,248)� (0,059)�

França 1994/06/01 0,000 1,038ª -0,030c 0,040 -0,001 0,045 0,182c 0,180 56,4% 1994-06 0,000 1,018ª -0,019 0,105 -0,017 -0,122 -0,031 0,298 58,5% 
(0,846)� (0,000)� (0,063)� (0,116)� (0,359)� (0,753)� (0,055)� (0,127)� (0,954)� (0,000)� (0,780)� (0,269)� (0,290)� (0,698)� (0,880)� (0,367)�

Finlândia 1998/06/03 0,000 0,179ª 0,056 0,083ª 0,000 0,548ª -0,142 0,016 15,9% 1998-07 0,004 0,214ª -0,179 0,308ª -0,002 0,425 0,226 0,398c 18,3% 
(0,217)� (0,000)� (0,111)� (0,000)� (0,787)� (0,000)� (0,173)� (0,850)� (0,503)� (0,005)� (0,160)� (0,001)� (0,909)� (0,155)� (0,450)� (0,083)�

Grécia 1997/12/01 0,000 1,072ª -0,002 0,151ª 0,000 0,314ª -0,165 -0,254 86,1% 1997-12 -0,004c 1,176ª -0,126b 0,052 0,000 -0,197 0,185 0,225 93,0% 
(0,109)� (0,000)� (0,799)� (0,000)� (0,655)� (0,000)� (0,882)� (0,325)� (0,055)� (0,000)� (0,020)� (0,468)� (0,127)� (0,167)� (0,846)� (0,418)�

Holanda 1994/06/01 0,000 1,203ª 0,000 -0,031 -0,002b 0,455ª 0,289ª -0,533 45,9% 1994-06 0,001 1,141ª -0,007 0,022 -0,007 1,099ª -0,147 0,351 73,9% 
(0,764)� (0,000)� (0,488)� (0,331)� (0,026)� (0,000)� (0,000)� (0,173)� (0,598)� (0,000)� (0,917)� (0,772)� (0,706)� (0,000)� (0,748)� (0,475)�

Irlanda 1994/06/01 0,000 0,912ª -0,041b 0,014 -0,002 0,624ª 0,142 0,860c
56,6% 1994-06 0,003 0,867ª -0,315ª -0,001 -0,003 0,385b 1,238ª 1,046ª 64,6% 

(0,486)� (0,000)� (0,040)� (0,824)� (0,335)� (0,000)� (0,520)� (0,085)� (0,395)� (0,000)� (0,000)� (0,986)� (0,905)� (0,036)� (0,004)� (0,000)�

Itália 1994/06/01 0,000 0,902ª -0,005 0,006 0,000 0,274ª -0,064 0,008 72,8% 1994-06 0,002 0,877ª 0,032 0,109ª -0,004 0,089 -0,074 0,015 76,5% 
(0,214)� (0,000)� (0,715)� (0,544)� (0,753)� (0,000)� (0,251)� (0,801)� (0,364)� (0,000)� (0,521)� (0,006)� (0,628)� (0,635)� (0,696)� (0,903)�

Luxemburgo 1999/01/31 0,000 0,233ª -0,017 -0,023 -0,002b 0,175c -0,014 0,296ª 12,3% 1999-02 0,009ª 0,235ª -0,099 -0,048 -0,051ª 0,506c 0,392b -0,459 38,3%�
(0,278)� (0,000)� (0,298)� (0,560)� (0,016)� (0,052)� (0,833)� (0,000)� (0,008)� (0,004)� (0,208)� (0,215)� (0,004)� (0,064)� (0,017)� (0,758)�

Portugal 1996/06/01 0,000 0,870ª 0,000 0,006 0,147 -0,032 0,055 0,113 60,9% 1996-06 0,001 0,863ª 0,013 0,061 -0,034ª 0,303c 0,702ª -0,327c 
74,9% 

(0,492)� (0,000)� (0,177)� (0,804)� (0,356)� (0,671)� (0,352)� (0,134)� (0,588)� (0,000)� (0,807)� (0,555)� (0,002)� (0,055)� (0,000)� (0,086)�

Reino Unido 1994/06/01 0,000 1,235ª 0,001ª 0,001 -0,002c 0,025 0,189c 0,180c
61,6% 1994-06 0,004 1,112ª -0,038 0,064 -0,021 -0,241 -0,081 0,371b 

61,6% 
(0,177)� (0,000)� (0,000)� (0,961)� (0,059)� (0,789)� (0,061)� (0,071)� (0,113)� (0,000)� (0,590)� (0,312)� (0,128)� (0,351)� (0,657)� (0,012)�

Suécia 1994/06/01 0,000 0,891ª 0,010 0,088ª 0,000 0,484ª -0,019 0,203ª 44,4% 1994-06 0,003 0,753ª -0,245c 0,253b 0,001 0,280 0,468c 0,160 46,9% 
(0,569)� (0,000)� (0,728)� (0,001)� (0,712)� (0,000)� (0,701)� (0,001)� (0,543)� (0,000)� (0,096)� (0,029)� (0,942)� (0,222)� (0,070)� (0,439)�
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Tabela 29 - Lista de Bancos Cotados da U.E.-15 com uma Exposição ao Mercado Imobiliário a uma Escala Regional 
A tabela seguinte apresenta os bancos cotados na U.E.-15 cuja exposição ao mercado imobiliário apresenta uma escala regional ou internacional. Considera-se que 
um banco apresenta uma exposição ao mercado imobiliário a uma escala regional quando o seu portfolio de activos associados ao sector imobiliário apresenta um 
peso de pelo menos 40% no mercado internacional. Para medir a exposição ao sector imobiliário em termos geográficos, foram analisados os relatórios e contas dos 
bancos cotados na U.E.-15, nomeadamente o reporte por segmentos, que os bancos são obrigados a divulgar de acordo com a IAS 14 e IFRS 81. Apresentam-se na 
tabela os bancos cotados na U.E.-15 com uma exposição ao mercado imobiliário a uma escala regional com base nos valores médios para o período entre 2002-2008.  

PAÍS # Bancos 
Cotados 

Bancos “Internacionalizados”
# Bancos Nome  Principal Mercado 

Regional 
Peso do Mercado 

Internacional Ranking2 

Alemanha 24 2 Deutsche Bank 
Commerzbank 

Europa 
Europa 

47,0 
40,0 

1 
2 

Áustria 8 3 
Bank Austria  
Erste Group Bank 
Raiffeisen International Bank 

Europa 
Europa 
Europa 

66,0 
51,0 
100 

1 
2 
6 

Bélgica 5 3 
Dexia 
Fortis 
KBC Group 

Europa 
Europa 
Europa 

83,9 
58,2 
59,6 

1 
2 
3 

Espanha 10 2 Santander 
BBVA 

Europa 
Europa 

62,4 
40,9 

1 
2 

França 34 2 BNP Paribas 
Société Générale  

Europa 
Europa 

67,0 
51,0 

1 
3 

Holanda 7 1 ING Groep Europa 48,2 1 

Irlanda 3 2 Allied Irish Banks 
Bank of Ireland 

Reino Unido 
Reino Unido 

40,1 
60,9 

2 
4 

Itália 30 1 Unicredit Europa 61,7 1 
Luxemburgo 3 1 Espírito Santo Financial Group BENELUX e Europa 50,9 1 

Reino Unido 14 4 

Barclays 
HSBC 
Lloyds 
Standard Chartered 

Europa 
Europa 
Europa 
Ásia 

39,3 
61,8 
39,7 
98,0 

2 
3 
4 
5 

Suécia 6 2 Nordea Bank 
SEB 

Escandinávia 
Escandinávia 

76,6 
47,0 

1 
2 

1 De acordo com esta norma contabilística os bancos cotados são obrigados a divulgar quer os principais segmentos de negócio (“primary segment reporting”) quer as regiões 
geográficas (“secondary segment reporting”). 
2 Esta coluna apresenta o ranking ocupado pelo banco a nível nacional em termos da sua dimensão relativa (total de activos), para o ano de 2008, com base no BANKSCOPE.  
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Tabela 30 - Estimação do Modelo de Três Factores: Retornos Mensais e Índices Regionais 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ejt, para 11 países da U.E.-15. Rjt é o 
retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no 
período t e RRjt o retorno de um índice sectorial de empresas imobiliárias da região j no período t. ȕmj, ȕIj e ȕRj são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes medem, 
respectivamente, as sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado, movimentos da taxa de juro e mercado imobiliário regional. ȕ0j é o termo 
independente e ejt o termo de erro aleatório. O modelo é estimado para três diferentes janelas temporais com base em retornos mensais: (1) Período Total: a estimação é 
realizada para um período com inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008; (2) para o período 2002 a 2006 e (3) para o período 1997 a 2006. Na tabela surgem apenas 
os países europeus cujo sector bancário apresenta algum grau de internacionalização. A escolha do factor de risco do mercado imobiliário tem em conta a região onde os 
bancos nacionais efectuam a maioria do crédito imobiliário, com base nos relatórios e contas dos bancos cotados no mercado nacional. ª, b e c significam a existência de 
significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS1 Período Total Período: 2002-2006 (5 anos) Período: 1997-2006 (10 anos) 
Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 

Alemanha (Europa) 1993-10 -0,008b 1,035a 0,051 0,192b 63,7% -0,015 1,084a -0,025 0,255b 76,0% 0,002 1,029a 0,134 0,151a 61,0% 
(0,021) (0,000) (0,547) (0,037) (0,268) (0,000) (0,823) (0,020) (0,731) (0,000) (0,210) (0,003)   

Áustria (Europa) 1991-11 0,001 0,946a 0,155b 0,088b 58,8% 0,002 1,132a 0,072 0,088c 51,6% 0,004 1,131a 0,118 0,129b 53,6% 
(0,809) (0,000) (0,029) (0,042) (0,668) (0,000) (0,398) (0,064) (0,366) (0,000) (0,157) (0,042)   

Bélgica (Europa) 1989-07 -0,005b 1,260a 0,119b 0,210a 80,0% -0,006b 1,402a 0,019 0,077c 90,3% -0,005b 1,344a 0,043 0,136c 83,5% 
(0,017) (0,000) (0,040) (0,002) (0,040) (0,000) (0,760) (0,082) (0,053) (0,000) (0,492) (0,069)   

Espanha (Europa) 1991-05 -0,003 1,264a 0,158a 0,122ª 84,7% -0,004 1,435a 0,204a 0,294b 88,3% 0,000 1,384a 0,160a 0,250b 86,8% 
(0,150) (0,000) (0,001) (0,061) (0,210) (0,000) (0,004) (0,030) (0,961) (0,000) (0,008) (0,015)   

França (Europa) 1987-08 -0,002 0,956a -0,011 0,313a 58,5% -0,005 1,022a 0,002 0,253b 72,3% -0,001 1,132a -0,049 0,274b 64,1% 
(0,549) (0,000) (0,865) (0,002) (0,214) (0,000) (0,975) (0,035) (0,850) (0,000) (0,544) (0,044)   

Holanda (Europa) 1986-06 -0,006 1,267a 0,020 0,367b 66,7% -0,010 1,642a -0,186 0,485b 80,2% -0,009c 1,414a -0,022 0,473a 75,5% 
(0,154) (0,000) (0,833) (0,029) (0,113) (0,000) (0,277) (0,011) (0,051) (0,000) (0,844) (0,002)   

Irlanda (Reino Unido) 1986-06 -0,005 0,933ª -0,161c 0,196ª 53,3% -0,022a 1,024ª 0,152 0,469ª 61,7% -0,008 1,090ª -0,018 0,329ª 52,9% 
(0,223) (0,000) (0,066) (0,003) (0,002) (0,000) (0,338) (0,000) (0,185) (0,000) (0,893) (0,002)   

Itália (Europa) 1987-04 0,001 0,919a 0,035 0,144b 76,0% 0,008c 1,215a 0,075 0,278b 79,8% 0,001 1,013a 0,019 0,117c 82,3% 
(0,651) (0,000) (0,479) (0,026) (0,053) (0,000) (0,336) (0,041) (0,656) (0,000) (0,755) (0,076)   

Luxemburgo (Benelux) 1999-01 -0,002 0,261ª -0,036 0,360b 21,1% -0,005 0,498ª -0,051 0,357b 30,3%           
(0,633) (0,002) (0,716) (0,025) (0,315) (0,000) (0,632) (0,017)           

Reino Unido (Europa) 1986-06 0,001 1,053a -0,065 0,295a 65,6% -0,010b 0,866a 0,089 0,350a 61,4% -0,002 1,138a -0,012 0,250b 60,6% 
(0,654) (0,000) (0,360) (0,000) (0,022) (0,000) (0,420) (0,006) (0,563) (0,000) (0,891) (0,035)   

Suécia (Escandinávia) 1988-12 0,002 0,687a -0,153 0,410a 50,1% 0,000 0,755a 0,116 0,187b 69,8% 0,001 0,568a 0,035 0,305a 52,1% 
(0,625) (0,000) (0,134) (0,000) (0,994) (0,000) (0,201) (0,045) (0,728) (0,000) (0,702) (0,001)   

1Dentro de parêntesis é indicada a região geográfica usada como factor de risco do sector imobiliário na estimação da equação (1).  
 

 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ���������������������������
 

134�
 

Tabela 31 - Estimação do Modelo de Três Factores: Retornos Diários e Índices Regionais 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ejt, para 11 países da U.E.-15. Rjt é o 
retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no 
período t e RRjt o retorno de um índice sectorial de empresas imobiliárias da região j no período t. ȕmj, ȕIj e ȕRj são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes medem, 
respectivamente, as sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado, movimentos da taxa de juro e mercado imobiliário regional. ȕ0j é o termo 
independente e ejt o termo de erro aleatório. O modelo é estimado para três diferentes janelas temporais com base em retornos diários: (1) Período Total: a estimação é 
realizada para um período com inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008; (2) para o período 2002 a 2006 e (3) para o período 1997 a 2006. Na tabela surgem apenas 
os países europeus cujo sector bancário apresenta algum grau de internacionalização. A escolha do factor de risco do mercado imobiliário tem em conta a região onde os 
bancos nacionais efectuam a maioria do crédito imobiliário, com base nos relatórios e contas dos bancos cotados no mercado nacional. ª, b e c significam a existência de 
significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS1 Período Total Período: 2002-2006 (5 anos) Período: 1997-2006 (10 anos) 
Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR Adj. R2 

Alemanha (Europa) 1993/10/01 0,000 0,737ª 0,074ª 0,612ª 51,7% 0,000 0,736ª 0,133ª 0,636ª 55,0% 0,000 0,742ª 0,106ª 0,614ª 52,2% 
(0,296) (0,000) (0,005) (0,000) (0,169) (0,000) (0,003) (0,000) (0,887) (0,000) (0,001) (0,000) 

Áustria (Europa) 1991/10/11 0,000 1,122ª 0,068ª 0,141ª 59,0% 0,000 1,375ª 0,022 0,183c 57,2% 0,000 1,200ª 0,037b 0,097ª 54,5% 
(0,998) (0,000) (0,004) (0,001) (0,922) (0,000) (0,424) (0,066) (0,452) (0,000) (0,037) (0,006) 

Bélgica (Europa) 1989/06/06 0,000 1,355ª 0,000 0,056b
69,1% 0,006b 1,500ª 0,031b 0,090ª 92,8% 0,010ª 1,433ª 0,052ª 0,062b

82,7% 
(0,159) (0,000) (0,305) (0,047) (0,019) (0,000) (0,014) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,021) 

Espanha (Europa) 1991/04/05 0,000 1,233ª 0,060ª 0,162c
85,4% 0,000 1,375ª 0,054ª 0,188ª 90,6% 0,000 1,317ª 0,074ª 0,201ª 88,3% 

(0,122) (0,000) (0,000) (0,060) (0,204) (0,000) (0,000) (0,009) (0,243) (0,000) (0,000) (0,009) 

França (Europa) 1987/07/09 0,000 1,076ª 0,018 0,137ª 55,8% 0,000 1,118ª -0,019 0,116ª 82,5% 0,000 1,039ª -0,009 0,100ª 59,8% 
(0,574) (0,000) (0,224) (0,001) (0,543) (0,000) (0,173) (0,000) (0,343) (0,000) (0,637) (0,000) 

Holanda (Europa) 1986/05/16 0,000 1,217ª 0,000 0,121ª 44,7% 0,006 1,434ª 0,031 0,205ª 82,9% 0,000 1,288ª 0,000 0,130ª 71,9% 
(0,702) (0,000) (0,484) (0,009) (0,411) (0,000) (0,437) (0,000) (0,490) (0,000) (0,293) (0,001) 

Irlanda (Reino Unido) 1986/05/28 0,000 1,087ª 0,041b 0,128ª 52,9% 0,000 0,863ª 0,172ª 0,146ª 52,8% 0,000 0,946ª 0,110ª 0,184ª 50,4% 
(0,192) (0,000) (0,045) (0,008) (0,965) (0,000) (0,000) (0,007) (0,295) (0,000) (0,000) (0,004) 

Itália (Europa) 1987/04/01 0,000 0,880ª -0,002 0,259ª 73,3% 0,000 1,062ª 0,022 0,088ª 78,8% 0,000 0,958ª 0,041ª 0,083ª 75,2% 
(0,846) (0,000) (0,883) (0,000) (0,311) (0,000) (0,206) (0,010) (0,254) (0,000) (0,010) (0,002) 

Luxemburgo (Benelux) 1998/12/31 0,000 0,275ª -0,018 0,146ª 9,7% 0,000 0,247ª -0,049 0,101 4,9%         
(0,989) (0,000) (0,324) (0,001) (0,802) (0,000) (0,199) (0,105)         

Reino Unido (Europa) 1986/05/16 0,000 1,183ª 0,001 0,234ª 62,0% 0,000 1,136ª 0,153ª 0,151ª 70,5% 0,000 1,244ª 0,103ª 0,075b
66,0% 

(0,970) (0,000) (0,366) (0,000) (0,958) (0,000) (0,000) (0,001) (0,542) (0,000) (0,000) (0,020) 

Suécia (Escandinávia) 1988/11/29 0,000 0,885ª 0,019 0,209ª 44,7% 0,000 1,006ª 0,030 0,072b 69,8% 0,000 0,713ª 0,004 0,233ª 51,0% 
(0,814) (0,000) (0,355) (0,000) (0,531) (0,000) (0,199) (0,019) (0,561) (0,000) (0,868) (0,000) 

1Dentro de parêntesis é indicada a região geográfica usada como factor de risco do sector imobiliário na estimação da equação (1).  
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Tabela 32 - Estimação do Modelo de Fama e French com Índices Regionais: Retornos Diários e Mensais 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de Fama e French definido na equação (4.2): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕRjRRjt + ȕvjHMLjt + ȕsjSMBjt + ejt, para 11 
países da U.E.-15. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro 
do mercado j no período t e RRjt o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias da região j no período t. HMLjt e SMBjt medem respectivamente o excesso dos retornos 
históricos das acções de valor face às acções de crescimento e das acções de reduzida capitalização face às acções de grande capitalização. ȕmj, ȕIj , ȕRj, ȕvj e ȕsj são os 
coeficientes a estimar. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O modelo é estimado com base em retornos mensais e diários. A estimação é realizada para o 
Período Total, que tem inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. Na tabela surgem apenas os países europeus cujo sector bancário apresenta algum grau de 
internacionalização. A escolha do factor de risco do mercado imobiliário tem em conta a região onde os bancos nacionais efectuam a maioria do crédito imobiliário, com base 
nos relatórios e contas dos bancos cotados no mercado nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos 
coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS1 Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários 
Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR ȕv ȕs Adj. R2 Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕR ȕv ȕs Adj. R2 

Alemanha (Europa)   
1994-06 

-0,008b 1,092ª 0,090 0,152ª 0,343ª -0,052 65,5%   
1994/06/01

0,000 0,629ª 0,109ª 0,660ª 0,344ª -0,433ª 56,3% 
(0,025) (0,000) (0,295) (0,000) (0,002) (0,611) (0,123) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Áustria (Europa) 1994-06 -0,001 0,973ª 0,106 0,046 0,340ª -0,120b
69,0% 1994/06/01 

0,000 1,125ª 0,063ª 0,088b 0,166ª -0,168ª 66,9% 
(0,711) (0,000) (0,136) (0,685) (0,002) (0,034) (0,751) (0,000) (0,003) (0,026) (0,000) (0,000) 

Bélgica (Europa) 1994-06 -0,007ª 1,330ª 0,074 0,102b 0,389ª -0,143b
89,5% 1994/06/01 

0,010ª 1,263ª 0,052ª 0,051b 0,478ª -0,254ª 85,0% 
(0,001) (0,000) (0,150) (0,049) (0,000) (0,017) (0,005) (0,000) (0,004) (0,022) (0,000) (0,000) 

Espanha (Europa) 1994-06 -0,001 1,122ª 0,152ª 0,155b -0,063 -0,250ª 87,5% 1994/06/01 
0,000 1,183ª 0,063ª 0,058b 0,152ª -0,124ª 87,5% 

(0,737) (0,000) (0,001) (0,039) (0,344) (0,000) (0,347) (0,000) (0,000) (0,018) (0,004) (0,000) 

França (Europa) 1994-06 -0,004 1,174ª -0,016 0,149c 0,702ª -0,170 66,7% 1994/06/01 
0,000 1,376ª -0,010 0,134ª 0,394ª 0,231ª 62,9% 

(0,208) (0,000) (0,822) (0,075) (0,000) (0,181) (0,273) (0,000) (0,527) (0,009) (0,000) (0,000) 

Holanda (Europa) 1994-06 -0,009b 1,381ª 0,027 0,339b 0,595ª -0,100 76,9% 1994/06/01 
0,000 1,450ª 0,000 0,465b 0,352ª 0,132 46,7% 

(0,022) (0,000) (0,755) (0,015) (0,000) (0,405) (0,634) (0,000) (0,210) (0,026) (0,000) (0,465) 

Irlanda (Reino Unido) 1994-06 -0,003 1,039ª -0,115 0,226b 0,128 -0,322a
57,4% 1994/06/01 0,000 1,191ª 0,104ª 0,127c 0,000 0,000 55,9% 

(0,549) (0,000) (0,319) (0,014) (0,138) (0,000) (0,488) (0,000) (0,009) (0,078) (0,118) (0,145) 

Itália (Europa) 1994-06 0,000 1,037ª 0,015 0,134c 0,280a -0,057 82,5% 1994/06/01 
0,000 0,997ª -0,002 0,112ª 0,307ª -0,017 78,3% 

(0,845) (0,000) (0,793) (0,068) (0,004) (0,398) (0,939) (0,000) (0,893) (0,000) (0,000) (0,364) 

Luxemburgo (Benelux) 1999-02 -0,003 0,315ª -0,004 0,274b 0,316 0,186 22,7% 1999/01/31 0,000 0,276ª -0,018 0,143ª 0,027 -0,028 9,7% 
(0,437) (0,001) (0,962) (0,032) (0,129) (0,186) (0,975) (0,001) (0,239) (0,000) (0,238) (0,118) 

Reino Unido (Europa) 1994-06 -0,001 1,123ª 0,024 0,302ª 0,296ª -0,237b
63,1% 1994/06/01 

0,000 1,256ª 0,054b 0,186b 0,834ª -0,171b 71,3% 
(0,815) (0,000) (0,756) (0,005) (0,007) (0,011) (0,538) (0,000) (0,028) (0,027) (0,000) (0,034) 

Suécia (Escandinávia) 1994-06 0,000 0,994ª -0,190b 0,128c 0,673ª -0,153c
61,9% 1994/06/01 

0,000 1,016ª -0,016 0,135ª 0,771ª -0,181ª 70,9% 
(0,895) (0,000) (0,017) (0,075) (0,000) (0,093) (0,457) (0,000) (0,293) (0,000) (0,000) (0,000) 

1Dentro de parêntesis é indicada a região geográfica usada como factor de risco do sector imobiliário na estimação da equação (2).  
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4.4.3. Efeito�Dimensão�e�Exposição�Relativa�ao�Mercado�Imobiliário�
 

Na tabela 33 é testada a relação entre a dimensão do banco, medida pelo valor dos 

activos totais, crédito concedido e capitalização bolsista e os seus retornos em bolsa. Para os 

202 bancos cotados na U.E-15 são estimados o modelo de três factores (equação 4.1) e o 

modelo de Fama e French (equação 4.2), usando como variável dependente os retornos 

individuais diários e mensais dos bancos, para o período de 2002 a 200851. A partir destes 

dois modelos são obtidos os coeficientes associados ao factor de risco do mercado 

imobiliário para cada banco. Posteriormente são formados 5 portfolios de bancos com base 

na dimensão dos bancos em termos dos seus valores médios do activo total, crédito 

concedido e capitalização bolsista.   

As conclusões retiradas para a amostra de bancos cotados na U.E.-15 são idênticas às 

encontradas por Mei e Lee (1994) e Mei e Saunders (1995) para os EUA. Os bancos de 

menor dimensão mostram tendencialmente uma maior sensibilidade ao factor de risco do 

mercado imobiliário. 

Os resultados apresentados na tabela 33 revelam que a sensibilidade ao factor de 

risco do mercado imobiliário é superior para o portfolio de bancos de menor dimensão. A 

estatística do teste t para a diferença entre as médias confirma a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as sensibilidades ao factor de risco de mercado 

imobiliário entre os portfolios dos bancos de maior e menor dimensão. Também as 

regressões cross-section simples e múltiplas (tabelas 35 e 36) mostram que quanto maior a 

dimensão do banco menor tende a ser a sua sensibilidade ao factor de risco do mercado 

imobiliário, com excepção da regressão para o crédito concedido e retornos mensais com 

base no modelo Fama e French.  

A explicação para este facto pode dever-se à questão do moral hazard ou do “too big 

to fail”, com os investidores a atribuírem uma menor probabilidade de default aos bancos de 

maior dimensão, devido ao risco sistémico para o sistema bancário, pelo que em último 

recurso tendem a ser salvos com ajudas governamentais. Outra explicação para este facto 

pode dever-se ao facto de os bancos de menor dimensão possuírem ferramentas de análise de 

                                                 
51 A escolha do período 2002 a 2008, deve-se ao facto de na base de dados do BANKSCOPE não se 
encontrarem disponíveis para a maioria dos bancos cotados, os valores do activo e crédito concedido para 
períodos anteriores a 2002. 
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risco mais pobres que conduzem a uma excessiva concentração de risco num dado segmento 

ou mercado52.   

 

Tabela 33 - Análise da Sensibilidade do Factor de Risco do Mercado Imobiliário para 
os Diferentes Quantis de Dimensão dos Bancos 

A tabela apresenta o valor médio do parâmetro associado à sensibilidade do factor risco do mercado imobiliário 
para os diferentes quantis de dimensão dos bancos, para o período entre 2002-2008. Para o efeito são utilizadas 
três medidas como proxy do efeito dimensão: o valor do Activo Total; o montante de Crédito Concedido e a 
Capitalização Bolsista (Painel A, B e C, respectivamente). Os respectivos valores foram determinados com 
base nos valores médios das variáveis no período 2002-2008 e obtidos através da base de dados do 
BANKSCOPE (campos “Total Assets”; “Total Loans – Net” e “Current Market Capitalization”, 
respectivamente). Os valores médios da sensibilidade ao factor risco do mercado imobiliário foram obtidos 
com base no modelo de três factores (equação 4.1) e modelo de Fama e French (equação 4.2), com base em 
retornos diários e mensais, para o período de 2002-2008. Nos painéis A, B e C os 202 bancos cotados na U.E.-
15 foram distribuídos por 5 portfolios, com igual número de bancos, em função do valor médio do activo total, 
crédito concedido e capitalização bolsista, respectivamente. Cada quantil é assim composto por 40 bancos com 
excepção do quantil menor que é composto por 42 bancos. Os bancos com menor valor médio do activo total, 
crédito concedido ou capitalização bolsista surgem no quantil designado de “Menor”. A tabela apresenta 
também o valor do teste unilateral t para a diferença entre as médias cuja hipótese nula é de que a sensibilidade 
média ao factor de risco do mercado imobiliário é idêntica entre o quantil de bancos de maior activo total, 
crédito concedido ou capitalização bolsista média e o quantil de bancos de menor activo total, crédito 
concedido ou capitalização bolsista média. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% 
e 10%, respectivamente. O p-value do teste t surge dentro de parêntesis. 

Painel A: Medida Dimensão: Activo Total 

Quantil 

Valor Médio 
do Activo 
Total por 
Quantil 

Valor Médio da Sensibilidade ao Factor de Risco do Mercado Imobiliário
Modelo de Três Factores Modelo de Fama e French 

Retornos Diários Retornos Mensais Retornos Diários Retornos Mensais 
Maior 519.358,3 0,0737 0,1062 0,0344 0,0778 
Q2 32.088,8 0,1322 0,1608 0,0560 0,0763 
Q3 7.529,9 0,1150 0,1541 0,0768 0,0544 
Q4 1.369,1 0,1304 0,1805 0,0690 0,0790 
Menor 213,8 0,1737 0,2737 0,1450 0,2046 

Teste t 
(p-value) 

1,746b 

(0,040) 
3,241a 

(0,001) 
1,943b 

(0,026) 
2,044b 

(0,020) 
 
 
Painel B: Medida Dimensão: Crédito Concedido 

Quantil 

Valor Médio 
do Crédito 
Concedido 
por Quantil 

Valor Médio da Sensibilidade ao Factor de Risco do Mercado Imobiliário
Modelo de Três Factores Modelo de Fama e French 

Retornos Diários Retornos Mensais Retornos Diários Retornos Mensais 
Maior 208.050,4 0,0767 0,1054 0,0362 0,0754 
Q2 19.224,2 0,1283 0,1682 0,0565 0,0806 
Q3 4.313,0 0,1028 0,1536 0,0589 0,0455 
Q4 586,3 0,1040 0,1540 0,0649 0,0897 
Menor 53,1 0,2108 0,2787 0,1580 0,1900 

Teste t 
(p-value) 

2,334a 

(0,010) 
3,390a 

(0,000) 
2,095b 

(0,018) 
1,786b 

(0,037) 
 

                                                 
52 A tabela 29 revela que são essencialmente os bancos europeus de maior dimensão que parecem ter 
capacidade de internacionalização. 
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Tabela 33 - Análise da Sensibilidade do Factor de Risco do Mercado Imobiliário para 
os Diferentes Quantis de Dimensão dos Bancos 

 
Painel C: Medida Dimensão: Capitalização Bolsista 

Quantil 

Valor Médio 
do Crédito 
Concedido 
por Quantil 

Valor Médio da Sensibilidade ao Factor de Risco do Mercado Imobiliário
Modelo de Três Factores Modelo de Fama e French 

Retornos Diários Retornos Mensais Retornos Diários Retornos Mensais 
Maior 20.919,2 0,087 0,095 0,149 0,148 
Q2 2.139,8 0,102 0,114 0,156 0,152 
Q3 685,8 0,070 0,095 0,185 0,242 
Q4 157,8 0,119 0,147 0,189 0,274 
Menor 33,8 0,156 0,175 0,208 0,263 

Teste t 
(p-value) 

1,700b 

(0,045) 
1,591c 

(0,056) 
1,698b 

(0,045) 
2,603a 

(0,005) 

 
 

 Outra das características específicas dos bancos que merece ser estudada diz respeito 

ao grau de exposição relativa ao sector imobiliário e sua relação com a sensibilidade ao 

factor de risco do mercado imobiliário. Como referem Allen et al. (1995), os retornos dos 

bancos tendem a mostrar-se sensíveis às condições do mercado imobiliário quando 

verificadas duas condições: (1) os bancos apresentam uma exposição significativa ao sector 

imobiliário e (2) essa exposição é influenciada significativamente por alterações das 

condições gerais do valor do mercado imobiliário. Desta forma, como referem os autores, 

tende a existir uma relação positiva entre o grau de exposição do banco ao sector imobiliário 

e a sensibilidade dos seus retornos ao mercado imobiliário.  

A tabela 34 revela que a sensibilidade ao factor de risco do mercado imobiliário é 

superior para o portfolio de bancos com uma maior exposição relativa ao sector imobiliário. 

A estatística do teste t para a diferença entre as médias comprova a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as sensibilidades ao factor de risco do mercado 

imobiliário entre os portfolios dos bancos de maior e menor dimensão, com excepção das 

proxies Real Estate/Equity e Real Estate/Assets no modelo de Fama e French com retornos 

diários. A generalidade dos resultados mostra que o portfolio de bancos com maior 

exposição relativa ao mercado imobiliário apresenta uma maior sensibilidade ao factor de 

risco do mercado imobiliário. As conclusões retiradas para a amostra de bancos cotados na 

U.E.-15 são idênticas às encontradas por Allen et al. (1995) para os EUA. 
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Tabela 34 - Análise da Sensibilidade do Factor de Risco do Mercado Imobiliário para 
os Diferentes Quantis de Exposição dos Bancos ao Mercado Imobiliário 

A tabela apresenta o valor médio do parâmetro associado à sensibilidade do factor risco do mercado imobiliário 
para os diferentes quantis de exposição relativa dos bancos ao mercado imobiliário, para o período entre 2002-
2008. A exposição relativa ao mercado imobiliário ao mercado imobiliário é medida através de quatro proxies: 
Real Estate/Equity; Real Estate/Assets; Real Estate Loans/Equity e Real Estate Loans/Assets (Painel, A; B; C e 
D, respectivamente). A variável Real Estate corresponde ao valor da exposição total ao mercado imobiliário de 
cada banco, sendo obtida pela soma do valor do crédito imobiliário (variável Real Estate Loans) mais o 
investimento directo em activos imobiliário. As variáveis “Equity” e “Assets” correspondem ao valor 
contabilístico do capital próprio e activo total. Os respectivos valores foram determinados com base nos valores 
médios das variáveis no período 2002-2008 e obtidos através da base de dados do BANKSCOPE e consulta 
individual dos relatórios e contas dos bancos (é caso do valor da exposição ao mercado imobiliário). Os valores 
médios da sensibilidade ao factor risco do mercado imobiliário foram obtidos com base no modelo de três 
factores (equação 4.1) e modelo de Fama e French (equação 4.2), com base em retornos diários e mensais, para 
o período de 2002-2008.  
Nos painéis A, B, C e D, os 202 bancos cotados na U.E.-15 foram distribuídos por 5 portfolios, com igual 
número de bancos, em função do valor médio do Real Estate/Equity; Real Estate/Assets; Real Estate 
Loans/Equity ou Real Estate Loans/Assets, no período de 2002-2008. Cada quantil é assim composto por 40 
bancos com excepção do quantil menor que é composto por 42 bancos. Os bancos com menor rácio Real 
Estate/Equity; Real Estate/Assets; Real Estate Loans/Equity ou Real Estate Loans/Assets surgem no quantil 
designado de “Menor”. A tabela apresenta também o valor do teste unilateral t para a diferença entre as médias 
cuja hipótese nula é de que a sensibilidade média ao factor de risco do mercado imobiliário é idêntica entre o 
quantil de bancos de maior rácio Real Estate/Equity; Real Estate/Assets; Real Estate Loans/Equity ou Real 
Estate Loans/Assets médio e o quantil de bancos de menor rácio Real Estate/Equity; Real Estate/Assets; Real 
Estate Loans/Equity ou Real Estate Loans/Assets médio. ª, b e c significam a existência de significância 
estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value do teste t surge dentro de parêntesis. 
 
Painel A. Medida Exposição Relativa ao Mercado Imobiliário: Real Estate/Equity 

Quantil 

Valor Médio 
Rácio Real 

Estate/Equity 
por Quantil 

Valor Médio da Sensibilidade ao Factor de Risco do Mercado Imobiliário
Modelo de Três Factores Modelo de Fama e French 

Retornos Diários Retornos Mensais Retornos Diários Retornos Mensais 
Maior 9,1041 0,1714 0,2432 0,0753 0,1330 

Q2 3,7419 0,1213 0,2043 0,0675 0,1283 
Q3 2,2929 0,1010 0,1597 0,0561 0,0953 
Q4 1,1700 0,0869 0,1306 0,0405 0,1047 

Menor 0,1639 0,0819 0,1275 0,0522 0,0287 
Teste t 

(p-value) 
2,071b 

(0,019) 
2,002b 

(0,023) 
0,741 

(0,229) 
1,464c 

(0,072) 

 
Painel B. Medida Exposição Relativa ao Mercado Imobiliário: Real Estate/Assets 

Quantil 

Valor Médio 
Rácio Real 
Estate/Assets 
por Quantil 

Valor Médio da Sensibilidade ao Factor de Risco do Mercado Imobiliário 
Modelo de Três Factores Modelo de Fama e French 

Retornos Diários Retornos Mensais Retornos Diários Retornos Mensais 
Maior 0,4566 0,1525 0,2893 0,0621 0,1853 

Q2 0,2707 0,0887 0,1707 0,0460 0,0917 
Q3 0,1901 0,0886 0,1878 0,0388 0,0935 
Q4 0,1195 0,0889 0,1743 0,0547 0,0820 

Menor 0,0272 0,0866 0,1271 0,0454 0,0113 
Teste t 

(p-value) 
1,323c 

(0,093) 
2,472a 

(0,007) 
0,348 

(0,364) 
2,111b 

(0,017) 
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Tabela 34 - Análise da Sensibilidade do Factor de Risco do Mercado Imobiliário para 
os Diferentes Quantis de Exposição dos Bancos ao Mercado Imobiliário 

 
Painel C. Medida Exposição Relativa ao Mercado Imobiliário: Real Estate Loans/Equity 

Quantil 

Valor Médio 
Rácio Real 
Estate Loans 
/Equity por 
Quantil 

Valor Médio da Sensibilidade ao Factor de Risco do Mercado Imobiliário 
Modelo de Três Factores Modelo de Fama e French 

Retornos Diários Retornos Mensais Retornos Diários Retornos Mensais 

Maior 8,917 0,1410 0,1720 0,1960 0,2370 
Q2 3,529 0,0800 0,0750 0,1990 0,1780 
Q3 2,028 0,0880 0,1000 0,1490 0,1850 
Q4 1,021 0,0860 0,0980 0,1520 0,1650 

Menor 0,091 0,0700 0,0840 0,0770 0,1260 
Teste t 

(p-value) 
1,574c 

(0,058) 
1,743b 

(0,041) 
2,384a 

(0,009) 
1,653b 

(0,049) 

 
 
Painel D. Medida Exposição Relativa ao Mercado Imobiliário: Real Estate Loans/Assets 

Quantil 

Valor Médio 
Rácio Real 
Estate Loans 
/Assets por 
Quantil 

Valor Médio da Sensibilidade ao Factor de Risco do Mercado Imobiliário 
Modelo de Três Factores Modelo de Fama e French 

Retornos Diários Retornos Mensais Retornos Diários Retornos Mensais 

Maior 0,4220 0,1220 0,1480 0,1930 0,2840 
Q2 0,2530 0,0920 0,0850 0,1490 0,2100 
Q3 0,1730 0,0850 0,1120 0,1320 0,2120 
Q4 0,0990 0,0760 0,0670 0,1310 0,2200 

Menor 0,0170 0,0720 0,0780 0,0840 0,1160 
Teste t 

(p-value) 
1,285c 

(0,099) 
1,403c 

(0,080) 
1,944b 

(0,026) 
2,221b 

(0,013) 

 

 

 As regressões cross-section simples (tabela 35) mostram que as medidas de 

exposição relativa dos bancos ao mercado imobiliário estão positivamente e 

significativamente relacionadas com a sensibilidade dos bancos ao factor de risco do 

mercado imobiliário, com excepção de três regressões para retornos diários com base no 

modelo de Fama e French. 

A tabela 36 apresenta os resultados da estimação de regressões cross-section 

múltiplas entre os betas da sensibilidade dos retornos dos bancos ao risco do mercado 

imobiliário e variáveis de risco associadas à dimensão e exposição relativa ao imobiliário. A 

generalidade dos resultados evidenciam a existência de significância estatística conjunta dos 

coeficientes associados às características específicas dos bancos (dimensão e exposição ao 

mercado imobiliário) na explicação dos betas da sensibilidade dos retornos dos bancos ao 
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risco do mercado imobiliário obtidos através do modelo de três factores. Essas conclusões 

não são tão evidentes quando são utilizados betas da sensibilidade dos retornos dos bancos 

ao risco do mercado imobiliário obtidos através do modelo de Fama e French. 

Kim (1995 e 1997) refere que os estimadores podem sofrer do problema de erros nas 

variáveis (EIV-Error In Variable- problem), no sentido de testar a robustez dos resultados, 

são reestimadas as equações das tabelas 35 e 36 através de WLS (weighted least squares). 

Os resultados surgem no anexo VI. 

Em síntese, os resultados apresentados sugerem que os bancos cotados europeus de 

menor dimensão e maior exposição relativa ao mercado imobiliário têm uma maior 

sensibilidade ao factor de risco do mercado imobiliário, no período de 2002 a 2008. 
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Tabela 35 – Determinantes da Sensibilidade do Imobiliário: Regressões Cross-Section 
Simples 

As tabelas apresentam os resultados da estimação das regressões cross-section entre os betas da sensibilidade 
dos retornos dos bancos ao risco do mercado imobiliário e várias variáveis de risco, com base em retornos 
diários e mensais, para o período de 2002-2008. O modelo estimado é dado por ȕRi = Į0 + Į1VRi + İi, em que 
ȕRi é o valor do beta associado ao factor de risco do mercado imobiliário para o banco i e VRi a variável de risco 
associada ao efeito dimensão ou exposição relativa ao sector imobiliário do banco i. Į0 é o termo independente 
e İi o termo de erro aleatório. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, 
respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 
Nos painéis A e B os betas da sensibilidade dos retornos dos bancos ao risco do mercado imobiliário foram 
obtidos com base no modelo de três factores definido na equação (4.1) e modelo de Fama e French definido na 
equação (4.2), respectivamente, para os 202 bancos cotados na U.E.-15.  
 
Painel A. Modelo de Três Factores 

Variável de Risco Retornos Diários Retornos Mensais 
Į0 Į1 R2 Aj. F-Statistic Į0 Į1 R2 Aj. F-Statistic

Log (Activo) 0,233a -0,013c 3,00% 44,59a 0,360a -0,021a 8,00% 84,08a

(0,001) (0,072) (0,000) (0,001) 

Log (Crédito Concedido) 0,162a -0,006b 2,10% 47,45a 0,231a -0,008b 3,40% 82,00a

(0,000) (0,024) (0,000) (0,021) 

Log (Capitalização Bolsista) 0,172a -0,010b 2,40% 59,65a 0,208a -0,013b 2,51% 51,42a 

(0,000) (0,028) (0,000) (0,025) 

Real Estate/Equity 0,070a 0,013b 8,80% 58,69a 0,109a 0,019a 9,90% 78,32a

(0,000) (0,021) (0,000) (0,000) 

Real Estate/Assets 0,072a 0,135c 0,90% 32,21a 0,114a 0,358a 6,20% 73,41a

(0,001) (0,094) (0,000) (0,002) 

Real Estate Loans/Equity 0,068a 0,008a 3,48% 43,51a 0,069a 0,012a 5,43% 42,87a 

(0,000) (0,008) (0,000) (0,009) 

Real Estate Loans/Assets 0,063a 0,134c 1,78% 14,09a 0,064a 0,173c 1,79% 30,07a 

(0,000) (0,059) (0,003) (0,058) 
 
Painel B. Modelo de Fama e French 

Variável de Risco Retornos Diários Retornos Mensais 
Į0 Į1 R2 Aj. F-Statistic Į0 Į1 R2 Aj. F-Statistic

Log (Activo) 0,203a -0,015b 4,10% 19,12a 0,239a -0,016b 3,20% 20,18a 
(0,007) (0,050) (0,003) (0,039) 

Log (Crédito Concedido) 0,117a -0,006b 1,90% 18,71a 0,118a -0,003 1,00% 18,62a 
(0,000) (0,030) (0,000) (0,413) 

Log (Capitalização Bolsista) 0,245a -0,011b 1,25% 21,07a 0,378a -0,025a 4,86% 25,10a 

(0,000) (0,042) (0,000) (0,002) 

Real Estate/Equity 0,046a 0,004 1,10% 26,40a 0,060b 0,012b 2,40% 17,36a 
(0,000) (0,333) (0,014) (0,016) 

Real Estate/Assets 0,046b 0,017 0,10% 10,50a 0,021 0,354a 4,40% 38,19a 
(0,012) (0,798) (0,588) (0,006) 

Real Estate Loans/Equity 0,129a 0,007c 1,62% 19,67a 0,131a 0,015a 4,46% 23,81a 

(0,000) (0,071) (0,000) (0,003) 

Real Estate Loans/Assets 0,129a 0,156 1,10% 21,00a 0,138a 0,264b 1,98% 26,38a 

(0,000) (0,139) (0,000) (0,046) 
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Tabela 36 - Determinantes da Sensibilidade do Imobiliário: Regressões Cross-Section 
Múltipla 

As tabelas apresentam os resultados da estimação das regressões cross-section múltiplas entre os betas da 
sensibilidade dos retornos dos bancos ao risco do mercado imobiliário e variáveis de risco associadas à 
dimensão e exposição relativa ao imobiliário, com base em retornos mensais, para o período de 2002-2008. O 
modelo estimado é dado por ȕRi = Į0 + Į1VRDi + Į2VREi + İi, em que ȕRi é o valor do beta associado ao factor 
de risco do mercado imobiliário para o banco i e VRDi e VREi são variáveis de risco associadas ao efeito 
dimensão e exposição relativa ao sector imobiliário do banco i, respectivamente. Į0 é o termo independente e İi 
o termo de erro aleatório. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, 
respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 
Nos painéis A e B os betas da sensibilidade dos retornos dos bancos ao risco do mercado imobiliário foram 
obtidos com base no modelo de três factores definido na equação (4.1) e modelo de Fama e French definido na 
equação (4.2), respectivamente, para os 202 bancos cotados na U.E.-15.  
 
Painel A. Modelo de Três Factores (Retornos Mensais) 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Į0 
0,293a 

(0,000) 
0,352a

(0,000) 
0,310a 
(0,000) 

0,352a 
(0,000) 

0,262a

(0,000) 
0,296a 
(0,000) 

0,280a 

(0,000) 
0,299a 
(0,000) 

Log (Activo) -0,014b 
(0,028) 

-0,022a 
(0,002) 

-0,014b 
(0,030) 

-0,021a 
(0,003) 

    

Log (Capitalização 
Bolsista) 

    -0,014c 
(0,074) 

-0,020b 
(0,019) 

-0,014c 
(0,079) 

-0,019b 
(0,022) 

Real Estate/Equity  0,017a 
(0,001) 

   0,014a 
(0,006) 

  

Real Estate/Assets 0,228b 
(0,044) 

   0,214c 
(0,059) 

   

Real Estate 
Loans/Equity 

   0,015a 
(0,003) 

   0,013b 
(0,012) 

Real Estate 
Loans/Assets 

  0,167 
(0,177) 

   0,145 
(0,238) 

 

R2 Ajustado 3,81% 6,97% 2,72% 6,18% 3,01% 4,94% 1,93% 4,37% 
F-Statistic 25,34a 24,92a 25,48a 25,03a 25,45a 25,20a 25,59a 25,27a 
 
 
Painel B. Modelo de Fama e French (Retornos Mensais) 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Į0 
0,080 

(0,225) 
0,142b

(0,028) 
0,103 
(0,116) 

0,141b 
(0,031) 

0,054
(0,380) 

0,101c 
(0,087) 

0,078 
(0,204) 

0,103c 
(0,081) 

Log (Activo) -0,004 
(0,028) 

-0,009 
(0,266) 

-0,004 
(0,563) 

-0,007 
(0,330) 

    

Log (Capitalização 
Bolsista) 

    -0,001 
(0,892) 

-0,004 
(0,647) 

-0,001 
(0,883) 

-0,004 
(0,702) 

Real Estate/Equity  0,012b 
(0,027) 

   0,011b 
(0,049) 

  

Real Estate/Assets 0,303b 
(0,014) 

   0,295a 
(0,017) 

   

Real Estate 
Loans/Equity 

   0,011c 
(0,058) 

   0,009c 
(0,094) 

Real Estate 
Loans/Assets 

  0,222c

(0,099) 
   0,208c 

(0,092) 
 

R2 Ajustado 3,03% 2,47% 1,39% 1,83% 2,88% 1,96% 1,24% 1,43% 
F-Statistic 27,52a 27,60a 27,75a 27,70a 29,55a 27,68a 25,78a 27,78a 
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4.5. Conclusão�
 

O objectivo do presente estudo consistiu em avaliar se os retornos dos bancos são 

sistematicamente afectados por alterações do valor dos activos imobiliários, após 

consideração dos efeitos do mercado e taxa de juro. Os resultados obtidos revelam a 

existência de uma relação positiva e estatisticamente significativa entre os retornos das 

acções dos bancos e a proxy dos retornos do mercado imobiliário. Esta relação entre os 

retornos dos bancos e a proxy dos retornos do mercado imobiliário mostra-se mais 

significativa quando são utilizados índices bolsistas regionais como benchmark do risco do 

mercado imobiliário, que se justificam pela internacionalização do portfolio de activos dos 

grandes bancos europeus. Os resultados revelam ainda um aumento da influência do 

andamento do mercado imobiliário nos retornos dos bancos, após a crise do subprime na 

Irlanda, Espanha e Reino Unido. 

