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RESUMO 
 

O mercado imobiliário brasileiro vem crescendo em elevados índices o que faz refletir 

se as ferramentas que são atualmente praticadas no SFH serão suficientes para atender a 

crescente  demanda por financiamentos, tendo em vista que essa forma, tem a caderneta de 

poupança como principal fonte de recursos. Para suprir essas necessidades de fontes 

alternativas para os financiamentos habitacionais, foi criado o SFI, que permitiu a captação 

sob outra forma, a securitização de recebíveis imobiliária, constituindo o mercado secundário 

de ativos imobiliários. É realizado um estudo histórico, mostrando as principais ineficiências 

no Sistema Financeiro da Habitação, com início em 1964 e chegando até 1997, com a criação 

do SFI. Passando por todo arcabouço jurídico desenvolvido para implantação desse novo 

sistema, buscando entender o principal motivo que a securitização não é uma ferramenta 

trabalhada no Brasil, comparada com o grande potencial que temos após a estabilidade 

macroeconômica. Efetua-se um levantamento de dados históricos, aplicando o método de 

pesquisa bibliográfica e quantitativa para verificar a manutenção da forma atual de captação 

de recursos financeiros destinados ao crédito imobiliário, comparando o direcionamento 

compulsório dos recursos de poupança, quantidade da demanda por financiamentos e as 

formas que as novas ferramentas de captação, como securitização,  contribuirá para a 

sustentação do crédito imobiliário no futuro.  

 

Palavras-chave: Financiamento Imobiliário, CRI, Securitização, funding, SFI, SFH. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian real estate market has been growing at high rates which makes us the 

question if the tools that have been currently used in SFH will be enough to meet the 

increasing demand for financings, taking into account that this form has the saving account as 

its  main source of resources. To fulfill the need of alternative sources of  housing finance, the 

SFI was created, that allowed another way of catchment, the real state receivables 

securitization,  making a secondary market of real estate assets. A historical study has been 

done showing the main inefficiencies in housing financing system, from 1964 to 1997, with 

the creation of SFI. Going through all the legal scope developed for the implementation of 

this new system, trying to  understand the main reason why securitization is not a tool in 

Brazil, compared to the high potential we have  after macroeconomical stability.   A  

historical data raising is made, applying the method to the bibliography and quantitative 

research to verify the maintenance of the current financial resources catchment way  for real 

state credit, comparing the saving account resources directing, demand quantity by financing, 

and the ways that  new catchment tools, such as securitization, can contribute for supporting 

the real estate credit in the future. 

 

Keywords: housing finance, CRI, Securitization, funding, SFI, SFH 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

 

1.1.   Situação-problema 

 

O Brasil sofre de um grande déficit de financiamento à habitação. Muitos são os 

motivos que levaram a esta situação: juros altos, inflação descontrolada, instabilidade 

econômica, um mercado secundário de letras hipotecárias pouco desenvolvidas e ausência de 

legislações específicas são alguns desses fatores. 

A possibilidade de o Brasil continuar o processo de estabilidade monetária nos 

próximos anos, associado ao fato de ser pertencente aos países emergentes (BRICs) e com 

maior capacidade de investimentos diretos do exterior (IDE), abre perspectivas de uma 

elevação e aperfeiçoamento das atividades produtivas e financeiras. Desta forma, gerando 

necessidades de investimentos em infraestrutura, principalmente em políticas públicas sociais 

no setor da habitação.  

Na medida em que atendem, direta e indiretamente, ao estado de evolução da riqueza 

da sociedade num certo momento, os segmentos do mercado de base imobiliária tem um claro 

vínculo com o andamento da economia. 

Ou seja, se a economia se encontra numa situação de crescimento, a evolução da renda 

e dos mercados conduz à necessidade de implantação de novas linhas de produção de bens e 

serviços para atender à sociedade, cuja operacionalização se inicia pela instalação física, 

refletindo-se, por consequência, no mercado imobiliário. 

No sentido inverso, a recessão provoca a redução de empregos e a desocupação de 

espaços, que não admitem reciclagem, provocando quebras de qualidade nos portfolios, cuja 

recuperação é impossível. 

Os movimentos do mercado imobiliário e de base imobiliária são semelhantes e 

apresentam um ritmo no andamento dos seus preços resultado direto da forte presença de 

capitais não especialistas no setor. Ainda que se estabeleça um vínculo claro entre os 

movimentos macroeconômicos e os do setor, sua derivação passa pela participação acentuada 

de capitais presentes na economia sem compromisso com um setor econômico específico e 

que mergulham nestes mercados quando seus movimentos ascendentes são detectados. 

Segundo estudos da Fundação João Pinheiro (2011), nos próximos 14 anos, pelo 

menos uma família por hora passará a morar em lugar precário ou irregular nos grandes 

centros urbanos resultando no elevado déficit habitacional e elevada demanda por 
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financiamentos imobiliários associados aos baixos rendimentos e consequente redução nos 

índices de captação da poupança. Esta última, conforme previsto em lei, é a principal 

responsável pela oferta de recursos para o crédito imobiliário na ordem de 65% (já deduzidos 

o depósito compulsório).  

Diante desse quadro, atualmente, cerca de 80% do total destinado ao financiamento 

imobiliário provém dos próprios incorporadores, o que acaba por reduzir ainda mais a 

capacidade de geração de novas unidades, resultando em elevadas taxas de juros ao clientes 

finais.  

O resultado desta escassez de recursos foi uma elevação do déficit habitacional no 

Brasil, que atinge números superiores a 5 milhões de unidades. Além disso, o setor emprega 

diretamente menos de 1% da população nacional, enquanto que esse número é de 2,5% no 

Chile (ABECIP, 2007). As principais causas deste déficit são a incapacidade da classe média 

de obter financiamento suficiente (50 a 75% do valor da propriedade) para a aquisição da casa 

própria e os baixos níveis de renda de grande parte da população que não conseguem poupar 

parte de seus salários. 

 

 

1.2.  Definição do Problema de Pesquisa e do Objetivo do Trabalho 

 

O presente trabalho se dedica a pesquisar e analisar o crescimento do volume de 

financiamento no mercado imobiliário residencial, estudando o funding das operações do 

período de 2002/2011 e estabelecer tendências e sugestões para obtenção de novas fontes para 

o crescimento do financiamento imobiliário residencial. 

O índice médio de crescimento da captação de recursos pela poupança está estimado 

em dezoito por cento, e o crescimento médio da demanda pelo financiamento habitacional 

está na ordem de 27%, resultando que na escassez dos recursos para realização desse tipo de 

operação (ABECIP, 2007).   

Assim, a proposta desta dissertação é a de responder ao seguinte problema de 

pesquisa:  

A captação dos recursos em poupança no Brasil suportará a demanda por 

financiamentos imobiliários residenciais nos os próximos anos? Haverá a necessidade  da 

criação de novas ferramentas alternativas para captação de recursos destinados ao  mercado de 

crédito imobiliário? 

Em linha, o objetivo desta dissertação é 
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Analisar o crescimento da variação do volume de financiamento no mercado 

imobiliário residencial, estudando o funding das operações do período de 2002/2011 para 

verificar a necessidade de novas fontes de captação de recursos para o crescimento do 

financiamento imobiliário para os próximos. 

Por fim, existe ainda uma justificativa central à realização desta pesquisa: o fato de, 

nos últimos anos, conforme tratado mais adiante, ter havido considerável transformação e 

estabilidade da economia, crescimento do mercado imobiliário, o que amplia a demanda por 

financiamento imobiliário e a necessidade de estudos preliminares de fontes alternativas para 

sustentar o mercado de crédito imobiliário. 

  

 

1.3.  Metodologia 

 

Definido o problema de pesquisa, busca-se a metodologia apropriada para o 

desenvolvimento do trabalho, pois conforme apontam Marconi e Lakatos (1999, p. 18), “...a 

pesquisa sempre parte de um tipo de problema, de uma interrogação. Dessa maneira, ela vai 

responder às necessidades de conhecimento de certo problema ou fenômeno.” 

Pela natureza deste trabalho, a pesquisa que é aplicada tem base lógica 

predominantemente indutiva, pois as inferências são extraídas a partir de fatos/evidências 

particulares (COOPER e SCHINDLER, 2003, p. 49).  

A abordagem do estudo é eminentemente empírica-quantitativa, com uso de técnicas 

estatísticas para realização dos testes de hipóteses. 

Como procedimento técnico para se atingir os objetivos declarados, faz-se uso de 

pesquisa bibliográfica, levantamento, tratamento estatístico e análise de dados históricos.  

São utilizados dados sobre a variação do volume de crédito imobiliário, captação de 

caderneta de poupança, títulos imobiliários secundários, como CRI, CCI, LCI e securitizações 

no período de abril de 2002  a março de 2012 através de consultas aos  bancos de dados da 

ABECIP, SBPE, CVM, BACEN, BMFBOVESPA, Ministério das Cidades e CETIP, no 

período entre 2000 e 2011, conforme detalhado no capítulo 3. 
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1.4.  Descrição dos Próximos Capítulos 

 

O primeiro capítulo, apresenta o problema de pesquisa, os objetivos, as delimitações, a 

justificativa e a metodologia aplicada. 

No segundo, são abordados os aspectos teóricos e históricos do mercado de crédito 

imobiliário no Brasil. Em sua primeira seção (2.1), apresenta o cenário precursor do 

movimento habitacional. No segundo (2.2), são abordadas as primeiras formas de organização 

do mercado imobiliário como um todo e principalmente, as bases do crédito imobiliário. Na 

terceira (2.3), aborda-se o período histórico da estagnação do mercado imobiliário, e por na 

última seção (2.4) aborda a criação das atuais ferramentas do crédito imobiliário.  

No terceiro, é descrita em detalhes as fontes de captação dos recursos para o crédito 

imobiliário.  

No quarto, é mostrado, detalhadamente, o processo e o modo de trabalho da 

securitização no mercado imobiliário.  

No quinto, aborda as técnicas de pesquisas utilizadas no trabalho, apresentando a 

regressão multivariada entre as diferentes variáveis econômicas. Nesse capítulo, ainda 

analisam-se os resultados do presente estudo.  

No sexto, apresenta as considerações finais, identificando as atuais qualidades do 

mercado, tanto primário como secundário, do crédito imobiliário brasileiro.  
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2. O SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS RESIDENCIAS NO 

BRASIL  

 

 

2.1. Antes da criação do SFH – até 1964 

 

A questão habitacional brasileira é, contemporânea ao desenvolvimento manufatureiro 

industrial, que se deu a partir do século XIX, sendo o principal fator responsável pelo 

crescimento das cidades, principalmente nas primeiras décadas do século XX, e realizado 

através do acréscimo da demanda por mão de obra destinada à indústria, de forma 

desorganizada e sem qualquer tipo de infraestrutura essencial urbana (CASTELO, 2007;p. 56-

63).  

Desta forma, iniciou-se construção das habitações coletivas, onde mais de uma família 

compartilhava o imóvel ou terreno. Devido ao constante crescimento dessas moradias nas 

cidades, a classe com maior poder aquisitivo, ameaçada pela desvalorização de seus imóveis 

nas regiões centrais das cidades, mobilizaram-se para retirar esses cortiços para as regiões 

mais periféricas, originando as chamadas favelas (CORDEIRO, 2009, p. 35-37).  

A construção de moradias no Brasil foi de responsabilidade da iniciativa privada 

durante todo o período anterior à década de 1930. Com a intensificação do processo de 

industrialização e urbanização, o Estado brasileiro passou a intervir diretamente na 

infraestrutura e na construção dos primeiros conjuntos habitacionais. 

Somente a partir dos anos 1930, no governo Vargas, a habitação passou a ser 

compreendida como um problema que não poderia ser equacionado exclusivamente pela 

iniciativa privada. Não se chegou a organizar, na época, um sistema de financiamento 

habitacional. O consumo e a produção de moradias não se tornaram centrais no projeto 

político e econômico do governo. Ainda assim, algumas políticas sociais tiveram 

desdobramentos importantes na habitação, particularmente os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões, chamado de IAPs (FIX, 2011, p. 38-42).  

Esse período de nossa história trata do momento em que o Brasil passou a intervir no 

mercado imobiliário, tanto no processo de produção como no mercado de aluguel, 

abandonando a postura de deixar a questão da construção, comercialização, financiamento e 

locação habitacional às forças do próprio mercado, que vigorava até então. Essa nova política 

do Governo Federal brasileiro é parte integrante da estratégia, muito mais ampla, sendo 

colocada em prática após 1934 pelo Governo Vargas, que impulsionou a formação e 
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fortalecimento de uma sociedade de cunho urbano-industrial, capitalista, mediante uma forte 

intervenção estatal em todos os âmbitos da atividade econômica (OLIVEIRA, 1971, p. 56-

58). 

Cordeiro Filho (2009, p. 43-47) explica que o período pós-crise de 1929, da quebra da 

bolsa de Nova Iorque, que as fábricas reduziram suas atividades, bem como muitas fecharam 

suas portas. Até o final da Segunda Guerra houve a imigração de 50 mil judeus, trazendo 

ideias, negócios, serviços, indústrias, fábricas de tecidos e muitas outras atividades, que 

promoveu o êxodo rural, pois o tempo passou e a indústria se instalou.  

Associado a esse fato, o campo não atraia os trabalhadores, pois era considerado como 

trabalho de subsistência e não oferecia muitos sonhos de futuro, carreira, emprego e 

possibilidades de acesso aos bens que começaram a ser oferecidos no mercado.  

Segundo Souza (2004, p. 28-33) a década de  1940 dois terços da população brasileira 

vivia em áreas rurais e com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um 

processo rápido de industrialização e urbanização, porém sem qualquer tipo de planejamento 

das cidades, da infraestrutura e de políticas de crédito para aquisição da moradia.  

De acordo com os dados apresentados no censo realizado pelo IBGE em 1940 e 1950, 

verificamos que houve forte migração dos trabalhadores que viviam no campo para as cidades 

conforme tabela 1. 

 
Tabela 1 -  População Residente por situação do domicílio e por sexo – 1940 e 1950 

 

Homens Mulheres Homens Mulheres % Homens Mulheres %

1940 20.614.088 20.622.227 6.164.473   6.715.709   31% 14.449.615 13.906.518 69%
1950 25.885.001 26.059.396 8.971.163   9.811.728   36% 16.913.838 16.247.668 64%

Anos
Total População Urbana População Rural

 
FONTE: IBGE - Censo 1940 

 

Segundo Cordeiro (2009, p. 62-64), no início da década de 1950, as necessidades 

habitacionais, que não levavam em conta as favelas e cortiços, que se alastravam pelas 

cidades brasileiras,  que eram estimadas em 3,6 milhões de moradias e o elevado crescimento 

da população urbana fez com que originasse a necessidade da intervenção governamental, 

com a criação da Fundação da Casa Popular, conforme Decreto-Lei nº 9.777 de 06 de 

setembro de 1946, tendo como principais objetivos a aquisição, construção e financiamento 

da moradia própria na zona urbano ou rural. 

