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Proposta

Já estudamos restrições de crédito comprometendo investimento.
I Fluxo de caixa viabiliza investimento.
I Mas caixa e PL não são únicos recursos disponíveis.

Garantias ajudam a viabilizar crédito, relaxam restrições:
I Papel para viabilizar investimento também.
I Consequências macro já estudamos.

Previsão:
I Aumento de valor de mercado das garantias deveria facilitar crédito, aumentar investimento de firmas

restritas.



Desafios de identificação

Preços e capacidade de realocar garantias:
I restrição a valor de imóveis.

Preços e oportunidades de investimento:
I q-marginal sumariza incentivos a investir –> medido com dificuldades.
I Preços podem correlacionar com erro de medida ou variável omitida (q-mg).

Decisão de ser proprietário ou locatário. Ou até de adiar compra de imóveis.



Estratégia
Construir série com valor de imóveis por firma.
Instrumentar para preços, usando elasticidade de oferta.

Para lidar com problema da endogeneidade de decisão de propriedade:
I Controlar por variáveis que explicam decisão de compra.
I Separar resposta a variação de preços antes e depois de compras.

Especificação principal:



Estratégia

Controles para Q, CF, efeito fixo de firma, efeito fixo da data e P l
t (preço local):

I Efeito identificado em β vem apenas de variações do valor do ativo imobiliário, enquanto outras
características estão fixas.

Clustering em local×tempo: permite correlação local no choque (além da variação em P l
t).



Instrumento



Resultados Principais



Resultados adicionais - heterogeneidade



Resultados adicionais - endividamento



Resultados adicionais - o boom imob.



Dificuldades e trabalho para futuro

Medidas imperfeitas de valores de imóveis.
I Dificuldade de localização.
I Preços construídos.

Resultados a serem interpretados como rejeição de efeito nulo. Evidência quantitativa do efeito
ainda a se estudar (validade externa, heterogeneidade).

Mais sobre heterogeneidade? Do micro para o macro?