Neste estudo é também testada a hipótese dos retornos de mercado dos bancos 

estarem dependentes da sua dimensão e grau de exposição ao mercado imobiliário. Os 

resultados indicam que os bancos com menor dimensão e maior exposição relativa ao sector 

imobiliário tendem a ser mais sensíveis a alterações dos retornos do sector imobiliário. 

Estes resultados têm duas importantes implicações. Primeiro, os reguladores, gestores 

e investidores devem monitorizar os valores de mercado do imobiliário, nomeadamente a 

exposição dos bancos ao mercado imobiliário, da mesma forma que monitorizam a 

exposição dos bancos à taxa de juro. Segundo, no que respeita aos estudos de eventos para o 

sector bancário, os resultados encontrados sugerem que os modelos de avaliação de activos a 

utilizar devem incorporar um factor de risco adicional – o risco do mercado imobiliário. O 

risco do mercado imobiliário deve ser incluído conjuntamente com os riscos de mercado e de 

taxa de juro nos modelos de avaliação de activos paras estimação do custo de capital dos 

bancos, a avaliação da rentabilidade dos investimentos dos bancos e avaliação de 

desempenho dos gestores na maximização do valor do banco. 
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4.7. Anexos�
Anexo IV. Melhoria da Qualidade do Ajustamento dos Modelos com a Incorporação do Risco do Mercado Imobiliário 

Tabela 37 - Estimação do Modelo de Dois Factores: Retornos Diários e Mensais 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de dois factores utilizado por Flannery e James (1984): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt+ ejt, para a U.E.-15. Rjt é o retorno do 
índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t e Ijt é a taxa de juro do mercado j no período t. ȕmj e ȕIj 
são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes medem, respectivamente, as sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado e movimentos da taxa de juro. ȕ0j 
é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O modelo é estimado com base em retornos mensais e diários. A estimação é realizada para o Período Total, que tem 
inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de 
estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS Período Total – Retornos Mensais Período Total – Retornos Diários 
Início ȕ0  ȕm  ȕI Adj. R2 Início ȕ0  ȕm  ȕI Adj. R2 

Alemanha 1993-10 -0,007b 1,073ª 0,032 63,0% 1993/10/01 0,000 0,884ª 0,120a 46,6% 
(0,044) (0,000) (0,683) (0,108) (0,000) (0,000)

Áustria 1991-11 0,002 0,995ª 0,144b 58,8% 1991/10/11 0,000 1,178ª 0,073a 58,7% 
(0,614) (0,000) (0,034) (0,846) (0,000) (0,002) 

Bélgica 1989-07 -0,005c 1,346ª 0,109c 79,3% 1989/06/06 0,000 1,373ª 0,000 69,0% 
(0,053) (0,000) (0,078) (0,169) (0,000) (0,325) 

Dinamarca 1991-11 0,003 0,826ª -0,059 43,9% 1991/10/08 0,000 0,892ª -0,034b 52,9% 
(0,360) (0,000) (0,463) (0,589) (0,000) (0,032) 

Espanha 1991-05 -0,003 1,201ª 0,156ª 84,5% 1991/04/05 0,000 1,234ª 0,060ª 85,4% 
(0,125) (0,000) (0,000) (0,126) (0,000) (0,000) 

França 1987-08 -0,001 1,084ª -0,007 58,0% 1987/07/09 0,000 1,091ª 0,019 55,7% 
(0,725) (0,000) (0,908) (0,605) (0,000) (0,355) 

Finlândia 1998-06 0,005 0,251ª -0,107 11,0% 1998/06/02 0,000 0,264a 0,065 9,8% 
(0,349) (0,001) (0,386) (0,358) (0,000) (0,126) 

Grécia 1990-01 -0,004b 1,182ª -0,127b 92,0% 1990/01/02 0,000 1,110ª -0,002 85,5% 
(0,048) (0,000) (0,017) (0,181) (0,000) (0,826) 

Holanda 1986-06 -0,005 1,422ª 0,026 65,4% 1986/05/16 0,000 1,211ª 0,000 44,7% 
(0,228) (0,000) (0,796) (0,639) (0,000) (0,370) 

Irlanda  1986-06 -0,004 0,995ª -0,186 51,9% 1986/05/28 0,000 1,087ª 0,041 52,7% 
(0,352) (0,000) (0,246) (0,207) (0,000) (0,238) 

Itália 1987-04 0,002 0,963ª 0,026 75,7% 1987/04/01 0,000 0,946ª 0,006 72,0% 
(0,451) (0,000) (0,601) (0,460) (0,000) (0,679) 

Luxemburgo  1999-01 0,000 0,327ª 0,026 15,5% 1998/12/31 0,000 0,298ª -0,019 8,6% 
(0,917) (0,000) (0,850) (0,881) (0,000) (0,302) 

Portugal 1993-08 -0,002 0,952ª 0,121 69,0% 1993/07/19 0,000 0,890ª 0,000 60,7% 
(0,414) (0,000) (0,144) (0,494) (0,000) (0,232) 

Reino Unido 1986-06 0,002 1,181ª -0,034 63,8% 1986/05/16 0,000 1,257ª 0,001a 61,3% 
(0,467) (0,000) (0,651) (0,830) (0,000) (0,000) 

Suécia 1988-12 0,002 0,962ª -0,251c 45,0% 1988/11/29 0,000 0,992ª 0,008 43,4% 
(0,617) (0,000) (0,065) (0,746) (0,000) (0,757) 
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Tabela 38 - Estimação do Modelo de Fama e French: Retornos Diários e Mensais 

A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de Fama e French sem o factor de risco do mercado imobiliário: Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕvjHMLjt + ȕsjSMBjt + ejt, 
para a U.E.-15. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t e Ijt é a taxa de juro do 
mercado j no período t. HMLjt e SMBjt medem respectivamente o excesso dos retornos históricos das acções de valor face às acções de crescimento e das acções de reduzida 
capitalização face às acções de grande capitalização. ȕmj, ȕIj , ȕvj e ȕsj são os coeficientes a estimar. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O modelo é estimado 
com base em retornos mensais e diários. A estimação é realizada para o Período Total, que tem inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. ª, b e c significam a existência 
de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários 
Início ȕ0  ȕm  ȕI ȕv ȕs Adj. R2 Início ȕ0  ȕm  ȕI ȕv ȕs Adj. R2 

Alemanha 1994-06 -0,007b 1,134ª 0,069 0,371ª -0,013 65,2% 1994/06/01 0,000 0,796ª 0,158ª 0,316ª -0,326ª 50,4% 
(0,042) (0,000) (0,421) (0,000) (0,898)   (0,174) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)   

Áustria 1994-06 -0,001 0,999ª 0,104 0,339ª -0,118b 69,1% 1994/06/01 0,000 1,163ª 0,066ª 0,162ª -0,158ª 66,8% 
(0,739) (0,000) (0,120) (0,000) (0,026)   (0,824) (0,000) (0,002) (0,000) (0,000)   

Bélgica 1994-06 -0,006ª 1,378ª 0,065 0,394ª -0,134b 89,5% 1994/06/01 0,010ª 1,286ª 0,054ª 0,473ª -0,244ª 85,0% 
(0,002) (0,000) (0,202) (0,000) (0,026)   (0,004) (0,000) (0,003) (0,000) (0,000)   

Dinamarca 1994-06 0,003 0,905ª -0,029 0,646ª 0,091 57,8% 1994/06/01 0,000 0,805ª -0,016 0,272ª -0,236ª 60,4% 
(0,484) (0,000) (0,697) (0,000) (0,243)   (0,791) (0,000) (0,311) (0,000) (0,000)   

Espanha 1994-06 -0,001 1,150ª 0,151a -0,042 -0,273ª 87,4% 1994/06/01 0,000 1,184ª 0,063ª 0,153ª -0,128ª 88,1% 
(0,712) (0,000) (0,000) (0,520) (0,000)   (0,352) (0,000) (0,000) (0,000) (0,002)   

França 1994-06 -0,004 1,260ª -0,025 0,762ª -0,106 65,1% 1994/06/01 0,000 1,391ª -0,008 0,395ª 0,196ª 62,8% 
(0,226) (0,000) (0,715) (0,000) (0,347)   (0,287) (0,000) (0,713) (0,000) (0,000)   

Finlândia 1998-07 0,003 0,730ª -0,307b 0,608ª 0,221a 33,9% 1998/06/03 0,000 0,266ª 0,063 0,049b -0,139b 10,0% 
(0,553) (0,000) (0,011) (0,000) (0,006)   (0,384) (0,000) (0,136) (0,026) (0,026)   

Grécia 1997-12 -0,001 1,218ª -0,158ª -0,070 -0,032 89,0% 1997/12/01 0,000 1,131ª -0,002 -0,073b -0,037b 85,9% 
(0,750) (0,000) (0,001) (0,353) (0,383)   (0,602) (0,000) (0,804) (0,013) (0,014)   

Holanda 1994-06 -0,008b 1,543ª 0,031 0,666ª -0,011 76,2% 1994/06/01 0,000 1,244ª 0,000 0,292ª -0,005 45,6% 
(0,039) (0,000) (0,724) (0,000) (0,921)   (0,562) (0,000) (0,273) (0,000) (0,945)   

Irlanda 1994-06 -0,002 1,085ª -0,125 0,147c -0,357a 56,1% 1994/06/01 0,000 1,192ª 0,104 0,000 0,000 55,6% 
(0,718) (0,000) (0,289) (0,093) (0,000)   (0,505) (0,000) (0,009) (0,196) (0,297)   

Itália 1994-06 0,000 1,087ª 0,003 0,295ª -0,021 80,3% 1994/06/01 0,000 1,045ª 0,000 0,321a 0,017 78,0% 
(0,989) (0,000) (0,961) (0,002) (0,745)   (0,942) (0,000) (0,977) (0,000) (0,495)   

Luxemburgo 1999-02 -0,003 0,382ª 0,048 0,451 0,225 20,2% 1999/01/31 0,000 0,298ª -0,019 0,039 -0,042 8,6% 
(0,538) (0,000) (0,540) (0,026) (0,112)   (0,906) (0,000) (0,276) (0,179) (0,199)   

Portugal 1996-06 -0,006c 0,886ª 0,180b -0,021 0,205ª 72,2% 1996/06/01 0,000 0,889ª 0,000 0,065a -0,053a 61,1% 
(0,074) (0,000) (0,011) (0,701) (0,000)   (0,467) (0,000) (0,176) (0,004) (0,003)   

Reino Unido 1994-06 0,000 1,300ª 0,022 0,357a -0,146 61,6% 1994/06/01 0,000 1,301ª 0,054b 0,842ª -0,149ª 71,2% 
(0,965) (0,000) (0,777) (0,001) (0,102)   (0,577) (0,000) (0,028) (0,000) (0,000)   

Suécia 1994-06 0,000 1,019ª -0,194b 0,684ª -0,141c 62,1% 1994/06/01 0,000 1,119ª -0,020 0,812ª -0,123ª 70,4% 
(0,898) (0,000) (0,013) (0,000) (0,087)   (0,510) (0,000) (0,327) (0,000) (0,000)   
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Tabela 39 – Factores de Risco do Mercado Imobiliário: Sumário das estatísticas F 
A tabela apresenta o sumário das estatísticas F da importância do factor de risco do mercado imobiliário na 
explicação dos retornos dos bancos da U.E.-15. A estatística F é calculada no sentido de avaliar se a 
inclusão do factor de risco do mercado imobiliário é relevante na explicação da variação dos retornos dos 
bancos nos países da U.E.-15. As estatísticas F são obtidas com base nas regressões sem e com inclusão do 
factor de risco do mercado imobiliário (tabelas 4 a 6 e tabelas 37 e 38 do anexo IV), para o período total e 
para o modelo de dois e três factores (Painel A) e modelo de Fama e French sem e com incorporação do 
risco do mercado imobiliário (Painel B). 
Nos painéis A e B são apresentados os R2 obtidos para cada país e calculadas as estatísticas F quanto à 
melhoria da qualidade do ajustamento com a incorporação do factor de risco do mercado imobiliário, para o 
período total. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente.  

  

    Painel A. Modelo de Dois Factores (2F) vs. Modelo de Três Factores (3F) 
País Retornos Equações R2 (2F:3F) Estatística F 

Alemanha 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 48,32% : 46,66%  127,55a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 63,41% : 66,31%  15,24a

Áustria 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 58,73% : 58,92% 20,75a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 59,23% : 59,28% 0,25 

Bélgica 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 69,01% : 69,76% 126,46a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 79,44% : 79,91 % 5,33b

Dinamarca 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 52,88% : 52,94% 5,73b

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 44,48% : 45,41% 3,41c

Espanha 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 85,40% : 85,94% 177,55a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 84,68% : 86,11% 21,21a

França 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 55,72% : 55,93% 26,68a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 58,34% : 58,98% 3,92b

Finlândia 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 9,90% : 11,87% 61,61a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 12,48% : 20,81% 12,73a

Grécia 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 85,54% : 85,77% 79,99a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 92,06% : 93,07% 17,63a

Holanda 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 44,69% : 44,97% 30,01a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 65,62% : 66,12% 3,91b

Irlanda 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 52,71% : 52,91% 25,01a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 52,10% : 53,81% 9,81a

Itália 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 72,04% : 72,09% 10,16a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 75,85% : 76,98% 12,52a

Luxemburgo 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 8,63% : 9,81% 34,08a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 16,99% : 23,08% 9,03a

Portugal 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 60,68% : 60,76% 8,21a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 69,32% : 71,33% 12,55a

Reino Unido 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 61,33% : 61,34% 1,53

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 64,09% : 65,57% 11,39a

Suécia 
Diários Tabela 25 vs Anexo III 43,39% : 43,68% 26,97a

Mensais Tabela 24 vs Anexo III 45,50% : 47,76% 8,65a
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     Painel B. Modelo de Fama e French sem o Factor Risco do Mercado Imobiliário (FF) vs. Modelo de 
Fama e French com o Factor Risco do Mercado Imobiliário (FFI) 

País Retornos Equações R2 (FF:FFI) Estatística F 

Alemanha 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 50,49% : 52,48% 159,09a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 66,01% : 69,30% 18,06a

Áustria 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 66,84% : 67,05% 24,21a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 69,86% : 69,88% 0,11 

Bélgica 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 85,02% : 85,03% 2,54 

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 89,72% : 89,73% 0,16 

Dinamarca 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 60,37% : 60,57% 19,27a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 58,30% : 61,49% 13,92a

Espanha 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 88,14% : 88,43% 95,22a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 87,67% : 88,09% 5,92b

França 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 62,84% : 62,92% 8,20a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 65,40% : 67,50% 10,86a

Finlândia 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 10,15% : 12,16% 63,02a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 35,00% : 36,90% 5,06b

Grécia 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 85,88% : 85,96% 16,44a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 89,47% : 90,48% 17,82a

Holanda 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 45,67% : 46,38% 50,30a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 76,67% : 76,72% 0,36

Irlanda 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 55,68% : 56,00% 27,45a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 57,12% : 58,64% 6,17b

Itália 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 78,01% : 78,15% 24,34a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 80,66% : 82,74% 20,25a

Luxemburgo 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 8,76% : 9,88% 32,35a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 22,92% : 26,04% 7,09a

Portugal 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 61,13% : 61,25% 10,15a

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 73,35% : 74,11% 4,93b

Reino Unido 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 71,27% : 71,28% 1,32 

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 62,44% : 64,38% 9,15a

Suécia 
Diários Tabela 26 vs Anexo IV 70,44% : 70,48% 5,15b

Mensais Tabela 26 vs Anexo IV 62,94% : 63,86% 4,28b
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Anexo V. Modelos de Estimação com Retornos Ortogonalizados 
Tabela 40 – Estimação do Modelo de Três Factores: Retornos Mensais Ortogonalizados 

A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ejt, para a U.E.-15. Rjt é o retorno do 
índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no período t e RREOjt o 
termo ortogonalizado do retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. ȕmj, ȕIj e ȕREOj são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes medem, 
respectivamente, as sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado, movimentos da taxa de juro e mercado imobiliário. ȕ0j é o termo independente e ejt o 
termo de erro aleatório. O termo ortogonalizado corresponde aos erros de perturbação (ȝjt) da regressão: RRjt = Į0j + ĮmjRmjt + ĮIjIjt + ȝjt , em que,  RRjt  é o retorno do índice 
sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. O modelo é estimado para três diferentes janelas temporais com base em retornos mensais: (1) Período Total: a 
estimação é realizada para um período com inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008; (2) para o período 2002 a 2006 e (3) para o período 1997 a 2006. No caso da 
Irlanda e Luxemburgo são utilizados como proxy do retorno do mercado imobiliário o índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, 
respectivamente, devido à inexistência de um índice para o mercado nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-
value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS Período Total Período: 2002-2006 (5 anos) Período: 1997-2006 (10 anos) 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 

Alemanha 1993-10 -0,007b 1,075ª 0,021 0,156ª 66,3% -0,007 0,999ª 0,008 0,135 70,5% -0,000 1,012ª 0,140 0,133c 63,3% 
(0,032) (0,000) (0,799) (0,000) (0,212) (0,000) (0,946) (0,371) (0,921) (0,000) (0,176) (0,004) 

Áustria 1991-11 0,001 0,993ª 0,152b 0,037 58,7% 0,002 1,082ª 0,073 -0,190c 54,2% 0,003 1,068ª 0,121 -0,185 54,1% 
(0,727) (0,000) (0,032) (0,619) (0,746) (0,000) (0,377) (0,073) (0,499) (0,000) (0,141) (0,151) 

Bélgica 1989-07 -0,005b 1,345ª 0,109c -0,167b 79,6% -0,007b 1,376ª 0,026 -0,088 90,3% -0,005c 1,358ª 0,040 0,066 83,6% 
(0,034) (0,000) (0,061) (0,022) (0,013) (0,000) (0,681) (0,505) (0,058) (0,000) (0,518) (0,561) 

Dinamarca 1991-11 0,003 0,826ª -0,059 0,127c 44,6% 0,012b 0,496ª 0,028 0,094c 35,8% 0,012b 0,623ª -0,087 0,074 31,6% 
(0,358) (0,000) (0,460) (0,067) (0,025) (0,001) (0,739) (0,086) (0,018) (0,000) (0,244) (0,435) 

Espanha 1991-05 -0,003 1,201ª 0,156ª -0,156ª 85,9% -0,008a 1,280ª 0,245ª -0,202a 89,1% -0,002 1,281ª 0,171ª -0,266ª 88,9% 
(0,121) (0,000) (0,000) (0,000) (0,006) (0,000) (0,000) (0,004) (0,321) (0,000) (0,002) (0,000) 

França 1987-08 -0,001 1,085ª -0,007 0,160b 58,5% 0,003 1,063ª -0,006 0,062 73,8% 0,004 1,222ª -0,064 -0,036 60,8% 
(0,721) (0,000) (0,909) (0,047) (0,478) (0,000) (0,940) (0,625) (0,387) (0,000) (0,488) (0,797) 

Finlândia 1998-06 0,005 0,251ª -0,107 0,274ª 18,8% 0,014c 0,363a -0,131 0,363ª 23,7% 0,008 0,213ª -0,143 0,319ª 17,9% 
(0,321) (0,000) (0,400) (0,001) (0,061) (0,001) (0,443) (0,003) (0,187) (0,001) (0,304) (0,001) 

Grécia 1990-01 -0,004b 1,182ª -0,127b -0,003 93,0% -0,003 1,283ª -0,000 0,045 90,6% -0,000 1,204ª -0,127b -0,006 89,5% 
(0,049) (0,000) (0,017) (0,707) (0,304) (0,000) (0,994) (0,103) (0,823) (0,000) (0,026) (0,553) 

Holanda 1986-06 -0,005 1,422ª 0,026 0,184b 65,7% 0,003 1,388ª -0,285c -0,129 77,6% 0,001 1,277ª -0,045 0,032 71,7% 
(0,159) (0,000) (0,722) (0,050) (0,577) (0,000) (0,074) (0,378) (0,772) (0,000) (0,643) (0,789) 

Irlanda  1986-06 -0,004 0,995ª -0,186b 0,196ª 53,3% -0,003 0,801ª -0,099 0,469ª 55,9% 0,004 0,968ª -0,212c 0,309ª 46,2% 
(0,314) (0,000) (0,033) (0,003) (0,579) (0,000) (0,345) (0,000) (0,439) (0,000) (0,087) (0,005) 

Itália 1987-04 0,002 0,963ª 0,026 0,119ª 76,7% 0,003 1,097ª 0,096 0,197b 80,3% 0,004 1,034ª 0,050 0,050 81,1% 
(0,443) (0,000) (0,583) (0,001) (0,334) (0,000) (0,212) (0,019) (0,206) (0,000) (0,478) (0,282) 

Luxemburgo  1999-01 -0,001 0,327ª 0,026 0,360a 21,1% 0,005 0,423ª -0,128 0,176c 28,9%
(0,914) (0,000) (0,746) (0,003) (0,252) (0,000) (0,159) (0,087) 

Portugal 1993-08 -0,002 0,952ª 0,121b -0,002 69,8% -0,002 0,991a -0,064 -0,002 72,6% 0,003 0,866ª -0,027 0,009 67,2% 
(0,424) (0,000) (0,045) (0,759) (0,452) (0,000) (0,368) (0,763) (0,345) (0,000) (0,706) (0,232) 

Reino Unido 1986-06 0,002 1,181ª -0,034 0,177ª 65,2% -0,002 1,071ª 0,163 0,143c 62,3% 0,003 1,319ª -0,016 0,237ª 61,1% 
(0,439) (0,000) (0,571) (0,001) (0,579) (0,000) (0,213) (0,097) (0,428) (0,000) (0,871) (0,001) 

Suécia 1988-12 0,002 0,962ª -0,251b 0,259a 47,1% 0,006 0,768ª 0,040 0,003 62,1% 0,007 0,663ª -0,107 0,112c 42,7% 
(0,625) (0,000) (0,016) (0,002) (0,170) (0,000) (0,709) (0,977) (0,154) (0,000) (0,318) (0,086) 
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Tabela 41 – Estimação do Modelo de Três Factores: Retornos Diários Ortogonalizados 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ejt, para a U.E.-15. Rjt é o retorno do 
índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no período t e RREOjt o 
termo ortogonalizado do retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. ȕmj, ȕIj e ȕREOj são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes medem, 
respectivamente, as sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado, movimentos da taxa de juro e mercado imobiliário. ȕ0j é o termo independente e ejt o 
termo de erro aleatório. O termo ortogonalizado corresponde aos erros de perturbação (ȝjt) da regressão: RRjt = Į0j + ĮmjRmjt + ĮIjIjt + ȝjt , em que,  RRjt  é o retorno do índice 
sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. O modelo é estimado para três diferentes janelas temporais com base em retornos diários: (1) Período Total: a 
estimação é realizada para um período com inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008; (2) para o período 2002 a 2006 e (3) para o período 1997 a 2006. No caso da 
Irlanda e Luxemburgo são utilizados como proxy do retorno do mercado imobiliário o índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, 
respectivamente, devido à inexistência de um índice para o mercado nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-
value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS Período Total Período: 2002-2006 (5 anos) Período: 1997-2006 (10 anos) 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 

Alemanha 1993/10/01 0,000 0,884ª 0,120ª 0,128ª 48,3% 0,000 0,976ª 0,124ª 0,141ª 65,9% 0,000 0,907ª 0,113ª 0,083ª 53,7% 
(0,113) (0,000) (0,000) (0,000) (0,199) (0,000) (0,000) (0,000) (0,975) (0,000) (0,000) (0,000) 

Áustria 1991/10/11 0,000 1,178ª 0,073ª -0,067a 58,9% 0,000 1,310ª 0,019 -0,203ª 61,2% 0,000 1,169ª 0,040b -0,176ª 56,1% 
(0,846) (0,000) (0,000) (0,000) (0,567) (0,000) (0,436) (0,000) (0,631) (0,000) (0,045) (0,000)   

Bélgica 1989/06/06 0,000 1,373ª 0,000 -0,163ª 69,7% 0,006b 1,483ª 0,033b -0,155ª 92,9% 0,010a 1,420ª 0,053ª -0,106ª 82,8% 
(0,196) (0,000) (0,988) (0,000) (0,017) (0,000) (0,011) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Dinamarca 1991/10/08 0,000 0,739ª 0,000 0,052a 52,9% 0,000 0,746ª -0,002 0,052ª 52,9% 0,000 0,737ª 0,000 0,052a 52,9% 
(0,725) (0,000) (0,991) (0,001) (0,468) (0,000) (0,926) (0,000) (0,534) (0,000) (0,997) (0,001) 

Espanha 1991/04/05 0,000 1,234ª 0,060ª -0,104ª 85,9% 0,000 1,375ª 0,054ª -0,121ª 91,2% 0,000 1,317ª 0,074ª -0,132ª 89,0% 
(0,119) (0,000) (0,000) (0,000) (0,158) (0,000) (0,000) (0,000) (0,224) (0,000) (0,000) (0,000) 

França 1987/07/09 0,000 1,091ª 0,019 0,108ª 55,9% 0,000 1,124ª -0,018 0,011 82,4% 0,000 1,073ª -0,002 0,064c 59,5% 
(0,607) (0,000) (0,187) (0,000) (0,516) (0,000) (0,195) (0,671) (0,264) (0,000) (0,919) (0,053) 

Finlândia 1998/06/02 0,000 0,264ª 0,065b 0,145ª 11,8% 0,001c 0,201ª 0,028 0,064ª 6,1% 0,000 0,179ª 0,050 0,075ª 7,0% 
(0,354) (0,000) (0,049) (0,000) (0,063) (0,000) (0,468) (0,008) (0,197) (0,000) (0,143) (0,000)   

Grécia 1990/01/02 0,000 1,110ª -0,002 0,025ª 85,6% 0,000 1,207ª -0,007 0,021ª 84,8% 0,000 1,082ª 0,004 0,038ª 84,5% 
(0,846) (0,000) (0,809) (0,000) (0,444) (0,000) (0,492) (0,003) (0,860) (0,000) (0,685) (0,000) 

Holanda 1986/05/16 0,000 1,211ª 0,000 -0,140ª 44,9% 0,006 1,400ª 0,035 -0,084ª 82,8% 0,000 1,260ª 0,000 -0,037 71,8% 
(0,688) (0,000) (0,481) (0,000) (0,378) (0,000) (0,386) (0,003) (0,770) (0,000) (0,272) (0,204) 

Irlanda 1986/05/28 0,000 1,087ª 0,041b 0,128c 52,9% 0,000 0,863ª 0,173ª 0,146c 52,8% 0,000 0,946ª 0,111ª 0,184b 50,4% 
(0,209) (0,000) (0,047) (0,075) (0,819) (0,000) (0,000) (0,076) (0,313) (0,000) (0,000) (0,046) 

Itália 1987/04/01 0,000 0,946ª 0,006 0,021a 72,1% 0,000 1,062ª 0,022 0,065ª 79,2% 0,000 0,975ª 0,041b -0,003 75,1% 
(0,460) (0,000) (0,614) (0,006) (0,298) (0,000) (0,202) (0,000) (0,136) (0,000) (0,011) (0,762) 

Luxemburgo 1998/12/31 0,000 0,298ª -0,019 0,146ª 9,7% 0,000 0,241ª -0,049c 0,101b 4,9%
(0,880) (0,000) (0,230) (0,000) (0,112) (0,000) (0,065) (0,011) 

Portugal 1993/07/19 0,000 0,890ª 0,000 -0,001 60,7% 0,000 0,900ª 0,000 -0,001 50,9% 0,000 0,832ª 0,000 0,000 58,0% 
(0,497) (0,000) (0,494) (0,682) (0,632) (0,000) (0,391) (0,807) (0,257) (0,000) (0,475) (0,829) 

Reino Unido 1986/05/16 0,000 1,257ª 0,002 0,008 61,3% 0,000 1,129ª 0,125ª 0,002 75,5% 0,000 1,274ª 0,078ª 0,026 65,0% 
(0,831) (0,000) (0,359) (0,531) (0,530) (0,000) (0,000) (0,902) (0,351) (0,000) (0,000) (0,248) 

Suécia 1988/11/29 0,000 0,992ª 0,008 0,087ª 43,6% 0,000 1,032ª 0,026 -0,030 69,7% 0,000 0,800ª -0,009 0,115ª 49,8% 
(0,746) (0,000) (0,709) (0,000) (0,394) (0,000) (0,271) (0,263) (0,281) (0,000) (0,707) (0,000) 
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Tabela 42 – Estimação do Modelo de Fama e French: Retornos Diários e Mensais Ortogonalizados 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de Fama e French definido na equação (4.2): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ȕvjHMLjt + ȕsjSMBjt + ejt, para a 
U.E.-15. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j 
no período t e RREOjt o termo ortogonalizado do retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. HMLjt e SMBjt medem respectivamente o excesso 
dos retornos históricos das acções de valor face às acções de crescimento e das acções de reduzida capitalização face às acções de grande capitalização. ȕmj, ȕIj , ȕREOj, ȕvj e ȕsj são 
os coeficientes a estimar. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O termo ortogonalizado corresponde aos erros de perturbação (ȝjt) da regressão: RRjt = Į0j + 
ĮmjRmjt + ĮIjIjt + ȝjt , em que,  RRjt  é o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. O modelo é estimado com base em retornos mensais e 
diários. A estimação é realizada para o Período Total, que tem inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. No caso da Irlanda e Luxemburgo são utilizados como proxy do 
retorno do mercado imobiliário o índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, respectivamente, devido à inexistência de um índice para o 
mercado nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de 
parêntesis. 

PAÍS Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO ȕv ȕs Adj. R2 Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO ȕv ȕs Adj. R2 

Alemanha 1994-06 -0,007b 1,132ª 0,074 0,167a 0,403ª -0,036a 68,4% 1994/06/01 -0,000 0,793ª 0,158a 0,141a 0,326ª -0,226a 52,5% 
(0,029) (0,000) (0,364) (0,000) (0,000) (0,705) (0,677) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Áustria 1994-06 -0,001 0,997ª 0,105 0,022 0,343ª -0,118b 69,0% 1994/06/01 0,000 1,167ª 0,065a -0,068a 0,303ª -0,158a 67,0% 
(0,742) (0,000) (0,118) (0,756) (0,000) (0,027) (0,803) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Bélgica 1994-06 -0,006ª 1,381ª 0,064 0,029 0,393ª -0,135b 89,4% 1994/06/01 0,010ª 1,288ª 0,054ª -0,025 0,471ª -0,238ª 85,0% 
(0,002) (0,000) (0,211) (0,736) (0,000) (0,025) (0,000) (0,000) (0,000) (0,151) (0,000) (0,000) 

Dinamarca 1994-06 0,002 0,897ª -0,026 0,064b 0,638ª 0,070 60,3% 1994/06/01 0,000 0,804ª -0,015 0,049ª 0,274ª -0,239ª 60,5% 
(0,495) (0,000) (0,726) (0,021) (0,000) (0,383) (0,800) (0,000) (0,267) (0,000) (0,000) (0,000) 

Espanha 1994-06 0,000 1,157ª 0,153a -0,101b -0,042 -0,183ª 87,7% 1994/06/01 0,000 1,187ª 0,065ª -0,083ª 0,129ª -0,125ª 88,4% 
(0,798) (0,000) (0,000) (0,016) (0,515) (0,002) (0,430) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

França 1994-06 -0,004 1,265ª -0,027 -0,029 0,777ª -0,090 66,5% 1994/06/01 0,000 1,406ª -0,009 0,054b 0,419ª 0,289ª 62,9% 
(0,226) (0,000) (0,698) (0,790) (0,000) (0,487) (0,287) (0,000) (0,553) (0,045) (0,000) (0,000) 

Finlândia 1998-07 0,003 0,677ª -0,284b 0,106 0,563ª 0,164c 34,3% 1998/06/03 0,000 0,267ª 0,063c 0,147ª 0,054ª -0,153ª 12,0% 
(0,548) (0,000) (0,019) (0,195) (0,000) (0,068) (0,383) (0,000) (0,057) (0,000) (0,003) (0,003) 

Grécia 1997-12 -0,001 1,216ª -0,158ª -0,005 -0,072 -0,022 90,1% 1997/12/01 0,000 1,145ª -0,002 0,045ª -0,018b -0,035b 86,2% 
(0,741) (0,000) (0,001) (0,532) (0,344) (0,600) (0,546) (0,000) (0,793) (0,000) (0,029) (0,039) 

Holanda 1994-06 -0,008b 1,541ª 0,031 0,036 0,652ª -0,001 76,0% 1994/06/01 0,000 1,304ª 0,000 -0,253a 0,354ª 0,100b 46,3% 
(0,039) (0,000) (0,724) (0,763) (0,000) (0,996) (0,561) (0,000) (0,499) (0,000) (0,000) (0,014) 

Irlanda 1994-06 -0,002 1,111ª -0,144 0,226b 0,128 -0,322c 57,4% 1994/06/01 0,000 1,192ª 0,104ª 0,127c 0,000 0,000 55,9% 
(0,684) (0,000) (0,215) (0,014) (0,138) (0,000) (0,513) (0,000) (0,000) (0,095) (0,423) (0,885) 

Itália 1994-06 0,000 1,079ª 0,009 0,134b 0,279ª -0,042 82,2% 1994/06/01 0,000 1,043ª 0,001 0,005 0,319ª 0,014 78,1% 
(0,956) (0,000) (0,871) (0,040) (0,005) (0,549) (0,937) (0,000) (0,967) (0,588) (0,000) (0,446) 

Luxemburgo 1999-02 -0,002 0,365ª 0,043 0,274b 0,316 0,186 22,7% 1999/01/31 0,000 0,298ª -0,019 0,143ª 0,027 -0,028 9,7% 
(0,632) (0,000) (0,585) (0,032) (0,129) (0,186) (0,897) (0,000) (0,215) (0,000) (0,238) (0,128) 

Portugal 1996-06 -0,004 0,934ª 0,134b 0,001 -0,059 0,237ª 73,6% 1996/06/01 0,000 0,889ª 0,000 -0,001 0,065ª -0,081ª 61,1% 
(0,155) (0,000) (0,037) (0,851) (0,218) (0,000) (0,480) (0,000) (0,591) (0,464) (0,000) (0,000) 

Reino Unido 1994-06 0,000 1,340ª 0,007 0,229ª 0,191 -0,258ª 63,3% 1994/06/01 0,000 1,301ª 0,055a 0,013 0,841ª -0,145ª 71,2% 
(0,975) (0,000) (0,926) (0,003) (0,112) (0,007) (0,586) (0,000) (0,001) (0,358) (0,000) (0,000) 

Suécia 1994-06 0,000 1,035ª -0,178b 0,135c 0,736ª -0,086 62,6% 1994/06/01 0,000 1,130ª -0,020 0,036b 0,824ª -0,105ª 70,4% 
(0,928) (0,000) (0,022) (0,071) (0,000) (0,321) (0,514) (0,000) (0,190) (0,019) (0,000) (0,000) 
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Tabela 43 – Estimação do Modelo de Três Factores e Modelo de Fama e French: REITs Ortogonalizados 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ejt, e do modelo de Fama e 
French definido na equação (4.2): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ȕvjHMLjt + ȕsjSMBjt + ejt, para 5 países da U.E.-15, utilizando como proxy do retorno do mercado 
imobiliário um termo ortogonalizado dos retornos dos REITs. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de 
mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no período t e RREOjt o termo ortogonalizado do retorno dos REITs da região j no período t. HMLjt e SMBjt medem 
respectivamente o excesso dos retornos históricos das acções de valor face às acções de crescimento e das acções de reduzida capitalização face às acções de grande capitalização. 
ȕmj, ȕIj , ȕREOj, ȕvj e ȕsj são os coeficientes a estimar. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O termo ortogonalizado corresponde aos erros de perturbação (ȝjt) da 
regressão: RRjt = Į0j + ĮmjRmjt + ĮIjIjt + ȝjt , em que,  RRjt  é o retorno dos REITs da região  j no período t. O modelo é estimado com base em retornos mensais e diários. A 
estimação é realizada para o Período Total, que tem inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. A estimação é realizada para a Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Reino 
Unido, porque apenas estes países da U.E.-15 apresentam séries longas dos retornos dos REITs. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, 
respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 
Painel A. Modelo de Três Factores 

PAÍS Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 

Alemanha 1993-11 -0,007b 1,075a 0,021 0,030 

63,3%� 1993/01/10 
0,000 0,884ª 0,120ª 0,032ª 

46,9%�
(0,038) (0,000) (0,806) (0,128) (0,117)� (0,000)� (0,000)� (0,007)�

Bélgica 1995-01 -0,008ª 1,503a 0,072 0,051c 

86,7%� 1995/01/01 
0,015ª 1,493ª 0,080ª -0,119a 

78,9%�
(0,001) (0,000) (0,219) (0,084) (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,000)�

França 1988-08 -0,001 1,115a 0,003 0,075c 

56,7%� 1988/07/11 
0,000 1,159a 0,001 0,012a 

59,0%�
(0,733) (0,000) (0,959) (0,059) (0,583)� (0,000)� (0,922)� (0,010)�

Holanda 1986-07 -0,005 1,422a 0,026 0,238b 

66,1%� 1986/06/16 
0,000 1,211ª 0,000 -0,134ª 

44,9%�
(0,158) (0,000) (0,721) (0,012) (0,688)� (0,000)� (0,481)� (0,000)�

Reino Unido 1986-07 0,002 1,181a -0,034 0,170ª 
65,1%� 1986/06/16 0,000 1,257ª 0,001 0,037a 

61,4%�
(0,440) (0,000) (0,571) (0,001) (0,831)� (0,000)� (0,359)� (0,009)�

 

Painel B. Modelo de Fama e French 

PAÍS Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO ȕv ȕs Adj. R2 Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO ȕv ȕs Adj. R2 

Alemanha 1993-11 -0,007b 1,125a 0,070 0,028 0,358a -0,044 

65,4% 1993/01/10
0,000 0,795a 0,158a 0,040a 0,321a -0,244a 

50,9% 
(0,039)� (0,000)� (0,411)� (0,148)� (0,001)� (0,666)� (0,750)� (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,000)�

Bélgica 1995-01 -0,007a 1,393a 0,070 -0,023 0,388a -0,127b 
89,7% 1995/01/01

0,009a 1,297ª 0,047ª -0,038a 0,471ª -0,237ª 85,5% 
(0,001)� (0,000)� (0,173)� (0,759)� (0,000)� (0,036)� (0,001)� (0,000)� (0,001)� (0,006)� (0,000)� (0,000)�

França 1988-08 -0,005 1,250a -0,019 0,084 0,737a -0,144 
66,8% 1988/07/11

0,000 1,395ª -0,008 -0,017 0,401ª -0,140ª 62,9% 
(0,221)� (0,000)� (0,783)� (0,210)� (0,000)� (0,216)� (0,291)� (0,000)� (0,602)� (0,126)� (0,000)� (0,000)�

Holanda 1986-07 -0,008b 1,536a 0,031 0,133 0,613a -0,032 
76,2% 1986/06/16

0,000 1,303ª 0,000 -0,245a 0,353ª 0,097b 
46,3% 

(0,035)� (0,000)� (0,726)� (0,235)� (0,000)� (0,789)� (0,577)� (0,000)� (0,499)� (0,000)� (0,000)� (0,018)�

R.U. 1986-07 0,000 1,329a 0,011 0,180b 0,216c -0,208b 
62,6% 1986/06/16

0,000 1,300ª 0,055a 0,005 0,839ª -0,147ª 71,2% 
(0,976)� (0,000)� (0,893)� (0,016)� (0,078)� (0,023)� (0,582)� (0,000)� (0,001)� (0,756)� (0,000)� (0,000)�
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Tabela 44 – Estimação do Modelo de Três Factores: Análise dos Efeitos da Crise do Subprime 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.3): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ȕ1j Dt + ȕ2jDt*Rmjt + ȕ3j Dt*Ijt + 
ȕ4jDt* RREOjt +ejt, para a U.E.-15. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a 
taxa de juro do mercado j no período t; RREOjt o termo ortogonalizado do retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t e Dt é uma variável 
dummy que assume o valor 1, para o período compreendido entre 18 de Junho de 2007 (dados diários) ou Junho de 2007 (dados mensais) e o final de 2008, e o valor 0, para o 
restante período. ȕmj, ȕIj , ȕREOj, ȕ1, ȕ2, ȕ3 e ȕ4 são os coeficientes a estimar. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O termo ortogonalizado corresponde aos erros 
de perturbação (ȝjt) da regressão: RRjt = Į0j + ĮmjRmjt + ĮIjIjt + ȝjt , em que,  RRjt  é o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias do mercado j no período t. O modelo é 
estimado com base em retornos mensais e diários. A estimação é realizada para o Período Total, que tem inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. No caso da Irlanda e 
Luxemburgo são utilizados como proxy do retorno do mercado imobiliário o índice sectorial bolsista das empresas imobiliárias do Reino Unido e do BENELUX, 
respectivamente, devido à inexistência de um índice para o mercado nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-
value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 
 

PAÍS Período Total - Retornos Diários Período Total - Retornos Mensais 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO ȕ1 ȕ2 ȕ3 ȕ4 Adj. R2 Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO ȕ1 ȕ2 ȕ3 ȕ4 Adj. R2 

Alemanha 1994/06/01 0,000 0,884ª 0,067ª 0,079ª -0,001 -0,032 0,185a 0,101ª 51,7% 1994-06 -0,004 0,999ª 0,056 0,133a -0,017 0,435b -0,455c 0,121 67,4% 
(0,545)� (0,000)� (0,001)� (0,000)� (0,590)� (0,340)� (0,000)� (0,001)� (0,241)� (0,000)� (0,513)� (0,001)� (0,219)� (0,019)� (0,064)� (0,625)�

Áustria 1994/06/01 0,000 0,974ª 0,089ª -0,152ª 0,000 0,494ª -0,205ª 0,026 61,1% 1994-06 0,004 0,829ª 0,149b -0,129 -0,010 0,690ª -0,280 -0,286 60,0% 
(0,308)� (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,682)� (0,000)� (0,000)� (0,415)� (0,256)� (0,000)� (0,047)� (0,299)� (0,497)� (0,002)� (0,222)� (0,303)�

Bélgica 1994/06/01 0,000 1,223ª 0,000 -0,130ª 0,003 0,513ª 0,019 -0,309 72,0% 1994-06 0,000 1,157ª 0,051 -0,136b -0,010 0,693a 0,204 0,654a 83,5% 
(0,703)� (0,000)� (0,996)� (0,000)� (0,719)� (0,000)� (0,649)� (0,121)� (0,666)� (0,000)� (0,364)� (0,042)� (0,308)� (0,000)� (0,207)� (0,065)�

Dinamarca 1994/06/01 0,000 0,833ª -0,049ª 0,012 -0,002ª 0,193ª 0,053 0,023c
53,6% 1994-06 0,008b 0,701ª -0,111 0,042 -0,040a 0,457b 0,003 -0,133 47,9% 

(0,455)� (0,000)� (0,001)� (0,436)� (0,001)� (0,000)� (0,175)� (0,074)� (0,027)� (0,000)� (0,187)� (0,625)� (0,007)� (0,016)� (0,992)� (0,447)�

Espanha 1994/06/01 0,000 1,244ª 0,072ª -0,114ª 0,000 -0,021 -0,054b 0,142c
86,0% 1994-06 -0,003c 1,222a 0,144a -0,163a -0,003 -0,276 0,228 0,170c 

86,0% 
(0,741)� (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,347)� (0,295)� (0,043)� (0,074)� (0,066)� (0,000)� (0,002)� (0,000)� (0,785)� (0,151)� (0,116)� (0,065)�

França 1994/06/01 0,000 1,050ª -0,029c 0,040c -0,001 0,099b 0,186a 0,180a
56,4% 1994-06 0,000 1,059ª -0,020 0,105 -0,015 -0,007 -0,033 0,298 58,5% 

(0,814)� (0,000)� (0,067)� (0,085)� (0,151)� (0,019)� (0,000)� (0,002)� (0,852)� (0,000)� (0,768)� (0,225)� (0,334)� (0,979)� (0,876)� (0,364)�

Finlândia 1998/06/03 0,000 0,193ª 0,067c 0,083ª 0,000 0,551ª -0,140c 0,016 15,9% 1998-07 0,005 0,247ª -0,137 0,308ª -0,003 0,383 0,172 0,398 18,3% 
(0,255)� (0,000)� (0,079)� (0,000)� (0,699)� (0,000)� (0,055)� (0,726)� (0,443)� (0,000)� (0,325)� (0,001)� (0,884)� (0,176)� (0,625)� (0,148)�

Grécia 1997/12/01 0,000 1,083ª -0,002 0,028ª 0,000 0,257ª -0,165 -0,001 86,1% 1997-12 -0,004 1,183ª -0,126a -0,003 0,000 -0,007 0,205 -0,166 93,0% 
(0,263)� (0,000)� (0,833)� (0,000)� (0,635)� (0,000)� (0,882)� (0,979)� (0,102)� (0,000)� (0,002)� (0,686)� (0,177)� (0,948)� (0,224)� (0,316)�

Holanda 1994/06/01 0,000 1,194ª 0,000 -0,031 0,047a 0,290ª 0,289ª -0,533 45,9% 1994-06 0,001 1,150ª -0,007 0,022 -0,007 1,241ª -0,152 0,351 73,9% 
(0,767)� (0,000)� (0,488)� (0,331)� (0,000)� (0,000)� (0,000)� (0,113)� (0,624)� (0,000)� (0,918)� (0,809)� (0,636)� (0,000)� (0,533)� (0,162)�

Irlanda 1994/06/01 0,000 0,912ª -0,041c -0,004 -0,002 0,625ª 0,141b 0,860a
56,6% 1994-06 0,003 0,867ª -0,315ª -0,001 0,001 0,717a 1,105ª 1,046ª 64,6% 

(0,573)� (0,000)� (0,051)� (0,845)� (0,135)� (0,000)� (0,032)� (0,010)� (0,419)� (0,000)� (0,000)� (0,987)� (0,956)� (0,000)� (0,000)� (0,000)�

Itália 1994/06/01 0,000 0,905ª -0,005 0,006 0,000 0,278ª -0,064c 0,008 72,8% 1994-06 0,002 0,952ª 0,030 0,109ª -0,004 0,099 -0,074 0,015 76,5% 
(0,221)� (0,000)� (0,667)� (0,482)� (0,700)� (0,000)� (0,095)� (0,724)� (0,310)� (0,000)� (0,551)� (0,003)� (0,702)� (0,527)� (0,676)� (0,913)�

Luxemburgo 1999/01/31 0,000 0,229ª -0,017 -0,023 -0,002a 0,221a -0,016 0,296ª 12,3% 1999-02 0,008b 0,233ª -0,080 0,151 -0,050ª 0,573a 0,435b -0,300 38,6%�
(0,178)� (0,000)� (0,308)� (0,502)� (0,001)� (0,000)� (0,707)� (0,000)� (0,040)� (0,000)� (0,341)� (0,247)� (0,001)� (0,004)� (0,023)� (0,335)�

Portugal 1996/06/01 0,000 0,871ª 0,000 0,001 0,184b 0,032 0,068b -0,004 60,8% 1996-06 0,002 0,883ª 0,003 0,007 -0,027ª 0,153 0,664ª -0,010 
74,7% 

(0,525)� (0,000)� (0,506)� (0,654)� (0,046)� (0,212)� (0,044)� (0,290)� (0,473)� (0,000)� (0,963)� (0,340)� (0,004)� (0,200)� (0,000)� (0,631)�

Reino Unido 1994/06/01 0,000 1,235ª 0,001 0,001 -0,002a 0,026 0,189a 0,175c
61,6% 1994-06 0,004 1,164ª -0,048 0,064 -0,021c 0,055 -0,138 0,371a 

66,8% 
(0,210)� (0,000)� (0,462)� (0,958)� (0,001)� (0,424)� (0,000)� (0,051)� (0,108)� (0,000)� (0,439)� (0,284)� (0,096)� (0,784)� (0,473)� (0,005)�

Suécia 1994/06/01 0,000 0,938ª 0,007 0,088ª 0,000 0,375ª -0,011 0,203ª 44,4% 1994-06 0,003 0,933ª -0,311a 0,253a 0,001 0,166 0,509 -0,160 46,9% 
(0,517)� (0,000)� (0,773)� (0,000)� (0,726)� (0,000)� (0,823)� (0,000)� (0,507)� (0,000)� (0,005)� (0,003)� (0,974)� (0,607)� (0,198)� (0,695)�
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Tabela 45 – Estimação do Modelo de Três Factores: Retornos Mensais Ortogonalizados e Índices Regionais 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ejt, para 11 países da U.E.-15. Rjt é o 
retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no período t e 
RREOjt o termo ortogonalizado do retorno do índice sectorial de empresas imobiliárias da região j no período t. ȕmj, ȕIj e ȕREOj são os coeficientes a estimar. Estes coeficientes 
medem, respectivamente, as sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado, movimentos da taxa de juro e mercado imobiliário regional. ȕ0j é o termo 
independente e ejt o termo de erro aleatório. O termo ortogonalizado corresponde aos erros de perturbação (ȝjt) da regressão: RRjt = Į0j + ĮmjRmjt + ĮIjIjt + ȝjt , em que,  RRjt  é o 
retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias da região j no período t. O modelo é estimado para três diferentes janelas temporais com base em retornos mensais: (1) 
Período Total: a estimação é realizada para um período com inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008; (2) para o período 2002 a 2006 e (3) para o período 1997 a 2006. 
Na tabela surgem apenas os países europeus cujo sector bancário apresenta algum grau de internacionalização. A escolha do factor de risco do mercado imobiliário tem em conta 
a região onde os bancos nacionais efectuam a maioria do crédito imobiliário, com base nos relatórios e contas dos bancos cotados no mercado nacional. ª, b e c significam a 
existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS1 Período Total Período: 2002-2006 (5 anos) Período: 1997-2006 (10 anos) 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 ȕ0 ȕm ȕI ȕREO Adj. R2 

Alemanha (Europa) 1993-10 -0,007b 1,075a 0,021 0,192b 63,7% -0,007 1,000a 0,008 0,021 68,5% 0,000 1,012a 0,140 0,151a 61,0% 
(0,037) (0,000) (0,805) (0,037) (0,215) (0,000) (0,946) (0,907) (0,924) (0,000) (0,189) (0,008) 

Áustria (Europa) 1991-11 0,001 0,993a 0,152b 0,088b 58,8% 0,002 1,082a 0,073 0,088c 51,6% 0,003 1,068a 0,121 0,129b 53,6% 
(0,727) (0,000) (0,032) (0,042) (0,753) (0,000) (0,390) (0,064) (0,501) (0,000) (0,143) (0,042) 

Bélgica (Europa) 1989-07 -0,005b 1,346a 0,109c 0,210a 80,0% -0,007b 1,376a 0,026 0,077c 90,3% -0,005c 1,358a 0,040 0,136c 83,5% 
(0,033) (0,000) (0,060) (0,002) (0,013) (0,000) (0,680) (0,066) (0,058) (0,000) (0,518) (0,069) 

Espanha (Europa) 1991-05 -0,003 1,201a 0,156a 0,122c 84,7% -0,008c 1,280a 0,245a 0,294b 88,3% 0,000 1,281a 0,171a 0,250b 86,8% 
(0,137) (0,000) (0,001) (0,061) (0,077) (0,000) (0,005) (0,030) (0,361) (0,000) (0,005) (0,015) 

França (Europa) 1987-08 -0,001 1,085a -0,007 0,313a 59,3% 0,003 1,063a -0,006 0,074 73,8% 0,004 1,222a -0,064 0,220b 61,3% 
(0,718) (0,000) (0,908) (0,003) (0,478) (0,000) (0,940) (0,675) (0,385) (0,000) (0,485) (0,025) 

Holanda (Europa) 1986-06 -0,005 1,422a 0,026 0,367a 66,7% 0,003 1,388a -0,285c 0,107c 77,4% 0,001 1,277a -0,045 0,096 71,7% 
(0,153) (0,000) (0,718) (0,001) (0,578) (0,000) (0,076) (0,060) (0,772) (0,000) (0,643) (0,524) 

Irlanda (Reino Unido) 1986-06 -0,004 0,995ª -0,186b 0,196ª 53,3% 
 

-0,003 0,801ª -0,099 0,469ª 55,9% 
 

0,004 0,968ª -0,212c 0,309ª 46,2% 
(0,314) (0,000) (0,033) (0,003) (0,579) (0,000) (0,345) (0,000) (0,439) (0,000) (0,087) (0,005) 

Itália (Europa) 1987-04 0,002 0,963a 0,026 0,144b 76,0% 0,003 1,097a 0,096 0,279b 79,8% 0,004 1,034a 0,050 0,076 81,0% 
(0,449) (0,000) (0,588) (0,026) (0,340) (0,000) (0,217) (0,041) (0, 207) (0,000) (0,479) (0,474) 

Luxemburgo (Benelux) 1999-01 -0,001 0,327ª 0,026 0,360a 21,1% 
 

0,005 0,423ª -0,128 0,176c 28,9% 
 (0,914) (0,000) (0,746) (0,003) (0,252) (0,000) (0,159) (0,087) 

Reino Unido (Europa) 1986-06 0,002 1,181a -0,034 0,295a 65,6% -0,002 1,071a 0,163 0,350a 61,5% 0,003 1,319a -0,016 0,250b 61,0% 
(0,436) (0,000) (0,568) (0,000) (0,582) (0,000) (0,217) (0,009) (0,429) (0,000) (0,871) (0,027) 

Suécia (Escandinávia) 1988-12 0,002 0,962a -0,250b 0,410a 50,1% 0,006 0,768a 0,040 0,113b 62,6% 0,007 0,663a -0,107 0,263b 44,8% 
(0,615) (0,000) (0,013) (0,000) (0,166) (0,000) (0,707) (0,036) (0,146) (0,000) (0,309) (0,017) 

1Dentro de parêntesis é indicada a região geográfica usada como factor de risco do sector imobiliário na estimação da equação (4.1).  
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Tabela 46 – Estimação do Modelo de Três Factores: Retornos Diários Ortogonalizados e Índices Regionais 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de três factores definido na equação (4.1): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ejt, para 11 países da U.E.-15. Rjt 
é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de juro do mercado j no 
período t e RREOjt o termo ortogonalizado do retorno do índice sectorial de empresas imobiliárias da região j no período t. ȕmj, ȕIj e ȕREOj são os coeficientes a estimar. Estes 
coeficientes medem, respectivamente, as sensibilidades dos retornos dos bancos face aos riscos de mercado, movimentos da taxa de juro e mercado imobiliário regional. ȕ0j é 
o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O termo ortogonalizado corresponde aos erros de perturbação (ȝjt) da regressão: RRjt = Į0j + ĮmjRmjt + ĮIjIjt + ȝjt , em que,  
RRjt  é o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias da região j no período t. O modelo é estimado para três diferentes janelas temporais com base em retornos 
diários: (1) Período Total: a estimação é realizada para um período com inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008; (2) para o período 2002 a 2006 e (3) para o 
período 1997 a 2006. Na tabela surgem apenas os países europeus cujo sector bancário apresenta algum grau de internacionalização. A escolha do factor de risco do mercado 
imobiliário tem em conta a região onde os bancos nacionais efectuam a maioria do crédito imobiliário, com base nos relatórios e contas dos bancos cotados no mercado 
nacional. ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de 
parêntesis. 