Porém é importante ressaltar que esse sistema possuía uma importante limitação que 

perdurou até os anos 1960: a ausência de um indexador dos contratos.  
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O processo inflacionário nesse período, sendo o considerado como referência apenas o 

custo de vida - referente aos aluguéis no Estado do Rio de Janeiro, chegou a ter variação de 

50% em um único ano. Neste período iniciaram as construções de moradias não adequadas 

para habitar, conhecidas como inadequada estrutural e a coabitação. 

Segundo Gonçalves (1997, p. 75) define inadequação estrutural por domicílios 

impróprios à moradia. Podendo ser categorizado por: moradias rústicas (prédios em 

construção, vagões de trem, carroças, tendas, trailers, grutas, além daqueles situados abaixo 

de pontes e viadutos) e os cortiços que são os domicílios particulares compostos por um ou 

mais  aposentos  localizados em casa de cômodos.  

Complementa sua definição, considera-se rústica a habitação cujas paredes são de 

taipas, não revestidas, material reaproveitado, palha ou outro material, cuja cobertura é de 

madeira ou qualquer outro tipo de material que não seja telha. 

Quanto a coabitação, Gonçalves (1997, p. 78) define que corresponde a uma medida 

indireta de adensamento domiciliar, ou seja, relacionada ao número de casas habitadas por 

mais de duas famílias.  

Muitos pequenos e médios empresários da época, segundo Cordeiro Filho (2009, p. 

87-89), composto por maioria portuguesa, judia e espanhola não tinham muitas opções de 

rentabilidade de seus recursos devido à ausência do mercado de capitais, verificaram que a 

construção e locação de imóveis era um negócio rentável, mercado com alta rentabilidade e, 

principalmente que o processo inflacionário era muito pequeno, e o imóvel era a forma mais 

segura de ser o complemento de renda. 

Segundo Santos (1999) a ausência de mercado de capitais e a ascendência da demanda 

por imóveis ocasionaram, em poucos anos, que as chácaras, essencialmente de características 

rurais, fossem loteadas e transformadas em zona urbana, fortemente ocupada.  

Assim, além da rentabilidade da locação habitacional, o investimento imobiliário 

garantia não só uma reserva de valor e sim um intenso processo de valorização financeiro 

(BONDUKI, 2004, p. 42). 

Segundo Bonduki (2004, p. 44) não havia ainda, naquela época, um sistema  

financeiro habitacional desenvolvido. O financiamento contava com as Caixas Econômicas e 

os IAPs; algumas poucas organizações privadas atuando no setor bancário e financeiro, além 

de particulares. 

 O autor ainda complementa que a principal política para a habitação, contudo, viria 

com as medidas do governo Vargas regulamentando  as  condições  de  reprodução  da  força  
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de  trabalho:  a  criação  dos  Institutos de Aposentadoria  e  Pensões  para  cada  categoria  

profissional,  nos  anos  1930.  

Os IAPs foram  as primeiras  instituições  públicas  de  importância  a  tratar  da  

questão  habitacional,  embora  essa  fosse uma atividade secundária em relação a seus 

propósitos centrais. O sistema era fragmentado e atendia apenas  a  associados. 

O crédito hipotecário começa a decrescer a partir de  1946, segundo Cardoso (2003, p. 

63), pelas  seguintes  razões:  

1) Desvio de  recursos utilizados  pelos  IAPs  e  caixas  econômicas  para a  

implantação  do parque industrial;  

2) Política restritiva de combate à inflação no governo Vargas e, posteriormente, de 

modo mais acentuado, no governo Dutra, com a contenção do crédito;  

3) Instituição de medidas que restringem a aplicação pelas empresas de seguros de 

suas reservas técnicas no financiamento imobiliário.  

É neste contexto que se inseria a intensa produção habitacional realizada pela 

iniciativa privada para locação. Em São Paulo, em 1920, apenas 19% dos prédios era habitado 

por seus proprietários, predominando largamente o aluguel como forma básica de acesso a 

moradia (BONDUKI, 2004, p. 55). 

Considerando que boa parte dos prédios ocupados pelos trabalhadores de baixa renda 

eram cortiços e, portanto, ocupados por mais de uma família, conclui-se que quase 90% da 

população da cidade, incluindo quase a totalidade da massa dos trabalhadores e da classe 

média, era inquilina, ocasionado pela inexistência de qualquer mecanismo de financiamento 

para aquisição da casa própria. 

No entanto, nesse período destacaram-se as discussões, projetos e iniciativas sobre a 

habitação social e outras dimensões urbanísticas nas cidades (CORDEIRO, 2008, 42-43).  

Dentre esses temas discutidos, o mercado de aluguéis que foi regulamentada a lei do 

Inquilinato em 1942 inibindo a renda por aluguéis de imóveis.   

Dentre as medidas mais importantes implementadas pelo governo no que diz respeito à 

questão habitacional, estiveram o decreto-lei do inquilinato, em 1927, que, congelando os 

aluguéis, passou a regulamentar as relações entre locadores e inquilinos, a criação das 

carteiras prediais dos Institutos de Aposentadoria e Previdência e da Fundação da Casa 

Popular, que deram início à produção estatal de moradias subsidiadas e, em parte, 

viabilizaram o financiamento da promoção imobiliária, e o Decreto-Lei n.° 58, de 1937 que 

regulamentou a venda de lotes urbanos a prestações (BONDULI, 2004, p. 67).  
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Este congelamento de aluguéis foi inócuo, no entanto, posto que a lei não restringisse 

os despejos, que se tornaram o expediente que permitiu aos locadores escapar da 

regulamentação e recompor os valores dos aluguéis defasados. Por outro lado, o decreto-lei 58 

surtiu efeitos no quesito organização, pois haviam diversas exigências para regularização dos 

lotes, entre elas a construção do meio fio, encanamentos de água de chuva, luz, porém nem 

todas regras eram cumpridas com honestidade. Existiam loteamentos mal traçados, com ruas 

estreitas e sem os melhoramentos que são hoje exigidos com a atualização do decreto-lei 58 

para a lei número 6.766 de 1979 e posteriormente a lei número 9.785 de 1999 (RODRIGUES, 

2009, P. 79).  

Rodrigues (2009) afirma ainda, que “a questão habitacional no Brasil tem suas raízes 

mais profundas estabelecidas em fins do século XIX”, pois, com o fim da escravatura, uma 

quantidade significativa de ex-escravos mudou-se para as cidades. Observou-se, neste 

período, uma piora considerável nas condições de moradia. A industrialização (e a chegada 

dos imigrantes) intensificou a urbanização e piorou esta situação. No entanto, além de 

incentivos econômicos (como favores fiscais) para a construção de cortiços dentro de 

determinados padrões de higiene, não se nota, neste período, uma ação ampla do governo no 

sentido de melhorar a situação. Mesmo no início do século XX, as ações foram muito tímidas: 

no governo de Wenceslau Braz (1914-1918), por exemplo, foram construídas apenas 120 

moradias. 

Triana Filho (2008) afirma que “a ação direta estatal somente viria a apresentar 

realizações significativas a partir do Estado Novo” (1937-1945), com a construção de 

moradias para aluguel ou venda a partir dos recursos dos Institutos de Previdência. No 

governo Dutra (1946-1951), a produção habitacional se intensificou e levou à criação da 

Fundação da Casa Popular (FCP) que tinha por objetivo proporcionar aos brasileiros ou 

estrangeiros, estes, com mais de dez anos de residência no país ou com filhos brasileiros, a 

aquisição ou construção de moradia própria, em zona urbana ou rural.  

É nesta época, que se encontram as primeiras sementes do modelo de provisão 

habitacional no país. No entanto, a atuação desta Fundação “foi muito modesta diante da 

grande demanda por financiamentos para moradias populares” e levou à construção, entre 

1946 e 1964, de apenas 17 mil unidades (944 unidades por ano), enquanto os Institutos de 

Previdências (IAPs), “que não tinham o objetivo específico de enfrentar a questão da 

moradia”, financiaram no mesmo período 123.995 unidades habitacionais (6.888 unidades por 

ano). A razão desta atuação modesta da FCP teria sido a escassez de recursos. 
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Segundo Rodrigues (2009, p.81) um documento dos técnicos da FCP continha um 

ousado plano de trabalho, com ações de curto e médio prazo para fazer frente à carência de 

moradias. A principal inovação do Plano de Assistência Habitacional consistia na proporção 

fixa e limitada a 20% entre a prestação do financiamento e o salário mínimo. Este foi 

precursor do sistema de correção monetária, que seria utilizado na base do modelo do BNH e 

SFH. 

O cenário de constante migração da mão de obra rural às cidades, o rápido processo de 

industrialização da produção, a falta de investimento e de linhas de crédito voltados em 

habitação popular fez com o que o Governo intervisse com as políticas públicas que serão 

vistas a seguir.  

A partir da gestão governamental de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956 a 1961), 

o Brasil começou a conviver com o um processo lento e continuamente ascendente de 

aumento de preços (inflação), fator esse que também que levou à falta de mecanismos de 

proteção dos financiamentos, a conhecida correção monetária. (MORAES, 2008, p. 43-45). O 

autor ainda complementa que a inexistência da correção monetária gerou uma grande perda 

dos financiamentos, desviando a aplicação de novos recursos nesse setor, levando a uma 

consequente extensão dos prazos de construção e aumento de custos devido à perda de 

economia desse processo. 

 

 

 2.2. Criação do SFH – de 1964 a 1984 

 

Segundo Moraes (2008, p. 44) até 1964, o financiamento imobiliário estava muito 

limitado, pelo motivo de não existirem mecanismos alternativos que protegessem o valor real 

dos empréstimos concedidos para a construção de imóveis e pelos fatos da situação 

macroeconômica do país.  

Após a instauração do Regime Militar no Brasil, no período de 1964 a 1986, os vários 

presidentes preocuparam-se com as questões sociais e habitacionais, para Triana Filho (2006, 

p.69), os primeiro anos desse Regime “foram pródigos na edição de todo um novo arcabouço 

normativo para os diversos setores da economia. Foram ‘aprovados’ e editados por meio de 

decretos e decretos-leis importantes e[sic] intrincados projetos pertinentes à questão 

habitacional, que tramitavam (ou dormitavam) há muito tempo nas casas do Congresso 

Nacional e não avançavam por falta de entendimento entre[...] os setores interessados”. 
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Segundo Braga (2008, p. 78) o cenário da crescente demanda por habitação aliada a 

uma estrutura de crédito insuficiente marcada, sobretudo por taxa de juros reais negativas - 

taxa de juros nominais limitadas (a 12%) pela Lei da Usura – que inviabilizava a captação da 

poupança voluntária, e por uma condição macroeconômica desfavorável, principalmente no 

que tange ao elevado processo inflacionário, para aporte de recursos financeiros ao setor 

imobiliário.  

Romero e Ávila (2010, p. 80) indicam que a análise desenvolvida inicia-se entre 1964 

e 1967, quando são introduzidas as reformas que constituem a primeira grande transformação 

do Sistema Financeiro Brasileiro buscou facilitar a liquidez econômica e facilitar o 

financiamento da atividade produtiva. Essas reformas foram inspiradas no modelo norte-

americano, tinham como objetivo criar um mercado de capitais que financiasse o 

investimento.  

O foco central foi estabelecer um sistema com base em instituições especializadas em 

áreas de atuação definidas e criar uma divisão clara das atividades exercidas pelos bancos 

comerciais, de investimento e desenvolvimento, financeiras, e as de cunho sociais, dentre elas 

a criação de um sistema especializado no mercado imobiliário (PUGA, 1999, p. 15). 

Com as reformas, bancos comerciais passariam a ser responsáveis exclusivamente pela 

realização de créditos de curto prazo e captação de depósitos a vista. Os bancos de 

desenvolvimento e investimento seriam os responsáveis às operações de financiamento de 

longo prazo e as captações de depósitos a prazo e recursos no exterior. O papel das financeiras 

seria a concessão de diversas linhas de crédito pessoal, por exemplo, os CDC, os empréstimos 

pessoais, com captação por letras de câmbio. 

 As reformas associadas às necessidades de maiores investimento habitacionais, foi 

criado, o Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, responsável pelo financiamento 

habitacional do Brasil. A estruturação do SFH ocorreu a partir de 1964, com a  Lei nº 4.380 

de 21 de Agosto de 1964, centralizando as operações no Banco Nacional da Habitação, o 

BNH,  assim, amenizando  uma das questões que inviabilizava a expansão de recursos no 

setor imobiliário. 

 LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964 

 
Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, o sistema 
financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação 
(BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço 
Federal de Habitação e Urbanismo e dá outras providências. (BRASIL, 1964).  
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O Governo Federal, através do Ministério de Planejamento, cria nova política nacional 

de habitação e de planejamento territorial, coordenando a ação dos órgãos públicos e 

orientando a iniciativa privada permitindo, desta forma, estimular a construção de habitações 

de interesse social e o financiamento para aquisição da casa própria, especialmente pelas 

classes da população de menor renda.  

A intervenção governamental foi dada através do Banco Nacional da Habitação, BNH, 

do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e, por último, das Caixas Econômicas Federais, 

IPASE, das Caixas Militares, dos órgãos federais de desenvolvimento regional e das 

sociedades de economia mista.  

Os recursos terão prioridades na construção de conjuntos habitacionais destinados à 

eliminação de favelas, mocambos e outras habitações em condições sub-humanas. Os projetos 

municipais ou estaduais que com as ofertas de terrenos já urbanizados e dotados dos 

necessários melhoramentos, permitirem o início imediato da construção e por último, os 

projetos de cooperativa, privada e outras formas associativas de construção de casa própria 

com objetivo de solucionar os problemas habitacionais.  

As instituições participantes do sistema financeiro da habitação poderão assegurar 

reajustamento monetário nas condições previstas no artigo 5º da referida lei, conforme  a 

correção do valor monetário de todo o saldo devedor, toda a vez que o salário mínimo legal 

for alterado. Esse reajuste foi baseado no índice geral de preços mensalmente apurado ou 

adotado pelo Conselho Nacional de Economia que refletisse adequadamente as variações no 

poder aquisitivo da moeda nacional. 

Assim o SFH foi responsável pela criação de duas novas fontes de recursos para as 

operações de financiamentos habitacionais: 

1. SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo; 

2. FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviços. 

Segundo Santos (1999), o conceito para a criação do SFH era reduzir o gasto público, 

sem comprometer o orçamento público, o SFH era responsável desde a arrecadação dos 

recursos financeiros, através da poupança voluntária (SBPE) e através de uma outra 

compulsória com fluxos contínuos , o  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e o 

empréstimo para a compra de imóveis, a administração dos contratos de financiamentos até a 

reaplicação dos recursos.  

A aplicação dos recursos do SFH teve por objetivo a aquisição de casa residencial, não 

podendo ser aplicado em terrenos não construídos, a não ser quando se tratasse da operação 

específica de financiamento à construção do imóvel residencial. Ficou estabelecido que os 
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recursos seriam destinados no mínimo 60% dos recursos deveriam ser aplicados em 

habitações de valor unitário inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país e no 

máximo 20% para valor unitário superior a 250 vezes o salário mínimo e seria proibido a 

aplicação em habitações de valor unitário superior a 400 vezes o salário mínimo do país.  