PAÍS1 Período Total Período: 2002-2006 (5 anos) Período: 1997-2006 (10 anos) 
Início ȕ0  ȕm  ȕI  ȕREO Adj. R2 ȕ0  ȕm  ȕI  ȕREO Adj. R2 ȕ0  ȕm  ȕI ȕREO Adj. R2 

Alemanha (Europa) 1993/10/01 0,000 0,884ª 0,120ª 0,612ª 51,7% 0,000 0,990ª 0,138ª 0,210ª 65,8% 0,000 0,925ª 0,130ª 0,369ª 54,2% 
(0,101) (0,000) (0,005) (0,000) (0,189) (0,000) (0,003) (0,000) (0,456) (0,000) (0,001) (0,000) 

Áustria (Europa) 1991/10/11 0,000 1,178ª 0,073ª 0,141ª 59,0% 0,000 1,303ª 0,015 0,183a 57,2% 0,000 1,162ª 0,038c 0,097ª 54,5% 
(0,846) (0,000) (0,000) (0,001) (0,801) (0,000) (0,577) (0,000) (0,521) (0,000) (0,057) (0,006) 

Bélgica (Europa) 1989/06/06 0,000 1,373ª 0,000 0,056a
69,1% 0,006b 1,472ª 0,031b 0,090ª 92,8% 0,010ª 1,414ª 0,052ª 0,062a

82,7% 
(0,167) (0,000) (0,988) (0,002) (0,025) (0,000) (0,018) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000) (0,005) 

Espanha (Europa) 1991/04/05 0,000 1,234ª 0,060ª 0,162b
85,4% 0,000 1,375ª 0,054ª 0,188ª 90,6% 0,000 1,317ª 0,074ª 0,201ª 88,3% 

(0,126) (0,000) (0,000) (0,043) (0,243) (0,000) (0,000) (0,004) (0,240) (0,000) (0,000) (0,007) 

França (Europa) 1987/07/09 0,000 1,091ª 0,019 0,037ª 55,8% 0,000 1,125ª -0,019 0,106ª 82,5% 0,000 1,081ª -0,005 0,100ª 59,8% 
(0,607) (0,000) (0,188) (0,001) (0,529) (0,000) (0,186) (0,000) (0,296) (0,000) (0,789) (0,000) 

Holanda (Europa) 1986/05/16 0,000 1,211ª 0,000 0,121ª 44,7% 0,006 1,375ª 0,031 0,205ª 82,9% 0,000 1,250ª 0,000 0,130ª 71,9% 
(0,689) (0,000) (0,482) (0,005) (0,414) (0,000) (0,437) (0,000) (0,559) (0,000) (0,276) (0,001) 

Irlanda (Reino Unido) 1986/05/28 0,000 1,087ª 0,041b 0,128c 52,9% 
 

0,000 0,863ª 0,173ª 0,146c 52,8% 
 

0,000 0,946ª 0,111ª 0,184b 50,4% 
 (0,209) (0,000) (0,047) (0,075) (0,819) (0,000) (0,000) (0,076) (0,313) (0,000) (0,000) (0,046) 

Itália (Europa) 1987/04/01 0,000 0,946ª 0,005 0,021ª 72,1% 0,000 1,062ª 0,022 0,088ª 78,8% 0,000 0,975ª 0,041b 0,083ª 75,2% 
(0,460) (0,000) (0,614) (0,006) (0,311) (0,000) (0,206) (0,010) (0,133) (0,000) (0,011) (0,009) 

Luxemburgo (Benelux) 1998/12/31 0,000 0,298ª -0,019 0,146ª 9,7% 
 

0,000 0,241ª -0,049c 0,101b 4,9% 
 (0,880) (0,000) (0,230) (0,000) (0,112) (0,000) (0,065) (0,011) 

Reino Unido (Europa) 1986/05/16 0,000 1,257ª 0,001 0,234ª 62,0% 0,000 1,119ª 0,122ª 0,121ª 75,7% 0,000 1,270ª 0,077ª 0,066c
65,1% 

(0,829) (0,000) (0,354) (0,000) (0,883) (0,000) (0,000) (0,001) (0,276) (0,000) (0,000) (0,083) 

Suécia (Escandinávia) 1988/11/29 0,000 0,992ª 0,008 0,209ª 44,7% 0,000 1,043ª 0,026 0,072b 69,8% 0,000 0,832ª -0,009 0,233ª 51,0% 
(0,744) (0,000) (0,706) (0,000) (0,531) (0,000) (0,261) (0,019) (0,497) (0,000) (0,715) (0,000) 

1Dentro de parêntesis é indicada a região geográfica usada como factor de risco do sector imobiliário na estimação da equação (4.1).  
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Tabela 47 – Estimação do Modelo de Fama e French com Índices Regionais: Retornos Diários e Mensais Ortogonalizados 
A tabela apresenta os resultados da estimação do modelo de Fama e French definido na equação (4.2): Rjt = ȕ0j + ȕmjRmjt + ȕIjIjt + ȕREOjRREOjt + ȕvjHMLjt + ȕsjSMBjt + ejt, para 
11países da U.E.-15. Rjt é o retorno do índice sectorial bolsista dos bancos do mercado j no período t; Rmjt é o retorno do índice geral de mercado j no período t; Ijt é a taxa de 
juro do mercado j no período t e RREOjt o termo ortogonalizado do retorno do índice sectorial de empresas imobiliárias da região j no período t. HMLjt e SMBjt medem 
respectivamente o excesso dos retornos históricos das acções de valor face às acções de crescimento e das acções de reduzida capitalização face às acções de grande 
capitalização. ȕmj, ȕIj , ȕREOj, ȕvj e ȕsj são os coeficientes a estimar. ȕ0j é o termo independente e ejt o termo de erro aleatório. O termo ortogonalizado corresponde aos erros de 
perturbação (ȝjt) da regressão: RRjt = Į0j + ĮmjRmjt + ĮIjIjt + ȝjt , em que,  RRjt  é o retorno do índice sectorial das empresas imobiliárias da região j no período t. O modelo é 
estimado com base em retornos mensais e diários. A estimação é realizada para o Período Total, que tem inicio indicado na coluna “Início” e fim em 2008. Na tabela surgem 
apenas os países europeus cujo sector bancário apresenta algum grau de internacionalização. A escolha do factor de risco do mercado imobiliário tem em conta a região onde 
os bancos nacionais efectuam a maioria do crédito imobiliário, com base nos relatórios e contas dos bancos cotados no mercado nacional. ª, b e c significam a existência de 
significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 

PAÍS1 Período Total - Retornos Mensais Período Total - Retornos Diários 
Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO ȕv ȕs Adj. R2 Início ȕ0 ȕm ȕI ȕREO ȕv ȕs Adj. R2 

Alemanha (Europa)  
1994-06 

-0,007b 1,123ª 0,066 0,152c 0,343ª -0,052 65,5%  
1994/06/01

0,000 0,788ª 0,157ª 0,660ª 0,344ª -0,433ª 56,3% 
(0,038) (0,000) (0,437) (0,093) (0,002) (0,611) (0,188) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Áustria (Europa) 1994-06 -0,001 0,998ª 0,104c 0,046 0,340ª -0,120b
69,0% 1994/06/01 

0,000 1,159ª 0,067ª 0,088a 0,166ª -0,168ª 66,9% 
(0,750) (0,000) (0,092) (0,678) (0,002) (0,024) (0,842) (0,000) (0,003) (0,001) (0,000) (0,000) 

Bélgica (Europa) 1994-06 -0,007ª 1,371ª 0,069 0,102c 0,389ª -0,143b
89,5% 1994/06/01 

0,010ª 1,279ª 0,052ª 0,051a 0,478ª -0,254ª 85,0% 
(0,001) (0,000) (0,176) (0,075) (0,000) (0,017) (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,000) (0,000) 

Espanha (Europa) 1994-06 -0,001 1,155ª 0,150ª 0,155b -0,040 -0,224ª 87,3% 1994/06/01 
0,000 1,184ª 0,063ª 0,058b 0,152ª -0,124ª 88,1% 

(0,696) (0,000) (0,001) (0,045) (0,544) (0,000) (0,356) (0,000) (0,000) (0,018) (0,004) (0,000) 

França (Europa) 1994-06 -0,004 1,235ª -0,014 0,149c 0,702ª -0,170 66,7% 1994/06/01 
0,000 1,391ª -0,009 0,034ª 0,394ª 0,231ª 63,9% 

(0,247) (0,000) (0,841) (0,075) (0,000) (0,181) (0,290) (0,000) (0,583) (0,009) (0,000) (0,000) 

Holanda (Europa) 1994-06 -0,008b 1,525ª 0,032 0,339b 0,595ª -0,100 76,9% 1994/06/01 
0,000 1,316ª 0,000 0,465a 0,352ª 0,132a 

46,7% 
(0,041) (0,000) (0,707) (0,015) (0,000) (0,405) (0,514) (0,000) (0,504) (0,000) (0,000) (0,001) 

Irlanda (Reino Unido) 1994-06 -0,002 1,111ª -0,144 0,226b 0,128 -0,322c 57,4% 
 

1994/06/01 0,000 1,192ª 0,104ª 0,127c 0,000 0,000 55,9% 
 (0,684) (0,000) (0,215) (0,014) (0,138) (0,000) (0,513) (0,000) (0,000) (0,095) (0,423) (0,885) 

Itália (Europa) 1994-06 0,000 1,077ª 0,007 0,134c 0,280a -0,057 82,5% 1994/06/01 
0,000 1,026ª 0,001 0,112ª 0,307ª -0,017 78,3% 

(0,954) (0,000) (0,899) (0,068) (0,004) (0,398) (0,898) (0,000) (0,912) (0,000) (0,000) (0,364) 

Luxemburgo (Benelux) 1999-02 -0,002 0,365ª 0,043 0,274b 0,316 0,186 22,7% 
 

1999/01/31 0,000 0,298ª -0,019 0,143ª 0,027 -0,028 9,7% 
 (0,632) (0,000) (0,585) (0,032) (0,129) (0,186) (0,897) (0,000) (0,215) (0,000) (0,238) (0,128) 

Reino Unido (Europa) 1994-06 0,000 1,254ª 0,056 0,302ª 0,296ª -0,237b
63,1% 1994/06/01 

0,000 1,283ª 0,054a 0,186a 0,834ª -0,171a 71,3% 
(0,985) (0,000) (0,473) (0,005) (0,007) (0,011) (0,594) (0,000) (0,001) (0,003) (0,000) (0,000) 

Suécia (Escandinávia) 1994-06 0,000 1,013ª -0,196b 0,128c 0,673ª -0,153c
61,9% 1994/06/01 

0,000 1,085ª -0,023 0,135ª 0,771ª -0,181ª 70,9% 
(0,896) (0,000) (0,013) (0,075) (0,000) (0,093) (0,507) (0,000) (0,122) (0,000) (0,000) (0,000) 

1Dentro de parêntesis é indicada a região geográfica usada como factor de risco do sector imobiliário na estimação da equação (4.2).  
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Anexo VI. Determinantes da Sensibilidade ao Imobiliário: Regressões por WLS 
 

Tabela 48 – Determinantes da Sensibilidade ao Imobiliário: Regressões Cross-Section 
Simples por WLS 

As tabelas apresentam os resultados da estimação das regressões cross-section entre os betas da sensibilidade 
dos retornos dos bancos ao risco do mercado imobiliário e várias variáveis de risco, com base em retornos 
diários e mensais, para o período de 2002-2008. O modelo estimado é dado por ȕRi = Į0 + Į1VRi + İi, em que 
ȕRi é o valor do beta associado ao factor de risco do mercado imobiliário para o banco i e VRi a variável de risco 
associada ao efeito dimensão ou exposição relativa ao sector imobiliário do banco i. Į0 é o termo independente 
e İi o termo de erro aleatório. Atendendo ao possível enviesamento dos estimadores provocados pelo problema 
de erros nas variáveis (EIV – Errors in variables - problem), os estimadores foram obtidos através WLS 
(weighted least squares). ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, 
respectivamente. O p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 
Nos painéis A e B os betas da sensibilidade dos retornos dos bancos ao risco do mercado imobiliário foram 
obtidos com base no modelo de três factores definido na equação (4.1) e modelo de Fama e French definido na 
equação (4.2), respectivamente, para os 202 bancos cotados na U.E.-15.  

Painel A. Modelo de Três Factores 

Variável de Risco Retornos Diários Retornos Mensais 
Į0 Į1 R2 Aj. F-Statistic Į0 Į1 R2 Aj. F-Statistic

Log (Activo) 0,433a -0,031a 13,60% 35,14a 0,431a -0,028a 17,94% 81,41a 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Log (Crédito Concedido) 0,173a -0,010a 7,60% 25,82a 0,218a -0,009a 11,46% 67,61a 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,002) 

Log (Capitalização Bolsista) 0,157a -0,009c 18,86% 52,40a 0,240a -0,018b 6,58% 28,29a 

(0,000) (0,056) (0,000) (0,012) 

Real Estate/Equity 0,080a 0,014b 10,15% 38,27a 0,123a 0,009b 13,18% 63,79a 
(0,000) (0,024) (0,000) (0,026) 

Real Estate/Assets 
0,056 0,353a 27,01% 55,22a 0,192a 0,157c 34,16% 130,76a 
(0,107) (0,002) (0,000) (0,099) 

Real Estate Loans/Equity 0,065a 0,007b 8,77% 37,09a 0,065a 0,007c 2,01% 19,86a 

(0,000) (0,026) (0,003) (0,055) 

Real Estate Loans/Assets 0,057a 0,164b 9,04% 39,91a 0,069a 0,092c 1,41% 20,60a

(0,001) (0,034) (0,004) (0,077) 

 

Painel B. Modelo de Fama e French 

Variável de Risco Retornos Diários Retornos Mensais 
Į0 Į1 R2 Aj. F-Statistic Į0 Į1 R2 Aj. F-Statistic

Log (Activo) 0,231a -0,017a 4,51% 13,78a 0,204a -0,013a 3,13% 21,80a 
(0,000) (0,000) (0,001) (0,007) 

Log (Crédito Concedido) 0,100a -0,007a 2,76% 11,63a 0,092a -0,003 1,40% 18,29a 
(0,000) (0,008) (0,000) (0,244) 

Log (Capitalização Bolsista) 0,260a -0,015b 22,26% 74,00a 0,462a -0,036a 13,38% 73,88a

(0,000) (0,034) (0,000) (0,000) 

Real Estate/Equity 0,052a -0,003 1,18% 11,41a 0,078a 0,006c 9,23% 33,22a 
(0,000) (0,333) (0,000) (0,072) 

Real Estate/Assets 0,022 0,173c 9,27% 16,41a 0,069b 0,190b 12,54% 34,25a 
(0,451) (0,070) (0,013) (0,047) 

Real Estate Loans/Equity 0,117a 0,005c 10,62% 60,63a 0,144a 0,026b 7,13% 44,48a

(0,000) (0,095) (0,000) (0,029) 

Real Estate Loans/Assets 0,110a 0,144 10,92% 62,78a 0,081a 0,285b 3,73% 33,87a

(0,000) (0,129) (0,006) (0,029) 
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Tabela 49 – Determinantes da Sensibilidade ao Imobiliário: Regressões Cross-Section 
Múltiplas por WLS 

As tabelas apresentam os resultados da estimação das regressões cross-section múltiplas entre os betas da 
sensibilidade dos retornos dos bancos ao risco do mercado imobiliário e variáveis de risco associadas à 
dimensão e exposição relativa ao imobiliário, com base em retornos mensais, para o período de 2002-2008. O 
modelo estimado é dado por ȕRi = Į0 + Į1VRDi + Į2VREi + İi, em que ȕRié o valor do beta associado ao factor 
de risco do mercado imobiliário para o banco i e VRDi e VREi são variáveis de risco associadas ao efeito 
dimensão e exposição relativa ao sector imobiliário do banco i, respectivamente. Į0 é o termo independente e İi 
o termo de erro aleatório. Atendendo ao possível enviesamento dos estimadores provocados pelo problema de 
erros nas variáveis (EIV – Errors in variables - problem), os estimadores foram obtidos através WLS (weighted 
least squares). ª, b e c significam a existência de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O 
p-value dos coeficientes de estimação é apresentado dentro de parêntesis. 
Nos painéis A e B os betas da sensibilidade dos retornos dos bancos ao risco do mercado imobiliário foram 
obtidos com base no modelo de três factores definido na equação (4.1) e modelo de Fama e French definido na 
equação (4.2), respectivamente, para os 202 bancos cotados na U.E.-15.  
 
Painel A. Modelo de Três Factores (Retornos Mensais) 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Į0 
0,315a 

(0,000) 
0,364a

(0,000) 
0,506a 
(0,000) 

0,580a 
(0,000) 

0,258a

(0,000) 
0,308a 
(0,000) 

0,273a 

(0,000) 
0,311a 
(0,000) 

Log (Activo) -0,018b 
(0,046) 

-0,025a 
(0,006) 

-0,034a 
(0,000) 

-0,047a 
(0,000) 

    

Log (Capitalização 
Bolsista) 

    -0,019a 
(0,002) 

-0,025a 
(0,000) 

-0,019a 
(0,002) 

-0,025a 
(0,000) 

Real Estate/Equity  0,018a 
(0,005) 

   0,024a 
(0,000) 

  

Real Estate/Assets 0,240c 
(0,075) 

   0,392a 
(0,003) 

   

Real Estate 
Loans/Equity 

   0,027a 
(0,000) 

   0,023a 
(0,000) 

Real Estate 
Loans/Assets 

  0,377b

(0,024) 
   0,357a 

(0,009) 
 

R2 Ajustado 27,54% 29,67% 43,60% 49,86% 37,31% 41,06% 36,64% 40,45% 
F-Statistic 12,06a 18,75a 33,39a 50,00a 17,67a 29,87a 21,47a 31,48a 
 
 
Painel B. Modelo de Fama e French (Retornos Mensais) 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Į0 
0,032 

(0,670) 
0,088
(0,241) 

0,046 
(0,538) 

0,088 
(0,241) 

0,314a

(0,000) 
0,350a 

(0,000) 
0,321a 

(0,000) 
0,354a 
(0,000) 

Log (Activo) -0,002 
(0,811) 

-0,006 
(0,475) 

-0,002 
(0,844) 

-0,006 
(0,521) 

    

Log (Capitalização 
Bolsista) 

    -0,028a

(0,002) 
-0,037a 

(0,000) 
-0,029a 

(0,003) 
-0,037a

(0,000) 

Real Estate/Equity  0,015b 
(0,017) 

   0,021b 
(0,013) 

  

Real Estate/Assets 0,358b 
(0,028) 

   0,180c 
(0,085) 

   

Real Estate 
Loans/Equity 

   0,014b 
(0,025) 

   0,021b 
(0,015) 

Real Estate 
Loans/Assets 

  0,294c

(0,079) 
   0,200c 

(0,065) 
 

R2 Ajustado 7,12% 7,52% 6,30% 7,20% 12,10% 14,58% 12,16% 14,46% 
F-Statistic 5,77a 6,09a 5,15a 5,83a 9,59a 11,71a 9,63a 11,61a
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5. IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL E RISCO E RENDIBILIDADE 

DOS BANCOS: ESTUDO PARA O MERCADO EUROPEU 

 

 
RESUMO: 
 

O estudo do risco e rendibilidade dos bancos é da maior relevância, pelo impacto que 

este sector tem no crescimento económico e na estabilidade das economias. De entre os 

vários activos que compõem o portfolio dos bancos, os activos de crédito para aquisição de 

habitação constituem um dos principais componentes. Usando a metodologia de dados em 

painel dinâmicos, analisamos a influência do crédito para aquisição de habitação na 

rendibilidade e risco dos bancos, para uma amostra de 555 bancos da U.E.-15, no período de 

1995 a 2008. 

Os resultados sugerem que um maior peso dos activos de crédito para aquisição de 

habitação traduz-se numa diminuição do risco de crédito dos bancos. Os resultados obtidos 

evidenciam uma diminuição quer do risco de crédito quer da rendibilidade dos bancos, na 

fase ascendente do ciclo de preços do sector imobiliário residencial. Apesar do efeito 

colateral se traduzir numa redução do risco de crédito dos bancos, a existência de moral 

hazard e “disaster myopia”, poder induzir nos bancos a tomada de risco excessivo sendo 

eventualmente o prémio de risco insuficiente face às perdas potenciais. Os resultados 

revelam ainda a existência de uma relação não linear (efeito marginal em forma de U), em 

função do risco do banco, entre a rendibilidade e o peso do crédito para aquisição de 

habitação no balanço dos bancos. Para os bancos que apresentam um elevado risco de 

crédito, um aumento do peso do crédito para aquisição de habitação tende a aumentar a 

rendibilidade ajustada pelo risco do banco, na medida em que o crédito para aquisição de 

habitação reduz o risco de crédito. Para bancos com risco de crédito moderado/reduzido, os 

efeitos do aumento do peso do crédito para aquisição de habitação na rendibilidade ajustada 

pelo risco dos bancos são também positivos ou marginalmente positivos. 
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5.1. Introdução�
 

A recente turbulência do sistema financeiro internacional originada no mercado de 

crédito hipotecário evidencia o relacionamento muito próximo entre a evolução dos preços 

do sector imobiliário e a solidez do sector financeiro. As crises no mercado imobiliário 

tendem a ser precedidas por crises financeiras53 como nos mostram por uma perspectiva 

teórica Allen e Gale (2000) e como foi comprovado pelas crises históricas54, de que a crise 

do subprime é o exemplo mais recente. 

De entre os vários activos que compõem o portfolio dos bancos, os activos 

imobiliários são de especial importância para os bancos por duas razões. Primeiro, o crédito 

hipotecário imobiliário constitui uma das principais classes de activos bancários. Na U.E.-

15, para o período de 2001 a 2008, o peso do crédito para a aquisição de habitação no total 

do crédito concedido variou entre o valor máximo de 32,7% no ano de 2003 e o valor 

mínimo de 21,2%, para o ano de 2008 (ECB, 2005 e 2010). Segundo, a exposição ao sector 

imobiliário tende a ser efectivamente superior pelo facto deste activo ser usado como 

colateral na obtenção de outros tipos de crédito.  

Herring e Wachter (1999) referem que durante o ciclo de expansão dos preços do 

mercado imobiliário, os bancos tendem a subestimar o risco de incumprimento dos créditos 

directamente ou indirectamente relacionados com o imobiliário. A existência de moral 

hazard e de disaster myopia, provocada pela competição intensa após a liberalização do 

sector bancário e pela perda de memória institucional quanto à possibilidade de colapso dos 

preços dos imóveis, induzirá à tomada de risco excessivo sendo eventualmente o prémio de 

risco exigido insuficiente face às perdas potenciais55. 

Gentle et al. (1994) estudaram as razões do elevado número de famílias endividadas 

no Reino Unido nos inícios da década de 90. Os autores concluíram que esse facto se devia à 

política de crédito para a aquisição de habitação expansionista pelos bancos - designada de 

                                                 
53  Herring e Wachter (1999) referem que os “Real Estate Cycles may occur without banking crises. And 
banking crises may occur without real estate cycles. But the two phenomena are correlated in remarkable 
number of instances ranging over a wide variety of institutional arrangements, in both advanced industrial 
nations and emerging economies”. 
54 Por exemplo, nos EUA e Escandinávia (finais da década de 80), México e Japão (inicio da década de 90) e 
Sudeste Asiático (1998) (Hilbers et al., 2001). 
55 O The Economist, 2003 revela que nos “six countries where houses appear to be overvalued (America, 
Britain, Australia, Ireland, the Netherlands and Spain) also share another bubble-like symptom: an explosion 
in mortgage borrowing in recent years. ... In the Netherlands the average new mortgage there is 110% of the 
value of a home, because lenders are happy to finance all the purchasing costs, including stamp duty and fees. 
... This means that if prices were to drop, more households would be left with debts exceeding the value of their 
home than were a decade ago.” 
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“property-owning democracy”, que originou após o colapso dos preços do imobiliário uma 

“nação de devedores”. Este fenómeno de “negative equity”56 é também observado por White 

(2010a, 2010b). O autor refere que nos EUA, em resultado do colapso dos preços do 

imobiliário, se tem verificado um número crescente de clientes que não cumprem com o 

pagamento do crédito hipotecário, em virtude do valor de mercado dos imóveis ser muito 

inferior ao valor do empréstimo57.  

Apesar da extensa literatura sobre a relação entre o crédito bancário e os preços do 

imobiliário a um nível macroeconómico, os estudos que se debruçam sobre o impacto dos 

preços do imobiliário na rendibilidade e risco de crédito dos bancos são reduzidos. Davis e 

Zhu (2009) argumentam em particular que a maioria dos estudos não destacam o papel que o 

imobiliário pode ter no desempenho do sector bancário e tendem a ser parciais – estudam 

apenas os determinantes da rendibilidade ou do risco dos bancos e raramente ambas as duas 

dimensões da actividade bancária. 

Quer os estudos sobre os factores que explicam a rendibilidade dos bancos (ver por 

exemplo, Maudos e Guevara, 2004 e Valverde e Fernández, 2007), quer os estudos sobre os 

determinantes do risco de crédito dos bancos (ver por exemplo Salas e Saurina, 2002), 

enumeram factores macroeconómicos, como o crescimento do PIB e os níveis de 

endividamento e factores microeconómicos, como as condições de competição no mercado 

(poder de mercado e concentração), risco de taxa de juro, risco de crédito, risco de liquidez, 

risco de default e peso dos custos operacionais, ignorando ou retratando de forma 

inadequada os riscos associados ao portfolio de crédito dos bancos (ver Salas e Saurina, 

2002)58.  

Uma das excepções na literatura é o estudo de Davis e Zhu (2009) que analisa o 

efeito da alteração dos preços do imobiliário comercial no risco e rendibilidade de um 

conjunto de bancos de economias industrializadas. Os autores referem que os lucros dos 

bancos e o crédito bancário estão fortemente correlacionados com os movimentos dos preços 

dos activos, sobretudo com o preço dos activos imobiliários, devido à elevada exposição 

directa e indirecta dos bancos ao sector imobiliário. O presente estudo difere do estudo de 

Davis e Zhu (2009) em três questões chave. Primeiro, quanto à categoria de activos 

                                                 
56 Corresponde à situação em que o valor de mercado do imóvel na data de execução da hipoteca se mostra 
inferior ao valor do capital em divida para com o banco. 
57 O autor designa esta decisão de “strategic default”. 
58 Salas e Saurina (2002) referem que “within the loan category there are different levels of risk, with the 
riskiest loans being those to the real estate and construction sectors, followed by commercial and industrial 
loans and, finally, household mortgage”. 
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imobiliários analisada. Analisamos a importância do peso do crédito à habitação e o 

movimento dos preços no risco e retorno dos bancos, em oposição ao estudo dos activos 

imobiliários comerciais analisados por Davis e Zhu (2009). Segundo, a amostra de bancos 

analisados diz respeito à U.E.-15 enquanto Davis e Zhu (2009) analisam uma amostra de 

bancos de 15 países industrializados (incluindo 8 países da U.E.-15). Terceiro, o nosso 

estudo modeliza os determinantes da rendibilidade dos bancos admitindo a existência de um 

relação não linear entre o peso do crédito concedido e a rendibilidade dos bancos. 

Analisamos a influência do peso do crédito para aquisição de habitação na 

rendibilidade e risco dos bancos, para 555 bancos da U.E.-15, no período de 1995 a 2008 

com dados em painel dinâmicos. 

Os resultados mostram que um maior peso dos activos de crédito para aquisição de 

habitação no balanço se traduz numa diminuição do risco de crédito dos bancos. Os 

resultados obtidos evidenciam uma diminuição quer do risco de crédito quer da rendibilidade 

dos bancos, na fase ascendente do ciclo de preços do sector imobiliário residencial. Apesar 

do efeito colateral se traduzir numa redução do risco de crédito dos bancos, a existência de 

moral hazard e “disaster myopia”, levará à tomada de risco excessivo. Os resultados 

revelam ainda a existência de uma relação não linear (efeito marginal em forma de U), em 

função do risco do banco, entre a rendibilidade e o peso do crédito para aquisição de 

habitação no balanço dos bancos. Para os bancos que apresentam um elevado risco de 

crédito, um aumento do peso do crédito para aquisição de habitação aumenta a rendibilidade 

ajustada pelo risco do banco, na medida em que o crédito para aquisição de habitação reduz 

o risco de crédito. Para bancos com risco de crédito moderado/reduzido, os efeitos do 

aumento do peso do crédito para aquisição de habitação na rendibilidade ajustada pelo risco 

dos bancos são também positivos ou marginalmente positivos.  

Na secção seguinte caracterizámos o mercado residencial e fazemos uma breve 

revisão de literatura sobre os determinantes da rendibilidade e risco de crédito dos bancos, 

com ênfase no mercado imobiliário. Na secção 5.3 apresentamos as hipóteses de 

investigação, definimos as variáveis e a especificação dos modelos empíricos a estimar. Na 

secção 5.4 apresentámos os resultados da análise empírica. Na secção 5.5 concluimos. 
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5.2. Revisão�de�Literatura��

5.2.1. Caracterização�do�Mercado�Hipotecário�Residencial�Europeu�
 

Tsatsaronis e Zhu (2004) referem a existência de significativas diferenças entre os 

países que compõem a U.E. no que respeita às características do mercado de crédito 

hipotecário59. As diferenças institucionais respeitantes ao mercado hipotecário para além de 

ajudarem a explicar as diferenças de volatilidade dos preços entre os países, tendem a 

influenciar a tomada de risco pelos bancos. 

 
 

Figura 6: Financiamento do Crédito Hipotecário Residencial na U.E. (2009) 

 
Fonte: European Mortgage Federation (EMF) (www.hypo.org) 
 

Na Europa, os depósitos a retalho constituem a principal fonte de financiamento do 

crédito hipotecário residencial, representando 2/3 do crédito hipotecário residencial 

concedido. A emissão de obrigações hipotecárias constitui o segundo mais importante 

método de financiamento após os depósitos. Dados obtidos junto da EMF revelam que em 

2009, três países apresentavam uma quota de 88% da totalidade do mercado europeu de 

obrigações hipotecárias. Na Alemanha as “Hypotheken Pfandbriefe” representam 44% do 

total de obrigações hipotecárias emitidas na U.E., seguindo-se a Dinamarca (29%) e a Suécia 

(15%). 

                                                 
59 Os aspectos considerados na análise dizem respeito à taxa de juro prevalecente no mercado de crédito 
hipotecário; à possibilidade de extracção de capital (“Equity withdrawal”); ao nível dos rácios LTV (“Loan-to-
Value”); ao método de avaliação dos imóveis e à possibilidade de securitização dos activos. 

Depósitos
67%

Obrigações�
Hipotecárias

20%

Mortgage�
Backed�

Securities�(MBS)
5%

Outros�
8%
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Coles e Hardt (2000) apontam um conjunto de factores institucionais que justificam a 

pouca importância dos Mortgage Backed Securities (MBS) na Europa ao contrário do que 

sucede nos EUA60. Entre esses factores destaca-se a existência de outros instrumentos de 

financiamento competitivos no balanço, caso das Mortgage-Backed Bonds. No caso das 

obrigações hipotecárias a instituição originária mantém os activos no seu balanço e assume a 

responsabilidade última pelo risco de crédito das obrigações, enquanto no MBS, existe a 

venda do crédito hipotecário e este é totalmente removido do balanço do banco originário61 

(Hardt, 2000).  

Desta forma, apenas no que diz respeito aos bancos que realizam operações de 

securitização existe dificuldade na mensuração do peso efectivo do crédito hipotecário 

residencial, em resultado de estas operações surgirem contabilizadas fora do balanço. 

Contudo como essa fonte de financiamento é pouco utilizada na Europa, os efeitos sobre a 

situação financeira dos bancos tenderão a ser negligenciáveis. 

 

5.2.2. Mercado�Imobiliário�e�Risco�e�Rendibilidade�dos�Bancos�
 

A revisão de literatura que a seguir apresentamos é realizada com base em duas 

vertentes distintas de literatura sobre a relação entre os preços do imobiliário e o risco e 

rendibilidade dos bancos. Uma das vertentes analisa o impacto dos preços do imobiliário na 

tomada de decisão dos bancos usando exclusivamente informação macroeconómica. Uma 

segunda vertente analisa a rendibilidade e o risco de crédito dos bancos usando informação 

dos relatórios e contas e do mercado. 

 

 

                                                 
60 Entre as razões que Coles e Hardt (2000) identificam para o reduzido peso da securitização na Europa 
surgem os requisitos de capital (a securitização na Europa apresenta um custo elevado); a existência de outros 
instrumentos de financiamento competitivos no balanço (caso dos Mortgage-Backed Bonds); a não permissão 
de garantias estatais; a falta de estatísticas consistentes (dificulta a avaliação dos produtos securitizados) e 
complexidade legal e ausência de estandardização. 
61 Como refere Hardt (2000) na pág. 17 “In the case mortgage bonds, the originating institution keeps the 
assets on its balance sheet and maintains ultimate responsibility for the credit risk of the bond. The mortgage 
loans and the bonds remain on the on the balance sheet of the originating mortgage credit institution. The use 
of MBS, by contrast, involves the sale of mortgage loans and their complete removal from balance sheet. The 
institution retains any excess interest from the loans over the all-in cost of the securitisation in the form of 
servicing commissions or other types of income, but removes the loans and any associated capital requirement 
or risk provision from the balance sheet”. 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�������������������
��������

 

167 
 

5.2.2.1. O� Impacto� dos� Preços� do� Imobiliário� no� Sector� Bancário:�
Perspectiva�Macroeconómica��

 

Na literatura são vários os estudos que apontam a existência de uma forte relação 

financeira e económica entre os ciclos de preços no sector imobiliário e os ciclos de crédito, 

entre os quais o mais influente em termos de desenvolvimento teórico é o mecanismo 

“financial accelerator” proposto por Bernanke et al. (1994) e Kiyotaki e Moore (1997). Os 

modelos que propõem prevêem a existência de imperfeições no mercado de crédito, pelo 

facto de os clientes terem uma vantagem informacional relativamente à banca no que 

respeita ao verdadeiro valor dos projectos a financiar. Atendendo aos problemas de selecção 

adversa e moral hazard os bancos tendem a exigir ao cliente um colateral. O preço do 

crédito bancário (prémio de risco) irá depender do valor e qualidade (em termos de liquidez, 

volatilidade do preço, etc.) do colateral. O mecanismo “financial accelerator” associado ao 

facto dos activos imobiliários serem usados frequentemente como colaterais, explica o 

porquê dos ciclos de preços do imobiliário terem um impacto significativo nas decisões de 

concessão de crédito e no risco e rendibilidade dos bancos.  

Adicionalmente, existem potencialmente outros canais através dos quais os ciclos do 

preço do imobiliário podem afectar as decisões de concessão de crédito e o risco e 

rendibilidade dos bancos. Por um lado, o aumento do preço do imobiliário tende a aumentar 

o valor dos activos fixos dos bancos (se o banco é proprietário de imóveis) e a capitalização 

dos bancos. Por outro lado, o sector imobiliário pode ainda afectar o sector bancário por via 

indirecta, através por exemplo do seu impacto económico. Quando os preços do imobiliário 

aumentam acima dos seus valores fundamentais, no sector da construção civil tende a 

verificar-se um aumento de novas construções. Este aumento da actividade de construção 

civil ao gerar nova procura para outros sectores tende a causar uma expansão da economia, 

estimulando a procura por crédito bancário. 

Guttentag e Herring (1985, 1986) referem que a decisão de concentração do crédito 

num dado sector (no caso imobiliário residencial) depende, entre outros factores, do aumento 

do retorno esperado, da diminuição da probabilidade de default e do valor esperado dos 

activos. 

Apesar da teoria e evidência empírica referirem que o aumento dos preços do 

imobiliário aumenta o crédito bancário, o impacto dos preços do sector imobiliário no risco e 

rendibilidade dos bancos é menos óbvia (Herring e Wachter, 1999). Num mercado eficiente, 

as taxas de juro praticadas deveriam reflectir o verdadeiro risco de default dos activos 
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subjacentes e a rendibilidade dos bancos deveria depender apenas da sua maior ou menor 

aversão ao risco. Contudo, a rendibilidade do sector bancário pode não aumentar ao longo de 

um ciclo de crescimento dos preços do imobiliário se a componente do prémio de risco do 

crédito hipotecário imobiliário se mantém reduzida desde o inicio do ciclo. Para esta 

situação pode contribuir a existência de alterações de atitude face ao risco pelos bancos ao 

longo do ciclo de preços do imobiliário e a existência de distorções no processo de decisão 

de concessão de crédito. 

Herring e Wachter (1999) referem que durante o ciclo de crescimento dos preços do 

imobiliário, os bancos tendem a subestimar o risco de default dos créditos imobiliários. Os 

bancos tendem a ignorar o perigo de selecção adversa ao expandir o crédito num curto 

espaço de tempo. Esta tendência para “disaster myopia” pode resultar de uma fraca gestão 

do risco ou de uma alteração da atitude face ao risco. Em particular, esta situação pode ser 

imputável, nomeadamente, a dados insuficientes, a enviesamentos na avaliação (Borio et al., 

2001), a incentivos perversos, ao aumento da concorrência verificada após a liberalização do 

sector bancário ou à perda de memória institucional quanto à possibilidade de colapso dos 

preços dos imóveis (Berger e Udell, 2004).  

Tversky e Kahneman (1982) referem que os agentes decisores tendem a formular 

probabilidades subjectivas na base de “availability heuristic”, i.e., com base na facilidade 

com que os agentes decisores imaginam que um dado evento irá ocorrer. A facilidade com 

que o evento pode ser imaginado está altamente correlacionada com a frequência com que o 

evento ocorre, sendo uma medida razoável para estimar eventos com elevada frequência. 

Mas a facilidade de previsão tende a ser afectada por outros factores como seja o tempo que 

decorreu desde a última ocorrência. Simon (1978) refere que a tendência para subestimar a 

probabilidade de um colapso dos preços do imobiliário é também exacerbada pela “thresold 

heuristic”. Quando a probabilidade subjectiva cai abaixo de um determinado limiar (ʌ* na 

figura 7) essa probabilidade é tratada pelos agentes como sendo zero. 

 Estes dois factores tendem em conjunto a causar “disaster myopia”, ou seja, a 

tendência para que ao longo do tempo haja uma subestimação da probabilidade de choques 

negativos. Os gestores dos bancos tendem a considerar a existência de uma probabilidade 

positiva, mas limitada, quanto ao surgimento de um colapso nos preços do imobiliário, na 

medida em que estes não conhecem à priori esta probabilidade, nem dispõem de informação 

suficiente para a sua extrapolação. No decorrer da fase ascendente do ciclo de preços do 

imobiliário, esta probabilidade subjectiva de surgimento de um colapso nos preços tende a 
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diminuir, levando os bancos a concederem mais crédito e a um número mais alargado de 

clientes. Por outro lado, clientes julgados muito arriscados na fase anterior do ciclo, tendem 

a obter crédito de forma mais fácil na fase de expansão. Em consequência, a qualidade dos 

portfolios de empréstimos são susceptíveis de se deteriorar e de tornarem-se muito 

arriscados na fase de maturidade do ciclo. Como refere Herring e Wachter (1999) o sistema 

financeiro tende a tornar-se vulnerável a crises nos períodos em que as condições financeiras 

são favoráveis e nas quais a probabilidade do surgimento de um colapso é tida como nula. 

No contexto do “disaster myopia” a qualidade dos activos dos bancos tende a degradar-se 

sem que haja pelos bancos a consciência de aceitação de um nível de risco mais elevado. 

 

Figura 7. Disaster Myopia 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adaptado de Herring e Wachter (1999) 
 

 

O “disaster myopia” tende a ser partilhado por um número elevado de bancos face ao 

contexto de incerteza e a ser exacerbado pelo aumento da concorrência, originando 

comportamentos de herding, no qual os bancos tendem todos a tomar elevadas exposições ao 

sector imobiliário. O “disaster myopia” tende também a afectar os reguladores, pois também 

tendem a estar sujeitos ao mesmo enviesamento de percepção dos bancos.  
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Quando o choque ocorre, o “disaster myopia” tende a tornar-se em “disaster 

magnification”. A “availability heuristic” tende a exacerbar as condições financeiras porque, 

após a ocorrência do choque (t+n’ na figura 7) é fácil todos os agentes imaginarem outro 

grande declínio nos preços do imobiliário, pelo que a probabilidade subjectiva tende a 

aumentar acima da correcta probabilidade choque. Guttentag e Herring (1984) revelam que 

tal facto originará um rápido aumento da taxa de juro, com os bancos a tentarem reduzir a 

exposição ao imobiliário e a aumentarem os prémios de risco, como resposta ao rápido 

aumento das probabilidades de choque. O aumento das restrições na concessão de crédito 

tende a aumentar para os agentes que não conseguem oferecer uma posição contratual 

credível que compense o aumento de risco de default percebido. Também os reguladores e 

supervisores tendem a sofrer de “disaster magnification”, contribuindo com exigências para 

o exacerbar da crise económica. 

Este fenómeno é ainda agravado pelo facto de muitos bancos adiarem os 

ajustamentos das perdas no crédito concedido para as fases de recessivas do ciclo de preços 

do imobiliário, levando a um maior impacto do ciclo económico no capital e rendibilidade 

dos bancos (Laeven e Majnoni, 2003). 

O fenómeno de “disaster myopia” tende assim a induzir os bancos na tomada 

excessiva de riscos. O prémio de risco exigido pode não ser suficiente para compensar as 

potenciais perdas. 

 

5.2.2.2. Outros�Factores�de�Risco�e�Rendibilidade�dos�Bancos�
 

A literatura sobre a análise do risco e rendibilidade dos bancos é extensa, não sendo 

nosso objectivo fazer aqui uma cobertura extensiva. Na análise destacamos os estudos sobre 

o sector bancário europeu, que utilizam como indicadores de desempenho dos bancos, 

variáveis de risco e rendibilidade. O objectivo é caracterizar as variáveis de risco e 

rendibilidade usadas nos vários estudos e assegurar que os resultados obtidos para as 

variáveis associadas ao sector imobiliário não sofrem de enviesamento por omissão de 

variáveis.  
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5.2.2.2.1. Risco�de�Crédito�
 

x Factores�Macroeconómicos�

A evidência empírica revela a existência de uma relação próxima entre o ciclo 

económico e o risco de crédito dos bancos. Quando o crescimento económico é reduzido ou 

mesmo negativo, as empresas e famílias vêem os seus rendimentos reduzirem-se, situação 

que provoca o aumento do incumprimento dos créditos juntos dos bancos. No presente 

estudo é utilizada a taxa de crescimento do PIB como medida da actividade económica, 

porque o PIB é uma medida mais informativa que outras variáveis macroeconómicas, tais 

como variação do desemprego, salários reais e taxas de juro reais (Salas e Saurina, 2002).  