A Criação do Banco Nacional da Habitação tinha como principais finalidades orientar, 

disciplinar e controlar o sistema financeiro da habitação, incentivando a formação de 

poupanças e sua distribuição no sistema, disciplinar o acesso das sociedades de crédito 

imobiliário ao mercado nacional de capitais, financiar ou refinanciar a elaboração e execução 

de projetos promovidos por entidades locais conjuntos habitacionais, obras e serviços 

correlatos além de refinanciar as operações das sociedades de crédito imobiliário. 

Segundo Braga (2008, p. 63) a captação da poupança, que tinha como gestores as 

instituições integradas ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e outra 

provida com os recursos dos trabalhadores optantes do regime da CLT – Consolidação das 

Leis Trabalhistas,  cuja administração era de responsabilidade do BNH. A lei nº 5.107/66 

previa o recolhimento compulsório de 8% da renda dos trabalhadores formais e a aplicação de 

correção monetária ao saldo poupado, porém esses recursos não eram exclusivos de 

aplicabilidade no mercado imobiliário, conforme previsto no art. 8º, inciso II da Lei nº 

5.107/66, podendo ser destinado também na aquisição de capital em atividade comercial, 

industrial ou agropecuária e aquisição de equipamento destinado à natureza autônoma. 

Segundo Banco Central do Brasil, a responsabilidade do SFH foi dada:  

 
Na montagem do SFH, observou-se ainda que havia necessidade de subsídios às 
famílias de renda mais baixa, o que foi realizado de maneira a não recorrer a 
recursos do Tesouro Nacional. Foi estabelecido então um subsidio cruzado, interno 
ao sistema, que consistia em cobrar taxas de juros diferenciadas e crescentes, de 
acordo com o valor do financiamento, formando uma combinação que, mesmo 
utilizando taxas inferiores ao custo de captação de recursos nos financiamento 
menores, produzia uma taxa média capaz de remunerar os recursos e os agentes que 
atuavam no sistema.  

 

Segundo Rodrigues (2009, p. 87), o SBPE obtinha seus recursos das cadernetas de 

poupança e dos demais títulos imobiliários eram captados pelas associações de poupança e 

empréstimo (também chamadas de agentes financeiros do SFH) e serviam para financiar 

investimentos habitacionais propostos por empreendedores ou construtoras. “[...]. Já a 

arrecadação do FGTS, totalmente gerida pelo BNH, era destinada “prioritariamente à 

construção de casas de interesse social (conjuntos populares e cooperativas)” 

[AZEVEDO,1995, p.293.] como verificamos abaixo no quadro 01. 
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Quadro 1 - Estrutura do Sistema Financeiro Habitacional - SFH 
FONTE: Adaptado pelo autor de Azevedo,1995, p.293 

 

 

O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo era composto pelas Caixas 

Econômicas, Sociedades de Crédito Imobiliário (SCIs) e pelas Associações de Poupança e 

Empréstimos (APEs). Em contra partida, a aplicação de moradias populares existiam as 

Companhias de Habitação (COHAB), as Cooperativas Habitacionais (Coophab) e por último, 

os Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais.  

Essa nova estrutura criada para aperfeiçoar o mercado imobiliário foi dada da seguinte 

forma: 

a) Recursos da Caderneta de poupança e as letras hipotecárias eram os recursos 

destinados às entidades do SBPE, composto pelas sociedades de créditos imobiliários, 

Associações de Poupança e Empréstimos e as Caixas Econômicas, recursos que 

financiaram os clientes de média renda;  

b) Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) eram destinados aos 

financiamentos da baixa renda e do mercado popular, concedidos através do Banco 

Nacional da Habitação, das cooperativas habitacionais e conjuntos habitacionais.  

A criação de fluxos contínuos por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  

(FGTS) e  do Sistema  Brasileiro de  Poupança  e Empréstimos  (SBPE), este último inspirado 

no  modelo norte-americano, ampliou a escala das operações do setor da construção e 

forneceu as bases financeiras para a constituição do circuito imobiliário. O sistema de crédito 

trouxe para um marco  comum as intrincadas mediações de vários agentes econômicos, que se 

Banco Nacional da Habitação – órgão controlador do SBPE e gestor do FGTS. Responsável 
pela política habitacional do governo federal, e responsável por empréstimos, para o SBPE 

caso este não tenha os recursos necessários. 

SBPE – agregado das instituições captadoras de 
poupança voluntária. Seus recursos eram utilizados 
para financiar investimentos imobiliários (feitos por 
construtoras privadas) prioritariamente destinados às 
classes média e alta. 

Companhias Estaduais de Habitação – as COHAB obtinham 
financiamentos junto BNH, contratavam construtoras e 
repassavam, a preço de custo, as unidades habitacionais aos 
consumidores finais que pagavam as parcelas do 
financiamento as COHAB. 

Financiamentos destinados aos empreendedores e 
construtores privados que repassavam as unidades ao 
SBPE para o pagamento dado financiamento 

Utilização dos recursos do FGTS para financiar 
investimentos habitacionais destinados à classe de 
baixa renda. 
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apropriaram de diversos tipos de rendimentos, funcionando, assim, como uma espécie de 

sistema nervoso do circuito imobiliário. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Estrutura dos recursos do SFH 
FONTE: Adaptado pelo Autor de IBRAFI, 2008, p. 56 

 

Outra questão de grande importância foi a incorporação imobiliária, através da Lei nº 

4.864, de 29/11/1965 que se fomentou o mercado imobiliário com dupla função, primeira de 

capturar terra  e capital para alimentar o circuito imobiliário e, permitindo com que os imóveis 

comerciais ou residenciais pudessem ser alienados, no todo ou em parte, desde que fossem 

considerados propriedade autônoma. Com o aumento da sua liquidez, o imóvel será tratado 

não só pelo valor de uso, mas também como reserva de valor, particularmente em períodos de 

alta inflação. 

Até meados da década de 80, o SFH financiou 4,3 milhões de moradias. Entre 1967 e 

1986 o sistema foi responsável pelo financiamento de 33,8% dos novos domicílios urbanos 

particulares. Seu auge foi no início dos anos 80 (entre 1980 e 1982) quando chegou a 

financiar em média o valor de R$ 3.630.000,00 por ano.  

Governo  
Impostos 

Aporte 
Orçamento 

Programas do 
Governo 

Famílias Poupança SBPE 

Contribuições 
das Empresas 

FGTS Habitação 
Popular 
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Gráfico 1 -  Financiamentos Habitacionais concedidos pelo BNH e SBPE – Período: 1970 – 1984 
FONTE: Banco Central do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

 

2.2.1. Criação do Fundo de Compensação Variações Salariais (FCVS) e a decadência 

do BNH. 

 

O SFH possuía uma vulnerabilidade, conforme Rodrigues (2009, p. 94) “(...) 

flutuações macroeconômicas que implicassem quedas nos salários reais necessariamente 

diminuiriam a capacidade de pagamento dos mutuários, aumentando a inadimplência e 

comprometendo o equilíbrio atuarial do sistema.” 

Talvez a principal, dadas suas implicações políticas, entre as vulnerabilidades do SFH 

fosse o fato de que flutuações macroeconômicas que implicassem quedas nos salários reais 

necessariamente diminuiu a capacidade de pagamento dos mutuários, aumentando a 

inadimplência e comprometendo o equilíbrio do sistema. Dessa forma, danos graves ao SFH 

poderiam ocorrer não somente no lado da captação de novos recursos como do lado do 

retorno da aplicação dos velhos recursos. Com efeito, isto aconteceu justamente nos primeiros 

anos de funcionamento do SFH, os quais foram marcados por uma política anti-inflacionária 

que implicou baixo crescimento e queda nos salários reais. (SANTOS, 1999, p. 95). 

A resposta do governo para a população descontente com o aumento da parcela das 

prestações no total da renda familiar (a correção monetária foi consistentemente maior do que 

os reajustes salariais nominais no período em questão) e com o fato de os reajustes das 

prestações ser trimestral, enquanto os salários eram reajustados anualmente, foi a introdução 
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do Plano de Equivalência Salarial (PES) e do Fundo de Compensação das Variações Salariais 

(FCVS). 

O FCVS foi instituído pelo BNH, em 1967, por meio da Resolução nº 25, que fora 

retificada pela Lei nº 9.443/97 (BRASIL, 1997). Sua criação objetivava finalizar a 

insatisfação dos mutuários, que eram responsáveis pelo pagamento de eventual saldo residual 

no final do prazo contratado, conforme previa a legislação, até então. Sua finalidade era 

garantir a responsabilidade pelo pagamento de resíduo do saldo devedor, por ocasião da 

última prestação paga pelo mutuário ao término do contrato, sem qualquer ônus ao mutuário, 

sendo de responsabilidade exclusiva do FCVS o pagamento total do saldo devedor. Para 

tanto, o mutuário só poderia ter um financiamento em seu nome, conforme previsão legal e 

contratual. 

Em 1969, foram criados o Plano de Equivalência Salarial (PES) e o Plano de Correção 

Monetária (PCM). Com o PES, o número de prestações passou a ser fixo. Com exceção dos 

casos de liquidação antecipada do financiamento ou de amortizações extraordinárias, não se 

poderia ter um prazo maior nem menor do que o originalmente contratado, objetivando mais 

segurança para o mutuário, conforme verificado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Reajustes das prestações do SFH período 1965 - 1984 

Ano 
Reajuste do Salário 

Mínimo (%) 
Correção 

Monetária (%) 
Reajuste das 

Prestações (%) 

1965 57,14 63,00 57,14 
1966 27,27 39,20 27,27 
1967 25,00 23,23 25,40 
1968 23,43 25,00 23,43 
1969 20,37 18,51 20,37 
1970 20,00 19,60 20,00 
1971 20,56 22,67 20,51 
1972 19,15 15,30 19,15 
1973 16,07 12,84 14,70 
1974 20,77 33,31 14,40 
1975 41,40 24,21 34,00 
1976 44,14 37,23 26,72 
1977 44,06 30,09 36,97 
1978 41,00 36,24 30,51 
1979 45,38 47,19 39,76 
1980 82,96 50,77 55,06 
1981 103,99 95,57 72,84 
1982 96,20 97,76 89,03 
1983 100,39 156,58 130,42 
1984 179,43 215,27 191,05 

 
FONTE: Elaborado pelo autor adaptado do IPEADATA 
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Em decorrência da estagnação econômica, dos altos índices inflacionários e das 

elevadas taxas de juros verificados durante a década de 80, o Governo Federal concedeu 

sucessivos e cumulativos subsídios aos mutuários do SFH, ao permitir que as prestações 

previstas nos contratos habitacionais não fossem majoradas com base nas condições 

contratualmente pactuadas. 

O Decreto Lei nº 2.065, de 26.10.83, produziu impacto direto nos saldos devedores 

dos financiamentos, na medida em que proporcionou a redução das obrigações dos 

adquirentes de moradia própria e, consequentemente, imputou ao FCVS a responsabilidade 

pelo pagamento desses benefícios. 

Deve ser ressaltado, que a criação desses compromissos ocorreu ao longo do tempo 

sem a imprescindível cobertura de recursos orçamentários. As sucessivas postergações do 

pagamento das obrigações do Fundo foram também decisivas ao alcance do nível de 

desequilíbrio ora existente entre o ativo e o passivo do FCVS. 

Assim, o FCVS, que havia sido criado com o propósito de liquidar eventuais saldos 

devedores residuais, passou a assumir, desde aquela época, responsabilidades crescentes, 

incompatíveis com o seu patrimônio e seu fluxo de caixa, acarretando, como consequência, o 

acúmulo da dívida ao longo do tempo. 

O descasamento entre os indexadores de reajustes salariais e das parcelas dos 

financiamentos nesse período chegou a 30% fazendo com a taxa de inadimplência dobrasse 

em apenas 04 anos, conforme verificado na tabela 03.  

 

Tabela 3 – Evolução da taxa de inadimplência – Período 1980 – 1984 (em %) 

Ano 
Até Três Prestações 

em Atraso 
Mais de Três Prestações 

em Atraso 
Total 

1980 21,80 4,30 26,10 
1981 24,10 3,70 27,80 
1982 28,70 4,80 33,50 
1983 34,10 12,30 46,40 
1984 31,50 23,10 54,60 

 

FONTE: Elaborado pelo autor adaptado do IPEADATA. 

 

Segundo Royer (2009, p. 103) essa fragilidade financeira do Sistema Financeiro da 

Habitação acarretou na desarticulação do sistema mediante a extinção propriamente dita do 

Banco Nacional da Habitação.  

O Decreto Lei  nº 2.164, de 19 de setembro de 1984, ao conceder subsídio de 10% a 

25% aos mutuários, mediante a emissão de bônus pelo BNH, estabeleceu que, para os 
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contratos firmados a partir daquela data, o FCVS ressarciria os saldos devedores em parcela 

única.  

Outro Decreto Lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986, autorizou a concessão de 

novo subsídio e estabeleceu que a dívida seria liquidada no prazo de cinco anos. O Decreto 

Lei  nº 2.406, de 05 de janeiro de 1988, autorizou a concessão de mais subsídio e prorrogou o 

prazo de pagamento da dívida por mais cinco anos. 

Além dos compromissos decorrentes dos subsídios mencionados anteriormente, o 

FCVS, com a nova edição do Decreto Lei nº 2.476, de 18 de setembro de 1988, passou 

também a garantir o equilíbrio do seguro habitacional do SFH em todo o território nacional. 

A liquidação da dívida do FCVS foi mais uma vez prorrogada quando da edição da 

Lei nº 8.004, 15 de março de 1990, que, ao conceder novos subsídios, determinou que o 

Fundo quitaria os saldos de sua responsabilidade no prazo de 10 anos, com 3 anos de 

carência. 

Diante de todos os normativos que estabeleceram prazos para ressarcimento dos saldos 

de responsabilidade do FCVS asseguraram aos credores (agentes financeiros) o reajuste 

mensal das dívidas, tendo por base o mesmo índice utilizado para corrigir depósitos de 

poupança, e juros adicionais calculados à taxa do contrato original. 

O  modelo  BNH  alimentou  o  circuito  imobiliário,  que  passou  a  funcionar  como  

um sistema  paralelo  de  acumulação,  com  regras  próprias.  Enquanto o capital 

internacional ganhava participação na indústria, o circuito imobiliário continuava  como  

órbita  reservada  das  elites  brasileiras e  mantinha  seu  caráter mercantil, encontrando  

paralelo  no  setor  bancário e  na  agricultura, até  a  abertura  econômica  nos anos  1990  e  

2000, segundo ROYER (2009).  