Dependendo do nível de endividamento das empresas e famílias, as alterações da 

actividade tendem a ter efeitos diferenciados sobre o risco de crédito. Além disso, estes 

efeitos tendem a variar de país para país, devido a diferenças na composição do 

endividamento das famílias e empresas (endividamento de curto e longo prazo), e na relação 

entre os bancos e as empresas. Davis (1992) refere que em países como os EUA, Reino 

Unido, Canadá e França, aumentos do endividamento das empresas aumentam a 

probabilidade de insolvência. No Japão, o efeito é contrário. A Alemanha surge numa 

posição intermédia (relacionamento estatisticamente insignificante). No sistema financeiro 

japonês, existe uma relação próxima entre os bancos e as empresas que proporciona aos 

bancos elevada informação sobre a correcta situação financeira das empresas. Desta forma, 

os bancos tendem a ser menos relutantes no financiamento das empresas em períodos de 

recessão, mesmo que o rácio de endividamento das empresas seja elevado62.  

 

x Factores�Microeconómicos�

Salas e Saurina (2002) apontam a taxa de crescimento da concessão de crédito, a 

composição do portfolio de crédito dos bancos e os incentivos para políticas de crédito com 

maior risco como os três principais grupos de variáveis microeconómicas que, pelo menos 

em teoria, tendem a explicar a tomada de risco pelos bancos. 

O rápido crescimento do crédito é considerado uma das principais causas do aumento 

do risco dos bancos. Clair (1992) e Solttila e Vihriälä (1994), após controlo da composição 

do portfolio de crédito dos bancos, encontram evidência de que o crescimento de crédito 

                                                 
62 Petersen e Rajan (1994) mostram que a existência de uma relação muito próxima entre o banco e a empresa 
origina um aumento a disponibilidade de fundos para esta última. 
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passado explicava o nível corrente de crédito malparado. Kwan e Eisenbeis (1997) 

demonstram empiricamente que os bancos em situações de elevado crescimento são mais 

arriscados. Salas e Saurina (2002) referem que os bancos apostados em aumentar a sua quota 

de mercado tendem a registar uma redução dos níveis de qualidade exigidos aos clientes. 

Quando um banco tenta aumentar a sua quota de mercado esta é conseguida na maioria das 

situações com clientes de menor qualidade, pois cada banco tenta sempre conservar os seus 

melhores clientes. Consequentemente os bancos que pretendem aumentar a sua quota de 

mercado tendem a estar afectados por problemas de selecção adversa. 

A monitorização do crédito constitui outro dos elementos essenciais para uma 

correcta política de concessão de crédito. Para o efeito é necessária a existência de uma 

eficaz estrutura de análise do risco e controlo interno. A escassez ou incorrecta utilização dos 

recursos alocados a esta tarefa poderá afectar a solvabilidade do banco. Berger e DeYoung 

(1997) revelam que a redução pelos bancos dos custos operacionais surge associada a 

prévios aumentos do crédito malparado. Kwan e Eisenbeis (1997) referem ainda que os 

bancos ineficientes revelam uma maior propensão à tomada de risco.     

Um outro factor que pode afectar o risco de crédito é a composição do portfolio de 

crédito dos bancos, isto porque, os vários produtos de crédito tendem a possuir diferentes 

riscos. A estrutura do balanço, em particular o portfolio de crédito, reflecte o risco de crédito 

aceite pelos gestores. Pensala e Solttila (1993), Randall (1993), Murto (1994), Domowitz e 

Sartain (1999), entre outros, referem que as diferentes categorias de crédito apresentam 

diferentes níveis de risco, surgindo os sectores do Real Estate e da construção como os 

sectores mais arriscados, seguidos do crédito comercial e industrial e, finalmente o crédito 

para aquisição de habitação. Pensala e Solttila (1993) referem que o crédito hipotecário para 

aquisição de habitação foi responsável por uma quantidade reduzida do crédito malparado, 

aquando da crise financeira na Finlândia no inicio da década de 90, pelas seguintes razões: 

1) o rácio “loan to value” (LTV) neste tipo de crédito mostrou-se adequado do ponto de vista 

dos bancos; 2) é mais difícil aos proprietários do activo ficarem numa situação de 

insolvência e dessa forma não pagarem o valor das dívidas acima do valor do colateral; 3) o 

rendimento dos proprietários do activo não caíram de forma brusca quando comparados com 

os custos do serviço da dívida. 

 Keeton e Morris (1988) analisam se o elevado nível de crédito malparado de alguns 

bancos é o resultado de uma política deliberada de concessão de crédito com elevado risco, 

antecipada com a cobrança pelos bancos de elevadas taxas de juro (elevado prémio de risco). 
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Os autores concluem que os bancos que aplicam as maiores taxas de juro são aqueles que 

anteriormente tiveram níveis elevados de crédito malparado. 

 A existência de incentivos por parte dos gestores para políticas de tomada de elevado 

risco pode constituir outro dos determinantes do risco de crédito dos bancos. Os bancos com 

problemas de insolvência podem tentar resolver este problema com uma rápida expansão 

para sectores com elevada rendibilidade mas igualmente com elevado risco. Para esta 

situação contribui o facto de os accionistas e gestores terem pouco a perder, dada a sua 

responsabilidade limitada e devido ao facto destes bancos terem um reduzido nível de 

capital. Um exemplo de uma possível situação é o que acontece quando as margens dos 

bancos decrescem continuamente. Os gestores podem atempadamente compensar a redução 

das margens, adoptando políticas de crédito mais arriscadas que poderão eventualmente 

aumentar o crédito malparado. 

 Petersen e Rajan (1995) referem a existência de uma maior percentagem de novas 

empresas financiadas quando o mercado bancário está concentrado. De acordo com os 

autores se os bancos têm poder de monopólio, estes têm possibilidade de cobrar taxas de juro 

mais elevadas no futuro, o que significa que o banco pode financiar um maior número de 

cliente de menor qualidade, ou que, estes clientes podem receber fundos do banco em 

períodos de crise financeira. Esta situação tenderá a não acontecer em mercados 

competitivos, pois aqui não há a possibilidade de recuperar no futuro perdas presentes pois 

os clientes não estão dispostos a pagar uma taxa de juro superior à taxa de mercado.  

 

5.2.2.2.2. Rendibilidade��
 

x Factores�Macroeconómicos�

Valverde e Fernández (2007) utilizam o PIB real na análise dos determinantes da 

margem bruta dos bancos europeus63. Os autores referem que a relação entre a margem bruta 

dos bancos e o crescimento económico depende da correlação entre os preços, custos e o 

ciclo económico. O crescimento económico tende a surgir negativamente relacionado com 

os preços e custos dos bancos, contudo a extensão em que estas variáveis surgem afectadas é 

                                                 
63 Maudos e Guevara (2004), Valverde e Fernández (2007) e Lepetit et al. (2008b), entre outros, utilizam a 
variável Net Interest Margin (NIM) como proxy da rendibilidade dos bancos. A variável mede a diferença, em 
termos de rendimento, entre os juros activos e os juros passivos das operações bancárias realizadas pelos 
bancos, face ao total do activo. É semelhante à margem bruta das empresas não financeiras. 
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variada. Carbó et al. (2003) referem que os efeitos líquidos do crescimento económico nas 

margens dos bancos podem não ser claramente determinados. 

Valverde e Fernández (2007) inserem na análise dos determinantes da margem bruta 

a nível europeu uma dummy que indica se o banco opera num sistema financeiro baseado na 

banca ou no mercado capitais. Esta variável tem por objectivo evidenciar os efeitos 

potenciais sobre as margens de acordo com a estrutura do sistema financeiro. Os autores 

utilizam o indicador compósito – peso médio do sector bancário e do mercado de capitais 

relativamente ao PIB, desenvolvido por Levine (2002), para classificar os países em cada um 

daqueles diferentes sistemas financeiros.   

 
 

x Factores�Microeconómicos�

Uma parte da literatura sobre o sector bancário concentra-se na análise dos elementos 

determinantes das margens brutas. O estudo pioneiro de Ho e Saunders (1981), adoptando a 

concepção dos bancos como meros intermediários entre depositantes e os clientes, referem 

que a margem bruta possui duas componentes básicas: o grau de competição dos mercados e 

o risco de taxa de juro ao qual se encontra exposto o banco. Este modelo é expandido por 

outros estudos: Allen (1988) alarga o modelo prevendo a existência de diferentes tipos de 

crédito e depósito. McShane e Sharpe (1985) alteram a fonte de risco de taxa de juro, 

situando-a na incerteza do mercado monetário em vez da taxa de juro dos créditos e 

depósitos. Angbanzo (1997) estende o modelo no sentido de este ter em conta o risco de 

crédito para além do risco de taxa de juro.  

De acordo com o modelo teórico desenvolvido por Maudos e Guevara (2004), os 

determinantes das margens de juro “puras” são os seguintes: a estrutura competitiva do 

mercado, os custos operacionais, a aversão ao risco, a volatilidade das taxas de juro do 

mercado monetário e o risco de crédito. Segundo os autores os bancos que incorram em 

elevados custos unitários terão necessariamente necessidade de trabalhar com elevadas 

margens no sentido de poderem cobrir os elevados custos operacionais. De observar que 

mesmo na ausência de poder de mercado ou qualquer tipo de risco, uma margem positiva 

será sempre necessária no sentido de cobrir os custos operacionais64. 

                                                 
64 Maudos e Guevara (2004) referem que “the extension of the model realized in this paper yield the inclusion 
of an additional term, the average operating costs, in the explanatory equation of the interest margin. 
Consequently, firms that incur high unit costs will logically need to work with higher margins to enable them 
cover their higher operating costs. Observe that, even in the absence of market power and of any kind of risk, a 
positive margin will be necessary in order to cover operating costs.” 
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Maudos e Guevara (2004) referem ainda que na prática podem existir outras 

variáveis que explicam as margens brutas, que capturam a influência dos factores 

institucionais, de regulação e da qualidade de gestão, que potencialmente podem distorcer a 

margem de juro “pura” e que são difíceis de incorporar no modelo teórico. Também 

Saunders e Schumacher (2000) argumentam que a regulação sobre a forma de restrições de 

taxa de juro sobre os depósitos, reservas mínimas e rácios de solvabilidade possuem um 

impacto significativo sobre a margem bruta dos bancos.  

Acharya et al. (2006) encontram um efeito marginal em forma de U e em função do 

risco, entre o grau de concentração do crédito concedido e a rendibilidade obtida, para uma 

amostra de bancos italianos. Os resultados sugerem que, empiricamente, se verificam 

algumas deseconomias de diversificação nos bancos que expandem as suas actividades para 

sectores com elevada competição ou para os quais não existe experiência anterior. Os 

resultados revelam que essas deseconomias se materializam na deterioração da qualidade do 

portfolio de crédito concedido simultaneamente com a redução da rendibilidade dos bancos 

(possivelmente devido a uma pior monitorização, selecção adversa, aumento das despesas 

gerais, ou uma combinação destes factores). 

 

5.3. Hipóteses,�Metodologia�e�Amostra�

5.3.1. Hipóteses�de�Investigação�
 

Como foi referido anteriormente, o efeito colateral e o fenómeno de “disaster 

myopia” tendem a provocar durante o ciclo de crescimento dos preços do imobiliário um 

aumento do peso do crédito para a aquisição de habitação. Herring e Wachter (1999) 

apontam a possível existência de um fenómeno de “disaster myopia”, i.e., a tendência para 

alteração da atitude face ao risco pelos bancos ao longo do ciclo de preços do imobiliário. 

Neste contexto, a qualidade dos activos dos bancos tende a degradar-se sem que haja pelos 

bancos a consciência da aceitação de um nível de risco mais elevado. Contudo, a existir uma 

política generalizada dos bancos de adiamento do reconhecimento das perdas no crédito 

concedido para a fase do colapso dos preços do imobiliário, a relação entre o peso do crédito 

para aquisição de habitação e o risco de crédito dos bancos tende a ser revelada a posteriori, 

na fase do colapso dos preços do imobiliário.  
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Tsatsaronis e Zhu (2004) referem a existência de significativas diferenças entre os 

países que compõem a U.E. no que respeita a um conjunto de características do mercado de 

crédito hipotecário. As diferenças institucionais respeitantes ao mercado hipotecário ao 

influenciarem o grau de tomada de risco pelos bancos, podem ajudar a explicar eventuais 

diferenças do impacto do peso do crédito hipotecário no risco de crédito dos bancos. É de 

esperar que os bancos dos países que apresentam práticas de concessão de crédito menos 

conservadoras (elevados rácios de alavancagem, possibilidade de extracção de capital e uso 

de preços de mercado na valorização dos imóveis) apresentem uma maior propensão à 

tomada de risco. 

Em linha com estes trabalhos, colocamos as seguintes hipóteses de investigação: 

Hipótese 1: Qual o impacto esperado do aumento do peso relativo do crédito para 

aquisição de habitação no risco de crédito dos bancos? O impacto observado depende da fase 

do ciclo dos preços do imobiliário e de factores institucionais do mercado? 

O efeito marginal do peso do crédito para aquisição de habitação (RMShare) no risco 

de crédito dos bancos é dado por: 

݀ሺܴܭܵܫ௧ሻ
݀ሺܴ݁ݎ݄ܽܵܯ௧ሻ

ൌ ଵଵߙ  ଵଶߙ כ  ௧ିଵ�������������������������������������������������ሺͷǤͳሻܧܥܫܴܴܲܲ

em que,  RISK é a proxy do risco de crédito; RMSHARE é o peso do crédito para 

aquisição de habitação no total dos activos do banco e RPPRICE a taxa de crescimento real 

dos preços do mercado residencial de habitação. 

O resultado obtido permite averiguar se o crédito para aquisição de habitação tem um 

impacto positivo ou negativo sobre o risco de crédito dos bancos e se o efeito sobre o risco 

de crédito do banco é crescente ou decrescente com o aumento dos preços do mercado 

imobiliário residencial (dado pelo parâmetro Į12). 

 

Hipótese 2: Qual o impacto esperado do aumento do peso relativo do crédito para 

aquisição de habitação na rendibilidade dos bancos? O impacto observado depende da fase 

do ciclo dos preços do imobiliário residencial? 

O efeito marginal do peso do crédito para aquisição de habitação (RMShare) no risco 

de crédito dos bancos é dado por: 

݀ሺܫܩܴܣܯ ௧ܰሻ
݀ሺܴ݁ݎ݄ܽܵܯ௧ሻ

ൌ ଵଶߙ  ଵଷߙ כ  ௧ିଵ�������������������������������������������������ሺͷǤʹሻܧܥܫܴܴܲܲ

em que,  MARGIN é a proxy da rendibilidade do banco; RMSHARE é o peso do 

crédito para aquisição de habitação no total dos activos do banco e RPPRICE a taxa de 
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crescimento real dos preços do mercado residencial de habitação ou a taxa de crescimento 

acumulada real dos preços do mercado residencial de habitação.  

O resultado obtido permite averiguar se o crédito para aquisição de habitação tem um 

impacto positivo ou negativo sobre a rendibilidade dos bancos e se o efeito sobre a 

rendibilidade do banco é crescente ou decrescente com o aumento dos preços do mercado 

imobiliário residencial (dado pelo parâmetro Į13). 
 

A teoria tradicional da banca baseada no argumento da delegação da monitorização 

recomenda que é óptimo para o banco a diversificação da sua carteira de crédito por vários 

sectores de actividade ou projectos (ver por exemplo, Boyd e Prescott, 1986). Acharya et al. 

(2006), por sua vez, apontam a possível existência de deseconomias de escala para os bancos 

com políticas de tomada de risco, quando se expandem para outros sectores de actividade ou 

activos devido à existência de menores incentivos de monitorização e deterioração da 

qualidade da carteira de crédito dos bancos.  

Acharya et al. (2006) referem que a relação entre rendibilidade e o grau de 

concentração da actividade bancária pode estar dependente de forma não linear do risco dos 

bancos. De acordo com a teoria tradicional de gestão de carteiras, a diversificação aumenta a 

tendência central da distribuição da carteira de crédito. Contudo, quando a dívida apresenta 

um risco elevado e a tendência central de distribuição é reduzida em relação ao nível de 

endividamento, a diversificação da carteira de activos pode de facto aumentar probabilidade 

de insolvência do banco. Isso ocorreria, por exemplo, se o downside risk da carteira de 

crédito bancário é substancial. Para fins de ilustração, a figura 8 apresenta a função de 

densidade de probabilidade de duas distribuições normais com desvios-padrão diferentes 

mas média comum igual a zero. Supondo que essas distribuições, correspondem a duas 

distribuições possíveis quanto à política de crédito bancário do banco, e ainda, que o nível de 

dívida varia ao longo do eixo dos x, se o nível da dívida está à esquerda de zero, por 

exemplo, em x=-1, então uma redução do desvio-padrão ao diminuir a probabilidade de 

ocorrência de eventos na cauda esquerda da distribuição (estados de “default”), reduz a 

probabilidade de default. No entanto, se o nível de endividamento está à direita de zero, por 

exemplo, em x=1, então uma redução do desvio-padrão ao diminuir a probabilidade de 

ocorrência de eventos na cauda direita da distribuição (estados de “no-default”), aumenta a 

probabilidade de default. O facto de da distribuição dos retornos de uma carteira típica de 

crédito ser por natureza enviesada à esquerda, implica que o nível de endividamento pode 

não necessitar de ser demasiado elevado para que este efeito surja. Assim, pode haver uma 
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relação em forma de U-invertida entre a rendibilidade e o grau de diversificação da carteira 

de crédito, quando o nível de risco aumenta de um nível reduzido para elevado. Desta forma, 

a relação entre a rendibilidade e o grau de concentração da carteira de crédito tende a ser 

uma relação em forma de U e em função do risco.    

  

 

Figura 8. Efeito da Diversificação (Concentração) do Crédito Bancário na 
Probabilidade de Insolvência 

A figura apresenta a função de densidade de probabilidade, Prob(z<x), para duas distribuições normais com 
desvios-padrão diferentes e com média comum igual a zero. A linha a tracejado evidencia as “menos 
diversificadas”, que apresentam um desvio-padrão de 1.0, enquanto a linha a cheio designada de “mais 
diversificadas” possui um desvio-padrão menor de valor 0.5. Para fins de ilustração, Z é tratado como sendo a 
distribuição dos retornos dos bancos e X o nível de endividamento do banco (numa escala adequada). Se o 
nível de endividamento X está à esquerda da tendência central zero, por exemplo, x=-1, uma diminuição do 
desvio-padrão, através da redução da ocorrência de eventos na cauda esquerda da distribuição (estados de 
“default”) reduz a probabilidade de default. Contudo, se o nível de divida X se situa ao lado direito de zero, por 
exemplo, x=1, então uma diminuição do desvio-padrão pela redução da ocorrência de eventos no lado direito 
da distribuição (estados de “no-default”), aumenta a probabilidade de default.      
 

 
Fonte: Acharya et al. (2006) 

 

Um outro factor que reforça a relação não linear entre a rendibilidade e o peso do 

crédito para a habitação surge do conflito de interesses entre accionistas e credores do banco. 

Especificamente, um aumento da probabilidade de insolvência reduz os incentivos dos 

accionistas em monitorizar os seus créditos. Se o portfolio de crédito tem um elevado 

downside risk (i.e., uma elevada probabilidade dos retornos dos activos se situarem abaixo 

dos juros dos depósitos, tornando o banco insolvente), uma melhoria da monitorização do 
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crédito e por seu lado da qualidade da carteira de activos, produzirá maiores benefícios para 

os credores do que para os accionistas. Como o custo de monitorização é suportado pelos 

accionistas dos bancos (residual claims), se a carteira de crédito possui um elevado 

downside risk, então um aumento da diversificação gera incentivos mais fracos para os 

accionistas dos bancos controlarem o crédito concedido. Este, por sua vez, leva a uma 

redução da rendibilidade do banco. 

Face às teorias expostas poderá verificar-se uma relação não linear em forma de U e 

em função do risco, entre o peso do crédito para aquisição de habitação e a rendibilidade 

obtida, o que investigámos com a hipótese 3: 

Hipótese 3: A relação entre a rendibilidade dos bancos e o peso do crédito para 

aquisição de habitação é não linear? A relação entre a rendibilidade dos bancos e o crédito 

para aquisição de habitação é em forma de U e em função dos níveis de risco? 

O efeito marginal do aumento do peso do crédito para aquisição de habitação 

(RMShare) na rendibilidade dos bancos é dado por: 

݀ሺܫܩܴܣܯ ௧ܰሻ
݀ሺܴ݁ݎ݄ܽܵܯ௧ሻ

ൌ ଵଶߙ  ଵଷߙ כ ௧ܭܵܫܴ ןଵସכ  ௧ଶ�����������������������������������������ሺͷǤ͵ሻܭܵܫܴ

em que,  MARGIN é a proxy da rendibilidade do banco; RMSHARE é o peso do 

crédito para aquisição de habitação no total dos activos do banco e RISK é a proxy do risco 

de crédito do banco. 

Se o efeito marginal da concentração do crédito para a aquisição de habitação na 

rendibilidade dos bancos é em forma de U e em função do risco, então: 

ଵଷ൏ן Ͳ�݁� ଵସן Ͳ                                                                                        (5.4) 

 

 

5.3.2. Definição�das�Especificação�e�das�Variáveis�dos�Modelos�
 

5.3.2.1. Modelo�de�Risco�de�Crédito�dos�Bancos�

No sentido de estudar os efeitos do crédito para aquisição de habitação no risco de 

crédito dos bancos o seguinte modelo é estimado: 
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௧ܭܵܫܴ ൌןଵ ௧ିଵܭܵܫܴ  ଶן
ଵ
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ܦܩ ௧ܲି ןଷ ௧ܯܣܨܦ ןସ ܯܧܦ ௧ܲ
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ଷ

ୀଶ
 ଽן ܶܫܷܳܧ ܻ௧ି 

ଷ

ୀଶ
ଵן� ௧ିଷܯܧܴܲ

ןଵଵ ௧݁ݎ݄ܽܵܯܴ ן�ଵଶ ௧݁ݎ݄ܽܵܯܴ כ ௧ିଵ݁ܿ݅ݎܴܲܲ � ߟ   ௧�����������ሺͷǤͷሻߝ
 

 

em que, RISK é a proxy do risco de crédito dos bancos medida pelo rácio entre 

provisões para perdas em crédito concedido e o total de crédito (Loan Loss Provisions to Net 

Loans)65; GDP é a taxa de crescimento real do PIB; DFAM é o rácio do endividamento das 

famílias face ao PIB; DEMP é o rácio do endividamento das empresas face ao PIB; 

LOAN_TO_ASSETS é o rácio entre o total de crédito e o total de activos; INEF é o rácio 

“operating costs to gross income”; SIZE é o rácio entre os activos do banco i e o total de 

activos dos bancos; MARGIN é a proxy da rendibilidade dos bancos medida pela “net 

interest margin” (margem bruta); EQUITY é o rácio entre o capital e o total de activos; 

PREM: obtida pela diferença entre “interest icome over total assets and the interbank 

interest rate”; RMSHARE é o peso do crédito para aquisição habitação no total do activo 

banco; RPPRICE é a taxa de crescimento real dos preços do mercado residencial de 

habitação. 

 Como determinantes do risco de crédito dos bancos são usadas as seguintes variáveis 

explicativas66: 

a) Rácio do Crédito Malparado do período anterior (RISK). O rácio actual está 

relacionado com o do período anterior, pois o crédito malparado tende a não surgir de 

forma contemporânea no balanço. Um sinal positivo deve encontrar-se para o 

coeficiente (Į1 > 0). 

b) Taxa de Crescimento Real do PIB (GDP). Mede o impacto da actividade económica 

agregada. Quanto maior o crescimento económico menor tende a ser o grau de 

incumprimento dos agentes económicos (Į2 < 0). 

                                                 
65 Angbazo (1997), Salas e Saurina (2002), Maudos e Guevara (2004), Acharya et al. (2006) e Lepetit et al. 
(2008a, 2008b), entre outros, também utilizam o rácio entre provisões para perdas em crédito concedido e o 
total de crédito (Loan Loss Provisions to Net Loans) como medida do risco de crédito dos bancos.  
66 Para um maior aprofundamento da importância da gestão dos riscos e dos determinantes do risco de crédito 
aconselhámos a leitura do capítulo 8 de Freixas e Rochet (2008).  
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c) Rácios de Endividamento das Famílias face ao PIB (DFAM) e de Endividamento das 

Empresas face ao PIB (DEMP). Estes rácios são uma medida do nível de 

endividamento dos agentes. São esperados sinais positivos para ambos os 

coeficientes (Į3 > 0 e  Į4 > 0). 

d) Rácio entre o Total de Crédito e o Total do Activo (LOAN_TO_ASSETS) desfasado. 

A imposição de um rápido crescimento da quota de mercado pode levar o banco a 

reduzir os padrões de qualidade para os seus clientes. Contudo desde que o crédito é 

concedido até tornar-se um problema, há um desfasamento temporal desconhecido e 

variável. Para medir os efeitos temporais são introduzidos na regressão três 

desfasamentos temporais, com inicio em t-2. Se forem colocados desfasamentos 

antes de t-2, estes tendem a estar correlacionados de forma espúria com a variável 

dependente através do denominador. São esperados coeficientes positivos para estas 

variáveis (Į5 > 0). 

e) Nível de Ineficiências do Banco (INEF), dado pelo rácio “Operating Costs to Gross 

Income”. Um elevado valor para o rácio é indicador de existência de ineficiências de 

gestão. É de esperar que os bancos com uma melhor gestão possuam um menor nível 

de crédito malparado (Į6 > 0). 

f)  Dimensão Relativa do Banco (SIZE), dada pelo rácio entre os activos do banco i e o 

total de activos dos bancos, no período t. Foi referido na secção anterior que alguns 

autores usam esta variável para medir o risco das políticas de diversificação. É de 

esperar que os gestores de bancos com um activo elevado façam uma maior 

diversificação do investimento em diferentes segmentos geográficos e de negócio e 

se revelem mais aptos a gerir choques assimétricos. Se a dimensão relativa constituir 

uma boa proxy da diversificação do risco é de esperar que o seu coeficiente assuma 

um valor negativo (Į7 < 0). Por outro lado, esta variável pode estar a captar o poder 

de mercado do banco. Nesta situação será de esperar um sinal positivo para o 

coeficiente, pois quando aumenta o poder de mercado do banco aumenta a 

probabilidade de concessão de crédito a empresas com maior risco de crédito (Į7 > 

0). 

g) Medida de Rendibilidade (MARGIN) obtida pela variável “Net Interest Margin”, 

desfasada em dois e três períodos. Esta medida da margem bruta, não é mais do que o 

rácio entre a diferença, em termos de rendimento, entre os juros activos e os juros 
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passivos das operações bancárias realizadas pelos bancos, face ao total do activo. A 

presente variável não só reflecte a rendibilidade do crédito bancário, mas incorpora 

também um prémio de risco. O aumento do risco tenderá a provocar um aumento da 

margem bruta, razão pela qual as variáveis surgem desfasadas. É assim de esperar um 

sinal positivo para o coeficiente associado a esta variável (Į8 >0). 

h) Rácio de Solvabilidade (EQUITY) é dado pelo rácio entre Capital e o Total de 

Activos. As alterações de política na concessão de crédito não são causadas apenas 

por alterações nas margens dos bancos mas também por problemas de solvência. O 

impacto das dificuldades de solvência no montante de crédito malparado tende a 

surgir desfasado no tempo. Quando o rácio de solvência é elevado os incentivos para 

a tomada de riscos são menores. Desta forma é de esperar um coeficiente negativo 

para o coeficiente associado à variável (Į9 < 0). Contudo, rácios de capital reduzidos 

podem induzir os bancos em “gamble for resurrection”, podendo causar impactos 

opostos nas decisões dos bancos.  

i) Risco de Crédito (PREM). O prémio do risco de crédito é obtido pela diferença entre 

“interest income over total assets and the interbank interest rate”. O aumento ex post 

do risco de crédito pode ser antecipado pela alteração ex ante do prémio de risco dos 

juros dos créditos. O desfasamento temporal de dois anos tem por objectivo medir a 

componente ex ante do risco de crédito. Se o grau de risco dos créditos estiver 

correctamente inserido no preço do crédito, o coeficiente associado à variável deve 

ser positivo e estatisticamente significativo (Į11 > 0). Contudo, é possível não 

encontrar-se um impacto positivo se a elevada concorrência no mercado origina 

estratégias de subsidiação entre os diferentes produtos que compõem o portfolio do 

banco.  

j) Variáveis respeitantes ao peso do crédito para aquisição de habitação no activo do 

banco (RMShare) e à taxa de crescimento real dos preços do mercado residencial de 

habitação no país (ou da região, para os bancos com uma exposição ao mercado 

imobiliário a uma escala regional) (RPPRICE).  

k) Și captura os efeitos não observáveis das características intrínsecas de cada banco (a 

aversão ao risco dos gestores, as suas preferências por maximização dos lucros ou 

crescimento, etc.). İit é o termo de erro aleatório. 
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5.3.2.2. Modelo�de�Rendibilidade��

 

Angbazo (1997), Saunders e Schumacher (2000) e Maudos e Guevara (2004), 

Valverde e Fernández (2007) e Lepetit et al. (2008b), entre outros, utilizam a variável “Net 

Interest Margin” como proxy da rendibilidade dos bancos. No presente estudo é utilizada 

essa mesma variável como proxy da rendibilidade dos bancos.  

No sentido de testar a relação entre a rendibilidade dos bancos e o peso do crédito 

para aquisição de habitação no activo dos bancos, em função da fase do ciclo de preços do 

imobiliário residencial, é estimada a seguinte regressão linear:  
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ଶ

ୀଵ
ן ௧ܫܪܪ ଼ן ௧ܨܧܰܫ

 ଽן� οܣܱܮ ܰ௧  ଵן ܶܫܷܳܧ ܻ௧ି 
ଷ
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De seguida, no sentido de estudar se a relação entre a rendibilidade dos bancos e o 

crédito para aquisição de habitação é em forma de U e em função dos níveis de risco é 

estimado o seguinte modelo: 

ܫܩܴܣܯ ܰ௧ ൌןଵ ܫܩܴܣܯ ܰ௧ିଵ  ଶן
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 Como determinantes da rendibilidade dos bancos são usadas as seguintes variáveis: 

a) Rendibilidade do período anterior (MARGIN). A rendibilidade actual tende a estar 

relacionada com a do período anterior. Um sinal positivo deve encontrar-se para o 

coeficiente (Į1 > 0). 

b) Taxa de crescimento do PIB (GDP). A relação entre a margem bruta do banco e o 

crescimento económico depende da correlação entre os preços, custos e o ciclo de 

negócios. O crescimento económico surge negativamente relacionado com os preços 

e os custos. Contudo a extensão em que estas variáveis são afectadas podem ser 

significativamente diferentes, o que significa que o efeito líquido na margem bruta 

pode não ser claramente determinado (Carbó et al., 2003).  

c) Estrutura do Sistema Financeiro (BBMB). É usada uma variável dummy com o 

objectivo de evidenciar os efeitos potenciais sobre a margem bruta dos bancos da 

estrutura do sistema financeiro. A variável dummy assume o valor 1 para os bancos 

que operam em sistemas financeiros baseados no sector bancário e o valor 0 para os 

sistemas baseados no mercado de capitais. 

d) Risco de Crédito (RISK) definido pelo valor do rácio “Loan Loss Provisions to Net 

Loans” desfasado em um e dois períodos. A variável surge desfasada na medida em 

que não se espera que os parâmetros de risco afectem a margem bruta de forma 

contemporânea. Um maior prémio de risco deve ser exigido pelo banco quando 

aumenta o risco de crédito (Į4 > 0).  

e) Risco de Liquidez (LIQ), dado pelo rácio “Liquid Assets to Short Term Funding”. O 

risco de não haver suficiente liquidez, pode forçar os bancos a solicitar fundos de 

emergência a um custo excessivo. Angbazo (1997) refere que o risco de liquidez 

tende a afectar a margem dos bancos positivamente (Į5 > 0). 

f) Volatilidade da Taxa de Juro Mercado (SDR3M) é utilizada como proxy do risco de 

taxa de juro. A incerteza no mercado monetário reflecte-se no modelo teórico pela 

variância da taxa juro de mercado. A proxy empírica para esta variável é 

consequentemente baseada numa medida de volatilidade da taxa de juro de mercado, 

como seja o desvio-padrão anual da taxa de juro interbancária a 3 meses diária. A 

variável surge desfasada na medida em que não se espera que a volatilidade da taxa 

de juro do mercado afecte a margem bruta de forma contemporânea. Espera-se que o 
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risco de taxa de juro aumente a margem bruta dos bancos (Saunders e Schumacher, 

2000) (Į6 > 0). 

g) Índice Herfindahl e Hirschman (HHI) obtido através do total dos activos dos bancos 

no mercado nacional. Teoricamente o nível de concentração da actividade bancária e 

as margens brutas dos bancos tendem a estar positivamente relacionadas (Į7 > 0). 

Contudo esta relação pode ser influenciada por terceiras variáveis e as margens 

brutas podem assim surgir negativamente afectadas pela concentração (ver por 

exemplo, Cetorelli e Gambera, 2002). A variável HHI foi obtida de dois relatórios do 

Banco Central Europeu (ECB, 2005 e 2010). 

h)  Nível de Ineficiências do Banco (INEF), dado pelo “Cost to Income Ratio”. A 

existência de elevados custos operacionais tende a sinalizar elevadas ineficiências 

operacionais. Contudo bancos que experimentam elevados custos poderão querer 

aumentar os preços nessa medida (se gozam de poder de mercado), pelo que tende a 

haver um aumento da margem bruta (Altunbas et al., 2001) (Į8 > 0). Maudos e 

Guevara (2004) referem que esta proxy pode, em alternativa, indicar a qualidade ou 

eficiência da gestão. Uma maior qualidade de gestão tende a existir quando existe 

uma composição dos activos lucrativa e uma composição de responsabilidades com 

reduzidos custos. Desta forma, um maior rácio implicaria uma menor eficiência ou 

qualidade de gestão, que seria traduzida em menores margens brutas (Į8 < 0). 

i) Dimensão Média das Operações ou Volume de Crédito (ǻLOAN). Na estimação é 

utilizada a taxa de crescimento do crédito concedido como proxy. No modelo 

desenvolvido por Maudos e Guevara (2004), as margens brutas são uma função 

crescente da dimensão média das operações realizadas. A justificação é de que, para 

um dado valor de risco de crédito e risco de mercado, uma operação de elevada 

dimensão tenderá a envolver um maior risco de perda potencial, pelo que o banco 

tenderá a requerer uma maior margem. Deste modo, o potencial de perda tenderá a 

ser maior para os bancos cujo volume de crédito concedido é elevado (Į9 > 0). Davis 

e Zhu (2009) referem que o impacto desta variável na rendibilidade dos bancos não é 

clara, pois o aumento do crédito pode ser resultado de uma alteração da atitude face 

ao risco ou simplesmente do facto de existirem oportunidades de investimento 

viáveis no mercado. 
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j) Rácio de Solvabilidade (EQUITY), dado por “Capital to Assets Ratio”. Valverde e 

Fernández (2007) referem que a substituição de dívida por capital reduz o risco de 

insolvência do banco e possivelmente, reduz o custo dos fundos para o banco. Mas à 

medida que o capital se vai tornando uma fonte de financiamento mais cara, um 

aumento dos capitais próprios tende a aumentar o custo médio do capital. Desta 

forma, uma maior margem bruta tenderá a ser requerida ex-ante (Į10 > 0). Davis e 

Zhu (2009) referem o rácio de solvabilidade pode ter dois efeitos opostos na 

rendibilidade dos bancos. Se dominar o efeito “cost-of-funding”, elevados rácios de 

solvabilidade tendem originar elevadas rendibilidades para os bancos. Se dominar o 

efeito “gamble for resurrection”, bancos com reduzida capitalização tenderão a 

alocar recursos em operações com elevado risco exigindo um maior prémio de risco, 

de que pode resultar um aumento da rendibilidade.  

k) Pagamento de Juros Implícitos (IPP). Com base nos artigos de Ho e Saunders 

(1981), Angbazo (1997) e Saunders e Schumacher (2000) é usada a proxy “(Non-

Interest Expenses – Non-Interest Revenues)/Total Assets” para medir o pagamento de 

juros implícitos67. Esta variável reflecte os pagamentos extra aos depositantes pela 

dispensa de pagamento de taxas de serviço ou outros tipos de transferência devido à 

concorrência no mercado de depósitos. Estes pagamentos de juro extra tendem a 

surgir reflectidos em margens brutas mais elevadas (Į11 > 0). 

l) Taxa de crescimento real dos preços do mercado residencial de habitação no país (ou 

da região, para os bancos com uma exposição ao mercado imobiliário a uma escala 

regional) ou a taxa de crescimento real acumulada dos preços do mercado residencial 

de habitação (RPPRICE).  

m) Variáveis respeitantes ao peso do crédito para aquisição de habitação no activo do 

banco (RMShare) e de interacção entre o peso do crédito para aquisição de habitação 

e o risco de crédito desfasado em um período (RISK).  

n) Și captura os efeitos não observáveis das características intrínsecas de cada banco (a 

aversão ao risco dos gestores, as suas preferências por maximização dos lucros ou 

crescimento, etc.). İit é o termo de erro aleatório. 

                                                 
67 O que os autores denominam por “Implicit Interest Payments”. 
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5.3.3. Modelos�Dinâmicos�com�Dados�em�Painel�
 

Salas e Saurina (2002) e Valverde e Fernández (2007), nos seus estudos dos 

determinantes do risco de crédito e rendibilidade dos bancos, respectivamente, sugerem a 

primeira diferença da equação de regressão na obtenção das estimativas para os modelos 

dinâmicos em dados em painel, no sentido de serem eliminados os efeitos específicos dos 

indivíduos (ver Arellano e Bond, 1988 e 1991).  

No entanto, este procedimento introduz um novo termo de erro que está 

correlacionado com as variáveis dependentes desfasadas introduzidas entre o conjunto das 

variáveis explicativas. Arellano e Bond (1991) abordam esta correlação e os eventuais 

problemas de endogeneidade, propondo a utilização de variáveis desfasadas das variáveis 

explicativas em nível, como variáveis instrumentais e o estimador two-step GMM. No 

primeiro passo, os termos de erro são assumidos como sendo independentes e 

homocedásticos, para todos os bancos e ao longo do período temporal. No segundo passo, os 

resíduos obtidos no primeiro passo são usados na construção da matriz de variâncias e 

covariâncias consistente, com relaxamento da assumpção de independência e 

homocedasticidade. Griliches e Hausman (1986) revelam que este “difference estimator” 

pode contribuir para o aumento dos enviesamentos na medição dos erros. Neste estudo é 

utilizado um método alternativo que estima a regressão em diferenças conjuntamente com a 

regressão em nível, como proposto por Arellano e Bover (1995). Como demonstrado por 

Blundell e Bond (1998), este método de estimação reduz o potencial de enviesamento em 

amostras finitas e a imprecisão assimptótica associada com as diferenças do estimador. O 

estimador utiliza as diferenças desfasadas das variáveis explicativas como variáveis 

instrumentais. Estas variáveis instrumentais mostram-se válidas perante o pressuposto de 

que a correlação entre os efeitos específicos da banca e os níveis das variáveis explicativas 

são constantes ao longo do tempo. A consistência do estimador GMM depende quer da 

validade da assumpção de ausência de correlação temporal do termo de erro quer da validade 

das variáveis instrumentais usadas na estimação. Arellano e Bond (1991) propõem dois 

testes para validar estas assumpções. Um dos testes, é o teste de Sargan de sobre-

identificação das restrições, que visa testar a validade das variáveis instrumentais utilizadas. 

O segundo teste examina a assumpção de ausência de correlação temporal nos termos de 

erro. Se os termos de perturbação não surgem correlacionados de forma temporal, deverá 

existir evidência de correlação temporal de 1.ª ordem negativa significativa para a diferença 
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dos resíduos e ausência de evidência de correlação temporal de 2.ª ordem para a diferença 

dos resíduos. 

O modelo geral, que segue de perto o modelo de Arellano e Bond (1988) é uma 

equação única com efeitos individuais. A equação toma a seguinte forma: 

௧ݕ ൌ σ ן ሺ௧ିሻݕ  ௧ݔሻܮƲሺߚ  ௧ߣ ߟ�  ߭௧��ሺݐ ൌ ݍ  ͳǡǥ ǡ ܶǢ ݅ ൌ ͳǡǥ ǡܰሻ
ୀଵ    (5.8) 

 

em que, Și e ߣ௧�são respectivamente, os efeitos individuais e temporais específicos, xit é o 

vector das variáveis explicativas, B(L) é o vector dos polinomiais associados em logaritmo, e 

q a amplitude máxima dos desfasamentos do modelo (ߚƲሺܮሻ indica a transposta). A 

amplitude temporal do i-ésimo indivíduo é Ti. O termo Ȟit assume-se que surge distribuído de 

forma independente entre os indivíduos com média zero, mas formas arbitrárias de 

heteroscedasticidade entre as unidades e o tempo são possíveis. O termo xit pode surgir 

correlacionado com os efeitos individuais Și e para cada um desses casos os efeitos podem 

ser estritamente exógenos, pré-determinados, ou endógenos em relação a Ȟit. 

 A equação (Ti – q) para o indivíduo i pode ser escrita convencionalmente da seguinte 

forma: 

ݕ ൌ ܹߪ ݐ�ߟ   ,                                                                                                  (5.9)ߥ

onde ı é um vector parâmetro incluindo os Įk, os ȕ e os Ȝ e Wi a matriz que contém as séries 

temporais das variáveis dependentes desfasadas e os x. Finalmente, ti é um vector (Ti – q)*1 

de uns. Os dados em painel dinâmicos podem ser usados para estimar vários estimadores 

lineares GMM de ߪ com a seguinte forma geral: 

ොߪ ൌ ሾሺσ ܹ
ேሺσܣሻܼכ ܼ ܹ

ሻሿכ
ିଵ ሺσ ܹ

Ԣכ ܼሻܣேሺσ ܼᇱݕכሻ                                        (5.10) 

em que: 

ேܣ  ൌ ሺଵேσ ܼᇱܪ ܼሻିଵ                                                                                    (5.11) 

e ܹ
 ,referem-se a transformações de Wi e yi (exemplo, níveis, primeiras diferenças כݕ e כ

desvios ortogonais, desvios das médias individuais). Zi é a matriz de variáveis instrumentais. 

Hi é uma possível matriz dos pesos específicos dos indivíduos.  

 Ao estimar os modelos dinâmicos, devem ser utilizadas as transformações que 

permitem o uso de variáveis endógenas desfasadas (e pré-determinadas) como variáveis 

instrumentais nas equações transformadas. Quando não existem variáveis instrumentais 

disponíveis não correlacionados com os efeitos individuais ߟ, a transformação deve eliminar 

esta componente do termo de erro. A primeira diferença é um exemplo de transformação que 

elimina ߟ no temo de erro transformado, sem introduzir todos os valores desfasados do 
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termo de perturbação ߭௧ no termo de erro transformado. Portanto, esta transformação 

permite o uso de adequadas variáveis endógenas desfasadas (e pré-determinadas) como 

variáveis instrumentais.    

Não é possível a obtenção de estimadores não enviesados nos parâmetros das 

equações (5.5), (5.6) e (5.7) através do uso de dados em painel estáticos, porque a variável 

dependente desfasada transformada continuará a estar correlacionada com os termos de erro 

transformados. O estimador linear GMM providencia estimativas consistentes e eficientes 

dos parâmetros (Arellano e Bond, 1991). Os efeitos individuais não observáveis (Și) tendem 

a estar correlacionados com as variáveis explicativas. Por exemplo, no modelo de risco de 

crédito, Și tende a estar correlacionada com as preferências de risco dos gestores (não 

observáveis) e com o rácio do crédito malparado desfasado ou com o rácio de solvabilidade. 

 As equações (5.5), (5.6) e (5.7) ao serem expressos às primeiras diferenças das 

variáveis os efeitos individuais são eliminados e evitados enviesamentos de estimação. Além 

disso, a variável explicativa do peso do crédito para aquisição de habitação no activo do 

banco (RMShare) é endógena, pelo que na estimação das equações, esta variável deve surgir 

definida com as adequadas variáveis instrumentais.  

Em particular, no presente estudo, as três variáveis que nós tratámos como endógenas 

na estimação são as proxies do risco de crédito e da rendibilidade e o peso do crédito para 

aquisição de habitação no activo do banco. Como variáveis instrumentais são utilizadas as 

mesmas variáveis desfasadas num número de períodos suficientes para evitar a existência de 

autocorrelação de 2.ª ordem dos resíduos (Salas e Saurina, 2002). Este procedimento de 

estimação requer a utilização de três desfasamentos para as proxies do risco de crédito e da 

rendibilidade. No caso do peso do crédito para aquisição de habitação no activo do banco 

são utilizadas até três desfasamentos da variável como variáveis instrumentais.  

Desta forma, as hipóteses que são testadas no artigo requerem a utilização de um 

procedimento de estimação, como seja o GMM, que tende a evitar a existência de 

enviesamentos de estimação. Na equação (5.5) a variável dependente surge transformada, na 

medida em que o rácio de crédito malparado é uma variável truncada (entre zero e um) não 

se mostrando adequada à aplicação do procedimento GMM. 
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5.3.4. Amostra�
 

A amostra é constituída por dados em painel não balanceados anuais, obtidos dos 

relatórios e contas de 555 bancos da U.E.-15 para o período de 1995 a 2008. A utilização de 

variáveis desfasadas nos modelos a estimar reduz o período temporal das estimações, sendo 

de 1999 a 2008 na estimação do risco de crédito dos bancos e de 2002 a 2008 na estimação 

da rendibilidade dos bancos. A tabela seguinte apresenta a distribuição dos bancos por país e 

por especialização. 

 

 

Tabela 50 - Distribuição dos Bancos por País e por Especialização 

A tabela apresenta a distribuição dos bancos por país e por especialização do Banco. A amostra foi obtida através da 
base de dados do BANKSCOPE. Apenas foram considerados no estudo os bancos com mais de três consecutivos anos 
de observações no período entre 1995 e 2008. A especialização dos bancos surge de acordo com a classificação 
atribuída pela base de dados do BANKSCOPE. A categoria de especialização “Outros” engloba: “Bank Holdings & 
Holding Companies”, “Savings Banks” e “Investment Banks”. 

País 
Número de Bancos 

Comerciais Cooperativas “Real Estate & 
Mortgage” 

Outros Total 

Alemanha 28 6 3 10 47 
Áustria 16 9 5 10 40 
Bélgica 8 1 0 5 14 
Dinamarca 40 0 2 12 54 
Espanha1 22 5 0 43 70 
Finlândia 5 0 0 1 6 
França 37 50 3 5 95 
Grécia  13 0 0 1 14 
Holanda 18 1 1 6 26 
Irlanda 11 0 3 1 15 
Itália 27 16 0 17 60 
Luxemburgo 11 1 0 2 14 
Portugal  7 1 1 9 18 
Reino Unido 24 0 34 8 66 
Suécia 5 0 4 7 16 
Total 272 90 56 137 555 
1 A coluna respeitante a “Outros” é composta apenas por “Saving Banks” dada a importâncias das Cajas de 
Ahorros em Espanha. 
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A amostra respeitante aos relatórios e contas dos bancos da U.E.-15 foi obtida através 

do BANKSCOPE, tendo sido excluídos todos os bancos com menos de três anos 

consecutivos de observações ou que não apresentam toda a informação necessária à 

construção das variáveis necessárias à estimação dos modelos68. Para alguns bancos não 

existe informação disponível no BANKSCOPE sobre o montante de crédito concedido para 

a aquisição de habitação. Nessas situações socorremo-nos da leitura dos relatórios e contas 

dos bancos69.  

A opção pela escolha do crédito para aquisição de habitação em vez da totalidade do 

crédito hipotecário deve-se a duas ordens de razões: à inexistência e má qualidade da 

informação sobre os preços nos restantes segmentos de mercado imobiliário e ausência de 

detalhe na desagregação por segmentos de mercado do crédito hipotecário não residencial.  

 Os dados respeitantes aos índices de concentração (índice de Herfindahl e CR5); 

taxas de juro do mercado interbancário; preços do mercado residencial de habitação e rácios 

de endividamento das famílias e empresas e PIB foram obtidos do Banco Central Europeu, 

DATASTREAM, BIS house price e EUROSTAT, respectivamente. 

Nas tabelas 51 e 52 são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis 

utilizadas na estimação dos modelos de risco de crédito e rendibilidade, ao nível da U.E.-15 

e por país. 

Das tabelas anteriores é possível comprovar a importância do crédito para aquisição 

de habitação no total de crédito concedido. Na análise por país destacam-se Espanha, Reino 

Unido e Irlanda, como aqueles que possuem maior peso do crédito para aquisição de 

habitação nos seus activos. Para este facto em muito contribuem as elevadas taxas de 

crescimento dos preços do imobiliário residencial e o facto de os bancos nesses países 

apresentarem práticas de concessão de crédito menos conservadoras (ver capítulo 3). A 

contrastar, surgem Alemanha e Áustria, que registam um peso muito inferior do crédito para 

aquisição de habitação e um crescimento médio dos preços do sector imobiliário residencial 

praticamente nulo. Para esta evidência em muito contribui o facto de os dois países 

apresentarem práticas de concessão de crédito mais conservadoras (ver capítulo 3).  