Os  fluxos  do  setor  imobiliário  continuavam  a  passar  ao  largo  da  produção  de  

parcela significativa das moradias, que ainda eram feitas sob encomenda ou pelas mãos dos 

próprios trabalhadores,  em  loteamentos  periféricos  clandestinos  e  nas  favelas,  

constituindo  sistemas imobiliários informais, como por exemplo, os contratos de gaveta, 

prática que consistia em adquirir imóvel financiado e revendê-lo sem formalizar a 

transferência da dívida junto à instituição financeira (FIX,2011, p. 98).  

O crescimento do processo inflacionário associado à forma de reajustes das prestações, 

chegando a 80% da variação do salário mínimo, no ano 1983, gerou o descasamento entre os 

indexadores das operações e os encargos mensais foram cruciais para a extinção de todo o 

sistema criado pelos esforços dos governantes brasileiros. 
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No auge do SFH, de 1970 a 1982, foram financiados, em média, mais de R$ 1,8 

milhões em unidades habitacionais por ano, de acordo com Simonsen (1996) e Rudge e 

Amendolara (1997), com um volume total em torno de 6 milhões de residências, desde sua 

criação, conforme verificado anteriormente no gráfico 01. 

Entretanto, com a mudança do cenário econômico da década de 1980, o SFH perdeu 

seu dinamismo, pois: 

a) Reduziram-se os recursos disponíveis para os financiamentos; 

b) Elevaram-se as taxas de juros, desequilibrando financeiramente a carteira dos 

agentes financeiros; 

Em 1983, com o impacto da hiperinflação na economia brasileira, o reajuste das 

prestações foi feito com 80% da variação do salário mínimo, índice sem relação como o que 

foi aplicado aos saldos devedores, gerando um descasamento importante enre o ativo e o 

passivo dos financiamentos. Em 1985, os saldos devedores foram corrigidos em 246%, 

creditado aos optantes do FGTS e possuidores de caderneta de poupança, enquanto as 

prestações foram reajustadas em 112% (ARAGÃO, 1999). O autor complementa que a queda 

acentuada dos salários, e alta inadimplência, trouxe como consequência a queda expressiva de 

arrecadação do FGTS, originada principalmente por redução de salários, desempregos, saques 

das contas do fundo e crescente informalização da economia, tiveram importância na 

decadência do sistema mostrado pelo gráfico 2. 

 

 

 

Gráfico 2- Comparativo dos Índices de Inflação (IGP-DI), Correção Monetária, Reajuste do Salário 
Mínimo e das Prestações – Período 1965 - 1984. 
FONTE: Banco Central do Brasil, ABECIP e Caixa Econômica Federal. 
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Aragão (1999, p. 103) ainda afirmou que houve outro fator que contribuiu para essa 

decadência, a coincidência da crise financeira com crise do regime militar, que levou à 

abertura gradual do país no final da década de 70.  

De um lado, a crise acarretava altas taxas de inadimplência e diminuição do nível de 

empreendimento motivada pela falta de financiamento público e pela progressiva queda do 

poder aquisitivo da população. 

 

 

2.3. Estagnação do Mercado Imobiliário - Período 1984 a 1994. 

 

Até o início dos anos 1980, o programa habitacional brasileiro era visto como 

vitorioso. Em uma década e meia, entre seu nascimento  e 1982, o SFH financiou 4,1 milhões 

de casas, das quais 1,7 milhões pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 

com recursos das cadernetas de poupança e das letras imobiliárias e 2,4 milhões pelo 

BNH/CEF, com recursos do FGTS. Mas em 1982 já grassam as crises econômicas externa e 

interna (ABECIP, 2008, p. 88). 

A crise econômica que  seguiu durante o  período entre 1980 e  1990,  o  arrocho  

salarial,  a  queda  do poder  aquisitivo,  a  elevação  das  taxas  de juros  e  a  inflação  

ocasionaram  a  elevada  inadimplência no SFH (FGV  Projetos, 2007),  contribuindo  para 

reduzir o  estímulo  do setor financeiro  na oferta  de crédito foi  o  aumento  da inadimplência  

desses financiamentos (AMATO, 2009, p. 101). 

 

Tabela 4-: Inflação: IPCA - Série histórica com número-índice e variação percentual no 

ano – Período: 1984 – 1994 
 

Data IPCA (%a.a.) 

1984 215,26% 
1985 242,23% 
1986 79,66% 
1987 363,41% 
1988 980,21% 
1989 1972,91% 
1990 1620,97% 
1991 472,70% 
1992 1119,10% 
1993 2477,15% 
1994 916,46% 

 

FONTE: IBGE 
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Esse cenário foi agravado pelo desinteresse aos financiamentos  habitacionais  nesse 

período, principalmente pela a inconstância  de regras,  o  déficit  do  FCVS, as sucessivas 

quebras de contrato  nos  diversos  choques  econômicos, as altas taxas  de juros  de mercado, 

e, principalmente,  a  falta  de segurança  quanto  ao  quadro  institucional  e  econômico  

(SANTOS, 1999, p. 17). 

Granja (2008, p. 48) conclui que, do modo como o SFH foi concebido, seu 

desempenho dependeria fundamentalmente de dois fatores básicos: a capacidade e 

arrecadação do SBPE e do FGTS, bem como da capacidade de pagamento e adimplência dos 

mutuários.  

 Tais fatores se transformaram na maior vulnerabilidade do sistema, associado à 

escassez dos recursos  devido à diminuição constante da renda doméstica e à falência dos 

mecanismos de investimentos ao crédito habitacional (SOUZA, 2007, p. 115).  

Diante do cenário macroeconômico Brasileiro na década de 1980, em 1986, o SFH 

passou por uma profunda reestruturação com a edição do Decreto-Lei nº 2.291/86, que 

extinguiu o BNH e distribui suas atribuições entre o então Ministério de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente (MDU), o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Central 

do Brasil (Bacen) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Ao MDU coube a competência para a 

formulação de propostas de política habitacional e de desenvolvimento urbano; ao CMN 

coube exercer as funções de Órgão Central do Sistema, orientando, disciplinando e 

controlando o SFH; ao Bacen foram transferidas as atividades de fiscalização das instituições 

financeiras que integravam o SFH e a elaboração de normas pertinentes aos depósitos de 

poupança e a CEF à administração do passivo, ativo, do pessoal e dos bens móveis e imóveis 

do BNH, bem como, a gestão do FGTS.  

O Conselho ainda determinou  que  dos  65%  que  deveriam  ser  investidos  em  

financiamentos habitacionais, a  chamada  exigibilidade,  20%  deveriam  ser  aplicados  a  

taxas  do  mercado,  10%  em operações  de  financiamento  do  SFH,  com  valor  de  até  

2.500  OTNs  (equivalente  a  cerca  de  R$  40 mil,  em  2009)  e  35%  na  faixa  entre  25  

mil  a 50  mil  OTNs  (entre  R$  40  mil  e  R$  80  mil, aproximadamente). Nas  duas  faixas  

de  valores  mais  baixos  as  instituições  financeiras  poderiam apresentar ao Banco Central 

créditos junto a fundos criados ainda no BNH para habitação popular, e também créditos junto 

ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). 

Na prática, houve uma queda substancial de operações no âmbito do SBPE destinadas 

às faixas de renda média e média baixa e a utilização de seus recursos como instrumento da 

política monetária e da política de estabilização econômica (ARAGÃO, 1999, p. 77). 
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Segundo MELO (1990, p. 105), no período entre 1980 e 1985 houve uma redução de 

39,75% no pessoal ocupado pelo subsetor. No mesmo período, 258 empresas de edificações 

saíram do mercado, o que corresponde a 3,8% das empresas  em  atividade  em  1980.  O 

autor ainda chama atenção  para  o  fato  de  que  uma  parte  das empresas não chega, 

portanto, a desaparecer em períodos  de  crise,  limitando-se  a  uma  existência formal. Essas 

empresas reduzem o ritmo das obras ou param de construir. Embora o número de empresas  

construtoras  e  incorporadoras  fosse grande, as  0,43%  maiores  (por  valor  bruto  de 

produção) eram responsáveis por 26,58% do valor bruto da produção.   

Assim, a CEF herdou uma dívida de R$ 2,5 bilhões. Nesta época, o Fundo de 

Compensação de Variações Salariais (FCVS) já se apresentava como um fator de 

preocupação devido ao descompasso crescente entre os reajustes dos salários e a correção dos 

saldos devedores levando o sistema a um desequilíbrio permanente e insustentável.  

Segundo Tosini (2009, p. 101) após essas mudanças no BNH, o SFH também sofreu 

algumas alterações, através da Resolução n°. 1.980, de 30 de abril de 1993,  a  qual permitiu  

que  os agentes financeiros  pudessem utilizar o  saldo  credor junto  ao FCVS  para fins  de 

cumprimento  do direcionamento  obrigatório  de recursos  dos  depósitos de poupança.  Com 

isso, os agentes financeiros  deixaram de aplicar 65% dos  depósitos em  poupança em  

crédito imobiliário  uma vez  que  eram deduzidos  do cálculo o crédito que  o  agente 

financeiro  possuía junto  ao FCVS. Esse foi  um  fator que  contribuiu  para a  redução do 

volume de crédito  imobiliário  no país.  O  resíduo  dos  contratos  com  aparo do FCVS  foi  

estimado  em  R$ 150  bilhões, do qual  já foi  quitado R$ 79 bilhões com recursos  do próprio 

FCVS, permanecendo ainda  um  déficit  de R$ 75 bilhões.  

O gestor do FCVS, a  Caixa  Econômica Federal,  já analisou grande parte dos 

contratos mais antigos do FCVS sendo que já foram  quitados  R$  69,33  bilhões pelo 

Tesouro  Nacional, com base nos dispositivos da Lei  no  10.150/2000,  restando  passivo  de 

aproximadamente  R$  80,90  bilhões, referente  a  saldos  a  ressarcir  e  contratos a  serem  

ainda  analisados  (Tesouro Nacional, 2010).  

Em virtude do bloqueio  dos  ativos  financeiros  do  Plano  Collor em  março  de 

1990,  a relação  entre volume de crédito imobiliário  e  volume de poupança aumentou  

significativamente, aquém do montante relativo  ao direcionamento  obrigatório. Em  

consequência, os bancos pararam de ofertar crédito,  uma vez  que  estavam  cumprindo  com 

folga  o  direcionamento  obrigatório porque o  saldo  da conta  de poupança estava  abaixo do 

valor dos  financiamentos  já realizados (TOSSINI, 2009, p. 115).  
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Segundo NEPP/IE (1986), com a extinção do BNH, o Governo Collor elaborou alguns 

programas habitacionais que tiveram pouca duração devido à escassez dos recursos de 

poupança, chamado PAIH, Plano de Ação Imediata para Habitação que previa a construção de 

245 mil unidades habitacionais em 180 dias.  

O PAIH era composto por três modalidades: 

a) Urbanização de regiões de regularização fundiária – Produrb-Habitação;  

b) Habitação popular, programa como as COHABs , cooperativas (PROHAP) e, 

c) Empresário Popular (PEP).  

Azevedo (1995, p. 86) resume os resultados do PAIH da seguinte forma: “A avaliação 

preliminar do PAIH mostra o não cumprimento de várias metas estabelecidas: o prazo 

estimado de 180 dias alongou-se por mais de dezoito meses; o custo unitário médio foi (...) 

bem superior ao previsto (...) ocasionando uma diminuição de 245 mil para 210 mil unidades. 

Por fim, por motivos clientelistas (...) o plano não seguiu os percentuais de alocação de 

recursos definidos pelo conselho curador do FGTS para os diversos estados da Federação”. 

Além dos problemas apontados, cumpre destacar ainda que o período em questão foi 

marcado pela desvinculação dos programas habitacionais dos de saneamento e 

desenvolvimento urbano (o que contraria o relativo consenso de que a integração desses 

programas produz resultados socialmente mais eficientes), pela ausência de controle sobre a 

qualidade das habitações construídas e, principalmente, pela irresponsabilidade na gestão das 

fontes de recursos desses programas, notadamente o FGTS. 

Como aponta Gonçalves (1997, p. 119),  

 
A efetiva retomada das operações com recursos do FGTS (...) voltou a ocorrer nos 
anos de 1990 e 1991, quando foram contratadas cerca de 526 mil unidades, sendo 
360 mil somente no ano de 1991. O volume de operações contratadas nesses dois 
anos, no entanto, comprometeu o orçamento dos anos seguintes impedindo a 
realização de novas operações. (...) boa parte das 526 mil unidades visaram a atender 
objetivos políticos e muitas delas apresentaram problemas de comercialização, 
sendo que no final de 1996 mais de 50 mil delas não haviam sido comercializadas e 
um número expressivo delas não tinha sua construção concluída. Boa parte delas, 
inclusive, só terá sua comercialização viabilizada por valor bem inferior ao custo 
incorrido em sua produção, demonstrando que sua contratação não observou os 
critérios técnicos requeridos. 
 

Com o impeachment de Collor e a posse de Itamar Franco, a gestão das políticas 

públicas na área de habitação sofreu consideráveis alterações. A primeira alteração no a 

alteração de controle, passando a ser responsabilidade do Ministério do Bem Estar Social. 

Outra alteração foi a participação ativa dos agentes e conselhos locais com a participação 

comunitária e em contrapartida teriam investimentos do governo Federal. Os programas 
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Habitar-Brasil e o Morar-Município foram mantidos sofrendo apenas algumas adaptações e 

aperfeiçoamentos.  

Além de reformular os programas habitacionais na área de habitação popular, a gestão 

Itamar Franco também houve a continuidade das obras que já estavam iniciadas na gestão 

passada com os recursos do FGTS, extinguindo o PES, responsável pelo rombo do FCVS e 

criou o mecanismo o regime de comprometimentos de renda, modelo que serviu como 

referência para formulação de programas habitacionais no Governo de Fernando Henrique 

Cardoso (SANTOS, 1999, p. 107). 

 

 
 2.4.   Criação do SFI: Sistema Financeiro Imobiliário – Período Pós Plano Real. 

A eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994, foi marcada principalmente pela 

implantação efetiva do Plano Real, marcando profundas transformações no Sistema 

Financeiro Brasileiro motivada pelas mudanças macroeconômicas, estruturais e cambial, 

através das privatizações e abertura financeira e ampliação da participação estrangeiro no país 

(TOSSINI, 2009, p. 26).  

A política habitacional brasileira iniciou uma revisão da estrutura de captação e 

originação dos recursos a partir do momento em que SFH ficou sob a administração do  

Ministério do Planejamento e Orçamento.  

Em dois documentos oficiais, Política Nacional da Habitação, publicado em 1996 e 

Política de Habitação: Ações do Governo Federal de janeiro de 1995 a junho de 1998, este 

publicado em 1998, o governo assume que a sistemática do SFH estava desatualizada e 

ineficiente:  (i) esgotado — em virtude das crescentes dificuldades com a captação líquida das 

suas fontes de recursos (notadamente o FGTS); (ii) regressivo — por ter beneficiado 

principalmente as camadas de renda média e média alta com elevados subsídios implícitos 

pagos com recursos do erário; e (iii) insuficiente porque durante trinta anos o SFH produziu 

apenas 5,6 milhões do total de 31,6 milhões de novas moradias produzidas no país.  

Além disso, os documentos do governo federal condenam a má utilização dos 

programas alternativos responsabilizando a excessiva centralização da gestão desses 

programas pela falta de controle social dos investimentos realizados. Em contraposição, o 

modelo proposto pelo atua governo tem quatro premissas básicas: (i) a focalização das 

políticas públicas voltadas para a área habitacional no atendimento das camadas populacionais 

de baixa renda que concentram cerca de 85% do déficit habitacional brasileiro; (ii) a 
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necessidade de descentralizar e aumentar o controle social sobre a gestão dos programas 

federais de habitação; (iii) o reconhecimento, por parte do governo, de sua incapacidade de 

resolver sozinho o problema habitacional do país e da necessidade de tentar melhorar o 

funcionamento do mercado de moradias no Brasil; e (iv) o reconhecimento de que as políticas 

públicas não devem negligenciar a grande parcela da população de baixa renda do país que 

trabalha no setor informal da economia e/ou habita moradias informais.  

Assim foram desenvolvidas novas opções de captação dos recursos direcionadas à 

habitação, levando-se os modelos internacionais de sucesso e também o fator fundamental 

para uma boa performance dos mecanismos de mercado na área habitacional, a existência de 

oferta de recursos de longo prazo que possa ser canalizada para o setor, criando o SFI: 

Sistema Financeiro Imobiliário, em 1997 através da Lei nº. 9.514 (SANTOS, 1999, p. 125). 

O artigo 1º da Lei nº 9.514 promovia o financiamento imobiliário em geral segundo 

condições compatíveis com as formação dos fundos de recebíveis imobiliários, permitindo o 

emprego de  recursos provenientes da captação nos mercados financeiro e de valores 

mobiliários, através de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, conhecidos como 

CRIs.  

O SFI tem uma característica única, que o distingue dos demais sistemas 

internacionais: a introdução do mecanismo da alienação fiduciária do bem imóvel, que 

permite elaborar um sistema de financiamento mais ágil, flexível e seguro juridicamente que o 

SFH, através da alocação de recursos livres para habitação, através do mercado de capitais. 

Essa inovação na forma de garantia fez com que permitisse a criação das operações de 

securitização de créditos imobiliários, criando novas relações entre os credores e devedores e 

promovendo maior velocidade na execução judicial de um contrato inadimplente (ABECIP, 

2007, p.85).  

Também não estabelece limites de taxas de juros, valor do imóvel ou qualquer outra 

restrição nas operações dentro do sistema, conforme previsto no art. 5º da referida Lei: “Art. 

5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente 

pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais: (i) - reposição integral 

do valor emprestado e respectivo reajuste; (ii) - remuneração do capital emprestado às taxas 

convencionadas no contrato e (iii) - capitalização dos juros.  

Já no artigo 3º cria as companhias securitizadoras de créditos imobiliários, que são as 

instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por 

finalidade a aquisição e securitização desses créditos, bem como a emissão e colocação, no 
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mercado financeiro, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, ainda, podendo emitir outros 

títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.  

A securitizadora tem por objetivo final o financiamento da empresa geradora do 

recebível imobiliário, no entanto não se trata de um financiamento propriamente dito, mas sim 

a venda de um determinado fluxo de capitais. As companhias securitizadora foram criadas 

com o objetivo de gerar mercado secundário aos créditos imobiliários originados de recursos 

livres. Essas empresas tem por finalidade a aquisição e securitização desses créditos, além da 

emissão e colocação, no mercado financeiro, através de títulos (IBRAFI, 2008).  

A companhia securitizadora poderá instituir regime fiduciário sobre créditos 

imobiliários, a fim de lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, sendo 

agente fiduciário uma instituição financeira ou companhia autorizada para esse fim pelo 

BACEN e beneficiários os adquirentes dos títulos lastreados nos recebíveis objeto desse 

regime. 

A criação do SFI permitiu que fosse adotado do o regime fiduciário mediante 

declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto do Termo de Securitização de 

Créditos, que identifica a origem dos créditos da operação.  

Os certificados precisam ter a constituição de patrimônio separado, bem como sua 

forma de liquidação e a afetação dos créditos como lastro da emissão da série de títulos 

integrado pela totalidade dos créditos submetidos que lastreiem a emissão e obrigatoriamente 

deverá ser averbado nos Registros de Imóveis em que estejam matriculados os respectivos 

imóveis.  

O 11º artigo dessa mesma Lei regulamenta os créditos objeto do regime fiduciário 

devem constituir patrimônio separado, ou seja, não se confunde com o da companhia 

securitizadora até que se complete o resgate de todos os títulos da série emitida, além de 

serem isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora e 

também não são passiveis de constituição de garantias por qualquer outro credor, restando à 

companhia securitizadora responder apenas pelas obrigações inerentes aos títulos e a eles 

afetadas.  

Havendo a possibilidade de a companhia securitizadora verificar a insuficiência do 

patrimônio separado, como forma de garantia, promoverá a respectiva recomposição, 

mediante aditivo ao Termo de Securitização de Créditos, nele incluindo outros créditos 

imobiliários, seguindo as mesmas regras de uma nova emissão de certificados.  

O artigo 17 da Lei 9.514 aceita como garantia a hipoteca, a cessão fiduciária de 

direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, o caução de direitos 
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creditórios, garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a 

liquidação da dívida garantida ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa 

de venda de imóveis e, ainda a alienação fiduciária.  

Em 2004, levando-se em consideração o caso ENCOL na década de 1990, que 

decretou falência e deixou várias obras inacabadas no país e deixando cerca de 42 mil famílias 

sem a realização da aquisição da casa própria, promulgou a Lei 10.931 em 2004, criando o 

Patrimônio de Afetação de incorporações imobiliárias, trazendo mais segurança aos 

compradores de imóveis residenciais na planta, pois todos os bens e direitos vinculados à 

incorporação, serão e permanecerão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão 

patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega 

das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes, ou seja, o patrimônio de afetação não 

se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador 

ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e 

obrigações vinculadas à incorporação respectiva, gerando, desta forma, uma empresa isolada 

para cada empreendimento.  

Essa lei ainda criou outros instrumentos alternativos para captação de recursos, que 

serão tratados com mais detalhes no capítulo 4, destinados ao crédito imobiliário, são eles: 

Letra de Crédito Imobiliário, conhecida como LCI – permite aos bancos comerciais, 

aos bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa Econômica Federal, as 

sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias 

hipotecárias e demais espécies de instituições que, venham a ser expressamente autorizadas 

pelo Banco Central do Brasil, poderão emitir, Letra de Crédito Imobiliário - LCI, lastreada 

por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, 

conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal e pagamento de juros.  

Cédula de Crédito Imobiliário – CCI – representa créditos imobiliários, será emitida 

pelo credor do crédito imobiliário e poderá ser integral, quando representar a totalidade do 

crédito, ou fracionária, quando representar parte dele. 

Cédula de Crédito Bancário – CCB - é um título de crédito emitido, por pessoa física 

ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando 

promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer 

modalidade. 

 Houve, também, a preocupação em regulamentar a evolução e a correção do saldo 

devedor em contratos com prazos maiores que três anos, trinta e seis meses. Nos contratos de 

comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento 
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mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com 

prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com 

periodicidade mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração 

básica dos depósitos de poupança, não podendo ter a atualização monetária apropriados nos 

títulos e valores mobiliários além de ficar proibida a celebração de contratos com cláusula de 

equivalência salarial ou de comprometimento de renda, bem como a inclusão de cláusulas 

desta espécie em contratos já firmados. 

Essas inovações foram criadas apostando no poder da securitização de criar liquidez 

para a indústria de hipotecas e crédito imobiliário, a promulgação da Lei nº 9.514/97 foi um 

marco institucional, a principal medida preparatória para um desenvolvimento de um mercado 

habitacional viável no Brasil.  

A lei citada, em linhas  gerais, sobre a formação de fundos (funding) com a finalidade 

exclusiva de financiamento imobiliário, e criou as companhias securitizadoras de créditos 

imobiliários e os CRI’s, como novo valor mobiliário. Desta forma, ofereceu-se uma nova 

alternativa à securitização de créditos imobiliários, que antes era efetuada, majoritariamente, 

através da emissão de debêntures por sociedades de propósito específico (SPE’s) constituídas 

conforme o caso, ou até mesmo pela simples cessão direta dos recebíveis pelas empresas 

imobiliárias. 
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3.  AS FONTES DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E SUAS APLICAÇÕES - 

SFH  

 

 3.1. Caderneta de Poupança  

 

O capítulo 2 forneceu o histórico do mercado imobiliário, conceituando as grandes 

estruturas e programas direcionados ao financiamento imobiliário. Esse capítulo terá como 

objetivo o detalhamento da situação atual das fontes de captação dos recursos no Brasil pelas 

instituições financiadoras, levando em consideração o intervalo do início do ano 2000 até o 

final de 2011, permitindo traçar as perspectivas do mercado imobiliário. 

Nos últimos anos, com veremos a seguir, o saldo consolidado de caderneta de 

poupança tem crescido a taxas menores que a de novos financiamentos imobiliários 

concedidos através do SBPE, impulsionada pelo comportamento de uma demanda altamente 

crescente por financiamentos imobiliários, aponta para uma tendência de redução no médio  e  

longo  prazo  da  participação no SFH.  

O saldo de depósitos em caderneta de poupança representa hoje a principal fonte de 

recursos privados destinados ao crédito imobiliário, pois é utilizado como base de cálculo 

para o direcionamento compulsório de recursos para esse mercado. 

Apesar de a Poupança ser a fonte de recursos  mais conhecida  do Sistema  Brasileiro 

de Poupança e  Empréstimo, como mostrado na tabela 04, representando  hoje 75% do 

estoque de recursos da reserva..  

Este Sistema possui, ainda, outras duas fontes de funding, os  Repasses, 

Refinanciamentos e  Programas  Sociais, que  de acordo com dados  de 2011,  representa  

15%  do estoque  total da reserva. A poupança é um canal  de entrada de recursos  

direcionados  do governo, relacionado a  algum  programa específico;  e a  outra  representa  

10 % do estoque  do Fundo e as Letras  e  Cédulas  Hipotecárias e  DII  Captados. 

Nos últimos anos, os volumes de depósitos em caderneta de poupança não só se 

mantiveram relativamente estáveis em termos reais, conforme apresentado na Tabela 05 e 

Tabela 06, mas ao mesmo tempo vêm perdendo importância frente ao total de haveres do 

sistema financeiro bancário, que apresentou crescimento real para o mesmo período.  

Os recursos de caderneta de poupança tiveram sua participação reduzida de 25,66% 

para 15,36% no final do período de análise (BACEN, 2012), porém os depósitos tiveram um 

crescimento de 261% no período que analisamos (2000 a 2011). 
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Tabela 5 - Histórico dos Recursos de Captação do SBPE. 
 

Ano   Recursos Poupança  
 Repasses, Refin., Fundos e 

Progr. Sociais  

 Letras e Céd. Hipot. 
Emitidas Depósitos 

Interfinanceiros 
Imobiliários (DII) Captados  

 Total das Fontes  

 
 Montante (R$)  

 
Participação 

(%)  

 Montante 
(R$)  

 
Participação 

(%)  

 Montante 
(R$)  

Participação 
(%)  

 Montante (R$) 
 

Variação 
(%)  

2000 91.443.150,00 88,92% 262.065,00 0,25% 11.134.841,00 10,83% 102.840.056,00 - 
2001 97.146.687,00 87,31% 1.463.816,00 1,32% 12.659.511,00 11,38% 111.270.014,00 8,20% 
2002 112.423.442,00 88,09% 4.571.805,00 3,58% 10.623.320,00 8,32% 127.618.567,00 14,69% 
2003 115.258.086,00 84,94% 6.966.901,00 5,13% 13.465.959,00 9,92% 135.690.946,00 6,33% 
2004 126.870.740,00 85,12% 9.306.415,00 6,24% 12.863.730,00 8,63% 149.040.885,00 9,84% 
2005 135.516.998,00 85,23% 12.094.595,00 7,61% 11.386.979,00 7,16% 158.998.572,00 6,68% 
2006 150.713.838,00 85,49% 15.715.553,00 8,91% 9.858.822,00 5,59% 176.288.213,00 10,87% 
2007 188.575.515,00 87,10% 18.663.695,00 8,62% 9.258.205,00 4,28% 216.497.415,00 22,81% 
2008 215.400.282,00 86,00% 24.530.026,00 9,79% 10.530.546,00 4,20% 250.460.854,00 15,69% 
2009 253.604.980,00 83,67% 33.535.326,00 11,06% 15.969.369,00 5,27% 303.109.675,00 21,02% 
2010 299.878.217,00 79,36% 48.460.311,00 12,82% 29.520.355,00 7,81% 377.858.883,00 24,66% 
2011 330.569.272,00 75,68% 66.912.073,00 15,32% 44.068.035,00 10,09% 436.795.794,00 15,60% 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, dados do Banco Central do Brasil, 2012. 
 

Tabela 6 - Caderneta de Poupança – Saldo de Depósitos e Remuneração Histórica 

Ano  
 Saldo Poupança   Variação (%)   Remuneração da Poupança (%)  
 Montante (R$)   Anual (%)   Acumulado (%)  Anual (%)   Acumulado (%) 

2000     91.443.150,00  -                         -   8,60%  -  

2001     97.146.687,00  6,24% 106,24% 8,50% 8,50% 

2002   112.423.442,00  15,73% 121,96% 9,00% 18,20% 

2003   115.258.086,00  2,52% 124,48% 11,30% 31,60% 

2004   126.870.740,00  10,08% 134,56% 8,00% 42,10% 

2005   135.516.998,00  6,82% 141,37% 9,20% 55,20% 

2006   150.713.838,00  11,21% 152,59% 8,40% 68,30% 

2007   188.575.515,00  25,12% 177,71% 7,80% 81,40% 

2008   215.400.282,00  14,22% 191,93% 7,70% 95,40% 

2009   253.604.980,00  17,74% 209,67% 7,10% 109,30% 

2010   299.878.217,00  18,25% 227,92% 6,80% 123,50% 

2011   330.569.272,00  10,23% 238,15% 7,50% 140,30% 
 

FONTE: Banco Central do Brasil. 
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Tabela 7 - Evolução do Saldo e Captação da Poupança – Período 2000 a 2011. 

Ano Saldo Variação % Captação Líquida Variação % 
2000 91.432.750,00 - -5.924.689,00 - 
2001 97.148.168,00 6,25% -1.137.214,00 -80,81% 
2002 112.423.265,00 15,72% 7.080.303,00 -722,60% 
2003 115.257.442,00 2,52% -8.210.882,00 -215,97% 
2004 126.853.215,00 10,06% 3.034.155,00 -136,95% 
2005 135.411.676,00 6,75% -1.893.433,00 -162,40% 
2006 150.412.546,00 11,08% 4.967.301,00 -362,34% 
2007 187.827.258,00 24,87% 26.469.608,00 432,88% 
2008 215.400.749,00 14,68% 13.541.538,00 -48,84% 
2009 253.604.980,00 17,74% 23.703.491,00 75,04% 
2010 299.878.158,00 18,25% 28.877.261,00 21,83% 
2011 330.569.272,00 10,23% 9.344.554,00 -67,64% 

 

FONTE: Banco Central do Brasil. Elaboração: Próprio autor. 