                                                 
68 De referir que na quase totalidade dos bancos analisados se regista uma quebra das séries relativas aos 
relatórios e contas, devido à alteração do sistema de normalização contabilística de “Local Generaly Accepted 
Accounting Principles (GAAP)” para “International Financial Reporting Standards (IFRS)”. Não se verifica 
contudo, significativas alterações nas séries dos dados utilizadas no presente estudo em virtude dessa alteração.    
69 A IAS14 (substituída pela IFRS 8 em 1 Janeiro de 2008) “Segmentos Operacionais” obriga as empresas a 
divulgar os principais segmentos operacionais. Dada a importância do crédito para a aquisição de habitação no 
negócio dos bancos analisados é possível através da consulta dos relatórios e contas averiguar o montante do 
crédito concedido para a aquisição de habitação.  
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Tabela 51 - Estatísticas Descritivas 

A tabela apresenta estatísticas descritivas dos 555 bancos europeus, no período entre 1999 e 2008. RISK é o 
rácio entre Provisões para perdas em crédito e o crédito líquido; GDP é a taxa de crescimento real do PIB; 
DFAM é o rácio do endividamento das famílias face ao PIB; DEMP é o rácio do endividamento das empresas 
face ao PIB; LOAN_TO_ASSETS é o rácio crédito total/activos totais; INEF é o rácio “operating costs to 
gross income”; SIZE é o rácio entre os activos do banco i e o total de activos dos bancos; MARGIN é a proxy 
da rendibilidade dos bancos medida pela “net interest margin” (margem bruta); EQUITY é o rácio entre 
capital e o total de activos; PREM é obtida pela diferença entre “interest icome over total assets and the 
interbank interest rate”; LIQ é o rácio “net loans to short term funding”; SDR3M é o desvio-padrão anual da 
taxa de juro diária do mercado interbancário a 3 meses; HH é o índice de Herfindahl e Hirschman obtido 
através do total dos activos dos bancos no mercado nacional (o rácio foi obtido junto BCE e varia entre 0 e 
10.000); IPP é o rácio “non-interest expenses – non-interest revenues)/total assets”; ǻLOAN é a taxa de 
crescimento do crédito concedido; RMSHARE é o peso do crédito para aquisição habitação no total do activo 
do banco; RPPRICE é a taxa de crescimento real dos preços do mercado residencial de habitação do país. 

Variável Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 
RISK (%) 0,662 2,834 -2,297 35,353 
GDP (%) 2,001 1,469 -3,000 6,500 
DFAM (%) 72,871 27,989 24,240 148,280 
DEMP (%) 201,861 49,795 90,230 379,400 
LOAN_TO_ASSETS  59,055 22,824 0,523 99,130 
INEF (%) 62,783 30,818 0,000 254,050 
SIZE (%) 2,281 6,472 0,000 58,183 
MARGIN (%) 2,613 10,533 -2,870 13,230 
EQUITY (%) 8,317 6,745 -0,465 99,591 
PREM (%) 1,890 13,444 -5,269 12,992 
LIQ (%) 84,894 5,400 0,000 320,084 
SDR3M 0,411 0,527 0,888 0,023 
HH 685,148 489,445 158,00 3160,00 
IPP (%) 1,187 15,862 -6,972 2,820 
ǻLOAN (%) 14,612 13,044 -37,672 54,000 
RMSHARE (%) 30,943 21,234 0,000 99,443 
RPPRICE (%) 4,841 6,590 -14,742 23,222 
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Tabela 52 - Estatísticas Descritivas por País 
A tabela apresenta as estatísticas descritivas: média e desvio-padrão por país, no período entre 1999 e 2008. RISK é o rácio entre Provisões para perdas em crédito e o crédito líquido; GDP é a 
taxa de crescimento real do PIB; DFAM é o rácio do endividamento das famílias face ao PIB; DEMP é o rácio do endividamento das empresas face ao PIB; LOAN_TO_ASSETS é o rácio 
crédito total/activos totais; INEF é o rácio “operating costs to gross income”; SIZE é o rácio entre os activos do banco i e o total de activos dos bancos; MARGIN é a proxy da rendibilidade 
dos bancos medida pela “net interest margin” (margem bruta); EQUITY é o rácio entre capital e o total de activos; PREM é obtida pela diferença entre “interest icome over total assets and 
the interbank interest rate”; LIQ é o rácio “net loans to short term funding”; SDR3M é o desvio-padrão anual da taxa de juro diária do mercado interbancário a 3 meses; HH é o índice de 
Herfindahl e Hirschman obtido através do total dos activos dos bancos no mercado nacional (o rácio foi obtido junto BCE e varia entre 0 e 10.000); IPP é o rácio “non-interest expenses – non-
interest revenues)/total assets”; ǻLOAN é a taxa de crescimento do crédito concedido; RMSHARE é o peso do crédito para aquisição habitação no total do activo do banco; RPPRICE é a 
taxa de crescimento real dos preços do mercado residencial de habitação do país. Na tabela surgem a média e o desvio-padrão por variável e país. O desvio-padrão surge dentro de parêntesis.  
 ALE AUS BÉL DIN ESP FIN FRA GRE HOL IRL ITA LUX POR R.U. SUE 

RISK (%) 
0,441
(3,30)

0,853 
(6,04) 

0,210
(0,62)

0,657
(0,99)

0,494
(0,28)

0,093
(0,21)

0,467
(2,00)

1,317 
(1,90) 

1,760
(7,14)

0,244
(0,57)

0,686
(1,06)

0,123
(0,038)

0,750
(0,90)

0,384 
(1,40) 

0,549 
(5,26) 

GDP (%) 
1,172
(1,03) 

2,095 
(1,06) 

1,927
(0,95) 

1,270
(1,30) 

3,107
(0,91) 

3,175
(1,24) 

1,647
(0,69) 

3,764 
(1,35) 

1,991
(1,17) 

4,509
(3,02) 

0,824
(1,02) 

3,927
(2,18) 

0,879
(0,90) 

2,329 
(0,75) 

2,320 
(1,44) 

DFAM (%) 
69,159

(3,89) 
51,522 

(2,58) 
43,030

(4,01) 
125,740

(13,42) 
74,136
(12,19) 

46,452
(9,15) 

55,712
(5,80) 

40,782 
(12,13) 

109,062
(11,06) 

82,717
(21,04) 

38,852
(5,66)) 

55,554
(5,84) 

93,025
(9,41) 

97,738 
(10,08) 

68,591 
(6,58) 

DEMP (%) 
169,207 

(9,50) 
153,853 

(24,34) 
240,480

(31,89) 
172,505

(23,11) 
200,300

(29,65) 
213,366

(19,22) 
205,644

(25,19) 
107,190 

(13,67) 
239,409

(15,10) 
278,896

(26,49) 
146,100

(8,47) 
317,992

(34,70) 
241,243

(9,30) 
253,201 

(19,79) 
264,141 

(26,80) 

LOAN_TO_ASSETS
0,479
(0,235) 

0,554 
(0,194) 

0,420
(0,201) 

0,650
(0,107) 

0,679
(0,150) 

0,563
(0,262) 

0,586
(0,259) 

0,612 
(0,150) 

0,495
(0,278) 

0,527
(0,249) 

0,611
(0,225) 

0,308
(0,163) 

0,583
(0,229) 

0,662 
(0,203) 

0,672 
(0,277) 

INEF (%) 
72,971
(32,29) 

66,592 
(31,87) 

64,568
(18,93) 

58,308
(16,53) 

60,184
(31,06) 

67,547
(18,66) 

63,525
(28,63) 

71,475 
(36,21) 

63,553
(34,44) 

63,505
(18,39) 

45,31
(44,18) 

54,415
(23,10) 

61,305
(13,80) 

62,985 
(17,88) 

55,020 
(29,26) 

SIZE (%) 
0,893
(2,42) 

2,897 
(5,02) 

11,991
(17,98) 

1,519
(5,20) 

1,413
(4,01) 

16,002
(27,90) 

1,203
(3,59) 

5,929 
(6,74) 

2,672
(6,24) 

2,584
(3,24) 

0,975
(3,25) 

4,723
(4,38) 

4,184
(5,75) 

0,682 
(1,71) 

7,054 
(10,84) 

MARGIN (%) 
6,573
(35,66) 

1,892 
(1,31) 

1,749
(1,56) 

3,763
(1,66) 

2,305
(0,81) 

2,035
(1,18) 

1,950
(1,37) 

2,921 
(1,03) 

1,478
(0,99) 

1,256
(0,77) 

2,769
(1,33) 

0,959
(0,53) 

2,477
(1,30) 

1,997 
(1,82) 

1,563 
(1,05) 

EQUITY (%) 
6,581
(8,92) 

7,525 
(9,93) 

5,279
(2,59) 

11,917
(4,99) 

7,907
(3,56) 

7,158
(2,89) 

8,907
(4,76) 

8,715 
(6,51) 

6,476
(3,55) 

5,184
(2,89) 

9,978
(6,24) 

5,253
(2,36) 

8,417
(8,21) 

7,859 
(9,18) 

8,460 
(8,69) 

PREM (%) 
2,350
(5,29) 

1,798 
(2,17) 

2,132
(3,61) 

2,021
(1,52) 

1,175
(1,11) 

0,245
(1,34) 

1,810
(1,66) 

2,303 
(1,47) 

1,765
(3,39) 

1,006
(1,61) 

1,823
(3,36) 

3,930
(3,82) 

2,216
(1,97) 

2,413 
(37,99) 

0,951 
(1,35) 

LIQ (%) 
70,603

(5,45) 
100,21 

(8,24) 
59,634

(2,93) 
133,24

(2,90) 
92,96
(3,13) 

80,64
(3,84) 

132,55
(4,92) 

72,56 
(2,46) 

135,11
(2,35) 

84,65
(4,06) 

120,23
(9,46) 

41,58
(2,57) 

85,69
(3,47) 

93,97 
(7,94) 

179,31 
(2,14) 

SDR3M 
0,295
(0,17)

0,304 
(0,18) 

0,299
(0,17)

0,301
(0,17)

1,100
(1,18)

0,299
(0,18)

0,304
(0,18)

0,296 
(0,17) 

0,285
(0,16)

0,295
(0,17)

0,295
(0,17)

0,289
(0,18)

0,296
(0,17)

0,384 
(0,24) 

0,346 
(0,16) 

HH 
174,75

(9,85) 
545,37 
(42,97) 

1971,00
(167,74) 

1132,37
(42,50) 

496,00
(34,12) 

2547,50
(316,47) 

648,75
(60,00) 

1117,75 
(33,24) 

1841,75
(136,60) 

597,87
(81,96) 

265,25
(43,86) 

293,75
(15,10) 

1073,75
(64,16) 

370,75 
(52,12) 

845,25 
(67,58) 

IPP (%) 
2,423
(36,1) 

0,912 
(2,3) 

0,423
(1,1) 

1,422
(1,2) 

1,323
(5,2) 

0,523
(1,2) 

0,323
(3,2) 

1,623 
(2,2) 

0,523
(1,2) 

0,223
(1,6) 

1,723
(13,1) 

0,156
(1,4) 

0,934
(1,6) 

0,534 
(30,4) 

0,223 
(3,2) 

ǻLOAN (%) 
7,221
(57,8) 

11,767 
(20,85) 

9,208
(31,7) 

16,101
(15,93) 

31,239
(29,53) 

15,329
(51,7) 

12,719
(65,0) 

38,086 
(23,5) 

36,167
(54,8) 

23,905
(69,9) 

25,373
(63,3) 

12,651
(25,7) 

22,206
(46,4) 

6,254 
(22,8) 

23,940 
(62,2) 

RMSHARE (%) 
20,032
(17,0)

20,902 
(11,1) 

16,932
(10,8)

27,923
(14,2)

35,623
(15,2)

29,734
(21,2)

29,821
(18,3)

23,523 
(11,2) 

24,232
(23,2)

32,321
(26,2)

26,823
(15,2)

11,012
(8,3)

26,121
(15,2)

34,523 
(28,2) 

31,623 
(26,9) 

RPPRICE (%) 
0,318
(0,70) 

1,903 
(4,93) 

7,373
(3,09) 

5,271
(8,11) 

7,472
(6,14) 

5,510
(8,20) 

7,296
(6,60) 

4,536 
(4,76) 

2,568
(1,05) 

4,210
(6,90) 

5,188
(2,01) 

6,316
(4,55) 

-2,255
(2,16) 

4,791 
(10,12) 

5,618 
(4,11) 
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5.4. Resultados�

5.4.1. Modelo�de�Risco�de�Crédito�
 

A tabela 53 mostra os resultados da estimação do modelo de risco de crédito tendo 

por base a equação (5.5). A maioria das variáveis apresentam coeficientes com o sinal 

esperado, apesar de estes não surgirem sempre estatisticamente significativos. Como seria de 

esperar, em todas as estimações verifica-se uma forte contribuição do crédito malparado do 

ano anterior na explicação do risco de crédito, uma vez que o crédito malparado pode não ser 

imediatamente reconhecido nas demonstrações financeiras do banco. 

A taxa de crescimento do PIB (corrente e desfasada em 1 período) afecta 

negativamente o risco de crédito, tal como previsto na teoria. Assim, conclui-se que o 

ambiente macroeconómico tende a influenciar o risco de crédito dos bancos. As outras duas 

variáveis macroeconómicas, endividamento das famílias e das empresas, aparecem, 

respectivamente, com coeficiente positivo e negativo. Enquanto os coeficientes associados 

ao endividamento das famílias se mostram com o sinal esperado, no que respeita ao 

endividamento das empresas, este mostra-se predominantemente negativo, apesar de nem 

sempre estatisticamente significativo. Salas e Saurina (2002) encontram um resultado 

idêntico e argumentam que o mesmo pode dever-se ao facto de a variável poder estar a 

capturar os efeitos do ciclo económico no risco de crédito, tal como os resultados obtidos por 

Davis (1992) para a Alemanha. 

O aumento do peso do crédito nos activos dos bancos e a dimensão relativa dos 

bancos constituem outra das variáveis que afectam o nível do crédito malparado. Os 

resultados evidenciam que os bancos de maior dimensão parecem apresentar um menor peso 

relativo do crédito malparado nos seus balanços. O aumento da dimensão dos bancos ao 

permitir maiores oportunidades de diversificação tende a justificar o sinal negativo 

encontrado para os coeficientes.  

As variáveis associadas ao nível de ineficiência e ao rácio de solvabilidade não se 

mostram estatisticamente significativas nos modelos estimados. Para este facto pode 

contribuir a existência de problemas de multicolinearidade com outras variáveis. A respeito 

do rácio de solvabilidade, Davis e Zhu (2009) referem que o seu efeito no risco de crédito 

não é claro. Os autores referem que quando o rácio de solvência é elevado os incentivos para 

a tomada de riscos são menores, sendo de esperar um coeficiente negativo para o coeficiente 
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associado à variável. Contudo, rácios de capital reduzidos podem induzir os bancos em 

“gamble for resurrection”, que podem causar impactos opostos nas decisões dos bancos.  

As margens financeiras dos bancos mostram-se estatisticamente significativas nos 

modelos estimados, enquanto a proxy do prémio de risco se mostra estatisticamente 

insignificante nas regressões para totalidade dos bancos da amostra e estatisticamente 

significativa em 3 das 4 regressões com um menor número de observações. Salas e Saurina 

(2002) referem que é possível não encontrar-se um impacto positivo se a elevada 

concorrência no mercado origina estratégias de subsidiação entre os diferentes produtos que 

compõem o portfolio do banco.  

  No que respeita ao impacto esperado do peso do crédito para aquisição de habitação 

no risco de crédito dos bancos, verifica-se que um aumento do peso do crédito para 

aquisição de habitação parece reduzir o risco de crédito dos bancos. O resultado encontrado 

está de acordo com as conclusões obtidas, entre outros, por Pensala e Solttila (1993), 

Randall (1993), Murto (1994), Domowitz e Sartain (1999). Os resultados obtidos 

evidenciam ainda que o impacto do crédito para aquisição de habitação no risco de crédito se 

encontra negativamente relacionado com a evolução dos preços do mercado residencial. Os 

resultados mostram que na fase ascendente do ciclo de preços do mercado residencial o 

aumento da concessão de crédito para aquisição de habitação se traduz numa redução do 

risco de crédito dos bancos.  

Apesar da possibilidade de existência de um fenómeno de “disaster myopia”, em que 

a qualidade dos activos dos bancos podem degradar-se sem que haja pelos bancos a 

consciência da aceitação de um nível de risco mais elevado, Laeven e Majnoni (2003) 

referem que tende existir uma política de adiamento do reconhecimento das perdas no 

crédito concedido para a fase do colapso dos preços do imobiliário. Assim sendo, a relação 

entre o peso do crédito para aquisição de habitação e o risco de crédito tende a ser apenas 

reconhecida nos balanços dos bancos a posteriori, na fase do colapso dos preços do 

imobiliário. Daqui resulta, que os resultados encontrados devem ser lidos com alguma 

precaução por não se poder concluir taxativamente que o aumento do peso do crédito para 

aquisição de habitação conduz em todas as situações a uma diminuição do risco de crédito. 

A existir uma política generalizada de adiamento do reconhecimento das situações de crédito 

malparado pelos bancos para a fase de colapso dos preços do imobiliário, podemos estar a 

retirar conclusões enviesadas.  
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Tabela 53 - Determinantes do Risco dos Bancos: Análise em Painel Dinâmico 
Painel A. Especificações Alternativas 
A tabela apresenta os resultados de estimação de 6 regressões sobre o risco de crédito dos bancos tendo por base a 
equação (5.5). São posteriormente introduzidas algumas alterações à equação (5.5). É usada a Análise de Dados em 
Painel Dinâmico (Arellano e Bond, 1991) e o estimador GMM. A variável dependente RISK, o rácio (Provisão para 
perdas em crédito/crédito líquido) é usada como proxy do risco de crédito do banco, surge transformada (variável 
dependente ln(RISKit/(1-RISKit)). GDP é a taxa de crescimento real do PIB; DFAM é o rácio do endividamento das 
famílias face ao PIB; DEMP é o rácio do endividamento das empresas face ao PIB; LOAN_TO_ASSETS é o rácio 
crédito total/activos totais; INEF é o rácio “operating costs to gross income”; SIZE é o rácio entre os activos do 
banco i e o total de activos dos bancos; MARGIN é a proxy da rendibilidade dos bancos medida pela “net interest 
margin” (margem bruta); EQUITY é o rácio entre capital e o total de activos; PREM é obtida pela diferença entre 
“interest icome over total assets and the interbank interest rate”; RMSHARE é o peso do crédito para aquisição 
habitação no total do activo do banco; RPPRICE é a taxa de crescimento real dos preços do mercado residencial de 
habitação do país (ou da região, no caso da regressão (VI), para os bancos com uma exposição ao mercado imobiliário 
a uma escala regional ou internacional). LTV é o valor médio do rácio “loan to value”.  Os valores da estatística t 
surgem em parêntesis. a, b e c apontam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente.  

Variáveis      I     II     III     IV      V    VI
RISKit-1 

 0,3165a 

    (10,63) 
0,3333a

    (10,95) 
 0,3354a

     (10,57) 
 0,2205a 

        (7,94) 
  0,2258a 

       (7,89) 
0,1224b

(2,02) 

GDPt 
-0,0495a 
     (-9,77) 

-0,0468a

     (-9,24) 
-0,0459a

     (-8,84) 
-0,0303a 
      (-5,82) 

-0,0297a 
      (-5,66) 

-0,0637a

(-6,88) 

GDPt-1 -0,0327a 
     (-6,97) 

-0,0354a

     (-7,36) 
-0,0347a

      (-7,21) 
-0,0295a 
      (-6,04) 

-0,0292a 
      (-5,96) 

-0,0417a

(-4,84) 

DFAMt 
 0,0067a 
    (4,93) 

0,0058a

    (4,32) 
 0,0049a

      (3,67) 
 0,0121a 

       (5,02) 
  0,0121a 
      (5,01) 

0,0053b

(2,24) 

DEMPt 
-0,0004 
     (-1,26) 

-0,0004
     (-1,20) 

-0,0003
      (-0,86) 

-0,0012a 

      (-3,71) 
-0,0011a 

    (-3,33) 
-0,0007c

(-1,75) 

LOAN_TO_ASSETSit-1 
 0,7091a 
     (4,84) 

0,7279a

     (4,93) 
 0,7461a

       (4,91) 
0,6380a 

      (4,63) 
  0,6371a 
      (4,44) 

0,1751b

(2,01) 

LOAN_TO_ASSETSit-2 -0,0244 
     (-0,26) 

-0,0379
     (-0,40) 

-0,0653
      (-0,67) 

-0,0021
    (-0,02) 

-0,0233 
     (-0,24) 

0,0690
(1,49) 

LOAN_TO_ASSETSit-3 -0,0643 
     (-0,62) 

-0,0701
     (-0,67) 

-0,1030
      (-0,96) 

 0,0143
       (0,12) 

-0,0168 
     (-0,14) 

0,1370c

(1,71) 

INEFit 
  0,0006 
     (1,31) 

 0,0005
     (1,03) 

 0,0005
      (1,02) 

 0,0000
       (0,97) 

  0,0000 
      (0,91) 

0,0007
(1,37) 

SIZEit -2,4212a 

     (-3,93) 
-2,4531a

     (-3,88) 
-2,4623a

      (-4,38) 
-2,6112a 

      (-3,91) 
-2,6558a 

      (-4,25) 
-2,5698a

(-4,09) 

MARGINit-2 
 0,0721c 

     (1,89) 
0,0697c

     (1,80) 
 0,0636c

       (1,77) 
0,1007b 

       (2,22) 
0,0966b 

     (2,01) 
0,0017b

(2,18) 

MARGINit-3 
 0,0698 
     (0,71) 

0,0740
     (0,74) 

 0,1158
        (1,11) 

-0,0468
     (-0,40) 

-0,0425 
     (-0,34) 

-0,0043
(-1,17) 

EQUITYit-2 
 0,0620 
      (0,20) 

0,0741
      (0,24) 

  0,0125
        (0,04) 

-0,0943
     (-0,33) 

-0,1372 
      (-0,46) 

0,2099
(0,50) 

EQUITYit-3  0,2368 
      (0,86) 

0,1576
      (0,56) 

  0,0303
        (0,10) 

-0,0995
      (-0,31) 

-0,2562 
      (-0,76) 

0,3654
(0,37) 

PREMit-3 
-0,2104 
     (-0,36) 

-0,2395
     (-0,41) 

-0,4852
      (-0,79) 

 0,2245
      (0,41) 

  0,1056 
       (0,18) 

0,0278
(1,33) 

RMSHAREit 
-1,0151a 

    (-4,73) 
-0,9584a

    (-4,52) 
 -0,8733a 

      (-4,22) 
 -1,2310a

(-4,80) 

RPPRICEt-1   -0,0015c

     (-1,71) 
 -0,0016c 

      (-1,80) 
 
 

RMSHAREit * RPPRICEt-1 
 -0,0072a

     (-3,53) 
-0,0098a

     (-4,69) 
-0,0067a 

     (-3,40) 
-0,0082a 
      (-4,04) 

-0,0069a

(-2,82) 

LTVt 
 0,0876a 

     (8,36) 
  0,0842a 

       (7,90) 
Período Temporal 1999-2008 1999-2008 1999-2008 1999-2008 1999-2008 1999-2008
# Observações     4540    4540    4540    4540     4540 4540
Teste de Sargan (p-value)     0,235    0,245    0,267    0,289    0,278 0,253
AR (1) e p-value   -3,3a  (0,01) -2,9a   (0,00) -2,7a   (0,00) -2,8a   (0,00)  -2,1b   (0,03) -2,0b   (0,04)
AR (2) e p-value   -0,4   (0,75) 0,4    (0,80) -1,3    (0,20) -0,5   (0,67)  -1,1    (0,29) -0,9    (0,21)
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Tabela 53 - Determinantes do Risco dos Bancos: Análise em Painel Dinâmico (cont.) 

Painel B.  Regressões para Subamostras de Bancos 
A tabela apresenta os resultados de estimação de 4 regressões sobre o risco de crédito dos bancos tendo por base a 
equação (5.5). São posteriormente introduzidas algumas alterações à equação (5.5). É usada a Análise de Dados em 
Painel Dinâmico (Arellano e Bond, 1991) e o estimador GMM. A variável dependente RISK, o rácio (Provisão para 
perdas em crédito/crédito líquido) é usada como proxy do risco de crédito do banco, surge transformada (variável 
dependente ln(RISKit/(1-RISKit)). GDP é a taxa de crescimento real do PIB; DFAM é o rácio do endividamento das 
famílias face ao PIB; DEMP é o rácio do endividamento das empresas face ao PIB; LOAN_TO_ASSETS é o rácio 
crédito total/activos totais; INEF é o rácio “operating costs to gross income”; SIZE é o rácio entre os activos do 
banco i e o total de activos dos bancos; MARGIN é a proxy da rendibilidade dos bancos medida pela “net interest 
margin” (margem bruta); EQUITY é o rácio entre capital e o total de activos; PREM é obtida pela diferença entre 
“interest icome over total assets and the interbank interest rate”; RMSHARE é o peso do crédito para aquisição 
habitação no total do activo do banco; RPPRICE é a taxa de crescimento real dos preços do mercado residencial de 
habitação do país. A regressão (VII) inclui os bancos da Alemanha e Áustria. A regressão (VIII) inclui os bancos da 
Espanha, Irlanda e Reino Unido. As regressões (IX) e (X) são estimadas para o 1.º quartil e 4.º quartil em função do 
peso do crédito para aquisição de habitação no total de crédito, respectivamente. Os valores da estatística t surgem em 
parêntesis. a, b e c apontam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
Variáveis VII VIII IX X 
RISKit-1 0,4341a

(11,60) 
0,2439a

(11,75) 
0,1837a 

(4,27) 
0,4509a

(20,00) 

GDPt -0,0875a 
(-7,27) 

-0,0778a 
(-9,49) 

-0,0543a 
(-5,10) 

-0,0512a 
(-7,13) 

GDPt-1 -0,0874a 
(-6,41) 

-0,0152 
(-1,56) 

-0,0340a 
(-3,01) 

-0,0020 
(-0,33) 

DFAMt 0,0492a 
(8,54) 

0,0049a 
(2,96) 

0,0149a 
(4,37) 

0,0044b 
(2,31) 

DEMPt 0,0113
(1,36) 

-0,0015a

(-2,96) 
-0,0005 

(-0,74) 
-0,0013a

(-3,10) 

LOAN_TO_ASSETSit-1 0,8430a 
(4,37) 

0,8647a 
(5,70) 

0,5518c 
(1,89) 

0,3908a 
(2,64) 

LOAN_TO_ASSETSit-2 -0,4459b

(-2,21) 
0,2384c

(1,66) 
-0,2113 

(-1,60) 
0,0321 

(0,16) 

LOAN_TO_ASSETSit-3 -0,1108 
(-0,39) 

0,1291 
(0,69) 

0,1410 
(0,84) 

0,3452b

(2,14) 

INEFit 0,0013 
(1,15) 

0,0008 
(1,06) 

0,0004 
(0,64) 

0,0028a

(3,17) 

SIZEit -4,4392a

(-3,36) 
-4,271a

(-2,82) 
-3,2162 

(-1,49) 
-2,6558a

(-4,25) 

MARGINit-2 0,1037
(1,18) 

0,0556
(0,27) 

0,1401b 

(2,53) 
-0,2973

(-1,25) 

MARGINit-3 0,2212c

(1,69) 
1,7370c

(1,93) 
-0,1157 

(-0,69) 
-0,2420 

(1,19) 

EQUITYit-2 -0,3141 
(-0,47) 

0,4977
(0,84) 

0,6365c 

(1,65) 
-0,6511 

(-1,15) 

EQUITYit-3 -0,7999c

(-1,66) 
-0,0146 

(-0,02) 
0,0960 

(0,23) 
0,3852 
(1,029) 

PREMit-3 0,0129c

(1,67) 
-0,0207a

(-3,68) 
0,0116 

(1,18) 
0,0254a

(4,26) 

RMSHAREit -1,5913a 
(-3,53) 

-0,6654b 
(-2,37) 

-4,1373a 
(-3,44) 

-0,3863b

(2,44) 

RMSHAREit * RPPRICEt-1 0,0557a

(4,44) 
-0,0125a 

(-5,90) 
-0,0385b 

(-2,03) 
-0,0106a 

(-6,50) 
Período Temporal 1999-2008 1999-2008 1999-2008 1999-2008 
# Observações 688 1273 1011 1081 
Teste de Sargan (p-value) 0,158 0,132 0,395 0,167 
AR (1) e p-value   -5,5a   (0,00)  -2,3b   (0,01)  -2,9a  (0,00)  -3,1a (0,00) 
AR (2) e p-value   -0,3    (0,78)   0,1    (0,90)   0,3   (0,75)  -0,2   (0,81) 
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A tabela 53 apresenta os resultados de diferentes especificações (painel A) e de 

regressões para subamostras de bancos (painel B). 

As regressões (IV) e (V) constantes da tabela 53 têm por objectivo analisar o impacto 

dos factores institucionais no risco de crédito dos bancos. Para classificar os países, tomou-

se por referência os rácios “Loan-to-Value” (LTV) obtidos junto do BCE e que 

correspondem aos valores médios agregados por país. São usados os rácios LTV por país 

devido à inexistência de informação pública e individualizada (por banco) dos rácios LTV. 

Os resultados das especificações (IV) e (V) mostram que os países com maiores rácios LTV 

tendem a registar um maior nível de crédito malparado.  

No capítulo 3 foi desenvolvida uma análise de clusters que revela a existência de 

divergências, ao nível das características institucionais, entre os países da U.E.-15. O cluster 

formado pela Espanha, Irlanda e Reino Unido ao apresentar o sistema de crédito hipotecário 

menos conservador, um escasso mercado de arrendamento e um sistema fiscal generoso, 

possui as condições institucionais para ser aquele, onde os preços das habitações mais 

tendem a crescer. Em situação oposta encontra-se o cluster formado por Alemanha e Áustria. 

Com base nestas conclusões são estimadas as regressões (VII) e (VIII), para Alemanha e 

Áustria e Espanha, Irlanda e Reino Unido, respectivamente, que comprovam que o aumento 

do peso do crédito para aquisição de habitação provoca uma maior redução do risco de 

crédito no cluster formado pela Alemanha e Áustria.  

Nas regressões (IX) e (X) do painel B da tabela 53, são analisados os efeitos do 

aumento do crédito para aquisição de habitação no risco de crédito dos bancos do 1.º quartil 

e 4.º quartil, em função do peso do crédito para aquisição de habitação no total de crédito, 

respectivamente. Os resultados revelam que o aumento do peso do crédito para aquisição de 

habitação provoca uma redução do risco de crédito muito superior nos bancos que possuem 

um reduzido peso deste activo.  

No capítulo anterior foi referido que devido ao acentuado processo de 

internacionalização das actividades comerciais dos respectivos bancos e de integração do 

mercado bancário a nível regional ou internacional, os riscos associados ao seu portfolio de 

activos imobiliários se situa a uma escala regional ou internacional, pelo que sugerem a 

utilização de um índice de preços do mercado residencial de habitação regional ou 

internacional como proxy do factor de risco do mercado imobiliário. A regressão (VI) da 

tabela 53 avalia os efeitos da alteração da proxy associada ao preço do imobiliário 

residencial, para os bancos cuja exposição ao mercado imobiliário apresenta uma escala 
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regional ou internacional70. Os resultados revelam que o aumento do peso do crédito para 

aquisição de habitação no total do crédito contribui para uma maior redução do risco de 

crédito, relativamente ao verificado na regressão (II) da tabela 53. A alteração do índice de 

preços do mercado residencial da habitação de uma escala nacional para regional ou 

internacional, para os bancos com uma exposição ao mercado imobiliário a uma escala 

regional ou internacional, conduz a uma redução do risco de crédito associado ao aumento 

do peso de crédito para habitação no total do activo.  

Os modelos empíricos foram estimados com introdução de algumas alterações no 

sentido de avaliar a robustez dos resultados. Primeiro, devido à possível existência de alguns 

problemas de multicolinearidade, foram retirados dos modelos todas as variáveis desfasadas 

cujos coeficientes não se mostram estatisticamente significativos. As conclusões 

permanecem inalteradas. Segundo, todos os resultados (sinais e significância dos 

parâmetros) mantêm-se se o prémio de risco não for inserido nas regressões ou se outra 

proxy for utilizada. 

Finalmente, constata-se nas regressões estimadas que as hipóteses de ausência de 

correlação temporal de segunda ordem (não esquecer que as regressões foram estimadas à 

primeira diferença) e validade dos instrumentos utilizados (teste de Sargan) não são 

rejeitadas. 

 

5.4.2. Modelo�de�Rendibilidade�

����
 A tabela 54 apresenta os resultados da estimação da relação linear entre rendibilidade 

dos bancos e o peso do crédito para aquisição de habitação, especificada pela equação (5.6). 

As cinco regressões revelam que os bancos que aumentaram o peso do crédito para aquisição 

de habitação viram aumentar a sua rendibilidade no período analisado, como comprova o 

sinal positivo e estatisticamente significativo do coeficiente associado à variável RMSHARE. 

Da regressão (II) constata-se que a rendibilidade dos bancos tende a reduzir-se na fase 

ascendente do ciclo de preços do sector imobiliário residencial. Este facto pode ser explicado 

pelo fenómeno de “disaster myopia”. No decorrer da fase ascendente do ciclo de preços do 

                                                 
70 No capítulo 4 considera-se que um banco apresenta uma exposição ao mercado imobiliário a uma escala 
regional quando o seu portfolio de activos associados ao sector imobiliário apresenta um peso de pelo menos 
40% no mercado internacional. Para medir a exposição ao sector imobiliário em termos geográficos, foram 
analisados os relatórios e contas dos bancos, nomeadamente o reporte por segmentos (“primary and secondary 
segment reporting”), que os bancos são obrigados a divulgar de acordo com a IAS 14 e IFRS 8. 
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imobiliário, a probabilidade subjectiva de surgimento de um colapso nos preços tende a 

diminuir, levando os bancos a concederem crédito a um alargado número de clientes. Desta 

forma, clientes julgados muito arriscados na fase anterior do ciclo, tendem a obter crédito de 

forma mais fácil na fase de expansão. Em consequência, quer a qualidade do portfolio de 

crédito quer a rendibilidade exigida, tendem a deteriorar-se. Estas conclusões são também 

corroboradas pelas regressões (IV) e (V), em que se procede à substituição da variável dos 

preços do imobiliário residencial pela taxa de crescimento real acumulada dos preços do 

imobiliário residencial do país (ou da região, no caso da regressão (V), para os bancos com 

uma exposição ao mercado imobiliário a uma escala regional). Por sua vez, na regressão 

(III), em que é alterada a proxy associada ao preço do imobiliário residencial nos bancos 

cuja exposição ao mercado imobiliário apresenta uma escala regional, os resultados mostram 

que a rendibilidade dos bancos tendem a não variar com a fase do ciclo de preços do 

mercado imobiliário residencial.   

No painel B da tabela 54 é testada a hipótese da relação entre a rendibilidade e o peso 

do crédito para aquisição de habitação ser não linear em função do nível de risco do banco, 

de acordo com a equação (5.7). Os resultados suportam a hipótese de existência de uma 

relação não linear, em forma de U entre rendibilidade e peso do crédito para aquisição de 

habitação em função do nível de risco do banco. Os coeficientes das variáveis de interacção, 

RMSHAREit*RISKit-1 e RMSHAREit*(RISKit-1)2, são negativos e positivos, respectivamente, e 

estatisticamente significativos. Os resultados da estatística F para testar a significância 

estatística dos termos lineares e quadráticos, separadamente e juntos, revela que os 

coeficientes destas variáveis são estatisticamente significativos (para um nível de confiança 

de 99%), contribuindo para o aumento do poder explicativo das regressões da tabela 54.   

Da análise aos coeficientes das variáveis explicativas da regressão (VI) do painel B 

da tabela 54 verifica-se que a variável desfasada MARGIN revela um sinal positivo e 

significativo, revelando a importância das margens contemporâneas na explicação dos seus 

valores correntes. Relativamente aos determinantes das margens “puras”, verifica-se que o 

risco de crédito, risco de liquidez, o risco de taxa de juro e a medida de concentração se 

mostram estatisticamente significativas e que influenciam de forma positiva a rendibilidade 

dos bancos (Angbazo, 1997). A medida de ineficiência mostra-se negativa e estatisticamente 

significativa. Os bancos com maiores ineficiências tendem a verificar menores margens de 

rendibilidade (Maudos e Guevara, 2004). Como previsto, o rácio de solvabilidade surge com 

sinal positivo e estatisticamente significativo, o que evidencia a exigência de um prémio nas 
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margens dos bancos, devido às pressões de garantia de solvabilidade das normas reguladoras 

da actividade bancária. 

O coeficiente da variável ǻLOAN (taxa de crescimento do crédito concedido) mostra-

se negativo e estatisticamente significativo, sugerindo que estes bancos se mostram 

especializados na concessão de crédito e praticam reduzidas margens bancárias devido a 

vantagens informacionais (Petersen e Rajan, 1995). Resultado idêntico é encontrado por 

Valverde e Fernandéz (2007) no seu estudo dos determinantes das margens dos bancos 

europeus. A variável IPP (pagamento de juros implícitos) apresenta um coeficiente positivo 

e mostra-se estatisticamente significativa. A variável reflecte os pagamentos extra aos 

depositantes devido à competição no mercado de depósitos. Estes pagamentos extra tendem 

a provocar um aumento das margens brutas exigidas pelos bancos (Angbazo, 1997). 

Também a taxa de crescimento do PIB revela um efeito positivo nas margens brutas dos 

bancos e estatisticamente significativo. Finalmente, a dummy associada à estrutura do 

sistema financeiro revela que os sistemas financeiros baseados no sistema bancário tendem a 

apresentar margens brutas superiores aos países cujos sistemas financeiros estão baseados no 

mercado de capitais, confirmando o observado por Valverde e Fernández (2007). 

Na especificação (VII) é adicionada a variável rácio LTV médio do país (proxy das 

características institucionais do mercado hipotecário), que sugere que os países onde as 

práticas de concessão de crédito são menos conservadoras (elevados rácios de alavancagem) 

tendem a exigir maiores margens de rendibilidade. As equações (VIII) e (IX) são estimadas 

para o 1.º quartil e 4.º quartil dos bancos, em função do peso de crédito para aquisição de 

habitação no total de crédito, respectivamente.  

Por último, a não rejeição das hipóteses nulas do teste de Sargan e do teste de 

autocorrelação de 2.ª ordem permitem suportar as conclusões retiradas dos modelos 

estimados.   
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Tabela 54 - Determinantes da Rendibilidade: Análise em Painel Dinâmico 
Painel A. Especificações Lineares 
A tabela apresenta os resultados de estimação de 5 regressões sobre a rendibilidade dos bancos tendo por base a equação 
(5.6). São posteriormente introduzidas algumas alterações à equação (5.6). É usada a Análise de Dados em Painel Dinâmico 
(Arellano e Bond, 1991) e o estimador GMM. A variável dependente MARGIN medida pela “net interest margin” 
(margem bruta) é usada como proxy da rendibilidade do banco. GDP é a taxa de crescimento real do PIB; BBMB é uma 
dummy que assume o valor 1 para os bancos que operam em sistemas financeiros baseados no sector bancário e o valor 0 
para sistemas baseados no mercado de capitais. A variável dummy assume o valor 0 para Holanda, Reino Unido, Suécia, 
Finlândia, Dinamarca e Irlanda e o valor 1 para os restantes países da U.E.-15; RISK é a proxy do risco de crédito dos 
bancos medida pelo rácio (Provisão para perdas em crédito/crédito líquido); LIQ é o rácio “net loans  to short term 
funding”; SDR3M é o desvio-padrão anual da taxa de juro diária do mercado interbancário a 3 meses; HH é o índice de 
Herfindahl e Hirschman obtido através do total dos activos dos bancos no mercado nacional (o rácio foi obtido junto BCE e 
varia entre 0 e 10.000); INEF é o rácio “operating costs to gross income”; ǻLOAN é a taxa de crescimento do crédito 
concedido; EQUITY é o rácio entre capital e o total de activos; IPP é o rácio “non-interest expenses – non-interest 
revenues)/total assets”; RMSHARE é o peso do crédito para aquisição habitação no total do activo do banco; RPPRICE é 
a taxa de crescimento real dos preços do mercado residencial de habitação do país (ou da região, no caso da regressão (III), 
para os bancos com uma exposição ao mercado imobiliário a uma escala regional). No caso das regressões (IV) e (V), 
RPPRICE é a taxa de crescimento real acumulada dos preços do mercado residencial de habitação do país (ou da região, no 
caso da regressão (V), para os bancos com uma exposição ao mercado imobiliário a uma escala regional). Os valores da 
estatística t surgem em parêntesis. a, b e c apontam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, 
respectivamente.  
Variáveis I II III IV V 
MARGINit-1 5,805a   (19,65) 5,802a  (19,53) 5,807a  (29,64) 5,809a  (31,16) 5,808a  (31,02) 

GDPt 0,134a    (4,78) 0,142a   (5,00) 0,135a   (4,79) 0,132a   (4,67) 0,132a   (4,66) 

GDPt-1 0,035     (1,24) 0,030    (1,06) 0,037     (1,27) 0,044    (1,50) 0,043    (1,49) 

BBMBt 0,399a    (9,81) 0,389a   (9,63) 0,402a    (9,64) 0,363a   (9,08) 0,363a   (9,06) 

RISKit-2 0,483a   (12,57) 0,482a  (12,40) 0,484a  (12,62) 0,484a  (13,11) 0,484a  (13,07) 

RISKit-3 0,793a   (14,05) 0,792a  (13,84) 0,794a  (14,12) 0,796a  (14,74) 0,795a  (14,69) 

LIQit-1 0,117b     (2,46) 0,123b   (2,46) 0,001b  (2,46) 0,001b  (2,27) 0,001b  (2,29) 

LIQit-2 0,028      (0,58) 0,067    (1,21) 0,000    (0,65) 0,000    (0,82) 0,000    (0,81) 

SDR3M it-1 0,207a        (3,10) 0,197a     (2,96) 0,208a     (3,11) 0,212a     (3,18) 0,213a     (3,18) 

SDR3M it-2 0,360a     (4,34) 0,331a   (3,99) 0,364a   (4,33) 0,323a   (3,94) 0,325a   (3,96) 

HHt -0,042    (-1,05) -0,043  (-1,06) 0,000    (0,16) 0,000    (0,51) 0,000   (0,47) 

INEFit -0,005c   (-1,95) -0,005  (-2,04) -0,005b (-1,96) -0,004c (-1,91) -0,004c (-1,91) 

ǻLOAN it -0,010a   (-7,50) -0,010a (-7,24) -0,011a (-7,47) -0,011a (-7,57) -0,011a (-7,55) 

EQUITYit-2 9,891a     (2,86) 10,011a  (2,88) 9,839a  (2,86) 9,700a  (2,83) 9,700a  (2,83) 

EQUITYit-3 -0,882    (-0,29) -0,823  (-0,27) -0,925  (-0,31) -0,658  (-0,22) -0,639  (-0,22) 

IPPit 4,374c    (1,66) 4,448c    (1,66) 4,360   (1,23) 4,146   (1,23) 4,165  (1,23) 

RMSHAREit 1,904c    (1,83) 2,104b   (2,01) 1,878c  (1,82) 2,053b   (1,99) 2,078b (2,01) 

RMSHAREit*RPPRICEt-1  -0,024a (-3,61) 0,005   (0,49) -0,025a (-5,06) -0,028a (-4,86) 

Período Temporal 2002-2008 2002-2008 2002-2008 2002-2008 2002-2008 

# Observações 3555 3555 3555 3555 3555 

Teste de Sargan (p-value) 0,179 0,145 0,130 0,149 0,158 

AR (1) e p-value   -4,5a      (0,00)  -3,8a     (0,01)  -3,3a      (0,00)  -3,6a     (0,00)  -4,0a      (0,00) 

AR (2) e p-value   -0,5       (0,38)   -0,2    (0,82)   -0,5    (0,22)   0,1      (0,78)  -0,3       (0,55) 
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Tabela 54 - Determinantes da Rendibilidade: Análise em Painel Dinâmico (cont.) 
Painel B. Especificações Não Lineares 
A tabela apresenta os resultados de estimação de 4 regressões sobre a rendibilidade dos bancos tendo por base a equação 
(5.7). É usada a Análise de Dados em Painel Dinâmico (Arellano e Bond, 1991) e o estimador GMM. A variável 
dependente MARGIN medida pela “net interest margin” (margem bruta) é usada como proxy da rendibilidade do banco. 
GDP é a taxa de crescimento real do PIB; BBMB é uma dummy que assume o valor 1 para os bancos que operam em 
sistemas financeiros baseados no sector bancário e o valor 0 para sistemas baseados no mercado de capitais. A variável 
dummy assume o valor 0 para Holanda, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Irlanda e o valor 1 para os restantes 
países da U.E.-15; RISK é a proxy do risco de crédito dos bancos medida pelo rácio (Provisão para perdas em 
crédito/crédito líquido); LIQ é o rácio “net loans  to short term funding”; SDR3M é o desvio-padrão anual da taxa de juro 
diária do mercado interbancário a 3 meses; HH é o índice de Herfindahl e Hirschman obtido através do total dos activos 
dos bancos no mercado nacional (o rácio foi obtido junto BCE e varia entre 0 e 10.000); INEF é o rácio “operating costs to 
gross income”; ǻLOAN é a taxa de crescimento do crédito concedido; EQUITY é o rácio entre capital e o total de activos; 
IPP é o rácio “non-interest expenses – non-interest revenues)/total assets”; RMSHARE é o peso do crédito para aquisição 
habitação no total do activo do banco; LTV é o valor médio do rácio “loan to value”, por país. As regressões (VI) e (VII) 
incluem todos os bancos da amostra. As regressões (VIII) e (IX) são estimadas para o 1.º quartil e 4.º quartil em função do 
peso do crédito para aquisição de habitação no total de crédito, respectivamente. Os valores da estatística t surgem em 
parêntesis. a, b e c apontam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente.   

Variáveis VI VII VIII IX 
MARGINit-1 4,575a      (8,75) 5,220a     (13,70) 1,102a      (12,99) 0,811a      (22,46) 

GDPt 0,071a      (2,91) 0,122a     (4,71) 0,078a      (2,59) 0,026a     (4,83) 

GDPt-1 0,034c      (1,66) 0,099a      (3,92) 0,093b      (2,27) -0,004      (-0,47) 

BBMBt 0,296a      (6,44) 0,137b      (2,41) -0,005      (0,11) -0,036a      (-2,93) 

RISKit-2 16,643c    (1,71) 7,727c      (1,86) -0,462      (-0,23) -2,277      (0,33) 

RISKit-3 -9,557a      (-2,66) -3,434      (-0,60) 2,879b      (2,05) 4,871a     (-4,28) 

LIQit-1 0,197b      (2,16) 0,160a       (3,49) 0,095c       (1,69) 0,003      (0,21) 

LIQit-2 -0,001     (-0,07) -0,020      (-0,48) 0,035       (0,25) -0,007      (-1,61) 

SDR3M it-1 0,223a           (3,89) 0,224a              (3,79) -0,034      (-0,24) 0,081a           (5,72) 

SDR3M it-2 0,244a     (3,83) 0,294a       (4,11) -0,093      (-0,45) 0,233a      (9,10) 

HHt 0,172a      (3,33) 0,120b      (-2,54) 0,114b      (2,33) 0,004       (0,33) 

INEFit -0,009a   (-2,94) -0,008a     (-3,21) -0,019a    (-4,46) -0,005a   (-4,57) 

ǻLOAN it -0,051a   (-4,15) -0,042a     (-2,77) -0,007     (-0,50) -0,155b   (-2,57) 

EQUITYit-2 10,634a   (3,11) 8,716a      (2,78) -1,551     (-1,00) -0,431     (-0,66) 

EQUITYit-3 0,894      (0,25) 1,817       (0,51) -4,117b    (-2,03) 0,674c     (1,72) 

IPPit 22,915b    (2,36) 16,089b    (2,39) 88,942a    (4,71) 0,161a    (6,17) 

RMSHAREit 3,266b      (2,27) 4,937a      (3,06) 2,341c      (1,68) 1,074a     (5,49) 

RMSHAREit* RISKit-1 -228,108a   (-2,76) -243,904a    (-3,00) -570,271a    (-4,41) -14,775c   (-1,70) 

RMSHAREit* (RISKit-1)2 2921,803a   (3,57) 2459,394a     (3,23) 1894,734c    (1,72) 1058,387b  (2,37) 

LTVt  0,563a       (7,56)   
Período Temporal 2002-2008 2002-2008 2002-2008 2002-2008 
# Observações 3554 3554 637 644 
Teste de Sargan (p-value) 0,175 0,157 0,126 0,111 
AR (1) e p-value   -4,8a          (0,00)  -3,6a         (0,01)  -3,9a        (0,00)  -5,2a         (0,00) 
AR (2) e p-value     0,2           (0,88)   -0,6         (0,26)   -0,3        (0,62)   0,3          (0,58) 
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5.4.3. Efeitos�da�Concessão�de�Crédito�para�Aquisição�de�Habitação�na�
Rendibilidade�Ajustada�pelo�Risco�dos�Bancos�

 
Os efeitos da concessão de crédito para aquisição de habitação devem ser estudados 

quer ao nível da rendibilidade quer do risco de crédito que provocam nos bancos. Se o 

aumento do peso do crédito para aquisição de habitação nos activos totais do banco produz 

um aumento da rendibilidade e uma diminuição do risco do crédito, então podemos 

interpretar este resultado como que o aumento do peso do crédito para aquisição de 

habitação aumenta a rendibilidade ajustada pelo risco do banco. Quando a rendibilidade e o 

risco de crédito do banco ambos aumentam ou diminuem, o efeito global na rendibilidade 

ajustada pelo risco do banco é ambígua e não pode ser determinada sem se tomar uma 

posição sobre o que constitui um “eficiente” trade-off risco-rendibilidade.   