 

O principal fator dessa queda foi a rentabilidade dos recursos da poupança, que no 

período analisado teve rentabilidade acumulada de apenas 140% e evolução de volume de R$ 

330 bilhões, conforme gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 - Rentabilidade e Captação de Poupança 
FONTE: Banco Central do Brasil, 2012. 

 

 

Além disso, algumas modificações foram realizadas pelo Banco Central do Brasil no 

que diz respeito ao percentual direcionador ao crédito imobiliário da captação da poupança. 

Em 2000, a resolução do BACEN nº 2.706/00 elevou o direcionamento compulsório dos 60% 

em 1999 para os 65% e foi mantida pelas Res. 3.347/2006 e Res. 3.932/10, que obrigava os 

agentes participantes do SBPE a direcionar os recursos conforme art. 1º da referida resolução: 
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Art. 1º Os recursos captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) são aplicados de acordo com os 

seguintes percentuais: 

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, em operações de financiamento 

imobiliário, dos quais: 

a) 80% (oitenta por cento), no mínimo, do percentual acima em operações de 

financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH); 

b) 20% em operações de financiamento imobiliário contratadas a taxas de mercado 

(TM); 

II - 20% (vinte por cento) em encaixe obrigatório no Banco Central do Brasil; 

III - recursos remanescentes em disponibilidades financeiras e em outras operações 

admitidas nos termos da legislação e da regulamentação em vigor, podendo ser direcionadas 

às operações de faixa livre. 

Outra alteração relevante ainda a respeito da Res. 3.932/10 que permite aos agentes do 

SBPE utilizarem os valores dos créditos imobiliários cedidos, a partir de 1ª de março de 2011, 

às securitizadora de créditos imobiliários, vinculados aos CRI mediante do Termo de 

Securitização de Créditos, podem permanecer computados para efeito do cumprimento da 

exigibilidade do direcionamento estabelecido no art. 1º da Res. 3.932/10, favorecendo e 

elevando o volume financeiro do mercado secundário do funding para o setor imobiliário.  

A participação do saldo da poupança no período selecionado é, em média 7,25% em 

função do Produto Interno Bruto – PIB, que tem média de crescimento, no mesmo período de 

12.13%, o percentual de participação da poupança no Produto Interno Bruto como é mostrado 

na Tabela 8: 
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Tabela 8- Participação da Poupança no PIB (%) – Período: 2000 a 2011. 

Data  
 Produto Interno Bruto - 

PIB em R$ (1)  
 Saldo de Poupança - em R$ 

(2)  
Variação % (1)/(2) 

2000 1.179.482.000,00  91.430.449,00  7,75% 
2001 1.302.136.000,00  97.146.000,00  7,46% 
2002 1.477.822.100,00  112.423.000,00  7,61% 
2003 1.699.947.800,00  115.258.000,00  6,78% 
2004 1.941.497.900,00  126.853.215,00  6,53% 
2005 2.147.239.000,00  135.411.677,00  6,31% 
2006 2.369.483.900,00  150.412.546,00  6,35% 
2007 2.661.343.900,00  187.827.264,00  7,06% 
2008 3.031.864.200,00  215.400.282,00  7,10% 
2009 3.185.125.300,00  253.604.980,00  7,96% 
2010 3.674.964.300,00  299.878.217,00  8,16% 
2011 4.139.375.590,00  330.569.272,00  7,99% 

 

FONTE: Banco Central do Brasil e IBGE. Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

3.1.1.  Aplicação dos Recursos de Poupança no Crédito Imobiliário 

 

Pelo lado da aplicação dos recursos em operações de crédito imobiliários, uma análise 

consolidada pode levar a conclusões precipitadas a cerca do comportamento das instituições 

conforme Tabela 09: 

 

Tabela 9 - Aplicação dos Recursos Poupança – Período 2000 a 2011 – Valores 

Acumulados. 

 Ano 
 Saldo Poupança ‐ 

SBPE 

 Direcionamento 

obrigatório (1) 

Aplicações Efetivas 

em Crédito 

Imobiliário (2)

 Variação % 

(1/2) 

2000 91.430.449,00R$      51.005.000,00R$             36.839.000,00R$       72,23%

2001 97.146.000,00R$      52.546.000,00R$             30.746.000,00R$       58,51%

2002 112.423.000,00R$    53.288.000,00R$             20.718.000,00R$       38,88%

2003 115.258.000,00R$    57.804.000,00R$             24.910.000,00R$       43,09%

2004 126.853.215,00R$    61.267.814,00R$             29.330.133,00R$       47,87%

2005 135.411.677,00R$    66.485.676,00R$             36.686.380,00R$       55,18%

2006 150.412.546,00R$    70.035.289,00R$             45.262.803,00R$       64,63%

2007 187.827.264,00R$    83.201.310,00R$             56.802.181,00R$       68,27%

2008 215.400.282,00R$    99.907.018,00R$             76.465.785,00R$       76,54%

2009 253.604.980,00R$    117.059.096,00R$           100.485.857,00R$     85,84%

2010 299.878.217,00R$    139.823.230,00R$           136.687.774,00R$     97,76%

2011 330.569.272,00R$    214.870.026,80R$           200.506.000,00R$     93,32%  
FONTE: Banco Central do Brasil. Elaboração: próprio autor. 
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Isso porque os dados relativos ao grupo de instituições privadas diferem 

consideravelmente daqueles relativos às instituições públicas. As instituições privadas 

mostram um comportamento bastante estável ao longo do período, tanto em termos de 

exigibilidade como em termos de aplicações efetivas. Assim, as instituições privadas não só 

tem cumprido a regra de direcionamento de crédito no limite, como tem mantido volumes 

relativamente constantes de contratos de empréstimos vinculados a operações de 

financiamento habitacional. 

Já as instituições públicas mostram números e tendências diferentes (Xavier, 2009). 

Os volumes de recursos aplicados teve uma considerável queda no início dos anos de 2000, 

mais especificamente na segunda metade de 2001 até meados de 2002 devido ao elevado 

processo de privatização dos bancos estaduais e a transferência de contratos da CEF para a 

Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), conforme mostrado no gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4 - Evolução dos recursos do SFH pelas Instituições Públicas e Privadas  
FONTE: Banco Central do Brasil e CEF. Elaborado pelo próprio autor.  

 

Com fluxos de entrada e saída atuais  mensais  superiores 1.5 bilhões de Reais, a 

Poupança se mostra a  fonte  de recursos  mais dinâmica deste Sistema,  o que  se justifica  

pelo seu  caráter simples e prático, tendo em vista que não existem limitações  para aplicar 

nessa operação, além de contar com o incentivo fiscal do Imposto de Renda. Da mesma forma 

livre de captação tem o problema de liquidez uma vez que  que sua retirada também é 

facilitada, gerando assim a problemática do desencaixe da operação utilizando esses recursos, 

pode-se financiar um imóvel em até 300 meses, e a poupança tem liquidez imediata.  
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Diante do sucesso da estabilidade macroeconômica após a implantação do Plano Real 

houve a elevação do volume de crédito imobiliário, tanto dos volumes de Reais que foram 

concedidos como das unidades financiadas.  

Segundo dados do Banco Central (BACEN, 2012) ,  nos últimos 5 anos foi investido o 

total de R$ 200.905.298.093,00 em 1.626.998 unidades, sendo  que 54,30% foi destinado à 

aquisição da imóveis e 45,70%  ao financiamento de construções como mostra o gráfico 5 

abaixo. 

 

 

Gráfico 5  - Financiamentos Imobiliários Concedidos com Recursos SBPE 
FONTE: Banco Central do Brasil. Elaborado pelo autor. * Dados até setembro/2011 

 

No período analisado o volume de crédito concedido cresceu mais de 3.000% e as 

unidades financiadas cresceram por volta de 970%, assim podemos verificar que houve 

notório crescimento do volume aos imóveis em construção, chegando a determinados 

períodos a representar quase 50% do volume total concedido devido à elevação da demanda 

por novas unidades, reduzindo o déficit habitacional do país e mostrando que o sistema de 

captação de recursos pela poupança ainda é a grande protagonista do mercado de crédito 

imobiliário.  

Podemos verificar na tabela 10 que houve considerável elevação de 215% nos valores 

médios de financiamentos, saindo de R$ 51.000,00 para R$ 160.600,00,  resultado da 

valorização dos imóveis no período.  
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Tabela 10 - Financiamento Médio por Unidade no período 2000 – 2011 

Ano 
Total Geral Valor Médio de Financiamento 

Valor (R$) Unidades Valores (R$) Anual (%) Acumulada (%) 
2000      1.935.498.595              37.752  R$             51.268,77  - - 
2001      1.881.988.754              36.134  R$             52.083,60  1,59% 1,59% 
2002      1.769.386.728              28.932  R$             61.156,74  17,42% 19,29% 
2003      2.217.671.407              36.480  R$             60.791,43  -0,60% 18,57% 
2004      3.002.256.196              53.827  R$             55.776,03  -8,25% 8,79% 
2005      4.852.083.656              61.223  R$             79.252,63  42,09% 54,58% 
2006      9.340.287.010            113.873  R$             82.023,72  3,50% 59,99% 
2007    18.409.684.176            196.133  R$             93.863,27  14,43% 83,08% 
2008    30.032.338.134            299.685  R$           100.213,02  6,76% 95,47% 
2009    34.017.264.408            302.691  R$           112.382,81  12,14% 119,20% 
2010    56.197.578.413            421.385  R$           133.363,97  18,67% 160,13% 

2011*    58.853.274.682            366.451  R$           160.603,39  20,42% 213,26% 
 

FONTE: Banco Central do Brasil, 2012. 
 

Nos últimos  dois  anos,  está  se  consolidando  uma  tendência  que implica em 

mudanças estruturais na composição das fontes de financiamento imobiliário  no  mercado  

brasileiro.  Devido ao expressivo crescimento da demanda  por  crédito  imobiliário após 2010  

e  as taxas de juros fixas  e  abaixo  das  taxas  de  mercado,  determinada  pelas  condições  

do  SFH, limite de 12% a.a.,  para  a  grande  parte  dos  empréstimos  imobiliários  

concedidos  com  os  recursos  captados  junto  aos depósitos da caderneta de poupança, esta 

fonte de financiamento tenderá ao esgotamento, nascendo a possível discussão em criar outras 

fontes alternativas. 

Uma  forma  de  reversão  desta  tendência  seria  a  oferta  de  recursos captados 

através da poupança voltar a crescer acima do ritmo de expansão da demanda.  Uma  variável  

bastante  relevante  neste  sentido  é  a  diferença  entre a taxa Selic e a taxa de remuneração 

da poupança. Na medida em que esta diferença diminui, cresce a atratividade relativa dos 

depósitos na poupança, que passam a remunerar de forma mais competitiva em relação aos 

títulos de dívida pública. Por outro lado, dependendo do estágio do ciclo econômico, a queda 

da taxa Selic também pode aumentar a taxa de crescimento da economia que, por  sua  vez,  

incrementaria  a  demanda  pelo  crédito  imobiliário.  Finalmente, vale  salientar  que  a  taxa  

de  remuneração  da  poupança  é  determinada  pelo Governo. 
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3.2.  Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 

Conforme visto no capítulo 2, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi 

instituído pela Lei nº 5.107, em setembro de 1966. A sua criação decorreu da crescente 

demanda social por mecanismos mais eficientes de proteção aos trabalhadores do setor 

privado nos casos de demissão involuntária, bem como da melhor adequação desses 

mecanismos às necessidades das empresas. 

Após o período de paralisação das atividades do FGTS por conta dos problemas 

ocorridos com as contratações do período 1990 -1992, as contratações com o FGTS  foram 

retomadas em 1995. No entanto, importantes mudanças foram feitas pelo Conselho Curador 

visando coibir o tipo de contratações ocorridas no triênio 1990-1992. A principal delas foi 

certamente o financiamento direto à demanda, ao beneficiário final, e não à produção. A 

justificativa da mudança reside na convicção de que, dessa forma, o fundo estaria mais seguro 

em relação às contratações visto que o beneficiário já estaria caracterizado desde o início da 

contratação.  

Assim, em 1995 foi criado o programa ‘carro chefe’ das contratações do FGTS na  

década de 90 e mesmo nos anos 2000, o Programa Carta de Crédito. O Programa  Carta de 

Crédito se subdivide em dois, o Carta de Crédito Individual e o Carta de  Crédito Associativa, 

que visa basicamente a concessão de crédito direto ao mutuário  final pessoa física, integrante 

da população alvo do FGTS por meio das seguintes modalidades de aquisição de unidade 

habitacional ou lote urbanizado, construção de unidade habitacional ou, ainda, a conclusão, 

ampliação, reforma e melhoria de unidade habitacional e por último a aquisição de material de 

construção. 

O FGTS tem três objetivos básicos e articulados. De um lado, constituir fundo de 

capitalização a ser utilizado pelo trabalhador que fosse demitido; de outro, os recursos da 

poupança compulsória assim constituída serviriam ao custeio do programa habitacional do 

governo, saneamento e infraestrutura (FGTS, 2012), além disso, tinha como objetivo de dar 

ao trabalhador a chance de formar o maior patrimônio: a aquisição de sua casa própria. 

O FGTS é regido por normas e diretrizes estabelecidas pelo seu Conselho Curador, 

composto por representantes dos trabalhadores, empregados, empregadores e órgãos e 

entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo: Ministério do 

Trabalho; Ministério do Planejamento e Orçamento; Ministério da Fazenda; Ministério da 

Indústria, do Comércio e do Turismo; da Caixa Econômica Federal e do Branco do Brasil.  

A Lei nº 8.036/90 e suas alterações estabelecem em seu artigo 9º que: 
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Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas diretamente pela 
Caixa Econômica Federal e pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro 
da Habitação - SFH, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho 
Curador do FGTS, em operações que preencham os seguintes requisitos: (Redação 
dada pela Lei 10.931, de 2004) 
I - garantia real; 
I - Garantias: (Redação dada pela Lei nº 9.467, de 1997) 
a) hipotecária; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
b) caução de Créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos 
com recursos do agente financeiro; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis objeto de financiamento; 
(Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente financeiro, desde que 
livres e desembaraçados de quaisquer ônus; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de financiamentos concedidos 
com recursos próprios, garantidos por penhor ou hipoteca; (Incluída pela Lei nº 
9.467, de 1997) 
f) hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 
1997) 
g) seguro de crédito; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações 
contratadas com pessoa jurídica de direito público ou de direito privado a ela 
vinculada; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
 i) aval em nota promissória; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
 j) fiança pessoal; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 
1997) 
m) fiança bancária; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997) 
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 
1997) 
II - correção monetária igual à das contas vinculadas; 
III - taxa de juros média mínima, por projeto, de 3 (três) por cento ao ano; 
IV - prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos. 
IV - prazo máximo de trinta anos. (Redação dada pela Lei nº 8.692, de 1993) 
§ 1º A rentabilidade média das aplicações deverá ser suficiente à cobertura de todos 
os custos incorridos pelo Fundo e ainda à formação de reserva técnica para o 
atendimento de gastos eventuais não previstos, sendo da Caixa Econômica Federal o 
risco de crédito. 
§ 2º Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e 
infra-estrutura urbana. As disponibilidades financeiras devem ser mantidas em 
volume que satisfaça as condições de liquidez e remuneração mínima necessária à 
preservação do poder aquisitivo da moeda. 
§ 3º O programa de aplicações deverá destinar, no mínimo, 60 (sessenta) por cento 
para investimentos em habitação popular. 
§ 4º Os projetos de saneamento básico e infra-estrutura urbana, financiados com 
recursos do FGTS, deverão ser complementares aos programas habitacionais. 
§ 5º Nos financiamentos concedidos à pessoa jurídica de direito público será exigida 
garantia real ou vinculação de receitas. 
§ 5º As garantias, nas diversas modalidades discriminadas no inciso I do caput deste 
artigo, serão admitidas singular ou supletivamente, considerada a suficiência de 
cobertura para os empréstimos e financiamentos concedidos. (Redação dada pela Lei 
nº 9.467, de 1997) 
§ 6o  Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1o, as aplicações em habitação 
popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da 
renda familiar do beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante 
redução no valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou pagamento de parte 
da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras, a critério do Conselho Curador 
do FGTS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001) 
§ 7o  Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão 
destacados, anualmente, do orçamento de aplicação de recursos do FGTS, 



56 
 

constituindo reserva específica, com contabilização própria. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.197-43, de 2001) 
§ 8º  É da União o risco de crédito nas aplicações efetuadas até 1º de junho de 2001 
pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH e pelas 
entidades credenciadas pelo Banco Central do Brasil como agentes financeiros, 
subrogando-se nas garantias prestadas à Caixa Econômica Federal. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.196-3, de 2001) 

 

O  Fundo  de Garantia  por  Tempo de Serviço foi criado em 13 de setembro de 1966 

possui  ao todo quatro  canais  de fluxo  de entrada.  Em 2011, a principal fonte de 

arrecadação do FGTS foi o depositante do FGTS, sendo responsável por cerca  de 57% de seu  

fluxo.  Em seguida, Receitas  de Aplicações  Financeiras, Correção Monetária sobre  Saques e  

Remuneração  de Títulos FCVS  trazem 22% dos  recursos,  outros 20%  figuram  como  

Receita  de  Operações  de  Empréstimos  e  por  fim,  Multas sobre Transferência  em  Atraso 

sendo que multa rescisória, quando o trabalhador é demitido sem justa causa, corresponde a 

50% do valor do somatório dos depósitos efetuados na conta do trabalhador, devidamente 

corrigidos, dos quais 40% são creditados na conta vinculada do trabalhador e 10% refere-se a 

contribuição social a ser recolhida na rede bancária e transferida à Caixa Econômica Federal   

respondem  pelo  último  1% (FGTS,2012).  

É uma fonte de recurso vulnerável à situação econômica do país, pois caso a economia 

esteja em crescimento, haverá elevação dos depósitos e redução dos saques, caso apresente 

períodos de recessão econômica, será o contrário. 

A arrecadação do FGTS subiu consideravelmente no período analisado, devido ao 

controle e combate ao desemprego, elevando o número de empregados formais e registrados 

em carteira sob o regime da CLT, como mostra a tabela 11. 

 

Tabela 11 - Evolução da Arrecadação do FGTS e suas aplicações  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Demonstrativos Financeiros do FGTS (2012). Elaborado pelo próprio autor 

Arrecadação Bruta Retirada

Total (R$ milhões) Valor  (R$ milhões) % Valor  (R$ milhões) % Valor  (R$ milhões) % Total (R$ milhões) Valor  (R$ milhões) %

2000 18.788.530,00R$            13.223.635,00R$            70,38  1.238.322,00R$               6,59     2.736.084,00R$            14,56  17.198.041,00R$            1.590.489,00R$               8,47    

2001 21.074.053,00R$            14.998.645,00R$            71,17  1.313.541,00R$               6,23     2.460.158,00R$            11,67  18.772.344,00R$            2.301.709,00R$               10,92 

2002 22.421.994,00R$            15.398.916,00R$            68,68  1.483.268,00R$               6,62     2.744.315,00R$            12,24  19.626.499,00R$            2.795.495,00R$               12,47 

2003 24.956.352,00R$            14.104.445,00R$            56,52  3.537.488,00R$               14,17  2.674.115,00R$            10,72  20.316.048,00R$            4.589.187,00R$               18,39 

2004 28.269.333.316,92R$    14.958.199.815,84R$    52,91  4.169.720.383,76R$      14,75  2.961.041.397,92R$    10,47  22.088.961.597,52R$    6.180.371.719,40R$      21,86 

2005 32.247.877.017,27R$    17.642.994.171,65R$    54,71  4.282.061.804,36R$      13,28  4.025.988.668,80R$    12,48  25.951.044.644,81R$    6.296.832.372,46R$      19,53 

2006 36.505.404.629,33R$    20.626.624.450,39R$    56,50  4.737.509.576,18R$      12,98  4.327.799.594,13R$    11,86  29.691.933.620,70R$    6.813.471.008,63R$      18,66 

2007 41.630.508.849,16R$    23.980.540.298,27R$    57,60  9.487.312.778,68R$      22,79  4.911.401.341,92R$    11,80  38.379.254.418,87R$    3.251.254.430,29R$      7,81    

2008 48.714.379.836,64R$    27.237.230.311,73R$    55,91  9.792.581.557,10R$      20,10  5.649.613.132,38R$    11,60  42.679.425.001,21R$    6.034.954.835,43R$      12,39 

2009 54.725.947.860,41R$    31.719.722.548,83R$    57,96  10.418.189.464,51R$    19,04  5.686.850.263,12R$    10,39  47.824.762.276,46R$    6.901.185.583,95R$      12,61 

2010 61.797.213.442,77R$    31.737.938.479,51R$    51,36  11.190.323.048,16R$    18,11  6.962.048.609,18R$    11,27  49.890.310.136,85R$    11.906.903.305,92R$    19,27 

2011 72.260.939.292,62R$    36.510.615.288,09R$    50,53  13.517.324.169,23R$    18,71  7.618.990.300,61R$    10,54  57.646.929.757,93R$    14.614.009.534,69R$    20,22 

Rescisão Outros Moradia Arrecadação Líquida
Ano
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A robustez financeira do FGTS, segundo (Royer, 2009), foi chamada de equilíbrio 

econômico-financeiro do FGTS, tem permitido a utilização desses recursos à população das 

famílias de baixa renda, conforme documentos do PLANHAB, Plano Nacional de Habitação.  

Os investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no setor 

imobiliário são uma importante fonte de financiamento para o setor, juntamente com os 

Repasses do Governo compõem, as fontes governamentais, através das quais se viabiliza a 

alocação de recursos para o setor imobiliário dentro da política habitacional definida pelo 

Governo Federal. A Caixa Econômica Federal administra o processo de investimento do 

FGTS diretamente com tomadores de recursos financeiros e indiretamente via agentes 

financiadores. Em 2011, o FGTS também atuou de forma relevante como investidor 

adquirindo as cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que tem como 

finalidade a revitalização da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, e montantes 

significativos de Certificados de Recebíveis  Imobiliários (CRI) de lastro composto por 

créditos imobiliários originados junto ao Sistema Financeiro de  habitação (SFH). 

A arrecadação do FGTS nos últimos anos tem apresentado uma curva crescente, 

apresentando em 2011 aproximadamente 38 vezes a arrecadação do ano 2000, o que 

demonstra a capacidade financeira do Fundo e também a disposição política e possibilidade 

da inversão desses recursos nas áreas de habitação e saneamento e infra estrutura à população.  

 

 
 
Gráfico 6 - Evolução da Captação dos Recursos de FGTS e sua aplicação 
FONTE: Demonstrativos Financeiros do FGTS, 2012 
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Os recursos do FGTS financiaram 3.997.951 unidades no período de 2000 a 2011, 

atingindo o sua arrecadação de R$ 72 bilhões e financiou mais de 545 mil unidades no último 

ano, o que representa uma elevação de 22% em relação a 2010 e 76,22% no período. O valor 

médio de financiamento era aproximadamente de R$ 12.200 em 2000 e a passou para R$ 

62.200,00, representando crescimento acumulado de 200% como mostrado nos gráficos 6 e 7. 

As tabelas e gráficos apresentados são dados sobre a evolução histórica do 

financiamento imobiliário concedido com recursos do FGTS. Em 2011 foram atingidos os  

recordes  históricos  de  montante  consolidado  financiado,  de  R$ 33,96 bilhões, e de 

número consolidado de unidades financiadas, de 545.877. Porém, as taxas de crescimento 

anual em 2011 para estas cifras, de 24,6% e de 22,8% respectivamente, ficaram bem abaixo 

das taxas de crescimento referentes ao ano anterior, que tinham sido de 68,5% e 38,7% 

respectivamente. O financiamento médio por unidade, que tinha crescido fortemente de 2007 

a 2010, ficou praticamente estável no último ano. 

 

 
Gráfico 7 - Valor Médio de Financiamento com Recursos do FGTS 
FONTE: Demonstrações Financeiras do FGTS, 2012 

 

Podemos verificar que esse fato é devido ao custo de captação do recurso ser 

relativamente menor que outras fontes de financiamento (TR+3%, sendo repassado aos 

detentores das contas vinculadas) e das normas do Conselho Curador, os financiamentos com 

base nesses recursos são, essencialmente, destinados às classes de menor renda, que não tem 



59 
 

capacidade de pagamento dos financiamentos do SBPE, fato justificado pelo baixo valor de 

financiamento contratado.  

 

 

3.3.  Recursos  de Repasses do Governo Federal 

  

São valores originados aos empréstimos imobiliários repassados do Orçamento Geral 

da União do Governo  Federal, os Repasses do Governo, têm se constituído em uma fonte de 

financiamento imobiliário de destaque, dado o crescimento recente do montante de recursos 

que tem sido canalizado para o setor. 

 
Tabela 12 - Saldo de Recursos dos Repasses do Governo Federal  

 

Ano 
Saldo de Repasses   Variação 

Valores Nominais (R$ milhões) % 

2000  R$ 262,00  -58,6 
2001  R$ 1.464,00  458,5 
2002  R$ 4.472,00  206 
2003  R$ 6.967,00  56 
2004  R$ 9.306,00  34 
2005  R$ 12.095,00  30 
2006  R$ 15.716,00  30 
2007  R$ 18.664,00  19 
2008  R$ 24.530,00  31 
2009  R$ 33.535,00  37 
2010  R$ 48.460,00  45 
2011  R$68.985,00  42 

 

FONTE: Banco Central do Brasil, 2012 

 

A  tabela  12  e  o gráfico 08 apresentam dados sobre a evolução histórica  anual  do  

saldo  de  Repasses  do  Governo.  Os  números  referentes  ao ano de 2011 incluem dados 

apenas até o mês de novembro e a comparação anual deve levar em conta este ajuste.  
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Gráfico 8 - Repasses do Governo Federal - 2000 – 2011 
FONTE: Banco Central do Brasil, 2012 

 

Mesmo assim, o montante de Repasses do Governo em 2011, calculados com base 

somente nos primeiros onze meses, já  alcançou  uma  taxa  de  crescimento  anual  superior  a  

42,0%,  atingindo  até novembro  o  valor  de  R$  68,98  bilhões.  Em  2010,  o  montante  de  

Repasses  já havia se elevado em 44,5%. 

 

 

3.3.1. Programa Minha Casa Minha Vida 

 

Uma das principais respostas do governo à crise do subprime americano foi o 

lançamento do pacote habitacional Minha Casa Minha Vida, em abril de 2009, com o objetivo 

de produzir e a comercialização um milhão de moradias. O pacote teria o papel de reduzir os 

possíveis efeitos da crise financeira de 2008 no Brasil, por seu caráter supostamente 

anticíclico e, ao mesmo tempo, reduzir o déficit habitacional da população brasileira. 

Associado à crise econômica mundial o governo regulamentou o Programa Minha 

Casa Minha Vida através do Decreto Lei nº 6.819, de 13 de abril de 2009, utilizando o 

Programa Nacional de Habitação Urbana, o PNHU e o Programa Nacional de Habitação 

Rural, o PNHR, que já havia sido idealizado em 2007, que também autorizava a União 
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participar do Fundo Garantidor da Habitação Popular – o FGHab e a intervenção do BNDES 

como financiadores do programa.  

Em seus artigos 2º e 3º, do Decreto 6.819/2009, concedia incentivos à produção e à 

aquisição de nova unidades habitacionais pelas famílias com renda limitadas a dez salários 

mínimos e os recursos do governo seriam destinados conforme os dados estatísticos do IBGE 

através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD referentes ao ano de 2007 e 

suas respectivas atualizações.  

O volume de subsídios que o pacote ofereceu na sua primeira edição, 34 bilhões de 

Reais, era de fato inédito na história do país: nem mesmo o BNH dirigiu tantos recursos à 

baixa renda numa única operação. O objetivo declarado do governo era dirigir o setor 

imobiliário para atender à demanda habitacional de baixa renda, que o mercado imobiliário, 

restrito ao topo da pirâmide de rendimentos, não alcançava por conta própria. Essa ampliação 

poderia incorporar as chamadas classes C e D, já descobertas por outros ramos da economia 

nos últimos anos, dos  alimentos aos eletrodomésticos e automóveis.  

O Fundo de Garantia (FGTS) foi novamente mobilizado como fonte de financiamento, 

conforme o inciso IV do art. 5º da Medida Provisória nº 459, de 2009,  acrescido de recursos 

do Orçamento da União, para a concessão de subsídios. Cerca de 97% do fluxo financeiro era 

destinado à oferta e produção direta por construtoras privadas e apenas 3% a entidades sem 

fins lucrativos, cooperativas e movimentos sociais, para produção de habitação rural e urbana 

por autogestão, não incluindo a produção pública estatal nos projetos.  

A portaria nº 140, de 05 de abril de 2010, dispunha sobre os critérios de elegibilidade e 

seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme disposto no art. 2°, 

§4°, do Decreto n° 6.962, de 17 de setembro de 2009, que regulamenta a Lei n° 11.977, de 7 

de julho de 2009, que o FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, seria o responsável por 

financiar os empreendimentos destinados à faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, é todo 

destinado à promoção das construtoras, que direcionam as unidades para uma demanda 

organizada pelas Prefeituras. O FGTS é direcionado para a faixa de 3 a 10 salários, com 

produtos ofertados no mercado pelas empresas, geralmente incorporadoras, conforme Cartilha 

Completa do Programa Minha Casa Minha Vida disponível no site da CEF, 

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/mcmv/CARTILHACOMPLETA.PDF  

podemos verificar o detalhamento todas as operações do programa.  