Os efeitos da concessão de crédito para aquisição de habitação na rendibilidade e 

risco dos bancos são resumidos na tabela seguinte, tendo por base as evidências empíricas 

das tabelas 53 a 54: 

 

Tabela 55 - Efeitos da Concessão de Crédito para Aquisição de Habitação na 
Rendibilidade Ajustada pelo Risco dos Bancos 

 

 Bancos com um Nível de Risco 
de Crédito Moderado 

Bancos com um Nível de Risco 
de Crédito Elevado 

Efeitos do Aumento do 
Peso do Crédito para 
Aquisição de Habitação 
nos Activos dos Bancos 

- Diminuição do Risco de Crédito 
-Rendibilidade não afectada ou 
diminuições marginais 
 
=> Aumento da Rendibilidade 
Ajustada pelo Risco ou Efeito 
Ambíguo sobre a Rendibilidade 
Ajustada pelo Risco  

- Diminuição do Risco de Crédito 
- Aumento da Rendibilidade 
  
 
=> Aumento da Rendibilidade 
Ajustada pelo Risco 

 

 

Da leitura da tabela anterior são retiradas as seguintes duas conclusões, para a 

amostra de bancos e período analisado: 

1) O aumento do peso do crédito para aquisição de habitação resulta em um trade-

off eficiente entre risco e rendibilidade. Especificamente, a rendibilidade do 

banco tende a não ser afectada ou a diminuir numa pequena percentagem com o 

aumento do peso do crédito para aquisição de habitação para bancos com riscos 

de insolvência reduzidos/moderados e a aumentar com o aumento do peso do 

crédito para aquisição de habitação para bancos com elevado risco de insolvência. 
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Como o risco de crédito tende a diminuir com o aumento do peso do crédito para 

aquisição de habitação, os bancos com riscos elevados de insolvência tendem a 

apresentar rendibilidades ajustadas pelo risco positivas na realização destas 

operações. �

2) O efeito do aumento do peso do crédito para aquisição de habitação nos bancos 

com níveis de risco de insolvência reduzidos/moderados, não pode ser 

correctamente determinado sem uma referência sobre o quanto a rendibilidade do 

banco deve aumentar por aumento unitário no risco do banco71.�

�

�

5.5. Conclusão�

 
O estudo analisa os efeitos do aumento do peso do crédito para aquisição de 

habitação no risco e rendibilidade dos bancos. A amostra utilizada compreende 555 bancos 

da U.E.-15, para o período de 1995 a 2008. Os resultados, obtidos usando dados em painel 

dinâmicos, indicam que o crédito para aquisição de habitação tem um importante impacto 

nas variáveis de rendibilidade e risco dos bancos, impacto este que é omisso na anterior 

literatura empírica. 

Os resultados sugerem que a concessão de crédito para aquisição de habitação tende 

a traduzir-se numa diminuição do risco de crédito dos bancos, que é explicado pelo facto 

deste activo ser usado como colateral na obtenção de outros créditos e ser entendido pelos 

bancos como contribuindo para a redução do risco de crédito. Os resultados obtidos 

evidenciam que a diminuição do risco de crédito em resultado do aumento do peso do 

crédito para aquisição de habitação é superior ao longo da fase ascendente do ciclo de preços 

do mercado imobiliário residencial e nos países com práticas de concessão de crédito mais 

conservadoras. Os resultados mostram que também a rendibilidade dos bancos tende a 

reduzir-se na fase ascendente do ciclo de preços do sector imobiliário residencial.  

Os resultados revelam ainda a existência de uma relação não linear (efeito marginal 

em forma de U), em função do risco do banco, entre a rendibilidade e o peso do crédito para 

aquisição de habitação no balanço dos bancos. Para os bancos que apresentam um elevado 

                                                 
71 Na prática, muitos bancos utilizam uma medida de rendibilidade ajustada pelo risco, com o intuito de 
determinar quais os créditos que são benéficos. Regra geral, a rendibilidade por unidade de risco do crédito 
concedido deverá exceder um dado benchmark de custo de capital especificado pelo banco, como por exemplo 
o retorno dos capitais próprios (ROE) do banco após impostos.  
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risco de crédito, um aumento do peso do crédito para aquisição de habitação tende a 

aumentar a rendibilidade ajustada pelo risco do banco, na medida em que o crédito para 

aquisição de habitação reduz o risco de crédito. Para bancos com risco de crédito 

moderado/reduzido, os efeitos do aumento do peso do crédito para aquisição de habitação na 

rendibilidade ajustada pelo risco dos bancos são também positivos ou marginalmente 

positivos. Estes resultados mostram-se concordantes com as conclusões do modelo 

desenvolvido por Guttentag e Herring (1985, 1986), que demonstra que a decisão dos bancos 

por uma elevada concentração do crédito num dado sector (no caso imobiliário residencial) 

depende entre outros factores do aumento do retorno esperado, da diminuição da 

probabilidade de default e do aumento do valor esperado dos activos.  

Os resultados destacam assim a necessidade do desenvolvimento de indicadores de 

exposição individual do banco face ao mercado imobiliário, que poderiam ajudar a calibrar o 

impacto potencial de alterações do peso e preço dos activos imobiliários residenciais no risco 

e rendibilidade dos bancos. Finalmente, importa referir que os resultados obtidos podem 

surgir um pouco distorcidos pelas práticas contabilísticas, nomeadamente pelo adiamento do 

reconhecimento das perdas no crédito concedido para a fase do colapso dos preços do 

imobiliário.  
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6. BOLHAS NOS PREÇOS DO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL E 
COMPORTAMENTO DE HERDING DOS BANCOS 
 

 

 

RESUMO: 
 

O presente artigo analisa a história recente dos preços da habitação na U.E.-15. O 

objectivo do artigo é averiguar a existência de bolhas no mercado de habitação nos países da 

U.E.-15 e eventual relação com comportamentos de herding por parte dos bancos. 

Os resultados revelam a existência de uma componente bolha significativa nos preços 

da habitação do Reino Unido, Espanha, Dinamarca, Suécia e Irlanda, com a componente 

bolha a revelar um crescimento acumulado superior a 37% no período entre 1995 e 2007. 

Para este grupo de países a medida de herding de Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992) 

para a classe de activos crédito à habitação, revela-se expressiva e estatisticamente 

significativa. Os resultados apontam ainda a existência de uma relação de causalidade 

unilateral da componente bolha dos preços da habitação para a medida de herding para a 

classe de crédito à habitação, sugerindo que o comportamento de herding entre os bancos 

terá sido uma resposta do grupo a uma informação comum do activo habitação. 

 Contrariamente, países como a Alemanha, Portugal e Áustria apresentam um 

crescimento real dos preços da habitação inferior ao crescimento dos seus fundamentais, que 

se traduz na ausência de bolha nos preços. Para estes países não é possível estabelecer uma 

relação entre herding e bolha nos preços da habitação, com o teste de causalidade de 

Granger a revelar a existência de independência entre as duas variáveis. 
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6.1. Introdução�
 

Nos tempos recentes muita atenção tem sido dada pelos decisores políticos e pelos 

media ao mercado de habitação, dada a sua importância na economia e dada a evolução 

recente dos preços no mercado imobiliário. A importância do mercado de habitação estará na 

origem de muitos estudos realizados no sentido de estudarem as relações entre o mercado de 

habitação e outras variáveis económicas importantes (Campbell e Cocco, 2007; Goodhart e 

Hofmann, 2008; Bjørland e Jacobsen, 2010). Além disso, vários estudos têm sido realizados 

no sentido de analisar os factores que estão na génese do crescimento dos preços e colapsos 

periódicos dos preços do mercado de habitação e dos eventuais desvios dos preços das 

habitações face aos seus fundamentais (Levin e Wright, 1997; Himmelberg et al., 2005; 

Brunnermeier e Julliard, 2008; Payne e Waters, 2007). Os ciclos de crescimento e colapso do 

mercado de habitação poderão também reflectir ou resultar possivelmente da existência de 

comportamentos de herding por parte dos agentes participantes no mercado de habitação, 

causados por cascatas de informação, problemas de agência e/ou ineficiências 

informacionais (e.g., Baddeley, 2005; Uchida e Nakagawa, 2007; Piazzesi e Schneider, 

2009; Pierdzioch et al., 2010). 

O objectivo deste estudo é averiguar a existência de bolhas no mercado de habitação 

da U.E.-15 e de herding por parte dos bancos e, se os dois fenómenos estão relacionados. O 

contributo inovador do artigo surge do facto de nenhum estudo para o mercado de habitação 

europeu ter analisado a associação entre a formação de bolhas no mercado de habitação e a 

existência de herding por parte dos bancos. 

A abordagem de análise foi a seguinte. Primeiro, determinámos os fundamentais dos 

preços na habitação para cada país da U.E.-15, com base no modelo “Asset Market 

Approach” desenvolvido por Meen (1990), no qual a componente bolha é posteriormente 

incorporada no modelo empírico através da inclusão dos preços desfasados das habitações 

como em Abraham e Hendershott (1996) e Case e Shiller (2003). Segundo, com base na 

medida de herding desenvolvida por Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992) (doravante 

designada de LSV), testámos a existência de comportamentos de herding entre os bancos. A 

medida de herding foi construída com base nos montantes de crédito concedido 

individualmente pelos bancos, tendo por base uma desagregação do crédito concedido por 

cinco diferentes classes de activos, no período de 1995 a 2007. Terceiro, com base nos 
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resultados obtidos, analisamos qual a relação de causalidade entre a componente bolha nos 

preços da habitação e o comportamento de herding entre os bancos. 

O restante do artigo surge assim organizado. Na secção 6.2 revemos a literatura 

relevante sobre bolhas nos preços e comportamentos de herding no mercado de habitação. 

Na secção 6.3 apresentamos as hipóteses e metodologia de investigação. Na secção 6.4 

apresentámos a amostra e os resultados da análise empírica. Na secção 6.5 concluímos. 

 

6.2. Revisão�de�Literatura�

6.2.1. Bolhas�nos�Preços�da�Habitação�
 

A noção de bolha leva-nos geralmente para a ideia de uma evolução excessiva e 

“anormal” dos preços de um activo (ver, Stiglitz, 1990 e O’Hara, 2008). Stiglitz (1990) 

apresenta uma definição intuitiva de bolha de um activo: “If the reason that the price is high 

today is only because investors believe that the selling price is high tomorrow – when 

fundamental factors do not seem to justify such a price – then a bubble exists.” Desta forma 

uma bolha nos preços das habitações existirá se o crescimento dos preços na habitação for 

explicado essencialmente por factores especulativos em vez de ser explicado pelos seus 

fundamentais económicos. Contudo, um constante aumento dos preços está longe de ser uma 

condição suficiente para a identificação de uma bolha e a análise terá que realizar-se por 

comparação com a evolução “normal” dos preços (O’Hara, 2008). Por evolução “normal” 

deve-se entender, aquela que é ditada pelos fundamentais, i.e., por um conjunto de variáveis 

económicas e financeiras que são susceptíveis de exercer uma influência significativa sobre 

a oferta e procura e desta forma sobre o preço do activo. Assim, a identificação de uma bolha 

nos preços põe em evidência uma evolução dos preços não relacionada com os 

fundamentais. 

A generalidade da literatura atribui a significativa divergência entre os preços dos 

activos e os seus fundamentais a bolhas momentum (especulativas), intrínsecas e explosivas. 

As bolhas momentum são originadas pelo próprio preço do activo, em que os agentes 

compram o activo após o preço aumentar e vendem após o preço cair (De Long et al., 1990 e 

Barberis et al., 1998). Esta tipologia de bolha ocorre quando o preço aumenta (cai) e é 

esperado que continue a aumentar (cair) e é normalmente tomada como evidência contrária à 

racionalidade do mercado. Froot e Obstfeld (1991) referem que nas bolhas intrínsecas toda a 
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sua variabilidade resulta das variáveis fundamentais exógenas, que são capazes de gerar 

desvios persistentes e estáveis dos preços dos activos face aos valores fundamentais. Já nas 

bolhas explosivas toda a sua variabilidade resulta de factores estranhos ou intrinsecamente 

irrelevantes que não são parte dos fundamentais do mercado, como é referido por Diba e 

Grossman (1988). 

Apesar dos numerosos estudos sobre a avaliação da existência de bolhas nos preços 

do mercado imobiliário nas últimas duas décadas ao nível dos países (por exemplo, Case e 

Shiller 1989, Abraham e Hendershott 1996 e Miles 2008 para os EUA; Black et al. 2006, 

para o Reino Unido; Ayuso e Restoy 2006, para o Reino Unido e Espanha; Bourassa et al. 

2001 e Fraser et al. 2008 para a Nova Zelândia; Bourassa e Hendershott 1995, para 

Austrália; Hort 1998, para a Suécia; Stevenson 2008 para a Irlanda) e a nível regional (Levin 

e Wright 1997, para Londres; Roehner 1999, para Paris; Roche 2001, para Dublin; Hui e 

Yue, 2006, para Pequim e Xangai; Shimizu e Nishimura 2007, para Tóquio), não existe um 

teste definitivo ou uma metodologia aceite universalmente que dê garantias da existência ou 

não de uma bolha nos preços na habitação.  

Alguns autores utilizam análises de tendência dos rácios “price-to-income” (Case e 

Shiller 2003; Black et al. 2006; Fraser et al. 2008) assim como dos rácios “price-to-rent” 

(exemplo, Blanchard e Watson 1982; Leamer 2002; Krainer e Wei 2004) como métricas da 

capacidade aquisitiva dos agentes e da existência de bolhas nos preços na habitação. 

Blanchard e Watson (1982) referem que o rácio “price-to-rent” tende a aumentar ao longo 

do tempo quando uma bolha racional existe no preço do activo habitação. Leamer (2002) 

argumenta que tende a existir uma bolha nos preços na habitação se os preços na habitação 

aumentam a um ritmo mais elevado do que as rendas, havendo evidência dessa situação 

quando existe um rácio “price-to-rent” anormalmente elevado, da mesma forma que existirá 

uma bolha nos preços das acções se os preços das acções se afastarem muito dos lucros, 

situação tende a originar um rácio “price-to-earnings” (PER) anormalmente elevado. 

Krainer e Wei (2004) revelam a existência de um crescimento real dos preços na habitação 

de 30% entre 1994-2003 nos EUA, sendo que o crescimento das rendas no mesmo período 

foi de apenas 10%, sugerindo a existência de uma bolha nos preços.  

Contudo, estas abordagens são consideradas como descritivas e não como testes 

estatísticos definitivos. Wheaton e Nechayev (2006) discutem os potenciais problemas da 

utilização destas métricas na identificação de uma bolha nos preços na habitação e mostram 

que o crescimento do rácio “price-to-rent” pode ser causado por aumento dos preços na 
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habitação, que por sua vez podem ser causados por um aumento da procura de aquisição de 

habitação própria. Adicionalmente, Himmelberg et al. (2005) argumentam que, atendendo às 

diferenças existentes nos ganhos de capital esperados na aquisição de habitação própria, 

assim como na tributação entre as opções de arrendamento e aquisição de habitação própria, 

os indicadores convencionais para medir o nível de preços no mercado de habitação, como 

os rácios “price-to-rent” ou “price-to-income”, podem não reflectir adequadamente o custo 

da habitação, e desta forma, a capacidade aquisitiva dos agentes. 

No mercado de habitação assim como em qualquer outro mercado, os preços na 

habitação são o resultado do nível de procura e oferta. Tipicamente, a procura de habitação é 

modelizada como função do rendimento disponível da população, da taxa de juro do crédito 

habitação, da capacidade de acesso ao crédito à habitação e de factores demográficos, ao 

passo que a oferta de habitação é modelizada como função do custo da terra, dos custos de 

construção e da capacidade de acesso ao crédito. Por exemplo, Hendry (1984) expressa o 

preço real da habitação em função do rendimento disponível da população, “house 

completions”, custos de construção e oferta monetária. Abraham e Hendershott (1996) e 

Case e Shiller (2003), entre outros, adicionam ao modelo explicativo dos preços na 

habitação, para além dos fundamentais, preços da habitação desfasados. Os autores 

interpretam a influência dos preços históricos da habitação nos preços correntes da habitação 

como possível reflexo de actividades especulativas no mercado de habitação. No presente 

artigo, os preços fundamentais na habitação são obtidos com base no modelo “asset market 

approach” de Meen (1990), no qual a componente bolha nos preços na habitação é 

incorporada no modelo empírico pela inclusão de preços desfasados das habitações como em 

Abraham e Hendershott (1996) e Case e Shiller (2003).  
 

6.2.2. Herding�
 

A literatura acerca do herd behavior tem proposto diferentes definições para este 

comportamento. O herding pode assim ser entendido como o comportamento de «um grupo 

de investidores que transaccionam num mesmo sentido (compra ou venda) durante um 

determinado período de tempo» (Nofsinger e Sias, 1999); como «um «fenómeno em que os 

indivíduos seguem o exemplo dos outros num contexto de decisão sequencial sem fazer uso 

das próprias informações» (Effinger e Polborn, 2001); ou ainda como produto da «alteração 

das convicções dos indivíduos por forma a corresponderem de forma mais perfeita com as 

opiniões expressas publicamente por outros» (Cote e Sanders, 1997). Esta noção de 
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semelhança entre comportamentos não é, por si só, suficiente. Padrões de comportamento 

correlacionados podem ocorrer simplesmente por acaso ou porque os indivíduos têm acesso 

às mesmas fontes de informação ou interpretam a informação de forma similar. Por isso, é 

necessário considerar um elemento adicional de intencionalidade que se pode circunscrever a 

factores psicológicos tais como pressões sociais, aprendizagem social, desejo de imitação ou 

de conformidade com um grupo de pertença ou outros factores que podem resultar das 

circunstâncias particulares em que cada indivíduo é chamado a decidir. Em qualquer um dos 

casos, os investidores podem ter comportamentos de herding racionais ou irracionais.  

Os ciclos de crescimento e colapso do mercado de habitação podem reflectir a existência 

de comportamentos de herding por parte dos agentes participantes no mercado de habitação 

causados por cascatas de informação, problemas de agência e/ou ineficiências 

informacionais (e.g., Baddeley 2005; Uchida e Nakagawa 2007; Piazzesi e Schneider 2009; 

Pierdzioch et al. 2010). Keynes (1936) motiva a existência de herding nos mercados pelo 

facto de os agentes terem problemas de incerteza e informação limitada. Neste contexto, no 

processo de decisão, os agentes imitarão o comportamento dos outros, assumindo que a 

multidão possui informação superior. A teoria moderna de herding (Banerjee, 1992, 

Bickhchandani et al., 1992 e Scharfstein e Stein, 1990) desenvolve essa ideia, referindo que 

podem existir incentivos para que os agentes racionais ignorem a sua informação privada, 

quando os comportamentos e acções dos outros investidores contêm informação com valor. 

Hirshleifer e Teoh (2003) fazem uma súmula das teorias sobre imitação. Para além da 

abordagem dos efeitos das cascatas informacionais, dos problemas de agência e das 

ineficiências informacionais no processo de escolha dos indivíduos, a imitação pode ser 

originada por factores comportamentais, como previsto pelos modelos de herding irracional 

ou quasi-racional.  

O modelo das cascatas de informação avançado inicialmente por Banerjee (1992) e 

Bikhchandani et al. (1992) mostra como a assimetria informacional pode originar 

especuladores não informados mas racionais a convergirem rapidamente na mesma direcção 

das escolhas – de adopção ou rejeição – dos primeiros (poucos) indivíduos, que dessa forma 

determinam as escolhas de todos os que lhes sucedem. Piazzesi e Schneider (2009) 

desenvolvem um modelo em que mostram como um reduzido número de investidores 

optimistas (que designam de “momentum cluster”) podem ter um efeito significativo nos 

preços do mercado imobiliário sem que hajam adquirido uma elevada percentagem de stock 

de habitações. Os autores revelam que este reduzido cluster de proprietário que acredita que 
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é altura para adquirir uma habitação tende a registar um forte crescimento no final do ciclo 

de crescimento dos preços do mercado de habitação, devido sobretudo a condições de 

crédito mais favoráveis.  

Os comportamentos de herding entre os investidores institucionais podem ter uma 

explicação alternativa. Ao contrário dos investidores individuais, os investidores 

institucionais estão sujeitos a avaliações regulares quanto o seu desempenho, com 

comparações relativamente a um benchmark e/ou relativamente a outro(s) investidor(es) 

institucional(ais). Este facto, pode induzir os investidores institucionais a imitarem-se uns 

aos outros, quanto às escolhas dos activos a negociar, numa maior proporção de que de outra 

forma teriam (e.g., Scharfstein e Stein, 1990). Uchida e Nakagawa (2007) salientam a 

importância dos comportamentos de herding por parte dos bancos japoneses na formação da 

bolha imobiliária no inicio da década de 90, no Japão. Os autores apontam os 

comportamentos irracionais de herding dos bancos japoneses durante o período da bolha 

imobiliária como um dos factores que contribuiu para a acumulação de crédito malparado 

pelos bancos. Os autores apontam o rápido crescimento do crédito para o sector imobiliário, 

nos finais da década de 80, como evidência da existência de herding irracional. 

Baddeley (2005) refere a existência de pouca pesquisa de aplicação destas diferentes 

hipóteses ao mercado de habitação. De entre as causas racionais de herd behavior, a questão 

da ineficiência informacional dos mercados, ou seja, a forma como a informação se reflecte 

nos preços, poderá constituir a principal causa de herd behavior no mercado de habitação. A 

informação no mercado de habitação tende a ser imperfeita, devido não só às características 

próprias do activo habitação (iliquidez, heterogeneidade e elevados custos de transacção) 

como à ausência de um mercado centralizado de trocas. 

Das várias causas para a existência de comportamentos de herding pelos agentes no 

mercado de habitação, conclui-se que os comportamentos imitação dos agentes tendem a ser 

superiores ou inferiores consoante a dimensão da ineficiência informacional dos mercados, 

i.e., da assimetria de informação. Contudo tenderá a existir uma menor propensão para 

existência de comportamentos de herding entre os agentes quando estes estão sujeitos a 

avaliações de desempenho menos frequentes. 
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6.3. Hipóteses�de�Investigação�e�Metodologia�

6.3.1. Hipóteses�de�Investigação�
 

A coincidência entre os ciclos de crédito bancário e os preços do mercado de 

habitação tem sido muito discutida pela literatura (BIS 2001; Zhu 2005; IMF 2008). Entre 

outros, Hofmann (2004) e Davis e Zhu (2009) referem a existência de uma interacção 

dinâmica, nos dois sentidos, entre a política de concessão de crédito pelos bancos e os preços 

do activo habitação. Outros, como Iacoviello (2004, 2005) e Gerlach e Peng (2005) 

demonstram que são os preços na habitação que tendem a influenciar a capacidade de 

concessão de crédito pelos bancos, por via do efeito riqueza resultante do aumento dos 

preços na habitação. Por outro lado, a relação de causalidade inversa pode também verificar-

se. O crédito bancário pode afectar o preço na habitação, na medida em que o aumento da 

disponibilidade de crédito pode expandir a procura pelo activo habitação que possui uma 

oferta de curto prazo rígida (e.g. Kindleberger 1978 e Minsky 1982). Independentemente do 

sentido da interacção entre o crédito bancário e o comportamento dos preços na habitação é 

inegável a elevada correlação entre os ciclos de crédito e os preços na habitação, com 

eventuais efeitos nefastos sobre o sistema financeiro e sobre a economia72, dada a relevância 

dos activos imobiliários nos balanços dos bancos73. 

A identificação de uma bolha nos preços da habitação exige o confronto entre a 

evolução dos preços e a evolução dos seus fundamentais. Avaliamos desde logo se os 

preços do activo habitação nos vários mercados de habitação da U.E.-15 são explicados 

apenas pelos fundamentais ou se, em alternativa, contêm uma componente de bolha. 

 

Dado que os ciclos de crescimento e colapso do mercado de habitação podem 

reflectir a existência de comportamentos de herding por parte dos agentes participantes no 

mercado de habitação causados por cascatas de informação, problemas de agência e/ou 

ineficiências informacionais74, avaliamos em que medida se verificaram comportamentos de 

herding entre os bancos, com base na medida de herding desenvolvida por Lakonishok et al. 

(1992). A medida de herding LSV é aplicada aos montantes de crédito concedido 

individualmente pelos bancos em 5 diferentes classes de activos. Com base nos resultados 
                                                 
72 Ver nomeadamente o efeito “disaster myopia” (Herring e Wachter, 1999). 
73 Davis e Zhu (2009) referem que os activos imobiliários de uma forma directa ou indirecta (por servirem de 
colateral na concessão de outros créditos) tendem a representar cerca de 50% dos activos bancários. 
74 Ver por exemplo, Baddeley (2005), Uchida e Nakagawa (2007), Piazzesi e Schneider (2009) e Pierdzioch et 
al. (2010). 
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obtidos é possível analisar desde logo em que medida os bancos se desviaram da política de 

crédito apropriada face às condições macroeconómicas e saber se colectivamente 

aumentaram ou diminuíram o crédito para determinados activos específicos em cada ano. 

Avaliamos a existência de herding entre os bancos europeus e se esse 

comportamento se verifica em todas as classes de activos bancários ou apenas no 

crédito à habitação. 

 

Na eventualidade de existência de comportamentos de herding, importa analisar com 

maior detalhe o sentido da relação de causalidade entre os comportamentos de herding e a 

componente de bolha nos preços da habitação. O resultado da relação de causalidade entre as 

duas variáveis permitirá analisar se os bancos (racionalmente ou não) se imitam uns aos 

outros em termos da sua actuação no mercado, o fazem como resposta a informação comum 

e relevante sobre os preços. Uchida e Nakagawa (2007) referem que os bancos não 

apresentam necessariamente um comportamento irracional, quando a medida de LSV indica 

a existência de herding. A medida pode simplesmente reflectir um aumento ou diminuição 

do crédito concedido baseada em factores racionais associados à especificidade de uma dada 

indústria. Kim e Wei (2002) referem que os elevados valores das estatísticas de herding 

podem simplesmente reflectir o facto de os investidores estarem a responder a informação 

comum e com relevância em termos de retorno, sendo de esperar que os activos que os 

investidores imitem agressivamente tenham retornos anormais. Tendo por base o teste de 

causalidade de Granger, avaliamos se existe uma relação entre os comportamentos de 

herding dos bancos europeus e a componente de bolha nos preços da habitação e qual o 

sentido dessa relação. 
 

6.3.2. Metodologia�
 

Nesta secção apresentamos o modelo usado na determinação dos fundamentais dos 

preços do mercado de habitação e da componente bolha dos preços na habitação (Meen, 

1990) e a medida de herding usada para testar a existência de comportamentos de imitação 

entre os bancos (Lakonishok et al., 1992 com as alterações introduzidas por Uchida e 

Nakagawa (2007) para as amostras de reduzida dimensão). 
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6.3.2.1. Modelo�“Asset�Market�Approach”�de�Meen�(1990)�
 

O modelo desenvolvido baseia-se no modelo “Asset Market Approach” introduzido 

por Buckley e Ermisch (1982), Poterba (1984), Meen (1990, 1996), e Breedon e Joyce 

(1993). No espírito deste modelo, o problema enfrentado pelo consumidor consiste na 

maximização da sua utilidade ao longo da vida, U, que é definida a seguir. Considerando 

uma taxa de desconto real r, em tempo contínuo, a utilidade ao longo da vida é dada pelo 

integral das utilidades descontadas em cada período, que é função dos serviços prestados 

pela habitação e que é aproximada pelo stock de habitação H(t) e pelo consumo de um cabaz 

de bens não duráveis C(t): 

ܷ ൌ  ݁ି௧ܷ൫ܪሺݐሻǡ ሻஶݐሻ൯݀ሺݐሺܥ
 Ǥ                                                                   (6.1) 

A utilidade é maximizada sujeita à restrição orçamental dos proprietários de 

habitação (6.2) e a duas restrições técnicas [(6.3) e (6.4) em baixo] que descrevem a 

evolução do stock de habitação H(t) e dos activos reais líquidos não relacionados com a 

habitação A(t), respectivamente: 

ሻݐሻܺሺݐሺܲܪܴ  ܵሺݐሻ  ሻݐሺܥ� ൌ ሺͳ െ ሻݐሻܴܻሺߠ �ሺͳ െ  ሻǡ                (6.2)ݐሺܣ�ሻ݅ߠ

ሶܪ ሺݐሻ ൌ �ܺሺݐሻ െ  ሻǡ                                                                                (6.3)ݐሺܪ߲�

ሻݐሶሺܣ ൌ ܵሺݐሻ െ  ሻǡ                                                                                  (6.4)ݐሺܣߨ�

em que RHP(t) é o preço real de aquisição de uma habitação, S(t) é a poupança real líquida 

dos novos contratos de crédito, RY(t) é o rendimento real do proprietário de habitação, i é a 

taxa de juro nominal à qual o proprietário pode emprestar ou pedir emprestado no caso de 

inexistência de restrições de crédito, ș é a taxa marginal de imposto do proprietário de 

habitação, ʌ é a taxa de inflação (constante), į é a taxa de depreciação física do stock de 

habitação e X(t) representa as novas aquisições de habitações. (.) refere-se à derivada no 

tempo da variável. 

A solução de 1.ª ordem da função de Lagrange pode ser obtida da seguinte forma: 


ൌ ሻݐሺܲܪܴ ቂሺͳ െ ሻ݅ߠ െ ߨ  ߜ െ ቀோுሶ ሺ௧ሻோுሺ௧ሻቁቃǤ                                             (6.5) 

 Bowden (1978) mostra que a equação (6.5) pode ser escrita em termos do valor não 

observável do preço real de mercado da renda dos serviços associados ao activo habitação 

R(t), como se segue: 

ሻݐሺܲܪܴ ൌ ோሺ௧ሻ
ቂሺଵିఏሻିగାఋିሺ ೃಹುೃಹುሺሻሻቃ

ᇲ                                                                  (6.6) 

ou equivalente, 
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ሻݐሺܲܪܴ�������������� ൌ ோሺ௧ሻ
ሾேெோሺ௧ሻିுாሺ௧ሻାఋሿᇲ                                                                     (6.7)  

em que e representa o valor esperado, [PHE(t) = ʌe + (RHPe/RHP(t))] são os ganhos 

de capital esperados, e [NMR(t) = (1-ș)i] é a taxa de juro nominal do crédito hipotecário 

após impostos. Utilizando logaritmos, a equação (6.7) pode ser assim reescrita: 

ሻݐሺܲܪܴ݈݊  ൌ ݈ܴ݊ሺݐሻ െ ��ሾܴܰܯሺݐሻ െ ሻݐሺܧܪܲ   ሿǤ�                                (6.8)ߜ

Meen (1990) refere que esta equação constitui uma boa medida de modelização dos 

preços na habitação. O autor refere que o preço real inobservável do serviço de rendas 

associados à habitação R(t) pode ser representado pelos seus determinantes observáveis, da 

seguinte forma:  

   ܴሺݐሻ ൌ ݂ሺܴܻǡ ܱܲܲǡܵܪǡ  ሻǡ                                                                    (6.9)ܯܴ

em que RY é o rendimento real disponível, POP é a população, HS é a oferta de 

habitações e RM é a taxa de juro real do crédito à habitação. 

 Na linha de Case e Shiller (1989), Abraham e Hendershott (1996) e Bourassa et al. 

(2001), o preço na habitação desfasado é incluído na equação do preço no sentido de 

averiguar da presença de bolhas nos preços na habitação. Outros estudos similares que 

examinam as dinâmicas dos preços na habitação enfatizam a importância da inclusão de 

outros fundamentais na estimação dos preços na habitação – o montante de crédito 

concedido (TM) e o índice do custo de construção (CC). Adicionalmente, uma medida de 

colapso da bolha (“bubble burster”) (PDEV) é incorporada no modelo para capturar a 

tendência dos preços actuais na habitação convergirem para os seus valores de equilíbrio de 

longo prazo. Desta forma, as equações (6.8) e (6.9) sugerem os seguintes determinantes dos 

preços na habitação e que resultam na especificação final da equação dos preços das 

habitações apresentada na equação (6.15): 

ሻݐሺܲܪܴ ൌ ݂ሼܴܻሺݐሻǡ ሻǡݐሺܯܴ ሻǡݐሺܯܶ ሻǡݐሺܵܪ ܱܲܲሺݐሻǡ ሻǡݐሺܥܥ ሻǡݐሺܲܪܴ�݈݀݁݃݃ܽ  ሻሽǤݐሺܸܧܦܲ
                                                                                                                                 (6.10) 

6.3.2.2. Medida�de�Herding�de�Lakonishok�et�al.�(1992)���
 

Para detectar a existência de comportamentos de herding entre os bancos europeus é 

usada a medida de herding de Lakonishok et al. (1992). A medida de herding para a classe 

de activos i no ano t, é definida da seguinte forma: 

ܵܮ ܸǡ௧ ൌ ȁሺ݅ǡ ሻݐ െ ሻȁݐሺ െ ሺ݅ǡܣܨ  ሻ                                                                     (6.11)ݐ

onde: 
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ሺ݅ǡ ሻݐ ൌ � ሺǡ௧ሻ
ሺǡ௧ሻାௌሺǡ௧ሻ  , e                                                                                       (6.12) 

ሻݐሺ ൌ σ ሺǡ௧ሻ
సభ

 .                                                                                                  (6.13) 

B(i,t) [S(i,t)] é o número de bancos que compra [vende] a classe de activos i no ano t, 

p(i,t) é a proporção de compradores da classe de activos i no ano t, e p(t) é uma proxy da 

proporção esperada de compradores em toda a população e, como tal, constante para todas as 

classes de activos num dado ano, variando apenas ao longo do tempo. 

O factor de ajustamento FA(i,t) é:  

ሺ݅ǡܣܨ ሻݐ ൌ ሺ݅ǡሾȁܧ ሻݐ െ  ሻȁሿǡ                                                                            (6.14)ݐሺ

calculado sob a hipótese nula de que não existe comportamentos de herding e tendo em 

consideração que B(i,t) segue uma distribuição binomial com parâmetro p=p(t). Sob a 

hipótese nula de que as decisões de investimento dos bancos são independentes, a 

percentagem dos bancos que efectuam compras no universo dos que transaccionam segue 

uma distribuição binomial. Podemos então calcular o valor de FA(i,t) para a classe de activos 

i no ano t começando por considerar os seguintes parâmetros conhecidos: N(i,t) como o 

número dos bancos que transaccionam a classe de activos i no ano t e p(i,t) conforme 

definido acima. 

 A hipótese nula postula que, não existindo herding, a razão entre os bancos que 

compraram [venderam] e o número de bancos que transaccionaram tem o mesmo valor 

esperado para todas as classes de activos num dado período. Sob a hipótese nula, a 

propensão para comprar [vender] é constante para qualquer banco e qualquer classe de 

activos num determinado trimestre. Sob a hipótese nula, a probabilidade de um banco 

escolhido aleatoriamente ser um comprador [vendedor] líquido do activo i é então p(t)*[1-

p(t)] sendo, por conseguinte, nesse caso, o valor de ȁሺ݅ǡ ሻݐ െ  ሻȁ igual a FA(i,t) e, comoݐሺ

tal LSVi,t = 0. Desvios em relação a p(t) mais elevados do que o esperado, tendo em conta 

flutuações aleatórias são sinais de herding.  

A medida LSV é das medidas mais frequentemente utilizadas para quantificar 

comportamentos de herding entre os investidores. Como referem Uchida e Nakagawa 

(2007), apesar de alternativas medidas de herding terem sido propostas estas mostram-se 

menos úteis e/ou menos adequadas para capturar os comportamentos de herding entre os 

bancos. Isso não quer dizer que a medida de herding de LSV esteja livre de inconvenientes. 

Bikhchandani e Sharma (2001) referem que esta medida (1) utiliza no cálculo apenas os 

investidores que vendem ou compram um dado activo, (2) pode não identificar padrões de 
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transacções intertemporais, e (3) pode não ser uma boa medida se o intervalo de tempo e a 

categoria de investimentos não forem adequadamente escolhidos. Uchida e Nakagawa 

(2007) referem que a utilização de dados anuais e a focalização num particular tipo de 

bancos, reduz a possibilidade do estudo sofrer dos enviesamentos referidos em (2) e (3). No 

presente estudo ao usar-se dados sobre 5 classes de activos em vez do montante de crédito 

concedido às diferentes indústrias reduz a possibilidade de existência de bancos que não 

concedam crédito a uma dada classe de activos e dessa forma a possibilidade de 

enviesamento dos resultados referido em (1). 

A precisão da medida de Lakonishok et al. (1992) assenta em duas condições 

implícitas: inexistência de constrangimentos ao short selling e da presunção que quando o 

gestor transacciona numa determinada classe de activos, a probabilidade ex ante de que 

compra essa classe de activos não depende do peso que essa classe de activos representa na 

sua carteira nem da liquidez de que o gestor dispõem para efectuar compras. Wylie (2005) 

refere que a menos que ambas as condições sejam satisfeitas, existirá um enviesamento da 

medida LSV. Uchida e Nakagawa (2007) referem que, no contexto da banca, é razoável 

presumir que todas estas condições se encontram satisfeitas. Em síntese, parece apropriada a 

utilização da medida de LSV no presente estudo. 

 

6.4. Amostra�e�Resultados�Obtidos�
 

6.4.1. Fundamentais�e�Bolhas�nos�Preços�do�Mercado�Imobiliário�

6.4.1.1. Amostra�e�Resultados�Preliminares�
 

Para a determinação dos fundamentais dos preços da habitação e da componente de 

bolha nos preços são usadas observações trimestrais dos preços da habitação na U.E.-15 e 

seus determinantes, conforme especificado na equação (6.10) para diferentes períodos 

temporais. A existência de diferentes períodos de análise deve-se ao facto das séries dos 

preços reais na habitação e/ou dos seus fundamentais se iniciarem em períodos diferentes 

entre os países da U.E.-15. Em função da data de início dessas séries são estabelecidos 

diferentes períodos de análise dos fundamentais dos preços da habitação. A tabela 56 

apresenta os períodos de análise utilizados. 
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Tabela 56 - Fundamentais dos Preços da Habitação: Período de Análise 
A tabela seguinte apresenta os períodos temporais utilizados na determinação dos fundamentais dos preços da 
habitação, por país da U.E.-15. A existência de diferentes períodos de análise deve-se ao facto das séries dos 
preços reais da habitação e/ou das proxies dos fundamentais dos preços da habitação iniciarem-se em períodos 
diferentes entre os países da U.E.-15. Em função da data de início dessas séries são estabelecidos diferentes 
períodos de análise dos fundamentais dos preços da habitação. Na coluna “Período de Equilíbrio dos Preços da 
Habitação” surge o período em que se assume que os preços da habitação estão em equilíbrio (ver por exemplo, 
Garcia et al., 2007).  
 

País Período de Análise 
Período de Equilíbrio 

dos Preços da Habitação 

Alemanha 1990:01-2007:04 1994:02 
Áustria 1996:01-2007:04 2001:04 
Bélgica 1990:01-2007:04 1997:01 
Dinamarca 1990:01-2007:04 2003:04 
Espanha 1990:01-2007:04 2000:02 
Finlândia 1990:01-2007:04 2001:03 
França 1995:01-2007:04 1998:04 
Grécia 1995:01-2007:04 1998:02 
Holanda 1990:01-2007:04 1992:04 
Irlanda 1990:01-2007:04 1992:03 
Itália 1990:01-2007:04 1998:02 
Luxemburgo 1992:01-2007:04 1995:01 
Portugal 1994:01-2007:04 2000:04 
Reino Unido 1990:01-2007:04 1998:02 
Suécia 1994:01-2007:04 1996:02 

 

 

Abraham e Hendershott (1996) e Garcia et al. (2007), entre outros, referem a 

necessidade de se considerar um período de equilíbrio dos preços na habitação, para que seja 

possível o cálculo da variável explicativa “bubble burster” (PDEV). Garcia et al. (2007), no 

seu estudo sobre a existência de bolhas nos preços no mercado de habitação em Espanha, 

referem que “2000:02 is chosen to represent the period when prices are assumed to be in 

equilibrium after the 1990s decline and before the 2000s increase in real prices”. Desta 

forma, tendo em atenção os ciclos de crescimento e queda dos preços reais na habitação é 

estabelecido um período de equilíbrio dos preços no mercado de habitação, por país75, que 

corresponde ao período após a queda dos preços na habitação e antes do novo ciclo de 

                                                 
75 Na tabela III.6. – Major Real House Price Cycles by Country da OECD (2005), são apresentados os ciclos de 
crescimento e queda dos preços na habitação para um conjunto de países industrializados, com divulgação de 
informação sobre o início, duração e fim do ciclo, que é utilizada na definição do período de equilíbrio dos 
preços no mercado de habitação. 
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crescimentos dos preços na habitação, em linha com o procedimento adoptado por Garcia et 

al. (2007).  

Os dados foram obtidos junto de várias fontes76 sendo utilizadas na análise dos 

preços na habitação as seguintes variáveis fundamentais: o índice de preços da habitação 

(RHP), o rendimento disponível (RY), o custo real de utilização da habitação (RM), o 

montante de crédito à habitação concedido pelas Instituições de Crédito (TM), os índices 

“building permits” e “new buildings orders”, como proxy do nível de oferta de habitações77 

(HS) e o índice do custo de construção (CC). 

Na estimação dos preços reais da habitação não se encontra a existência de uma 

relação positiva e estatisticamente significativa entre a população e os preços na habitação. 

Hort (1998) refere que essa situação se deve ao facto das variações da população poderem 

estar “contabilizadas” na variável rendimento disponível, já que esta pode ser obtida pelo 

produto do rendimento per capita e a população, razão pela qual exclui a variável População 

em todas as estimações. 

Analisamos a estacionaridade das séries dos preços reais da habitação e dos seus 

fundamentais através do teste de raiz unitária de Dickey-Fuller (ADF) para cada variável, em 

nível e à primeira diferença. Para as variáveis não estacionárias em nível, é testada a 

estacionaridade das séries, substituindo-as pela sua taxa de crescimento medida pela 

primeira diferença do logaritmo da variável. A tabela 57 apresenta os resultados do teste de 

raiz unitária ADF. Os resultados revelam que a generalidade das séries não são estacionárias 

em nível mas são estacionárias à primeira diferença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
76 No anexo I. surge a descrição das variáveis usadas e a sua fonte. 
77 É utilizado em cada país como proxy da oferta de habitações a série “building permits”. Caso esta não exista 
nesse país ou não tenha a profundidade da série “new buildings orders”, é utilizada esta última. 
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Tabela 57 - Teste de Estacionaridade 
A tabela seguinte apresenta os resultados do teste de raiz unitária ADF (Augmented Dickey-Fuller) para as 
séries utilizadas na determinação dos fundamentais dos preços da habitação. DF:t(z) refere-se ao resultado da 
estatística t do teste ADF para cada variável em nível e DF:t(dz) ao valor da estatística t do teste ADF usando a 
primeira diferença de cada variável. As variáveis usadas na determinação dos fundamentais do preço do activo 
habitação são as seguintes: índice de preços da habitação (RHP), o rendimento disponível (RY), o custo real de 
utilização da habitação (RM), valor real do crédito à habitação concedido pelos bancos (TM), índice do custo 
de construção (CC), e o índice “building permits” ou “new buildings orders”, como proxy do nível de oferta de 
habitações (HS). Todas as variáveis surgem em logaritmos, com excepção da variável RM. a, b, c significa 
respectivamente a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. O período temporal 
da análise por país é o mencionado na tabela 56.  

País  Série (z) 
ln(RHP) ln(RY) RM ln(TM) ln(CC) ln(HS)

Alemanha 
DF:t(z) 2,254 -2,689c -2,309 -2,105 -1,462 0,071 
DF:t(dz) -3,022b -8,925a -11,835a -5,537a -7,306a -8,489a

Áustria 
DF:t(z) -2,017 1,882 -2,237 1,042 -0,828 1,007 
DF:t(dz) -8,247a -17,725a -10,187a -5,047a -3,160b -3,776a

Bélgica 
DF:t(z) 1,634 -1,140 -1,634 -0,128 -1,890 -2,744c

DF:t(dz) -2,988c -10,514a -22,631a -5,297a -26,636a -9,325a

Dinamarca 
DF:t(z) -0,127 -0,474 -3,269c 0,393 0,696 -2,447 
DF:t(dz) -3,722a -11,260a -7,347a -4,534a -9,012a -10,228a

Espanha 
DF:t(z) -0,481 0,481 -1,383 0,463 -2,998c -0,838 
DF:t(dz) -2,697b -10,840a -15,993 -2,563c -5,322a -11,446a

Finlândia 
DF:t(z) -0,164 0,788 -2,166 -2,663c -0,886 -3,358b

DF:t(dz) -5,836a -5,761a -9,854a -1,967 -5,717a -3,625a

França 
DF:t(z) -1,335 -0,752 -2,375 -0,043 1,454 -1,307 
DF:t(dz) -3,191b -5,499a -3,511b -2,610c -4,995a -7,129a

Grécia  
DF:t(z) 0,157 0,685 -2,219 -0,476 -2,612c 2,893c

DF:t(dz) -6,563a -6,261a -4,207a -1,882 -3,227b -9,520a

Holanda 
DF:t(z) -0,839 -2,081 -2,035 -1,782 -2,001 -2,416 
DF:t(dz) -3,170b -13,223a -12,281a -2,692b -2,909b -12,282a

Irlanda 
DF:t(z) 0,331 0,315 -1,372 -0,729 -0,573 -1,254 
DF:t(dz) -7,512a -3,675a -2,598c -2,590c -9,006a -11,206a

Itália  
DF:t(z) -0,560 -1,485 -1,732 0,598 -1,137 -1,761 
DF:t(dz) -3,465b -8,720a -3,676a -2,690c -3,425b -4,357a

Luxemburgo 
DF:t(z) 0,126 -0,518 -1,753 0,351 -2,775c -1,303 
DF:t(dz) -2,634c -8,818a -6,458a -7,757a -10,157a -11,551a

Portugal 
DF:t(z) -1,540 -1,220 -2,544 -2,070 -2,379 -0,152 
DF:t(dz) -2,918b -9,927a -6,607a -2,797c -8,807a -10,179a

Reino Unido 
DF:t(z) 1,461 -0,809 -2,021 -0,437 0,544 1,250 
DF:t(dz) -5,174a -6,298a -6,510a -3,825a -5,256a -7,750a

Suécia 
DF:t(z) 1,969 -1,568 -1,600 -0,327 -6,632a -1,472 
DF:t(dz) -5,301a -4,351a -3,879a -3,967a  -7,331a
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Tabela 58 - Estatísticas Descritivas: Índice de Preços da Habitação e Fundamentais 
A tabela seguinte apresenta a média, desvio-padrão e teste Jarque-Bera para o índice de preços real da 
habitação e fundamentais, para os países da U.E.-15. São utilizadas as seguintes variáveis na análise: índice de 
preços da habitação (RHP), o rendimento disponível (RY), o custo real de utilização da habitação (RM), valor 
real do crédito à habitação concedido pelos bancos (TM), índice do custo de construção (CC), e o índice 
“building permits” ou “new buildings orders”, como proxy do nível de oferta de habitações (HS). A análise é 
realizada para a primeira diferença do logaritmo das variáveis, com excepção de RM. A hipótese nula do teste 
Jarque-Bera é de que a série segue uma distribuição normal. a, b, c significa respectivamente a existência de 
significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. O período temporal da análise por país é o 
mencionado na tabela 56.  

País  ǻln(RHP) ǻln(RY) ǻRM ǻln(TM) ǻln(CC) ǻln(HS) 

Alemanha 
Média -0,0023 0,0078 -0,0005 0,0109 0,0007 -0,0121 
Desvio-padrão 0,0055 0,0192 0,0141 0,0197 0,0071 0,0971 
Jarque-Bera 3,231 51,389a 0,251 11,403a 84,545a 1,188 

Áustria 
Média -0,0019 0,0079 -0,0490 0,0209 0,0028 0,0155 
Desvio-padrão 0,0227 0,0485 0,0030 0,0193 0,0078 0,1498 
Jarque-Bera 0,517 7,676b 3,394 17,525a 0,152 2,031 

Bélgica 
Média 0,0122 0,0090 -0,0445 0,0089 0,0013 0,0004 
Desvio-padrão 0,0218 0,0179 0,0754 0,2290 0,1474 0,1400 
Jarque-Bera 0,777 1,747 1,051 1,898 4,052 50,863a

Dinamarca 
Média 0,0149 0,0100 -0,0786 0,0086 0,0027 -0,0033 
Desvio-padrão 0,0208 0,0156 0,1434 0,0515 0,0078 0,1664 
Jarque-Bera 0,228 1,550 1,042 86,190a 0,977 6,513b

Espanha 
Média 0,0224 0,0115 -0,1359 0,0261 -0,0004 0,0203 
Desvio-padrão 0,0239 0,0264 0,0753 0,1076 0,0102 0,0973 
Jarque-Bera 2,249 1,519 2,329 9,681a 0,074 0,314 

Finlândia 
Média 0,0106 0,0086 -0,0707 0,0139 0,0003 -0,0093 
Desvio-padrão 0,0473 0,0718 0,0246 0,0677 0,0084 0,1578 
Jarque-Bera 0,323 11,063a 1,744 20,935a 12,117a 42,570a

França 
Média 0,0126 0,0053 -0,0788 0,0153 0,0030 0,0072 
Desvio-padrão 0,0209 0,0036 0,0382 0,0121 0,0059 0,0853 
Jarque-Bera 3,438 0,273 0,8838 1,262 3,637 123,62a

Grécia  
Média 0,0107 0,0111 -0,3021 0,0510 0,0007 0,0086 
Desvio-padrão 0,0150 0,0049 0,0072 0,0776 0,0078 0,1919 
Jarque-Bera 0,026 22,051a 1,4733 16,512a 1,598 51,492a

Holanda 
Média 0,0142 0,0104 -0,0550 0,0221 -0,0002 -0,0014 
Desvio-padrão 0,0212 0,0173 0,0789 0,0202 0,0083 0,1382 
Jarque-Bera 8,849b 10,024a 1,300 21,411a 4,571c 2,557 

Irlanda 
Média 0,0192 0,0103 -0,0823 0,0359 0,0034 0,0175 
Desvio-padrão 0,0274 0,0178 0,0131 0,1273 0,0154 0,1419 
Jarque-Bera 0,046 2,211 0,0322 31,233a 10,915a 0,383 

Itália  
Média 0,0085 0,0095 -0,0613 0,0138 0,0003 0,0126 
Desvio-padrão 0,0294 0,0275 0,0071 0,0199 0,0095 0,0879 
Jarque-Bera 0,628 13,485a 2,155 3,494 24,250a 3,413 

Luxemburgo 
Média 0,0098 0,0081 -0,0583 0,0145 -0,0004 0,0010 
Desvio-padrão 0,0117 0,0153 0,0035 0,1455 0,0062 0,2552 
Jarque-Bera 0,325 0,648 0,761 1,066 1,626 0,138 

Portugal 
Média 0,0005 0,0126 -0,1355 0,0348 0,0022 -0,0038 
Desvio-padrão 0,0109 0,0223 0,0038 0,0259 0,0104 0,0702 
Jarque-Bera 2,338 15,715a 2,598 4,017c 19,152a 7,887b 

Reino Unido 
Média 0,0176 0,0131 -0,0273 0,0269 0,0065 0,0104 
Desvio-padrão 0,0257 0,0316 0,0593 0,2011 0,0197 0,1035 
Jarque-Bera 0,146 2,333 1,109 0,779 7,728b 1,796 

Suécia 
Média 0,0143 0,0121 -0,0502 0,0311 0,0005 0,0064 
Desvio-padrão 0,0162 0,0731 0,0161 0,0577 0,0070 0,0309 
Jarque-Bera 1,715 3,793 0,844 21,879a 0,877 70,898a
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A tabela 58 apresenta uma síntese de estatísticas descritivas para o preço real da 

habitação e seus fundamentais. Espanha, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca e Suécia, são os 

países que apresentam uma maior taxa de retorno média do activo habitação no período 

analisado: 2,24%; 1,92%; 1,76%; 1,49% e 1,43%, por trimestre, com um desvio-padrão de 

2,39%; 2,74%; 2,57%; 2,08% e 1,62%, respectivamente. Parte deste crescimentos dos preços 

é explicado pelo comportamento dos fundamentais. O rendimento disponível apresenta uma 

taxa de crescimento média no período analisado de: 1,15%; 1,03%; 1,31%; 1% e 1,21%, 

para respectivamente a Espanha, a Irlanda, o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. 

Relativamente ao custo real de utilização da habitação verifica-se que no período analisado o 

custo médio de utilização teve taxas de crescimento negativas, para todos os países da U.E.-

15. Para este facto em muito contribuíram as reduções da taxa de juro do crédito à habitação. 

Este comportamento do custo de utilização real da habitação ajuda a explicar o crescimento 

médio encontrado no montante de crédito concedido pelos bancos, pela redução dos 

encargos com a aquisição de habitação própria e com o elevado custo de aquisição do activo 

habitação    

6.4.1.2. Modelo�Empírico�e�Resultados�
 

Atendendo aos resultados do teste de raiz unitária de Dickey-Fuller e às equações 

(6.8), (6.9) e (6.10), é estimado o seguinte modelo empírico dos fundamentais dos preços na 

habitação78: 

�������ο ��ሺܴܪ ௧ܲሻ ൌߙ  ଵοߚ ��ሺܴܪ ௧ܲିଵሻ  ଶοߚ ��ሺܴܪ ௧ܲିସሻ ߚ�ଷο ��ሺܴ ௧ܻିଵሻ 
ସߚ� οሺܴܯ௧ିଵሻ ߚ�ହο ��ሺܶܯ௧ିଵሻ ߚ�ο ��ሺܥܥ௧ିଵሻ �ߚ�ο ��ሺܵܪ௧ିଵሻ 
ܧܦ଼ܲߚ� ௧ܸିଵ                   ௧                                                                                      (6.15)ߝ

 

em que, ȕ são os parâmetros associados aos fundamentais do preço real das habitações 

referidos na equação (6.10), Į é o termo independente e ࢿ o termo de perturbações. 

Na equação (6.15) são utilizadas como variáveis explicativas os preços reais das 

habitações desfasados em um e quatro períodos. Garcia et al. (2007) utilizam procedimento 

idêntico na determinação dos fundamentais e da componente bolha existente nos preços da 

habitação, para o mercado espanhol. O cálculo da componente “bubble burster” (PDEV) 

tem por base a metodologia adoptada por Abraham e Hendershott (1996). Primeiro, a 

                                                 
78 O presente modelo empírico tem por base o modelo de Meen (1990). Meen (1990: 13) refere que “one period 
lags appear reasonable a priori”. 
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equação (6.15) é estimada sem inclusão de PDEV, sendo a taxa de crescimento de equilíbrio 

dos preços reais da habitação calculada da seguinte forma: 

 ο ��ሺܴܪ ௧ܲሻ ൌ ߙ ߚ�ଷο ��ሺܴ ௧ܻିଵሻ ߚ�ସοሺܴܯ௧ିଵሻ ߚ�ହο ��ሺܶܯ௧ିଵሻ 
οߚ�������������������������� ��ሺܥܥ௧ିଵሻ �ߚ�ο ��ሺܵܪ௧ିଵሻ                                                 (6.16) 

Segundo, tendo por base os ciclos de preços do mercado de habitação é definido um período 

no qual os preços se assumem estar em equilíbrio79. Por exemplo, no caso de Espanha, 

2000:02 é escolhido para representar o período no qual os preços se assumem estar em 

equilíbrio, após o declínio dos preços registado na década de 90 e antes do aumento real dos 

preços na década de 2000. No caso de Espanha, o logaritmo natural do equilíbrio dos preços 

reais da habitação é posteriormente obtido, da seguinte forma: 

ܪܴ݈݊ ௧ܲ ൌ� ܪܴ݈݊ ଶܲǣଶ   ൫ο݈ܴ݊ܪ ܲ ൯ǡ ݐ�ܽݎܽ ൌ ʹͲͲͲǣ Ͳ͵ǡǥ ǡ ʹͲͲǣ ͲͶǡ
௧

ୀଶǣଶାଵ
�݁ 

ܪܴ݈݊ ௧ܲ ൌ� ܪܴ݈݊ ଶܲǣଶ െ  ൫ο݈ܴ݊ܪ ܲ ൯ǡ ݐ�ܽݎܽ ൌ ͳͻͻͲǣ Ͳͳǡǥ ǡ ʹͲͲͲǣ ͲͳǤ
ଶǣଶିଵ

ୀ௧
 

                                                                                                                                       (6.17) 
  
Terceiro, PDEV é calculado, da seguinte forma: 

ܧܦܲ                                        ௧ܸ ൌ ܪܴ݈݊ ௧ܲ െ ܪܴ݈݊ ௧ܲǡ                                                (6.18) 

e a equação (6.15) é re-estimada com a inclusão de PDEV. Finalmente, o problema dos erros 

nos coeficientes obtidos na estimação é resolvido pela re-estimação da equação (6.15) e 

actualização dos resultados da variável PDEV até que a percentagem de alteração em cada 

coeficiente estimado de uma interacção para a outra seja inferior a 0,01%.   

 A tabela 59 apresenta os resultados de estimação da equação (6.15) após correcção da 

autocorrelação pela aplicação do método de Newey-West. Espanha, Irlanda, Reino Unido, 

Suécia e Dinamarca, apresentam coeficientes positivos e estatisticamente significativos, para 

o primeiro e quarto desfasamento da variável ǻln(RHP). Os resultados sugerem ainda que a 

“bubble burster” não desempenhou um papel significativo na obtenção de um equilíbrio dos 

preços reais da habitação, nestes países, dada a insignificância estatística do coeficiente 

associado à variável (PDEV). Ao nível dos fundamentais do preço real da habitação, 

verifica-se a existência de significância estatística do custo real de utilização de habitação 

(RM) e do valor real do crédito à habitação concedido pelos bancos (TM)80. Ao invés, na 

                                                 
79 Para o efeito ver a coluna “Período de Equilíbrio dos Preços das Habitações” na tabela 56. 
80 Com excepção para a variável (TM) na Suécia. 
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Alemanha, Áustria e Portugal, os coeficientes associados ao primeiro e quarto desfasamento 

da variável ǻln(RHP) mostram-se sem significância estatística. Por sua vez, nestes 3 países, 

a variável (PDEV) mostra-se estatisticamente significativa, o que revela que a “bubble 

burster” assumiu um papel importante no equilíbrio dos preços do mercado de habitação. 

Os resultados parecem assim demonstrar a existência de uma bolha nos preços do 

activo habitação na Espanha, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Contrariamente, na 

Alemanha, Áustria e Portugal a evidência empírica revela uma ausência de um efeito bolha 

nos preços do mercado de habitação. 

No sentido de averiguar a importância da componente bolha dos preços na habitação 

são estimadas outras duas equações, para além da equação (6.15): uma equação em que 

relativamente à equação (6.15), se omite as taxas de crescimento desfasadas do preço real da 

habitação e uma terceira equação em que apenas surgem as taxas de crescimento desfasadas 

do preço real da habitação. As segundas e terceiras colunas da tabela 59 apresentam os 

resultados destas duas versões restritas da equação (6.15). A evidência empírica encontrada 

corrobora as conclusões anteriores.  

Finalmente, a generalidade das estimações apresentam as propriedades desejadas: 

boa qualidade do ajustamento, normalidade dos resíduos, ausência de erros de especificação 

e rejeição de erros de perturbação ARCH. 

 No sentido de estudar a evolução temporal da componente bolha dos preços do activo 

habitação ሺο ሻ e dos fundamentais do preço real da habitação ሺοሻ, calculamos a 

taxa de crescimento de cada uma dessas componentes: 

������������ο ��൫ܴܪ ௧ܲ
൯ ൌ ଵοߚ ��ሺܴܪ ௧ܲିଵሻ  ଶοߚ ��ሺܴܪ ௧ܲିସሻ                                     (6.19) 

 

ο ��൫ܴܪ ௧ܲ
൯ ൌ ොߙ  መଷο��ሺܴߚ ௧ܻିଵሻ  ௧ିଵሻܯመସοሺܴߚ  

ߚ�መହο��ሺܶܯ௧ିଵሻ  ௧ିଵሻܥܥο��ሺߚ�   ௧ିଵሻ�������������������������������ሺǤʹͲሻܵܪመο��ሺߚ
   

οܴܪ ௧ܲ
 ൌ ൬݁ቀο ୪୬൫ோு್ ൯

 ቁ െ ͳ൰ כ ܪܴ ௧ܲିଵ                                                       (6.21) 

 οܴܪ ௧ܲ
 ൌ ቆ݁൬ο ୪୬ቀோு

ቁ ൰ െ ͳቇ כ ܪܴ ௧ܲିଵ                                                      (6.22) 
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Tabela 59 - Regressão da Equação dos Preços Reais da Habitação 
A tabela seguinte apresenta os resultados da estimação da equação (6.15), para os países da U.E.-15. São utilizadas as seguintes variáveis na análise: índice de preços da 
habitação (RHP), o rendimento disponível (RY), o custo real de utilização da habitação (RM), valor real do crédito à habitação concedido pelos bancos (TM), índice do custo 
de construção (CC), e o índice “building permits” ou “new buildings orders”, como proxy do nível de oferta de habitações (HS). PDEV é o termo “bubble burster”. A análise 
é realizada para a primeira diferença do logaritmo das variáveis, com excepção de RM. Dentro de parêntesis surgem os p-values. RESET = teste de erro na especificação da 
regressão de Ramsey. ARCH = Teste do multiplicador de Lagrange de Engle para distúrbios ARCH. Jarque-Bera = teste cuja hipótese nula é a de que a estimação segue 
uma distribuição normal. a, b, c significa respectivamente a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. # significa o número de observações. O 
período temporal da análise por país é o mencionado na tabela 56.  

Variável Alemanha Áustria Bélgica Dinamarca Espanha 
Constante 0,009 

(0,118) 
-0,001 
(0,417) 

-0,003a

(0,001) 
0,001 
(0,709) 

0,001 
(0,734) 

-0,001
(0,759) 

0,010a

(0,000) 
0,011a 

(0,000) 
0,006a

(0,004) 
0,002
(0,309) 

0,014a

(0,001) 
0,003
(0,282) 

0,002
(0,461) 

-0,001
(0,780) 

0,003 

(0,234) 

ǻln(RHPt-1) -0,321 
(0,333)  -0,102 

(0,546) 
-0,038 
(0,821)  -0,205 

(0,159) 
-0,005 
(0,970)  -0,075 

(0,348) 
0,813a

(0,000)  0,642a

(0,000) 
0,324b

(0,023)  0,161c 

(0,093) 

ǻln(RHPt-4) 
-0,055 
(0,734)  

-0,196 
(0,253) 

0,080 
(0,546)  0,233 

(0,117) 
0,139c

(0,089)  0,646a

(0,000) 
0,066
(0,322)  0,076

(0,489) 
0,250b

(0,050)  0,512a 
(0,001) 

ǻln(RYt-1) 0,030c

(0,080) 
0,039c 

(0,080)  -0,121
(0,231) 

-0,126
(0,192)  -0,029

(0,704) 
-0,058 

(0,415)  0,117c

(0,098) 
0,153
(0,181)  0,100c

(0,094) 
0,219b

(0,012)  

ǻ(RMt-1) -0,003a

(0,000) 
-0,002a 

(0,000)  -0,003a

(0,000) 
-0,003a

(0,000)  -0,002a

(0,000) 
-0,002a 

(0,000)  -0,003a

(0,000) 
-0,002a

(0,000)  -0,002a

(0,000) 
-0,002a

(0,000)  

ǻln(TMt-1) 0,035
(0,199) 

0,009 

(0,747)  -0,076
(0,609) 

-0,071
(0,597)  0,024b

(0,018) 
0,015c 

(0,095)  0,053c

(0,089) 
0,082c

(0,068)  0,043c

(0,075) 
0,026c

(0,079)  

ǻln(CCt-1) 0,062c

(0,085) 
0,066 

(0,110)  0,468
(0,376) 

0,582
(0,237)  0,004

(0,627) 
0,012 

(0,215)  -0,065
(0,718) 

0,147
(0,614)  0,215

(0,331) 
0,299
(0,168)  

ǻln(HSt-1) -0,001 
(0,788) 

-0,002 
(0,822)  0,037 

(0,267) 
0,033 
(0,291)  0,025b

(0,014) 
0,021b 

(0,026)  0,008
(0,224) 

0,019b

(0,049)  0,010
(0,498) 

0,017
(0,331)  

PDEVt-1 -0,056b

(0,021) 
-0,046b 

(0,011)  0,059c

(0,090) 
0,067c

(0,078)  -0,022 
(0,183) 

-0,028 

(0,172)  -0,004 
(0,910) 

-0,025
(0,137)  -0,002 

(0,813) 
-0,027b

(0,018)  
                
# 67 67 67 43 43 43 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
R2Adj. 0,451 0,450 0,039 0,525 0,585 0,074 0,736 0,736 0,413 0,788 0,405 0,382 0,560 0,496 0,311 

RESET 0,959
(0,415) 

1,852 

(0,142) 
0,866
(0,473) 

0,500
(0,684) 

0,970
(0,418) 

1,656
(0,193) 

0,489
(0,691) 

0,750 

(0,526) 
0,215
(0,884) 

1,514
(0,221) 

1,415
(0,247) 

0,232
(0,873) 

0,116
(0,949) 

2,009
(0,149) 

2,315c 

(0,096) 

ARCH 0,872
(0,483) 

0,558 

(0,693) 
0,540
(0,708) 

0,090
(0,984) 

0,192
(0,940) 

0,736
(0,573) 

0,851
(0,498) 

2,252c 

(0,073) 
0,139
(0,966) 

0,338
(0,849) 

2,373c

(0,062) 
1,778
(0,145) 

0,522
(0,719) 

0,499
(0,736) 

0,437 

(0,781) 

Jarque-Bera 0,499
(0,778) 

2,756 

(0,251) 
0,722
(0,696) 

0,978
(0,613) 

0,971
(0,615) 

1,011
(0,603) 

0,500
(0,778) 

0,474 

(0,788) 
1,428
(0,489) 

3,602
(0,165) 

1,110
(0,573) 

3,541
(0,170) 

0,169
(0,918) 

2,422
(0,297) 

1,074 

(0,584) 
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Tabela 59 - Regressão da Equação dos Preços Reais da Habitação (continuação) 
A tabela seguinte apresenta os resultados da estimação da equação (15), para os países da U.E.-15. São utilizadas as seguintes variáveis na análise: índice de preços da 
habitação (RHP), o rendimento disponível (RY), o custo real de utilização da habitação (RM), valor real do crédito à habitação concedido pelos bancos (TM), índice do custo 
de construção (CC), e o índice “building permits” ou “new buildings orders”, como proxy do nível de oferta de habitações (HS). PDEV é o termo “bubble burster”. A análise 
é realizada para a primeira diferença do logaritmo das variáveis, com excepção de RM. Dentro de parêntesis surgem os p-values. RESET = teste de erro na especificação da 
regressão de Ramsey. ARCH = Teste do multiplicador de Lagrange de Engle para distúrbios ARCH. Jarque-Bera = teste cuja hipótese nula é a de que a estimação segue 
uma distribuição normal. a, b, c significa respectivamente a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. # significa o número de observações. O 
período temporal da análise por país é o mencionado na tabela 56.  

Variável Finlândia França Grécia Holanda Irlanda 
Constante 0,002 

(0,690) 
0,001 
(0,993) 

0,004
(0,456) 

0,022a

(0,000) 
0,008 
(0,268) 

0,017a

(0,000) 
0,009c

(0,051) 
0,012a 

(0,003) 
0,009b

(0,017) 
0,011
(0,151) 

0,009
(0,174) 

0,017a 

(0,001) 
0,010b

(0,031) 
0,014b

(0,012) 
0,011b 

(0,012) 

ǻln(RHPt-1) 0,193 
(0,423)  0,234 

(0,161) 
0,182c

(0,087)  0,371a

(0,002) 
0,464a

(0,007)  0,147 
(0,385) 

-0,204
(0,435)  -0,278

(0,158) 
0,228c

(0,097)  0,211c 

(0,090) 

ǻln(RHPt-4) 0,198b

(0,040)  0,264b

(0,026) 
-0,162
(0,315)  -0,137 

(0,127) 
-0,090
(0,449)  0,052

(0,740) 
0,136c

(0,094)  0,188
(0,246) 

0,351c

(0,085)  0,294b 
(0,014) 

ǻln(RYt-1) 0,214
(0,381) 

0,371c 

(0,083)  0,091
(0,255) 

0,037
(0,793)  0,252

(0,183) 
0,288c 

(0,100)  0,296c

(0,055) 
0,350b

(0,023)  0,224c

(0,080) 
0,221c

(0,092)  

ǻ(RMt-1) -0,002a

(0,000) 
-0,002a 

(0,000)  -0,003a

(0,000) 
-0,002a

(0,000)  -0,002a

(0,000) 
-0,002a 

(0,000)  -0,004a

(0,000) 
-0,003a

(0,000)  -0,002a

(0,000) 
-0,002a

(0,000)  

ǻln(TMt-1) 
0,018
(0,795) 

0,049 

(0,481)  0,047b

(0,027) 
0,086a

(0,000)  0,005
(0,838) 

0,017 

(0,518)  0,028b

(0,048) 
0,032b

(0,017)  
0,045b

(0,030) 
0,044b

(0,041)  

ǻln(CCt-1) 0,731
(0,237) 

1,372a 

(0,004)  0,113
(0,593) 

0,804c

(0,086)  0,727a

(0,008) 
0,584a 

(0,009)  0,613c

(0,078) 
0,787b

(0,025)  0,096
(0,464) 

0,121
(0,280)  

ǻln(HSt-1) 0,018 
(0,438) 

0,018 
(0,507)  0,067b

(0,020) 
0,025 
(0,150)  0,002

(0,774) 
0,010 

(0,313)  0,018
(0,158) 

0,016
(0,229)  0,035c

(0,063) 
0,045b

(0,024)  

PDEVt-1 0,030
(0,357) 

0,037 

(0,266)  -0,006
(0,711) 

0,006
(0,885)  -0,007 

(0,725) 
-0,020 

(0,555)  0,016 
(0,704) 

0,015
(0,732)  

-0,001 
(0,971) 

-0,010
(0,451)  

                
# 67 67 67 47 47 47 47 47 47 67 67 67 67 67 67 
R2Adj. 0,463 0,488 0,139 0,650 0,451 0,135 0,518 0,414 0,024 0,278 0,236 0,107 0,543 0,504 0,384 

RESET 0,571
(0,636) 

0,759 

(0,521) 
1,154
(0,334) 

0,530
(0,667) 

0,947
(0,427) 

0,383
(0,765) 

0,468
(0,706) 

0,521 

(0,670) 
1,090
(0,363) 

0,302
(0,823) 

0,420
(0,740) 

0,626
(0,600) 

0,103
(0,957) 

0,037
(0,990) 

0,501 

(0,683) 

ARCH 1,553
(0,198) 

0,928 

(0,453) 
0,952
(0,440) 

0,975
(0,439) 

0,897
(0,479) 

0,627
(0,647) 

1,929
(0,134) 

2,742b 

(0,041) 
1,974
(0,118) 

0,686
(0,607) 

0,422
(0,791) 

1,551
(0,199) 

0,721
(0,581) 

0,758
(0,556) 

0,172 

(0,951) 

Jarque-Bera 0,383
(0,825) 

0,520 

(0,770) 
8,099b

(0,017) 
0,557
(0,756) 

2,554
(0,278) 

16,877a

(0,000) 
0,634
(0,728) 

0,754 

(0,685) 
0,242
(0,885) 

2,447
(0,294) 

0,093
(0,954) 

7,135b

(0,028) 
0,484
(0,784) 

0,297
(0,861) 

0,130 

(0,936) 
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Tabela 59 - Regressão da Equação dos Preços Reais da Habitação (continuação) 
A tabela seguinte apresenta os resultados da estimação da equação (15), para os países da U.E.-15. São utilizadas as seguintes variáveis na análise: índice de preços da 
habitação (RHP), o rendimento disponível (RY), o custo real de utilização da habitação (RM), valor real do crédito à habitação concedido pelos bancos (TM), índice do custo 
de construção (CC), e o índice “building permits” ou “new buildings orders”, como proxy do nível de oferta de habitações (HS). PDEV é o termo “bubble burster”. A análise 
é realizada para a primeira diferença do logaritmo das variáveis, com excepção de RM. Dentro de parêntesis surgem os p-values. RESET = teste de erro na especificação da 
regressão de Ramsey. ARCH = Teste do multiplicador de Lagrange de Engle para distúrbios ARCH. Jarque-Bera = teste cuja hipótese nula é a de que a estimação segue 
uma distribuição normal. a, b, c significa respectivamente a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. # significa o número de observações. O 
período temporal da análise por país é o mencionado na tabela 56.  

Variável Itália Luxemburgo Portugal Reino Unido Suécia 
Constante 0,002 

(0,513) 
0,003 
(0,544) 

0,004
(0,232) 

0,001 
(0,102) 

0,007a

(0,006) 
0,003a

(0,002) 
-0,004b

(0,029) 
-0,001 

(0,573) 
0,001
(0,654) 

0,001
(0,545) 

0,001
(0,826) 

0,005b

(0,037) 
-1,742
(0,278) 

-1,839
(0,314) 

0,007b 

(0,013) 

ǻln(RHPt-1) 0,346a

(0,001)  0,379a

(0,001) 
0,235a

(0,000)  0,259a

(0,000) 
0,121 
(0,605)  0,114 

(0,451) 
0,251c

(0,066)  0,260b

(0,022) 
0,506a

(0,000)  0,147c 

(0,100) 

ǻln(RHPt-4) -0,082c

(0,097)  -0,110
(0,436) 

0,163
(0,110)  0,131 

(0,246) 
0,137
(0,352)  0,329b

(0,034) 
0,252b

(0,013)  0,426a 
(0,000) 

0,074
(0,378)  0,447a 

(0,000) 

ǻln(RYt-1) 0,044
(0,364) 

0,026 

(0,636)  0,007
(0,827) 

0,082
(0,303)  0,010

(0,973) 
0,043 

(0,490)  0,129b

(0,018) 
0,106c

(0,054)  
0,003
(0,917) 

-0,054
(0,162)  

ǻ(RMt-1) -0,001a

(0,000) 
-0,002a 

(0,000)  -0,002a

(0,000) 
-0,002b

(0,023)  -0,002a

(0,000) 
-0,003a 

(0,000)  -0,002a

(0,000) 
-0,002a

(0,000)  -0,002a

(0,000) 
-0,002a

(0,000)  

ǻln(TMt-1) 
0,013b

(0,026) 
0,014c 

(0,090)  -0,006
(0,482) 

-0,003
(0,778)  0,018a 

(0,004) 
0,026a 

(0,001)  0,034a 
(0,004) 

0,019
(0,153)  0,004 

(0,863) 
0,022
(0,446)  

ǻln(CCt-1) 0,080
(0,576) 

0,272c 

(0,061)  0,570a

(0,003) 
0,674b

(0,019)  0,189
(0,294) 

0,248 
(0,146)  0,171c

(0,092) 
0,368a

(0,001)  
0,767b

(0,019) 
0,640b

(0,028)  

ǻln(HSt-1) -0,026 
(0,308) 

-0,010 
(0,807)  0,002

(0,380) 
0,006 
(0,102)  0,011

(0,456) 
0,019 

(0,319)  0,044b

(0,029) 
0,049b

(0,018)  -0,061c

(0,053) 
-0,057c

(0,091)  

PDEVt-1 0,004
(0,723) 

-0,003 

(0,872)  0,003
(0,611) 

-0,019
(0,147)  0,113b

(0,045) 
0,004 

(0,844)  -0,005 
(0,562) 

-0,017
(0,158)  -0,010 

(0,290) 
-0,033b

(0,021)  
                

# 67 67 67 59 59 59 28 28 28 67 67 67 51 67 67 
R2Adj. 0,678 0,401 0,116 0,679 0,355 0,390 0,550 0,300 0,109 0,664 0,561 0,344 0,718 0,652 0,203 

RESET 2,702c

(0,071) 
0,496 

(0,688) 
1,325
(0,282) 

0,530
(0,667) 

1,767
(0,176) 

0,533
(0,661) 

1,007
(0,420) 

0,628 

(0,600) 
2,057
(0,119) 

0,443
(0,722) 

0,036
(0,990) 

0,715
(0,546) 

0,748
(0,530) 

0,183
(0,906) 

1,181 

(0,327) 

ARCH 0,691
(0,604) 

2,023 

(0,119) 
2,127
(0,101) 

1,338
(0,268) 

0,887
(0,459) 

1,158
(0,340) 

1,879
(0,155) 

2,505c 

(0,055) 
0,306
(0,872) 

1,026
(0,401) 

0,702
(0,593) 

5,069a

(0,001) 
1,032
(0,401) 

1,159
(0,341) 

1,222 

(0,315) 

Jarque-Bera 1,388
(0,499) 

0,828 

(0,660) 
4,177
(0,123) 

4,624c

(0,099) 
4,297
(0,111) 

10,326a

(0,006) 
0,739
(0,690) 

2,705 

(0,258) 
1,837
(0,398) 

2,010
(0,366) 

1,803
(0,405) 

0,320
(0,851) 

5,326c

(0,069) 
1,397
(0,497) 

1,417 

(0,492) 
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Posteriormente, a taxa de crescimento do preço real da habitação é acumulada para analisar o 

comportamento de cada componente ao longo do período de análise. Finalmente, são 

calculados os fundamentais económicos e a componente bolha do preço da habitação, com 

base no crescimento acumulado obtido no passo anterior e considerando um preço real da 

habitação de 100, para o período inicial da amostra.  

 A tabela 60 e a figura 9 (em anexo) apresentam a evolução ao longo do tempo e por 

país do preço real da habitação, dos seus fundamentais económicos e da componente bolha 

dos preços da habitação. O Reino Unido, Espanha, Dinamarca, Suécia e Irlanda são os países 

que revelam a existência de um maior efeito bolha dos preços da habitação, no período entre 

1995-2007. Ao invés, Alemanha, Portugal e Áustria apresentam um efeito bolha nos preços 

da habitação negativo, no mesmo período temporal. Esta evidência empírica é suportada por 

Miles e Pillonca (2008), que encontram a existência de elevadas expectativas de ganhos de 

capital no activo habitação na Bélgica, Suécia, Espanha, Dinamarca e Reino Unido. Segundo 

os autores estas elevadas expectativas de ganhos de capital devem-se em parte à importância 

das diferenças institucionais existentes nas políticas de crédito à habitação entre os diferentes 

países europeus. 

Maclennan et al. (1998) referem que a adopção de práticas de crédito menos 

conservadoras pelos bancos (elevados rácios de alavancagem, possibilidade de extracção de 

capital e uso de preços de mercado na valorização dos imóveis), associadas a um sistema 

fiscal generoso, podem determinar os ciclos de crescimento dos preços na habitação81. No 

caso de Espanha, Reino Unido e Irlanda, estes factores associados a um escasso mercado de 

arrendamento privado, explicam o porquê de serem estes três países os que registaram o 

maior crescimento real dos preços na habitação no período compreendido entre 1995-2007. 

A Alemanha e Áustria ao apresentarem elevados custos de transacção, baixos rácios de 

alavancagem das famílias (reduzidos LTV), reduzido peso de famílias com habitação 

própria, elevada percentagem de arrendamento e prevalência de taxa de juro fixa, tendem a 

verificar um reduzido crescimento dos preços reais na habitação. 

 

 

 

                                                 
81 No capitulo 3 concluímos que a Espanha, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Suécia e Finlândia, como sendo 
os países da U.E.-15 onde se verificam adopção de práticas de crédito menos conservadoras pelos bancos 
associadas a um sistema fiscal mais generoso. Da tabela 60, é possível constatar que nestes países se verificou 
um aumento substancial do peso do crédito à habitação no total do PIB, entre 1998 e 2007. 
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Tabela 60 - Preços Reais da Habitação e Componente Bolha 
A tabela seguinte apresenta o crescimento real dos preços da habitação, e a componente bolha dos preços da 
habitação para dois períodos temporais: totalidade do período (1995:1 a 2007:4) e janela temporal dos últimos 
cinco anos (2003:1 a 2007:4), para os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). 
Para cada país e período analisado é apresentada a taxa de crescimento real no período temporal referido. Na 
coluna “Dívidas” surge o peso do crédito à habitação em % do PIB, por país em 1995 e 2007. 

País 
1995:1 a 2007:4 2003:1 a 2007:4 Dívidas*

Crescimento 
Real Preços 

(%) 

Componente 
Bolha 
(%) 

Crescimento 
Real Preços 

(%) 

Componente 
Bolha 
(%) 

1995 2007 

Alemanha -12,23 -18,69 -9,37 -13,03 51,9% 47,7% 

Áustria -4,99 -0,03 9,09 0,62 13,7% 23,9% 

Bélgica 93,07 9,44 50,81 6,33 26,5% 36,8% 

Dinamarca 81,40 48,22 51,77 33,27 75,0% 92,8% 

Espanha 117,99 54,87 51,98 31,63 23,8% 61,4% 

Finlândia 70,26 26,34 43,70 15,15 29,5% 45,7% 

França 83,95 9,66 58,80 5,52 20,0% 34,9% 

Grécia 62,07 27,70 22,40 11,27 6,3% 30,2% 

Holanda 72,27 8,94 11,85 2,07 60,8% 98,6% 

Irlanda 111,52 37,32 32,70 14,47 26,5% 75,3% 

Itália 61,62 14,60 29,40 7,29 7,8% 19,8% 

Luxemburgo 74,71 27,69 33,02 24,25 23,3% 38,5% 

Portugal 4,30 -7,80 -4,25 -4,49 36,9% 62,1% 

Reino Unido 146,03 57,22 45,16 23,11 50,6% 86,3% 

Suécia 110,22 46,45 46,64 21,90 44,5% 57,0% 

*Fonte: European Mortgage Federation, “Hypostat 2008- A Review of Europe’s Mortgage and Housing 
Markets”, Novembro 2009 
 

6.4.2. Comportamentos�de�Herding�

6.4.2.1. Amostra�e�Resultados�Preliminares�
 

A análise dos comportamentos de herding é efectuada a partir do montante de crédito 

concedido por banco a cinco diferentes classes de activos bancários, que tem por base os 

riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, 

(3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e (5) outras classes de activos bancários 

(ver, Acharya et al. 2006)82. Os montantes de crédito concedidos pelas diferentes classes de 

activos bancários foram obtidos do BANKSCOPE, para o período 1995-2007. Do total de 

                                                 
82 Acharya et al. (2006) decompõem os activos bancários em 6 diferentes classes de risco: (1) “sovereigns”, (2) 
“other governmental authorities”, (3) “nonfinancial corporations”, (4) “financial institutions”, (5) 
“households”, (6) “other counterparties”. No presente estudo juntou-se as duas primeiras classes de activos, 
pelo facto de na base de dados do BANKSCOPE surgirem agregadas numa única classe. 
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bancos da U.E.-15 foi retirado um elevado número de pequenos bancos locais cooperativos 

da Alemanha (mais de 1500 bancos)83, que resultou um número total de 2423 bancos para os 

países analisados, no final de 2007. Desse total de bancos apenas são utilizados na análise 

550 bancos, para o ano de 2007. Primeiro, apenas foram seleccionados para análise, os 

bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial banks”, “cooperative banks”, 

“real estate & mortgage”, “bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e 

“investment banks”. Desta primeira filtragem resultou a perda de 436 bancos. Segundo, 

destes bancos foram excluídos todos os bancos com menos de três anos consecutivos de 

observações ou que não apresentam toda a informação necessária à obtenção das diferentes 

classes de activos bancários84. Para alguns bancos não existe informação disponível no 

BANKSCOPE sobre o montante de crédito concedido para a aquisição de habitação. Nessas 

situações socorremo-nos da leitura dos relatórios e contas dos bancos85. O total de bancos 

excluídos nesta segunda filtragem foi de 1437 bancos, no ano de 2007. A tabela 61 descreve 

a distribuição do valor total médio do crédito concedido e do peso das diferentes classes de 

activos por país, assim como o número de bancos incluídos na análise, por país e período 

temporal. 

 A escolha do período entre 1995 e 2007 para a análise da existência de bolhas no 

mercado de habitação e estudo do comportamento de herding pelos bancos atende ao facto 

desse período ser um período de forte crescimento dos preços na habitação, que culminou na 

crise do subprime em 2008. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
83 Idêntico procedimento foi adoptado por Lepetit et al. (2008). 
84 De referir que na quase totalidade dos bancos analisados se regista uma quebra das séries relativas aos 
relatórios e contas, devido à alteração do sistema de normalização contabilística de “Local Generaly Accepted 
Accounting Principles (GAAP)” para “International Financial Reporting Standards (IFRS)”. Não se verifica 
contudo, significativas alterações nas séries dos dados utilizadas no presente estudo em virtude dessa alteração.    
85 A IAS14 (substituída pela IFRS 8 em 1 Janeiro de 2008) “Segmentos Operacionais” obriga as empresas a 
divulgar os principais segmentos operacionais. Dada a importância do crédito para a aquisição de habitação no 
negócio dos bancos analisados é possível através da consulta dos Relatórios e Contas averiguar o montante do 
crédito concedido para a aquisição de habitação.  
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Tabela 61 - Estatísticas Descritivas 

A tabela seguinte apresenta para o período em análise (1995-2007), o número de bancos, o valor total médio do crédito concedido e o peso das diferentes classes de activos 
pelos 15 países membros da U.E. O cálculo do valor total médio de crédito concedido tem por base uma decomposição do crédito concedido por 5 classes de activos, que tem 
por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e (5) outras classes 
de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA inclui o valor total médio do crédito concedido pelos bancos (valores em milhões de euros). As colunas (1), (2), (3) e 
(4) referem-se ao peso médio relativo no total do crédito concedido (em percentagem), das quatro primeiras classes de activos. # representa o número de bancos considerados 
na análise. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, 
“bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE.  

Ano 
Alemanha Áustria Bélgica 

# MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) 
1995 35 35.552,8 6,4 44,7 19,4 20,0 29 5.487,1 3,2 36,0 32,1 16,1 13 31.242,9 24,5 31,8 25,0 9,2 
1996 35 40.244,7 6,2 44,5 19,0 19,1 30 7.612,5 3,2 36,0 30,7 16,4 13 36.395,6 22,8 28,7 25,6 8,4 
1997 35 45.975,2 8,1 40,7 17,8 19,9 31 7.994,0 3,3 37,6 29,7 17,0 13 55.708,4 15,9 33,4 22,3 12,7 
1998 36 52.838,1 9,6 35,8 17,2 22,5 31 10.307,8 3,3 37,7 27,1 20,8 13 79.662,6 17,3 32,1 20,6 14,0 
1999 38 61.315,0 9,6 33,4 17,4 26,9 32 11.047,4 3,4 38,5 25,9 20,9 13 91.395,2 17,3 32,3 20,4 14,1 
2000 39 69.193,9 9,9 31,0 17,4 26,0 32 13.057,7 3,4 36,2 26,8 20,5 13 96.788,6 17,5 34,8 15,8 15,2 
2001 40 70.418,7 10,3 28,5 17,8 26,6 32 14.726,5 3,7 34,3 27,9 20,8 13 111.296,6 17,0 34,8 16,8 15,1 
2002 43 57.873,9 10,5 31,8 19,8 23,0 35 15.164,0 3,8 34,5 24,7 22,5 14 103.192,1 16,8 35,0 18,1 15,0 
2003 46 60.306,3 9,8 30,8 19,2 21,6 37 15.804,9 4,5 34,5 22,1 22,7 14 109.365,5 17,3 34,5 17,2 15,3 
2004 46 62.388,5 10,1 24,2 21,1 23,4 38 17.579,5 4,1 35,1 21,3 22,8 14 120.199,2 17,4 35,0 15,5 15,8 
2005 47 67.498,9 10,6 24,3 21,3 25,8 40 20.888,3 3,9 33,9 20,6 24,4 14 157.319,2 15,5 35,3 17,2 15,2 
2006 47 75.152,2 10,9 27,0 17,0 26,4 40 22.801,2 3,6 33,6 20,7 24,8 14 169.755,6 15,6 34,1 16,2 16,7 
2007 47 94.315,2 9,4 25,7 17,6 28,0 40 25.957,6 3,9 34,7 20,2 26,2 14 184.299,9 10,7 35,9 18,4 18,0 
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Tabela 61 - Estatísticas Descritivas (continuação) 

A tabela seguinte apresenta para o período em análise (1995-2007), o número de bancos, o valor total médio do crédito concedido e o peso das diferentes classes de activos 
pelos 15 países membros da U.E. O cálculo do valor total médio de crédito concedido tem por base uma decomposição do crédito concedido por 5 classes de activos, que tem 
por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e (5) outras classes 
de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA inclui o valor total médio do crédito concedido pelos bancos (valores em milhões de euros). As colunas (1), (2), (3) e 
(4) referem-se ao peso médio relativo no total do crédito concedido (em percentagem), das quatro primeiras classes de activos. # representa o número de bancos considerados 
na análise. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, 
“bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE.  

Ano 
Dinamarca Espanha Finlândia 

# MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) 
1995 45 3.270,1 2,3 21,7 13,7 41,2 52 9.889,8 5,0 20,3 22,4 28,3 4 1.823,6 2,7 28,1 10,9 20,1 
1996 45 3.626,0 2,3 22,6 13,4 40,0 54 12.318,9 4,6 20,6 20,4 29,1 4 8.005,6 2,6 21,4 15,4 20,8 
1997 48 4.235,4 2,4 24,4 12,4 41,1 58 13.001,6 4,1 21,8 17,3 31,1 4 37.075,5 5,3 16,9 20,1 31,9 
1998 49 4.779,7 2,4 23,7 11,7 42,1 62 13.006,3 3,9 23,1 14,8 33,2 5 36.851,5 5,4 18,6 16,8 35,1 
1999 49 6.608,0 2,8 23,0 11,2 45,2 62 14.324,0 3,8 24,2 10,8 34,7 5 40.331,3 5,5 19,8 13,0 37,6 
2000 51 8.516,4 2,2 23,6 8,7 47,3 62 17.347,9 3,4 24,6 8,9 35,7 5 38.432,5 5,0 24,0 16,0 38,0 
2001 51 9.923,9 2,1 20,6 9,0 48,6 63 18.203,9 3,5 25,7 7,2 37,1 5 48.222,6 4,8 21,0 11,3 44,6 
2002 51 10.677,7 1,9 18,6 10,0 50,2 66 17.868,7 3,8 26,8 6,7 38,5 5 49.739,2 5,4 24,3 13,7 40,9 
2003 51 11.631,0 2,3 20,9 10,7 42,0 68 19.276,4 3,8 27,2 5,6 39,3 6 21.198,7 6,9 25,9 15,4 42,1 
2004 51 12.871,1 2,4 20,4 9,7 43,4 70 24.390,1 4,0 30,1 5,9 41,7 6 23.444,7 6,7 26,1 15,5 43,1 
2005 53 13.817,5 2,3 23,7 10,0 44,4 70 33.052,1 3,3 26,1 12,3 42,3 6 32.683,1 4,0 16,9 10,0 40,7 
2006 54 15.071,2 1,8 25,7 9,8 45,5 70 37.585,9 3,0 29,1 11,6 43,7 6 36.280,0 1,7 16,3 11,2 45,4 
2007 54 17.462,4 2,2 25,8 8,7 46,0 70 42.409,1 4,0 30,3 10,2 43,7 6 40.405,1 1,7 16,4 9,6 41,5 
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Tabela 61 - Estatísticas Descritivas (continuação) 

A tabela seguinte apresenta para o período em análise (1995-2007), o número de bancos, o valor total médio do crédito concedido e o peso das diferentes classes de activos 
pelos 15 países membros da U.E. O cálculo do valor total médio de crédito concedido tem por base uma decomposição do crédito concedido por 5 classes de activos, que tem 
por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e (5) outras classes 
de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA inclui o valor total médio do crédito concedido pelos bancos (valores em milhões de euros). As colunas (1), (2), (3) e 
(4) referem-se ao peso médio relativo no total do crédito concedido (em percentagem), das quatro primeiras classes de activos. # representa o número de bancos considerados 
na análise. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, 
“bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE.  

Ano 
França Grécia Holanda 

# MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) 
1995 66 19.670,7 8,6 24,7 25,2 29,7 8 7.292,9 13,6 25,3 28,0 12,2 15 29.680,2 15,6 31,0 17,7 27,4 
1996 66 20.801,9 9,2 24,4 23,1 28,6 8 8.331,8 13,6 25,7 29,1 12,5 17 42.746,5 12,3 32,1 13,6 28,4 
1997 66 23.961,9 9,6 23,5 22,6 27,5 10 7.686,8 13,8 25,5 25,1 12,5 19 49.117,4 12,9 31,3 12,4 25,8 
1998 68 27.115,5 9,6 23,5 21,0 26,9 10 8.629,4 13,1 27,5 24,3 13,4 19 61.012,2 12,0 30,0 12,1 23,1 
1999 72 33.600,5 11,3 21,2 21,0 23,3 10 11.691,2 15,1 27,3 19,7 13,7 20 67.357,8 11,1 32,7 9,2 24,3 
2000 75 34.705,3 11,0 21,7 19,8 23,8 11 13.074,7 15,0 29,5 20,1 14,7 21 78.282,1 10,8 31,8 9,1 23,1 
2001 79 45.486,7 11,5 21,5 18,1 24,2 11 14.089,1 15,2 32,8 14,7 16,5 21 85.684,1 11,1 29,3 9,7 24,0 
2002 87 43.412,0 10,9 21,0 18,7 23,8 12 13.768,3 15,4 36,8 10,1 18,6 23 78.743,7 10,7 28,9 9,5 25,4 
2003 88 46.657,6 11,0 20,3 18,4 23,0 13 13.257,9 15,0 40,2 9,2 20,5 24 81.827,6 10,2 26,9 11,3 26,0 
2004 89 52.228,7 11,5 19,7 17,3 22,3 13 13.994,5 17,6 44,0 9,1 22,7 25 88.530,8 10,5 25,0 11,4 26,1 
2005 92 68.662,9 10,2 16,7 12,7 18,6 13 16.847,2 15,8 39,7 9,9 23,6 25 116.951,2 7,4 27,9 9,9 26,1 
2006 94 75.649,3 9,8 17,6 12,2 19,7 14 18.837,7 11,5 41,7 8,6 26,2 26 121.948,1 6,4 29,7 9,8 26,2 
2007 94 87.109,0 9,9 17,9 11,0 20,0 14 23.008,0 9,1 46,0 8,1 27,6 26 131.067,5 6,8 27,6 11,4 27,3 
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Tabela 61 - Estatísticas Descritivas (continuação) 
A tabela seguinte apresenta para o período em análise (1995-2007), o número de bancos, o valor total médio do crédito concedido e o peso das diferentes classes de activos 
pelos 15 países membros da U.E. O cálculo do valor total médio de crédito concedido tem por base uma decomposição do crédito concedido por 5 classes de activos, que tem 
por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e (5) outras classes 
de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA inclui o valor total médio do crédito concedido pelos bancos (valores em milhões de euros). As colunas (1), (2), (3) e 
(4) referem-se ao peso médio relativo no total do crédito concedido (em percentagem), das quatro primeiras classes de activos. # representa o número de bancos considerados 
na análise. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, 
“bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE.  

Ano 
Irlanda Itália Luxemburgo 

# MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) 
1995 10 5.786,8 8,4 42,6 14,1 23,3 35 6.940,1 10,2 35,6 20,5 19,5 11 10.772,4 8,6 15,7 47,7 6,5 
1996 10 7.347,1 8,0 40,0 12,3 24,1 37 10.108,9 9,0 35,5 22,9 19,9 11 12.036,3 8,6 15,2 42,2 6,9 
1997 10 9.710,4 8,4 38,7 17,7 25,4 40 13.838,5 8,2 36,5 22,6 20,1 11 15.251,9 8,2 17,9 37,5 9,0 
1998 11 14.004,5 7,1 37,0 15,4 27,2 45 15.772,8 8,2 36,1 19,5 21,2 12 15.862,3 8,4 19,5 34,6 9,4 
1999 13 14.012,2 7,6 36,6 15,2 28,4 46 16.573,1 8,6 39,3 15,0 22,3 12 18.371,3 7,7 20,6 31,6 10,8 
2000 13 16.986,3 7,4 36,8 15,2 29,7 48 18.807,3 8,3 41,9 15,0 22,0 13 19.095,1 8,0 22,2 29,6 12,1 
2001 13 32.626,5 4,9 30,0 12,9 32,2 50 18.585,5 8,4 39,1 14,5 26,0 13 21.172,1 8,2 22,9 28,9 12,9 
2002 14 29.372,7 4,7 27,3 12,3 33,0 53 17.201,8 8,9 36,6 14,8 29,2 13 21.715,4 8,4 22,0 31,3 12,3 
2003 14 28.098,3 4,5 28,6 13,9 32,9 57 16.404,2 8,9 35,6 12,8 31,9 13 22.187,7 8,8 20,7 31,4 11,0 
2004 14 41.584,9 4,6 22,7 12,4 35,8 58 17.508,7 8,9 33,2 12,2 33,1 13 23.085,0 9,7 20,4 32,2 11,0 
2005 14 62.773,3 3,0 20,3 12,7 34,5 59 23.437,7 6,9 32,8 10,3 26,2 14 25.471,8 9,7 21,5 32,1 10,8 
2006 14 71.048,3 7,2 22,7 12,8 36,4 59 25.853,0 5,8 34,1 10,1 26,7 14 26.821,6 7,7 22,7 30,8 10,6 
2007 14 78.921,0 5,6 22,8 10,1 36,7 59 29.615,7 5,2 37,5 9,5 27,5 14 29.324,5 7,2 23,6 29,8 10,7 
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Tabela 61 - Estatísticas Descritivas (continuação) 
A tabela seguinte apresenta para o período em análise (1995-2007), o número de bancos, o valor total médio do crédito concedido e o peso das diferentes classes de activos 
pelos 15 países membros da U.E. O cálculo do valor total médio de crédito concedido tem por base uma decomposição do crédito concedido por 5 classes de activos, que tem 
por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e (5) outras classes 
de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA inclui o valor total médio do crédito concedido pelos bancos (valores em milhões de euros). As colunas (1), (2), (3) e 
(4) referem-se ao peso médio relativo no total do crédito concedido (em percentagem), das quatro primeiras classes de activos. # representa o número de bancos considerados 
na análise. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, 
“bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE.  

Ano 
Irlanda Itália Luxemburgo 

# MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) 
1995 10 5.786,8 8,4 42,6 14,1 23,3 35 6.940,1 10,2 35,6 20,5 19,5 11 10.772,4 8,6 15,7 47,7 6,5 
1996 10 7.347,1 8,0 40,0 12,3 24,1 37 10.108,9 9,0 35,5 22,9 19,9 11 12.036,3 8,6 15,2 42,2 6,9 
1997 10 9.710,4 8,4 38,7 17,7 25,4 40 13.838,5 8,2 36,5 22,6 20,1 11 15.251,9 8,2 17,9 37,5 9,0 
1998 11 14.004,5 7,1 37,0 15,4 27,2 45 15.772,8 8,2 36,1 19,5 21,2 12 15.862,3 8,4 19,5 34,6 9,4 
1999 13 14.012,2 7,6 36,6 15,2 28,4 46 16.573,1 8,6 39,3 15,0 22,3 12 18.371,3 7,7 20,6 31,6 10,8 
2000 13 16.986,3 7,4 36,8 15,2 29,7 48 18.807,3 8,3 41,9 15,0 22,0 13 19.095,1 8,0 22,2 29,6 12,1 
2001 13 32.626,5 4,9 30,0 12,9 32,2 50 18.585,5 8,4 39,1 14,5 26,0 13 21.172,1 8,2 22,9 28,9 12,9 
2002 14 29.372,7 4,7 27,3 12,3 33,0 53 17.201,8 8,9 36,6 14,8 29,2 13 21.715,4 8,4 22,0 31,3 12,3 
2003 14 28.098,3 4,5 28,6 13,9 32,9 57 16.404,2 8,9 35,6 12,8 31,9 13 22.187,7 8,8 20,7 31,4 11,0 
2004 14 41.584,9 4,6 22,7 12,4 35,8 58 17.508,7 8,9 33,2 12,2 33,1 13 23.085,0 9,7 20,4 32,2 11,0 
2005 14 62.773,3 3,0 20,3 12,7 34,5 59 23.437,7 6,9 32,8 10,3 26,2 14 25.471,8 9,7 21,5 32,1 10,8 
2006 14 71.048,3 7,2 22,7 12,8 36,4 59 25.853,0 5,8 34,1 10,1 26,7 14 26.821,6 7,7 22,7 30,8 10,6 
2007 14 78.921,0 5,6 22,8 10,1 36,7 59 29.615,7 5,2 37,5 9,5 27,5 14 29.324,5 7,2 23,6 29,8 10,7 
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Tabela 61 - Estatísticas Descritivas (continuação) 

A tabela seguinte apresenta para o período em análise (1995-2007), o número de bancos, o valor total médio do crédito concedido e o peso das diferentes classes de activos 
pelos 15 países membros da U.E. O cálculo do valor total médio de crédito concedido tem por base uma decomposição do crédito concedido por 5 classes de activos, que tem 
por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e (5) outras classes 
de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA inclui o valor total médio do crédito concedido pelos bancos (valores em milhões de euros). As colunas (1), (2), (3) e 
(4) referem-se ao peso médio relativo no total do crédito concedido (em percentagem), das quatro primeiras classes de activos. # representa o número de bancos considerados 
na análise. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, 
“bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE.  

Ano 
Portugal Reino Unido Suécia 

# MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) # MÉDIA (1) (2) (3) (4) 
1995 13 6.654,4 3,5 25,5 28,9 23,0 54 21.144,1 9,2 30,7 17,4 24,0 6 42.236,0 3,3 33,6 9,6 43,2 
1996 14 7.450,1 3,6 27,2 26,1 24,1 54 26.874,7 8,8 29,3 17,6 26,5 6 44.074,5 3,7 30,3 12,4 44,2 
1997 14 8.331,7 3,7 29,7 24,4 26,1 57 28.797,5 9,0 28,5 18,4 26,5 7 42.854,7 3,9 33,8 11,2 44,8 
1998 14 9.540,1 3,9 34,4 20,5 24,9 60 28.814,5 8,7 27,5 17,8 27,5 7 44.815,3 3,8 31,7 10,4 43,4 
1999 15 10.103,9 4,2 38,9 16,3 26,9 62 34.472,7 8,8 28,1 17,5 26,8 9 50.051,3 2,6 33,9 9,2 44,5 
2000 16 12.579,9 3,7 40,6 13,2 28,0 62 51.104,4 7,7 29,9 14,6 28,3 12 48.979,8 2,1 33,9 9,3 45,7 
2001 17 13.152,8 3,6 41,0 12,5 30,2 63 56.394,5 7,9 29,9 13,2 28,7 12 50.865,6 2,4 40,2 10,1 35,9 
2002 18 12.794,5 3,6 42,7 12,0 31,4 64 58.600,6 7,8 30,3 13,3 28,5 13 48.830,9 2,5 40,8 9,2 36,6 
2003 18 13.527,6 3,7 42,0 13,1 29,7 64 58.431,6 7,8 31,3 13,4 29,3 15 44.396,1 2,4 39,9 10,8 36,3 
2004 18 15.066,2 3,5 40,0 11,5 30,1 64 69.173,2 7,5 31,6 13,1 29,9 15 47.768,4 2,4 40,0 10,0 36,1 
2005 18 17.587,7 3,9 39,5 13,1 29,3 64 101.286,3 7,9 23,2 11,4 29,9 16 58.172,4 3,1 29,0 8,3 37,9 
2006 18 19.596,7 3,7 41,3 12,4 28,0 64 115.359,6 7,9 22,8 11,9 30,3 16 65.028,3 3,8 30,3 7,7 38,6 
2007 18 21.888,8 4,4 42,6 10,6 28,1 64 139.414,8 7,6 24,1 9,7 26,9 16 70.915,0 3,5 34,5 8,6 32,3 
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6.4.2.2. Resultados�
 

A tabela 62 apresenta os resultados da medida de herding de Lakonishok et al. (1992) 

para a média simples das medidas de herding das cinco classes de activos bancários e para a 

classe de activos correspondente ao crédito à habitação. O cálculo da média simples da 

medida de herding de LSV consiste na média (pelas cinco classes de activos bancários) da 

proporção de bancos que aumentaram ou diminuíram o montante de crédito concedido 

devido a comportamentos de herding.  

 A tabela 62 contém também os valores dos p-value, respeitantes à significância 

estatística das medidas de herding. Para ambas as medidas de herding de LSV são 

apresentadas dois diferentes testes de significância estatística: o teste t e o teste de qui-

quadrado. Uchida e Nakagawa (2007) referem que o teste de qui-quadrado tende a mostrar-

se mais adequado a detectar comportamentos de herding, em amostras de dimensão 

reduzida, do que o convencional teste t. Dado o número reduzido de bancos em alguns 

países, optou-se por apresentar os resultados de significância estatística obtidos por ambos 

os testes. 

 Os resultados encontrados na análise dos comportamentos de herding são distintos. 

Enquanto a média simples das medidas de LSV pelas diferentes classes de activos se mostra 

para a generalidade dos países e períodos temporais analisados, sem significância 

estatística86, já a medida de LSV para o crédito à habitação revela a existência de países onde 

esta se mostra estatisticamente significativa. Países como a Espanha, Irlanda, Reino Unido, 

Grécia e Dinamarca, em que a componente bolha assume uma elevada preponderância na 

explicação da evolução dos preços da habitação, apresentam evidência empírica de 

existência de comportamentos de herding entre os bancos ao nível do montante de crédito 

concedido à habitação, no período entre 1995-2007. Contrariamente, Alemanha, Portugal e 

Áustria, cujos preços do activo habitação são predominantemente explicados pelos seus 

fundamentais económicos, a medida de herding de LSV para o crédito à habitação revela-se 

sem significância estatística. 

 No sentido de analisar a robustez dos resultados é testada a hipótese da medida de 

LSV do crédito à habitação ser estatisticamente diferente da medida LSV global (média) ao 

longo do período, por país. Para o efeito é realizado o teste t para amostras relacionadas. Os 
                                                 
86 Uchida e Nakagawa (2007) apesar de usarem a média simples das medidas de LSV das 11 diferentes 
indústrias referem que esta medida pode sofrer enviesamentos pelas elevadas discrepâncias existentes quanto 
aos montantes de crédito concedido por indústria.  
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resultados do teste surgem na tabela 63. Os resultados revelam a existência de uma 

estatística t negativa e estatisticamente significativa, para a diferença entre a medida LSV 

global (média) e a medida LSV do crédito à habitação, para a Espanha, Irlanda, Reino 

Unido, Grécia e Dinamarca. Os resultados indicam a existência de um comportamento de 

herding no crédito à habitação diferente e superior à das restantes classes de activos. Para a 

Alemanha, Áustria, França, Itália e Portugal a estatística t mostra-se positiva e 

estatisticamente significativa. Para este grupo de países os comportamentos de herding no 

crédito à habitação são diferente mas inferiores à das restantes classes de activos. Para a 

Bélgica, Luxemburgo, Finlândia, Holanda e Suécia a medida LSV do crédito à habitação não 

se mostra estatisticamente diferente da medida LSV global (média). 

Os resultados parecem demonstrar que os elevados montantes de crédito concedido à 

habitação não parecem resultar exclusivamente de factores institucionais - práticas de crédito 

menos conservadoras pelos bancos e um sistema fiscal generoso (Maclennan et al., 1998 e 

capítulo 3), mas também de comportamentos de herding verificados entre os bancos, que 

terão contribuído para a formação das bolhas nos preços da habitação identificadas na secção 

anterior em Espanha, Irlanda, Reino Unido e Dinamarca. Os resultados encontrados não se 

mostram também contrários à possibilidade de ocorrência de fenómenos de “disaster 

myopia”87 nestes países. Herring e Wachter (1999) referem que o fenómeno de “disaster 

myopia” tende a ser partilhado por um número elevado de bancos face ao contexto de 

incerteza e a ser exacerbado pelo aumento da concorrência, originando comportamentos de 

herding, no qual os bancos tendem todos a tomar elevadas exposições ao sector imobiliário. 

Segundo os autores, o “disaster myopia” tende também a afectar os reguladores, pois 

também tendem a estar sujeitos ao mesmo enviesamento de percepção dos bancos. 
 

 

 

 

                                                 
87 O fenómeno de “disaster myopia” consiste na tendência de subestimação da probabilidade de choques 
negativos nos mercados, que tende a verificar-se ao longo do tempo. Herring e Wachter (1999) referem que os 
gestores dos bancos tendem a considerar a existência de uma probabilidade positiva, mas limitada, quanto ao 
surgimento de um colapso nos preços do imobiliário, na medida em que estes não conhecem à priori esta 
probabilidade, nem dispõem de informação suficiente para a sua extrapolação. No decorrer da fase ascendente 
do ciclo de preços do imobiliário, esta probabilidade subjectiva de surgimento de um colapso nos preços tende 
a diminuir, levando os bancos a concederem crédito a um alargado número de clientes. Por outro lado, clientes 
julgados muito arriscados na fase anterior do ciclo, tendem a obter crédito de forma mais fácil na fase de 
expansão. Em consequência, a qualidade dos portfolios de empréstimos é susceptível de se deteriorar e de 
tornar muito arriscada na fase de maturidade do ciclo. 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ���������������������������
 

 

 

Tabela 62 – Herding dos Bancos na Concessão de Credito à Habitação 
A tabela seguinte apresenta os resultados da medida de herding de Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992) (LSV), dada pela equação (6.11), para o período de 1995-2007, para 
os países da U.E.-15. A presente medida de herding de LSV tem por base os montantes de crédito concedido, atendendo a uma decomposição do crédito por classes de 
activos, que tem por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e 
(5) outras classes de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA refere-se ao valor da média simples das medidas de LSV das cinco classes de activos. A coluna 
HABIT refere-se ao valor da medida de LSV para a classe de crédito à habitação. Para as duas medidas LSV são apresentados os respectivos p-values dos testes estatísticos t 
e qui-quadrado. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial 
banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, “bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. 

Ano 
Alemanha Áustria Bélgica 

LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT 

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT

p-value 
t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 

1996 0,0636 0,48� 0,45� 0,0241 0,29� 0,72� 0,1251 0,35� 0,25� 0,0495 0,15� 0,45� 0,0557 0,37� 0,75� 0,0107 0,34� 0,94�

1997 0,0580 0,41� 0,55� 0,0119 0,36� 0,86� 0,0994 0,41� 0,26� 0,0519 0,18� 0,49� 0,1240 0,34� 0,51� 0,0233 0,31� 0,87�

1998 0,1089 0,47� 0,29� 0,0336 0,25� 0,62� 0,1232 0,36� 0,22� 0,0710 0,11� 0,34� 0,1236 0,37� 0,50� 0,0803 0,19� 0,55�

1999 0,1246 0,33� 0,26� 0,0920 0,05� 0,17� 0,0986 0,36� 0,37� 0,0739 0,10� 0,29� 0,0793 0,40� 0,54� 0,0932 0,13� 0,44�

2000 0,0874 0,45� 0,36� 0,0486 0,21� 0,52� 0,0426 0,42� 0,55� 0,0502 0,16� 0,45� 0,1781 0,40� 0,17� 0,1620 0,03� 0,17�

2001 0,0639 0,46� 0,49� 0,0468 0,22� 0,54� 0,0715 0,39� 0,45� 0,0222 0,31� 0,76� 0,0610 0,42� 0,66� -0,0509 0,56� 0,67�

2002 0,0380 0,43� 0,69� 0,0731 0,14� 0,36� 0,1234 0,36� 0,29� 0,0579 0,16� 0,43� 0,1492 0,44� 0,33� 0,1947 0,03� 0,14�

2003 0,0716 0,40� 0,50� 0,0303 0,29� 0,69� 0,0332 0,45� 0,64� -0,0277 0,60� 0,67� 0,0816 0,41� 0,58� 0,1130 0,13� 0,39�

2004 0,0949 0,52� 0,27� -0,0456 0,68� 0,53� 0,0964 0,40� 0,17� 0,0738 0,07� 0,24� 0,1080 0,39� 0,40� 0,0793 0,15� 0,48�

2005 0,0759 0,50� 0,33� -0,0667 0,78� 0,36� 0,0677 0,43� 0,35� 0,0695 0,10� 0,29� 0,1109 0,43� 0,33� 0,1029 0,07� 0,31�

2006 0,0640 0,45� 0,45� 0,0686 0,14� 0,35� 0,0624 0,45� 0,42� 0,0851 0,07� 0,22� 0,0865 0,40� 0,54� 0,1062 0,12� 0,39�

2007 0,0380 0,46� 0,64� -0,0460 0,69� 0,53� 0,0901 0,43� 0,32� 0,0735 0,11� 0,31� 0,1725 0,40� 0,29� 0,1200 0,08� 0,31�
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Tabela 62 – Herding dos Bancos na Concessão de Credito à Habitação (continuação) 

A tabela seguinte apresenta os resultados da medida de herding de Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992) (LSV), dada pela equação (6.11), para o período de 1995-2007, para 
os países da U.E.-15. A presente medida de herding de LSV tem por base os montantes de crédito concedido, atendendo a uma decomposição do crédito por classes de 
activos, que tem por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e 
(5) outras classes de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA refere-se ao valor da média simples das medidas de LSV das cinco classes de activos. A coluna 
HABIT refere-se ao valor da medida de LSV para a classe de crédito à habitação. Para as duas medidas LSV são apresentados os respectivos p-values dos testes estatísticos t 
e qui-quadrado. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial 
banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, “bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. 

Ano 
Dinamarca Espanha Finlândia 

LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT 

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT 

p-value 
t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 

1996 0,0568 0,42� 0,51� 0,0467 0,21� 0,52� 0,1263 0,35� 0,35� 0,1484 0,00� 0,01� 0,0990 0,33� 0,54� 0,1100 0,20� 0,75�

1997 0,0777 0,45� 0,35� -0,0219 0,56� 0,75� 0,1798 0,49� 0,19� 0,2248 0,00� 0,00� 0,1200 0,29� 0,69� 0,1000 0,18� 0,73�

1998 0,1126 0,44� 0,13� 0,1893 0,00� 0,00� 0,1948 0,48� 0,19� 0,2404 0,00� 0,00� 0,3667 0,39� 0,23� 0,4167 0,00� 0,09�

1999 0,1956 0,51� 0,16� 0,2593 0,00� 0,00� 0,2006 0,38� 0,36� 0,2478 0,00� 0,00� 0,1800 0,28� 0,38� 0,1500 0,00� 0,40�

2000 0,1714 0,35� 0,22� 0,2051 0,00� 0,00� 0,2177 0,40� 0,00� 0,1956 0,00� 0,00� 0,2400 0,28� 0,37� 0,2000 0,00� 0,32�

2001 0,0821 0,39� 0,27� 0,0994 0,05� 0,17� 0,2138 0,40� 0,00� 0,1851 0,00� 0,00� 0,0960 0,32� 0,52� 0,1200 0,00� 0,41�

2002 0,0803 0,46� 0,25� 0,1151 0,02� 0,08� 0,2335 0,40� 0,00� 0,2005 0,00� 0,00� 0,1867 0,38� 0,35� 0,1000 0,16� 0,58�

2003 0,0680 0,40� 0,48� 0,0162 0,35� 0,81� 0,2284 0,40� 0,00� 0,2145 0,00� 0,00� 0,3147 0,48� 0,15� 0,3933 0,01� 0,05�

2004 0,1330 0,44� 0,20� 0,2072 0,00� 0,00� 0,1069 0,53� 0,15� 0,1908 0,00� 0,00� 0,1013 0,37� 0,58� 0,2067 0,00� 0,21�

2005 0,1399 0,50� 0,17� 0,1849 0,00� 0,00� 0,0816 0,47� 0,21� 0,1061 0,00� 0,02� 0,0747 0,35� 0,67� 0,0733 0,19� 0,67�

2006 0,1658 0,58� 0,03� 0,2166 0,00� 0,00� 0,1253 0,56� 0,06� 0,1709 0,00� 0,00� 0,2533 0,30� 0,36� 0,2000 0,06� 0,31�

2007 0,1263 0,54� 0,10� 0,1831 0,00� 0,00� 0,1838 0,54� 0,10� 0,2298 0,00� 0,00� 0,1493 0,36� 0,39� 0,0133 0,30� 0,93�
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Tabela 62 – Herding dos Bancos na Concessão de Credito à Habitação (continuação) 

A tabela seguinte apresenta os resultados da medida de herding de Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992) (LSV), dada pela equação (6.11), para o período de 1995-2007, para 
os países da U.E.-15. A presente medida de herding de LSV tem por base os montantes de crédito concedido, atendendo a uma decomposição do crédito por classes de 
activos, que tem por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e 
(5) outras classes de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA refere-se ao valor da média simples das medidas de LSV das cinco classes de activos. A coluna 
HABIT refere-se ao valor da medida de LSV para a classe de crédito à habitação. Para as duas medidas LSV são apresentados os respectivos p-values dos testes estatísticos t 
e qui-quadrado. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial 
banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, “bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. 

Ano 
França Grécia Holanda 

LSV 
MÉDIO 

p-value LSV 
HABIT 

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT 

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT

p-value 
t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 

1996 0,0967 0,41� 0,15� 0,0556 0,14� 0,34� 0,1300 0,36� 0,36� 0,1500 0,00� 0,23� 0,0652 0,41� 0,52� 0,0814 0,12� 0,40�

1997 0,0833 0,43� 0,21� 0,0546 0,14� 0,34� 0,1120 0,31� 0,44� 0,1200 0,00� 0,24� 0,0848 0,43� 0,40� 0,1060 0,07� 0,26�

1998 0,0763 0,34� 0,34� 0,0449 0,17� 0,42� 0,0960 0,39� 0,36� 0,1200 0,00� 0,24� 0,1035 0,36� 0,46� 0,1098 0,10� 0,31�

1999 0,1009 0,42� 0,09� 0,0522 0,10� 0,27� 0,0400 0,36� 0,72� 0,0000 0,35� 1,00� 0,0747 0,43� 0,52� 0,0567 0,21� 0,56�

2000 0,1280 0,42� 0,09� 0,0480 0,15� 0,36� 0,2182 0,39� 0,08� 0,1818 0,00� 0,12� 0,0538 0,41� 0,59� 0,0756 0,13� 0,40�

2001 0,0778 0,44� 0,15� 0,0459 0,14� 0,35� 0,2691 0,38� 0,09� 0,2545 0,00� 0,00� 0,0805 045� 0,51� 0,0440 0,25� 0,65�

2002 0,0830 0,48� 0,33� 0,0501 0,13� 0,32� 0,2867 0,45� 0,20� 0,3500 0,00� 0,01� 0,1519 0,40� 0,23� 0,1036 0,11� 0,31�

2003 0,0827 0,41� 0,19� 0,0467 0,14� 0,34� 0,2277 0,49� 0,17� 0,2462 0,01� 0,01� 0,1271 0,42� 0,25� 0,0911 0,13� 0,36�

2004 0,0947 0,41� 0,11� 0,0475 0,12� 0,30� 0,2031 0,39� 0,33� 0,2462 0,01� 0,06� 0,0531 0,42� 0,59� 0,0611 0,18� 0,49�

2005 0,0583 0,38� 0,34� 0,0409 0,13� 0,32� 0,1908 0,42� 0,21� 0,2615 0,00� 0,05� 0,0867 0,45� 0,36� 0,1084 0,07� 0,22�

2006 0,0729 0,40� 0,17� 0,0477 0,11� 0,28� 0,1736 0,41� 0,31� 0,2692 0,00� 0,02� 0,1062 0,40� 0,34� 0,0885 0,12� 0,35�

2007 0,0910 0,57� 0,15� 0,0489 0,12� 0,29� 0,2295 0,49� 0,15� 0,2868 0,00� 0,00� 0,1002 0,40� 0,35� 0,0610 0,19� 0,51�
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Tabela 62 – Herding dos Bancos na Concessão de Credito à Habitação (continuação) 
A tabela seguinte apresenta os resultados da medida de herding de Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992) (LSV), dada pela equação (6.11), para o período de 1995-2007, para 
os países da U.E.-15. A presente medida de herding de LSV tem por base os montantes de crédito concedido, atendendo a uma decomposição do crédito por classes de 
activos, que tem por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e 
(5) outras classes de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA refere-se ao valor da média simples das medidas de LSV das cinco classes de activos. A coluna 
HABIT refere-se ao valor da medida de LSV para a classe de crédito à habitação. Para as duas medidas LSV são apresentados os respectivos p-values dos testes estatísticos t 
e qui-quadrado. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial 
banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, “bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. 

Ano 
Irlanda Itália Luxemburgo 

LSV 
MÉDIO 

p-value LSV 
HABIT 

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT 

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT 

p-value 
t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 

1996 0,1177 0,42� 0,45� 0,2186 0,00� 0,09� 0,0974 0,48� 0,31� 0,0528 0,18� 0,47� 0,0864 0,39� 0,59� -0,0114 0,42� 0,93�

1997 0,1046 0,40� 0,55� 0,2217 0,00� 0,09� 0,1034 0,37� 0,42� 0,0549 0,17� 0,44� 0,1718 0,28� 0,32� 0,1159 0,08� 0,34�

1998 0,1106 0,44� 0,49� 0,2428 0,01� 0,09� 0,1171 0,42� 0,14� 0,0503 0,17� 0,44� 0,0867 0,42� 0,53� 0,0167 0,33� 0,88�

1999 0,0956 0,41� 0,55� 0,2019 0,00� 0,07� 0,1305 0,42� 0,10� 0,0753 0,10� 0,26� 0,1467 0,45� 0,24� 0,1833 0,00� 0,10�

2000 0,0832 0,44� 0,59� 0,2080 0,01� 0,10� 0,1509 0,45� 0,14� 0,0305 0,27� 0,64� 0,0807 0,38� 0,54� 0,0530 0,22� 0,64�

2001 0,1385 0,41� 0,40� 0,2142 0,01� 0,09� 0,1512 0,38� 0,12� 0,0800 0,07� 0,21� 0,0752 0,39� 0,60� 0,0598 0,22� 0,63�

2002 0,1502 0,45� 0,33� 0,2408 0,01� 0,05� 0,0898 0,49� 0,31� 0,0634 0,13� 0,33� 0,0656 0,39� 0,66� 0,0803 0,20� 0,56�

2003 0,1968 0,41� 0,32� 0,2492 0,00� 0,05� 0,1116 0,40� 0,20� 0,0815 0,07� 0,18� 0,1142 0,45 0,49� -0,1265 0,74� 0,35�

2004 0,1023 0,45� 0,34� 0,1695 0,00� 0,09� 0,1019 0,54� 0,25� 0,0467 0,18� 0,43� 0,1108 0,43� 0,46� -0,0410 0,51� 0,77�

2005 0,0691 0,44� 0,56� 0,1729 0,00� 0,09� 0,0990 0,45� 0,25� 0,0693 0,09� 0,24� 0,1269 0,44� 0,32� 0,1943 0,01� 0,10�

2006 0,1341 0,40� 0,45� 0,2229 0,02� 0,08� 0,0962 0,44� 0,31� 0,1013 0,03� 0,09� 0,1029 0,40� 0,45� 0,0857 0,17� 0,51�

2007 0,1381 0,40� 0,42� 0,2262 0,01� 0,08� 0,1100 0,49� 0,24� 0,0650 0,10� 0,26� 0,1006 0,38� 0,48� 0,0600 0,22� 0,61�
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Tabela 62 – Herding dos Bancos na Concessão de Credito à Habitação (continuação) 
A tabela seguinte apresenta os resultados da medida de herding de Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992) (LSV), dada pela equação (6.11), para o período de 1995-2007, para 
os países da U.E.-15. A presente medida de herding de LSV tem por base os montantes de crédito concedido, atendendo a uma decomposição do crédito por classes de 
activos, que tem por base os riscos (1) soberanos e de outras entidades governamentais, (2) instituições não financeiras, (3) instituições financeiras, (4) crédito à habitação e 
(5) outras classes de activos (ver, Acharya et al. 2006). A coluna MÉDIA refere-se ao valor da média simples das medidas de LSV das cinco classes de activos. A coluna 
HABIT refere-se ao valor da medida de LSV para a classe de crédito à habitação. Para as duas medidas LSV são apresentados os respectivos p-values dos testes estatísticos t 
e qui-quadrado. Os dados foram obtidos do BANKSCOPE. Apenas foram seleccionados para análise, os bancos cuja especialização é uma das seguintes: “commercial 
banks”, “cooperative banks”, “real estate & mortgage”, “bank holdings & holdings companies”, “savings banks” e “investment banks”. 

Ano 
Portugal Reino Unido Suécia 

LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT 

p-value LSV 
MÉDIO

p-value LSV 
HABIT

p-value 
t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 t Chi2 

1996 0,0762 0,44� 0,62� -0,0119 0,44� 0,92� 0,1037 0,45� 0,17� 0,1332 0,00� 0,01� 0,2107 0,41� 0,38� -0,3200 0,89� 0,10�

1997 0,2057 0,38� 0,18� 0,1000 0,11� 0,38� 0,1669 0,51� 0,16� 0,1797 0,00� 0,00� 0,2590 0,40� 0,23� 0,1762 0,07� 0,32�

1998 0,2040 0,38� 0,21� 0,1022 0,13� 0,41� 0,0874 0,54� 0,29� 0,1752 0,00� 0,00� 0,1219 0,42� 0,59� -0,1333 0,66� 0,44�

1999 0,2010 0,41� 0,15� 0,0821 0,16� 0,48� 0,0859 0,40� 0,06� 0,1771 0,00� 0,02� 0,2933 0,37� 0,12� 0,2444 0,00� 0,09�

2000 0,1277 0,40� 0,27� 0,0904 0,11� 0,38� 0,0898 0,49� 0,24� 0,1093 0,01� 0,03� 0,2188 0,39� 0,20� 0,1682 0,03� 0,18�

2001 0,1815 0,41� 0,12� 0,0966 0,09� 0,33� 0,0851 0,52� 0,20� 0,1022 0,01� 0,04� 0,0752 0,40� 0,62� 0,0727 0,21� 0,61�

2002 0,2453 0,42� 0,13� 0,0822 0,17� 0,47� 0,0282 0,46� 0,68� -0,0164 0,56� 0,79� 0,2161 0,41� 0,15� 0,1529 0,06� 0,23�

2003 0,0987 0,48� 0,54� -0,0200 0,48� 0,85� 0,0675 0,41� 0,50� 0,0434 0,20� 0,48� 0,0638 0,40� 0,65� 0,0405 0,28� 0,73�

2004 0,1324 0,43� 0,27� 0,0844 0,13� 0,41� 0,0644 0,53� 0,15� 0,1553 0,00� 0,00� 0,2299 0,41� 0,10� 0,2126 0,01� 0,07�

2005 0,0773 0,40� 0,40� 0,0644 0,15� 0,47� 0,0621 0,48� 0,29� 0,0967 0,02� 0,07� 0,1060 0,43� 0,43� 0,1633 0,04� 0,17�

2006 0,1262 0,45� 0,33� 0,1022 0,10� 0,33� 0,1256 0,39� 0,33� 0,2060 0,00� 0,00� 0,1257 0,45� 0,27� 0,1592 0,02� 0,13�

2007 0,1093 0,35� 0,43� 0,0044 0,39� 0,96� 0,0590 0,47� 0,48� -0,0456 0,73� 0,47� 0,1087 0,38� 0,45� 0,0794 0,17� 0,50�
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Tabela 63 – Teste t para a Igualdade de Médias das Medidas de LSV 

A tabela seguinte apresenta os resultados da estatística t para a diferença de médias entre a medida LSV global 
e a medida LSV do crédito à habitação, ao longo do período, por país. Para o efeito é realizado o teste t para 
amostras relacionadas. LSV Médio refere-se ao valor da média simples das medidas de LSV das cinco classes 
de activos. LSV Habit refere-se ao valor médio da medida de LSV para a classe de crédito à habitação. a,b,c 
significam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

PAÍS Teste t 
LSV Médio – LSV Habit p-value 

Alemanha 0,0515 0,006a 

Áustria 0,0319 0,005a 

Bélgica 0,0246 0,118 

Dinamarca -0,0203 0,083c 

Espanha -0,0418 0,039b 

Finlândia 0,0091 0,652 

França 0,0386 0,000a 

Grécia -0,0258 0,059c 

Holanda 0,0084 0,307 

Irlanda -0,0956 0,000a 

Itália 0,0490 0,000a 

Luxemburgo 0,0498 0,105 

Portugal 0,0840 0,000a 

Reino Unido -0,0310 0,042b 

Suécia 0,0856 0,1215 



�������������������������� �ǡ�������������������������������ǣ�������������������
��������

 

252 
 

  

6.4.2.3. Relação�de�Causalidade�entre�a�Medida�de�Herding�e�a�Componente�
Bolha�

 

As medidas de herding ao analisarem essencialmente o grau de correlação ao nível 

dos comportamentos de negociação entre os investidores num dado momento, não 

conseguem por si só distinguir a possibilidade dos investidores intencionalmente 

(racionalmente ou não) se imitarem uns aos outros ao nível das transacções, da possibilidade 

dos investidores responderem a informação comum sobre os fundamentais. 

A distinção entre os dois tipos de herding é difícil e essa razão é provavelmente a que 

explica que um número reduzido de artigos empíricos a tenha efectuado (exemplo, Kim e 

Wei, 2002 e Uchida e Nakagawa, 2007). Kim e Wei (2002) apresentam alguma evidência 

sugestiva sobre a questão, ao examinarem a racionalidade dos comportamentos de herding 

encontrados no seu trabalho. Segundo os autores, se os elevados valores das medidas de 

herding simplesmente reflectem o facto de os investidores estarem a responder a informação 

comum e que essa informação tem relevância em termos de retorno, então, é de esperar que 

os activos que os investidores mais agressivamente imitam apresentem retornos anormais. 

No sentido de analisar a existência de racionalidade dos comportamentos de herding, 

são obtidas as correlações e o teste de causalidade de Granger para a medida de herding e a 

componente de bolha nos preços na habitação. A tabela 64 apresenta as correlações obtidas 

entre as duas variáveis. Os resultados evidenciam a existência de uma forte correlação 

positiva e estatisticamente significativa entre a medida de herding para a classe do crédito à 

habitação e a componente de bolha nos preços na habitação na Dinamarca, Espanha, Grécia, 

Irlanda, Reino Unido e Suécia. Para os restantes países as correlações obtidas não se 

mostram estatisticamente significativas. Os resultados apontam ainda para a inexistência de 

significância estatística entre a medida de herding global (média) e a componente de bolha 

nos preços na habitação.     
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Tabela 64 – Correlações entre as Medidas de Herding e a Componente Bolha 

A tabela seguinte apresenta as correlações entre as medidas de herding de Lakonishok, Schleifer e Vishny 
(1992) para a classe de crédito à habitação e valor global (médio) e a componente bolha dos preços da 
habitação, para o período de 1995 a 2007, para os países da U.E.-15. Bolha refere-se à componente bolha dos 
preços da habitação. LSV Médio refere-se ao valor da média simples das medidas de LSV das cinco classes de 
activos. LSV Habit refere-se ao valor médio da medida de LSV para a classe de crédito à habitação. Dentro de 
parêntesis surge o valor da estatística t. a,b,c significam a existência de significância estatística a 1%, 5% e 10%,  
respectivamente. 

PAÍS Bolha vs LSV Habit Bolha vs LSV Médio 

Alemanha 0,2209 
(0,716) 

0,1254 
(0,399) 

Áustria -0,3042 
(-0,903) 

-0,3721 
(-1,133) 

Bélgica 0,2181 
(0,707) 

-0,0789 
(-0,250) 

Dinamarca 0,6757b

(2,898) 
0,2088 
(0,675) 

Espanha 0,6887b

(3,004) 
-0,0917 
(-0,291) 

Finlândia 0,2894
(0,956) 

0,2552 
(0,834) 

França 0,4450
(1,491) 

0,0376 
(0,112) 

Grécia 0,5823c

(0,058) 
0,0079 
(0,023) 

Holanda -0,1476
(-0,472) 

-0,4699 
(-1,677) 

Irlanda 0,7274a

(3,353) 
-0,3688 
(-1,255) 

Itália 0,2178
(0,706) 

0,2552 
(0,834) 

Luxemburgo 0,1643
(0,527) 

-0,0977 
(-0,311) 

Portugal 0,2298
(0,746) 

-0,2418 
(-0,788) 

Reino Unido 0,8269a

(4,649) 
-0,4498 
(-1,592) 

Suécia 0,5075c

(0,092) 
0,0861 
(0,790) 

 

                  

A estimação do teste de causalidade de Granger visa superar as limitações do uso de 

simples correlações entre variáveis. Essa distinção é de fundamental importância porque a 

correlação não implica por si só uma relação de causalidade (relação de causa e efeito). A 

identificação de uma relação estatística entre duas variáveis, por mais forte que seja, não 

pode ser o único critério para estabelecer uma relação causal entre elas. O teste de 

causalidade de Granger procura determinar o sentido causal entre duas variáveis, estipulando 

que uma série temporal estacionária X causa no sentido de Granger, uma outra série 
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estacionária Y se valores passados de X ajudarem a prever melhor o valor presente de Y. Em 

termos formais, o teste consiste em estimar as seguintes equações88: 

��������������������ܺ௧ ൌ σ ܺ௧ିߙ
ୀଵ  σ ߚ ௧ܻି  ௧ߝ

ୀଵ                                                          (6.23) 

�������������������� ௧ܻ ൌ σ ߙ ௧ܻି

ୀଵ  σ ܺ௧ିߛ  ௧ߤ

ୀଵ                                                          (6.24) 

em que, ߝ௧ e ߤ௧ são os resíduos que assumimos não estarem correlacionados. 

 A equação (6.23) postula que os valores correntes de X são determinados por valores 

passados do próprio X assim como por valores desfasados de Y. A equação (6.24), por outro 

lado, postula um comportamento similar para a variável Y. Para a implementação da 

causalidade de Granger é necessário que as variáveis sejam estacionárias, ou não sendo, 

exista entre elas uma relação de cointegração. Daí que seja frequente na literatura a 

utilização de taxas de crescimento para as variáveis X e Y, já que estas tendem a ser 

estacionárias em seus níveis89. Após a estimação, podemos distinguir quatro casos 

diferentes: 

1. Causalidade Unilateral de Y para X: quando os coeficientes estimados na equação 

(6.23) para a variável desfasada Y são conjuntamente diferentes de zero ሺσ ߚ
ୀଵ �്

Ͳሻ, e quando o conjunto de coeficientes estimados na equação (6.24) para a variável 

X não são estatisticamente diferentes de zero ሺσ ߛ ൌ Ͳሻ
ୀଵ . 

2. Causalidade Unilateral de X para Y: quando o conjunto de coeficientes desfasados 

para a variável Y na equação (6.23) não é estatisticamente diferente de zero 

ሺσ ߚ
ୀଵ ൌ Ͳሻ, e o conjunto de coeficientes desfasados para a variável X se mostram 

estatisticamente diferentes de zero na equação (6.24) ሺσ ߛ ് Ͳሻ
ୀଵ . 

3. Bicausalidade ou Simultaneidade: quando o conjunto de coeficientes desfasados de X 

e Y são estatisticamente diferentes de zero em ambas as equações. 

4. Independência: quando, em ambas as equações, o conjunto de coeficientes 

desfasados de X e Y não são estatisticamente diferentes de zero. 

Os resultados do teste de causalidade de Granger surgem na tabela 65. Os resultados 

apontam para a existência de uma relação de causalidade unilateral da componente de bolha 

dos preços da habitação para a medida de herding da classe do crédito à habitação na 
                                                 
88 Um ponto importante na análise da relação de causalidade entre duas variáveis diz respeito à escolha do 
número de desfasamentos a serem utilizados nas regressões (6.23) e (6.24). O desfasamento das variáveis será 
determinado através da utilização de três critérios de informação – o critério de Aikaike, o critério de Hannan-
Quinn e o critério de Schwarz.   
89 Situação que acontece com a medida de herding para a classe do crédito à habitação e a componente de bolha 
nos preços na habitação, que estão definidas na forma de taxas de crescimento e que se mostram estacionárias 
em nível.  
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Dinamarca, Espanha, Irlanda, Reino Unido e Suécia. Para os restantes países da U.E.-15, os 

resultados revelam que as duas variáveis são independentes. 

 

 

Tabela 65 – Teste de Causalidade de Granger 

A tabela seguinte apresenta o resultado do teste de causalidade de Granger entre a medida de herding de 
Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992) para a classe de crédito à habitação e a componente bolha dos preços da 
habitação, para os países da U.E.-15. Bolha refere-se à componente bolha dos preços da habitação. LSV Habit 
refere-se ao valor da medida de LSV para a classe de crédito à habitação. X => Y significa a hipótese nula de 
inexistência de causalidade de Granger unilateral de X para Y. S significa a rejeição da hipótese nula e N 
significa a aceitação da hipótese nula. Para cada país é apresentado os respectivos p-values do teste estatístico 
F. Na última coluna da tabela surge a tipologia de causalidade de Granger encontrada para cada país. 

PAÍS 
Bolha => LSV Habit LSV Habit => Bolha Causalidade 

de Granger F-Statistic p-value Resultado F-Statistic p-value Resultado 

Alemanha 0,7153 0,533 N 0,6719 0,552 N Independência 

Áustria 2,0739 0,272 N 2,4785 0,232 N Independência 

Bélgica 1,0063 0,429 N 0,1209 0,888 N Independência 

Dinamarca 14,7351 0,064 S 1,6315 0,401 N Bolha => LSV 
Habit 

Espanha 16,2168 0,058 S 1,0411 0,524 N Bolha => LSV 
Habit 

Finlândia 0,2604 0,781 N 0,6140 0,577 N Independência 

França 0,9880 0,448 N 1,2790 0,372 N Independência 

Grécia 0,7707 0,521 N 0,1631 0,854 N Independência 

Holanda 0,6353 0,567 N 0,6012 0,584 N Independência 

Irlanda 19,3250 0,031 S 0,1303 0,881 N Bolha => LSV 
Habit 

Itália 0,5304 0,618 N 0,1206 0,889 N Independência 

Luxemburgo 0,5867 0,590 N 2,4828 0,178 N Independência 

Portugal 0,6376 0,567 N 0,4636 0,654 N Independência 

Reino Unido 15,3283 0,060 S 0,8002 0,500 N Bolha => LSV 
Habit 

Suécia 45,0882 0,021 S 2,6607 0,285 N Bolha => LSV 
Habit 

Global 3,2472 0,042 S 1,415 0,246 N Bolha => LSV 
Habit 
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Desta forma, e em resposta à terceira hipótese de investigação, os resultados 

encontrados sugerem para a Dinamarca, a Espanha, a Irlanda, o Reino Unido e Suécia a 

existência de uma relação de causalidade unilateral entre componente de bolha nos preços da 

habitação e a medida de herding para a classe do crédito à habitação, com os 

comportamentos de herding entre os bancos a surgirem como resposta do grupo a uma 

informação comum do activo habitação. 
 

 

6.5. Conclusão�
 

Apesar do processo de convergência para adesão à U.E. existem diferenças 

significativas ao nível dos mercados de habitação nos diferentes países membros. Enquanto 

em países como a Alemanha, Portugal e Áustria a evolução dos preços da habitação parece 

ser explicada por fundamentais económicos do preço real da habitação, em Espanha, Reino 

Unido, Irlanda, Dinamarca e Suécia, a componente bolha parece assumir uma elevada 

importância na explicação dos preços reais da habitação na última década. 

Os resultados aqui apresentados revelam a existência de uma componente bolha 

significativa nos mercados de habitação do Reino Unido, Espanha, Dinamarca, Suécia e 

Irlanda, com a componente bolha dos preços da habitação a revelar um crescimento real 

superior a 37% no período entre 1998 e 2007. Para este grupo de países a medida de herding 

de LSV para a classe de activos de crédito à habitação, revela-se expressiva e 

estatisticamente significativa. Os resultados apontam ainda a existência de uma relação de 

causalidade unilateral da componente bolha dos preços da habitação para a medida de 

herding para a classe de crédito à habitação, sugerindo que o comportamento de herding 

entre os bancos foi uma resposta do grupo a uma informação comum do activo habitação. 

Contrariamente, Alemanha, Portugal e Áustria, cujos preços do activo habitação são 

predominantemente explicados pelos seus fundamentais económicos, a medida de herding 

de LSV revela-se sem significância estatística. Para estes países não é possível estabelecer 

uma relação entre herding e bolha nos preços da habitação, com o teste de causalidade de 

Granger a revelar a existência de independência entre as duas variáveis. 

Os resultados encontrados nos mercados de Espanha, Irlanda, Reino Unido, Suécia e 

Dinamarca têm implicações importantes em termos de política económica e de regulação. 

Atendendo à importância do mercado de crédito à habitação nestes países e ao facto de estes 
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países adoptarem políticas de crédito menos conservadoras (elevados rácios de alavancagem, 

possibilidade de extracção de capital e uso de preços de mercado na valorização dos 

imóveis), e um sistema fiscal generoso, poderão ter ocorrido adicionalmente fenómenos de 

“disaster myopia”, reforçados pelos comportamentos de herding, que numa situação de 

recessão económica com redução dos preços da habitação podem ter sérias consequências 

para a solidez do sistema financeiro. Esta situação é agravada no caso de Espanha, Irlanda e 

Reino Unido, países onde o mercado de habitação própria é muito importante e o grau de 

alavancagem dos seus proprietários é elevado. 

Investigação futura poderá completar a análise analisando se o termo “bubble burst” 

foi acompanhada por comportamentos de herding na venda do activo habitação. 
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6.7. Anexos�
Anexo VII. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha 
Figura 9. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha 

Os gráficos seguintes apresentam a evolução do preço real das habitações, dos fundamentais dos preços das habitações e da componente bolha nos preços da habitação, para 
os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). Para cada país são apresentados dois gráficos: um sobre o crescimento trimestral dos preços reais 
do activo habitação e das suas duas componentes (fundamentais e bolha) e outro sobre o crescimento acumulado dos preços do activo habitação e das suas duas componentes. 
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Figura 9. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha (continuação) 
Os gráficos seguintes apresentam a evolução do preço real das habitações, dos fundamentais dos preços das habitações e da componente bolha nos preços da habitação, para 
os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). Para cada país são apresentados dois gráficos: um sobre o crescimento trimestral dos preços reais 
do activo habitação e das suas duas componentes (fundamentais e bolha) e outro sobre o crescimento acumulado dos preços do activo habitação e das suas duas componentes. 
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Figura 9. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha (continuação) 
Os gráficos seguintes apresentam a evolução do preço real das habitações, dos fundamentais dos preços das habitações e da componente bolha nos preços da habitação, para 
os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). Para cada país são apresentados dois gráficos: um sobre o crescimento trimestral dos preços reais 
do activo habitação e das suas duas componentes (fundamentais e bolha) e outro sobre o crescimento acumulado dos preços do activo habitação e das suas duas componentes. 
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Figura 9. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha (continuação) 
Os gráficos seguintes apresentam a evolução do preço real das habitações, dos fundamentais dos preços das habitações e da componente bolha nos preços da habitação, para 
os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). Para cada país são apresentados dois gráficos: um sobre o crescimento trimestral dos preços reais 
do activo habitação e das suas duas componentes (fundamentais e bolha) e outro sobre o crescimento acumulado dos preços do activo habitação e das suas duas componentes. 
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Figura 9. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha (continuação) 
Os gráficos seguintes apresentam a evolução do preço real das habitações, dos fundamentais dos preços das habitações e da componente bolha nos preços da habitação, para 
os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). Para cada país são apresentados dois gráficos: um sobre o crescimento trimestral dos preços reais 
do activo habitação e das suas duas componentes (fundamentais e bolha) e outro sobre o crescimento acumulado dos preços do activo habitação e das suas duas componentes. 
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Figura 9. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha (continuação) 
Os gráficos seguintes apresentam a evolução do preço real das habitações, dos fundamentais dos preços das habitações e da componente bolha nos preços da habitação, para 
os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). Para cada país são apresentados dois gráficos: um sobre o crescimento trimestral dos preços reais 
do activo habitação e das suas duas componentes (fundamentais e bolha) e outro sobre o crescimento acumulado dos preços do activo habitação e das suas duas componentes. 
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Figura 9. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha (continuação) 
Os gráficos seguintes apresentam a evolução do preço real das habitações, dos fundamentais dos preços das habitações e da componente bolha nos preços da habitação, para 
os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). Para cada país são apresentados dois gráficos: um sobre o crescimento trimestral dos preços reais 
do activo habitação e das suas duas componentes (fundamentais e bolha) e outro sobre o crescimento acumulado dos preços do activo habitação e das suas duas componentes. 
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Figura 9. Preços Reais da Habitação, Fundamentais do Preço da Habitação e Efeito Bolha (continuação) 
Os gráficos seguintes apresentam a evolução do preço real das habitações, dos fundamentais dos preços das habitações e da componente bolha nos preços da habitação, para 
os países da U.E.-15, com base nas equações (6.19), (6.20), (6.21) e (6.22). Para cada país são apresentados dois gráficos: um sobre o crescimento trimestral dos preços reais 
do activo habitação e das suas duas componentes (fundamentais e bolha) e outro sobre o crescimento acumulado dos preços do activo habitação e das suas duas componentes. 
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