Em 2011, o programa ganhou sua 2 fase de implantação, através da medida provisória 

514 de 2010 que garantia a continuidade dos investimentos , determinando a meta de mais de 

2 milhões de unidades habitacionais, resultando num investimentos previstos até 2014 de R$ 
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71,7 bilhões sendo que 60% das unidades para famílias com renda mensal limitada a R$ 

1.395,00  e mantendo as outras principais metas de redução do déficit habitacional, melhor 

distribuição de renda e inclusão social bem como a dinamização do setor da construção civil e 

geração de trabalho e renda.  

Quanto ao comprometimento da renda do trabalhador, foi concedido o subsídio de 

acordo com a capacidade de pagamento das famílias, com a aplicação de taxas de juros 

subsidiadas, de 5% a.a. para as famílias de até 3 salários mínimos, de 6% a.a. para as que 

ganham entre 5 e 6 salários e 8,16% a.a. para a renda de 6 a 10 salários mínimos por mês, 

além da indexação pela TR e com prestações mínimas de R$ 50,00 e o registro do imóvel em 

nome da mulher, protegendo, desta forma a mulher chefe de família, além da  criação do 

fundo garantidor para redução do risco do financiamento e o barateamento dos custos 

cartoriais  

O nome do programa foi festejado por muitos pelo seu aspecto de slogan  publicitário 

minha casa é minha vida indicando a realização do sonho da casa própria. Essa ideologia que 

tem um campo material amplo para prosperar no Brasil, diante da escassez de alternativas, das 

ameaças de despejos nas favelas e cortiços, da instabilidade econômica, da insegurança no 

emprego, da debilidade das redes de proteção social  foi requisitada como parte de um arranjo 

que ajudou as empresas no enfrentamento a problemas do setor, anteriores à crise, como 

reconheceram os próprios agentes econômicos. 

 

 

 3.4.  Captação dos Bancos para o Financiamento Imobiliário 

Como foi exposto, os bancos que possuem captação de poupança devem cumprir as 

resoluções de direcionamentos obrigatórios do  Banco Central. Sendo assim, os bancos devem 

procurar outras fontes de recursos, as Letras, que são compostas pelas Letras de Crédito 

Imobiliário (LCI) e pelas Letras Hipotecárias (LH) e as Cédulas de Crédito Imobiliário. 

Essas fontes fazem parte do passivo de instituições financeiras, principalmente dos 

bancos, e viabilizam a captação de recursos que são preponderantemente alocados em 

financiamentos do setor imobiliário. 

Vale destacar  aqui  dois  pontos  relativos  à  intermediação  bancária  na  alocação  de  

recursos  para  o  setor  imobiliário  através  do  SBPE  e  das  Letras. Primeiro, as condições 

de preço que determinam o funcionamento do SBPE  são estabelecidas de forma regulatória, 

interferindo na dinâmica da oferta e procura.  Consequentemente,  sob  as  condições  
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determinadas  pelo  Sistema Financeiro  de  Habitação,  marco  regulatório  integrante  do  

SBPE,  a  oferta de  crédito  imobiliário  do  sistema  pode  ficar  muito  aquém  da  demanda.  

Na  medida  em  que  isto  aconteça,  haveria  um  vaso  comunicante  entre  as 

condições de (des)equilíbrio no SBPE e o montante de formas alternativas de  intermediação 

financeira de recursos alocados para o setor imobiliário, como por exemplo, o da própria 

emissão de Letras.  

Segundo, há um descasamento potencial e real, em relação aos prazos, entre as formas 

de captação e os empréstimos imobiliários associados a estas duas fontes de financiamento. 

No SBPE, apesar dos depósitos de poupança  terem  perfil  de  longo  prazo,  a  possibilidade  

do  resgate  existe  a  qualquer  momento. As Letras, a maior parte delas é de curto prazo 

(menos de um ano). Na ponta do ativo, os empréstimos imobiliários bancários são de médio e 

longo prazo. 

 

 

3.4.1.  Letras de Créditos Imobiliários – LCIs 

 

As letras de crédito imobiliário (LCIs) são papéis de renda fixa lastreadas em créditos 

imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de um bem imóvel, que dão a 

seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal, juros e atualização monetária.  

A lei nº 10.931/2004 autoriza e regulamenta as emissões das LCIs, em seu artigo 12º, 

os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa 

Econômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e 

empréstimo, as companhias hipotecárias e demais espécies de instituições que, para as 

operações a que se refere este artigo, venham a ser expressamente autorizadas pelo Banco 

Central do Brasil, poderão emitir, independentemente de tradição efetiva, Letra de Crédito 

Imobiliário - LCI, lastreada por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação 

fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor 

nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária nelas estipulados. 

São emitidas por bancos comerciais, múltiplos, pela CEF e devem ser, 

obrigatoriamente, registradas na CETIP. Os bancos utilizam seus recursos, oriundos de 

créditos imobiliários, como lastro para desimobilizar ativos e oferecer aos seus clientes.  

As LCIs podem ser garantidas por um ou por vários créditos imobiliários. O prazo é 

referenciado conforme o lastro, ou seja, o último pagamento tem de, necessariamente, 

coincidir com o prazo da LCI, o mais longo. Essa aplicação, assim como todas as outras do 
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segmento imobiliário, ganhou isenção fiscal, de imposto de renda, em 2004, para investidores 

pessoas físicas, assim e a taxa de juros ofertada passa a ser a taxa de rentabilidade líquida, 

chegando a ter rentabilidade maior que a taxa dos CDI.  

O mercado de LCI vem crescendo ininterruptamente desde 2006, tendo mais do que 

decuplicado neste período, verificado no gráfico 12. Em 2011, a taxa de crescimento anual 

aumentou em  relação  à  do  ano  anterior,  alcançando   patamares superiores aos 60%.  

Neste último ano foram  R$  57,23 bilhões depositados na CETIP como mostrado no gráfico 

09. 

 

 

Gráfico 9 - Estoque de Letras de Crédito Imobiliário 
FONTE: CETIP. 

 

A LCI continua sendo essencialmente de curto prazo, fazendo com que os montantes 

anuais de depósito sejam mais altos do que os montantes de estoque no fechamento do ano. 

Consequentemente, o tipo de indexação preponderante tem sido pós-fixada, atrelada à taxa de 

Depósito Interbancário (DI).  

As LCI com atualização monetária baseada em índices de inflação ou com taxas de 

juros vinculadas à Taxa Referencial (TR) devem, por lei, ter prazo mais longo. Portanto e 

prudente sinalizar que o grande parte do estoque de  LCI  no  mercado está descasado, em 

relação a prazo, e em boa parte a indexador, do respectivo lastro, o qual obrigatoriamente é 

composto por créditos imobiliários, que são a razão de ser deste título. Créditos imobiliários 

tem prazo mais longo e são mais diversificados em relação à existência de atualização 

monetária e ao tipo de taxa de juros. 
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Gráfico 10 - Volume de Negociações de LCI 
FONTE: CETIP 

 

 

A aplicação mínima é de R$ 20 mil, este mínimo de investimento desestimula os 

investidores de menor poder aquisitivo além de não ser título de elevada liquidez no mercado 

secundário.  

 

 

3.4.2. Letras Hipotecárias - LHs 

 

As Letras Hipotecárias (LHs) são títulos garantidos pela caução de créditos 

imobiliários, ou seja, são formas de títulos emitidos por bancos lastreados em financiamentos 

residenciais, com a garantia de imóveis sob a forma de hipoteca. 

Sua formação de lastro é dada através de um  ou  mais  créditos  hipotecários,  sujeito  

à  limitação  de  que  a  soma  do  valor principal das letras emitidas não excederá o valor total 

de créditos hipotecários em poder do Emissor. O crédito hipotecário dado em garantia poderá 

ser substituído por  outro  crédito  da  mesma  natureza,  por  iniciativa  do  Emissor,  no  caso  

de liquidação  ou  vencimento  antecipado,  ou  por  solicitação  do  credor  da  letra.  

A  hipoteca,  tipo  de  garantia  comumente  atrelada  aos  créditos imobiliários  lastro  

das  Letras Hipotecárias e  que  justificam  a  existência  deste  título,  é totalmente  
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desfavorecida,  por  parte  de  provedores  de  crédito  imobiliário, em  relação  à  alienação  

fiduciária,  tipo  de  garantia  oriundo  do  Sistema  de Financiamento Imobiliário, em 1997, 

que é muito mais prático e rápido na execução pelo credor.  

Admite-se, como forma de garantia, a emissão de LH com a realização de operação 

ativa vinculada, nos termos da  Resolução  CMN  nº  2.921,  hipótese  na  qual  o  pagamento  

da  LH estará  condicionado  ao  recebimento,  pelo  Emissor,  dos  pagamentos  dos créditos 

imobiliários que a lastreiam. 

A atualização monetária é dada pelo índice  de  preços  com  série  regularmente  

calculada  e  de  conhecimento público. A atualização de valor é permitida desde que os 

títulos tenham prazo e  periodicidade  de  reajuste  mínimos  de  um  ano.  Atualização  

mensal  é permitida, desde que os títulos emitidos tenham prazo mínimo de trinta e seis 

meses.  Porém, é  vedado  o  pagamento  dos  valores  relativos  à  atualização monetária 

apropriados desde a emissão, quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo 

inferior ao mínimo, exceto no caso de quitação ou vencimento antecipado dos créditos 

imobiliários que lastreiam a letra.  

A  LH não  poderá  ter  prazo  de  vencimento superior ao prazo de quaisquer dos 

créditos hipotecários que lhe servem de lastro. Nas  operações  com  cláusula  de  reajuste  por  

índice  de  preços,  a periodicidade de atualização não pode ser inferior a um ano. 

 

 
Gráfico 11 - Depósito de LHs – em R$ milhões 
FONTE: CETIP 

 

Diante dos fatores historicamente de instabilidade macroeconômica da década de 

1980, principalmente a hiperinflação e o processo lento de execução judicial fazendo com que 

os bancos abandonassem a hipoteca como forma jurídica de garantia do financiamento, sendo 
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assim, o mercado de LH, que se aproximou do seu pico ainda na década de 1990, está em 

queda desde a criação do SFI. 

 

 
Gráfico 12 - Estoque de LH – em R$ milhões 
FONTE: CETIP 

 

Em 2011, os montantes registrados  na  CETIP  de  depósito  ao  longo  do  ano,  de  

R$  1,84  bilhão (gráfico 16) ,  e  de estoque no final do ano, de R$ 2,02 bilhões (gráfico 17), 

representaram aproximadamente um  sexto  dos  respectivos  níveis  registrados  alguns  anos  

antes,  como  o  de depósitos em 1999, de R$ 11,90 bilhões, e o de estoque no final de 2004, 

de R$ 11,77 bilhões. Já o valor anual dos registros na CETIP de negociações destes títulos 

tendo sido superior a R$ 17,0 bilhões em 1993, foi nulo no último ano. 

 

 

3.4.3.  Cédulas de Crédito Imobiliário - (CCIs) 

 

 As Cédulas de Crédito Imobiliário, conhecidas como CCIs, são títulos executivos 

extrajudicial que representam direito imobiliários com fluxo de pagamentos futuros. Não 

podem ser considerados valores mobiliários, são títulos emitidos para viabilizar as transações 

de crédito imobiliário, podendo ser compradas por companhias securitizadora que utilizarão 

como forma de lastrear a emissão de novos títulos, no mercado secundário, de CRIs.. 

(ROYER, 2009, p. 101). Possuem ainda, a característica de pertencerem aos ativos do 
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Balanço Patrimonial  das emissões de CRI, sendo que cada CCI representa um único crédito 

imobiliário.   

 A CCI pode ser representar a totalidade do crédito, ou fracionária, quando representa 

parte dele, porém não poderá exceder o valor total do crédito que elas representam. As 

fracionárias  poderão  ser  emitidas  somente uma única oportunidade e que estejam ao longo 

do período de vencimento da dívida, lastreadas em créditos imobiliários.  

A garantia do crédito poderá ser real  ou, ainda, fidejussória e o crédito  imobiliário 

garantido por garantia real imobiliária, a emissão da cédula deverá ser averbada em  registro  

de  imóveis,  mencionando-se  apenas  o  número,  a  série  e  a instituição custodiante da CCI. 

A cessão do crédito representado por CCI implica automática transmissão das respectivas 

garantias ao  cessionário,  sub-rogando-o  em  todos  os  direitos representados  pela  cédula,  

ficando  o  cessionário,  no  caso  de  contrato  de  alienação fiduciária, investido na 

propriedade fiduciária. 

Por outro lado, a cessão de crédito garantido por direito real, quando representado por 

CCI emitida  sob  a  forma  escritural,  está  dispensada  de  averbação  no  registro  de 

imóveis, e o pagamento de juros dependerá da forma em que a CCI foi originada, podendo ser 

com pagamentos periódicos ou em parcela única 

Por ter a característica e associação às operações de securitização de Certificado de 

Recebíveis Imobiliários, os CRI, o mercado de CCI, cresceu consideravelmente, chegando a 

praticamente dobrar os depósitos na CETIP, em relação a 2010, passou de R$ 6,79 bilhões em 

2009, alcançando, em 2010, o volume de R$ 11,94 bilhões e chegando em 2011 a marca de 

R$ 22,16 bilhões, conforme o gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Volume Depositado na CETIP - em milhões R$ 
FONTE: CETIP 

 

 

Essa principal característica fez com o estoque de CCI também acompanhasse a 

mesma tendência, saindo em 2009 de R$ 12,70 bilhões, para o valor recorde em 2011 de R$ 

24,29 bilhões como verificados no gráfico 14.  

 

 
Gráfico 14 - Estoque de CCIs - em milhões R$ 
FONTE: CETIP 
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3.4.4.  Fundos de Investimentos Imobiliários 

 

O Fundo de Investimento Imobiliário é uma comunhão de recursos captados por meio 

de sistema de distribuição de valores mobiliários e destinados à aplicação em: 

empreendimentos imobiliários, cotas de Fundos Imobiliários, FIPs, FIAs específicos do setor 

da construção civil ou do mercado imobiliário, CRIs, FIDCs do setor, LHs, LCIs, renda fixa e 

derivativos para fins de proteção patrimonial. Representa uma oportunidade de diversificação 

de aplicações para o investidor, uma vez que os rendimentos são lastreados no desempenho 

dos imóveis detidos pelo fundo e do mercado imobiliário, conforme figura 1.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Estrutura do Fundo de Investimento Imobiliário 
FONTE: RISSO, 2009. 

 

O setor de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) já apresenta um histórico de 

quase vinte anos no mercado de capitais brasileiro. Porém, esta evolução se deu de forma não 

linear. O veículo FII sofreu transformações  regulatórias ao longo deste período que refletiram 

objetivos variados, mas que em última análise visavam, cada qual a seu tempo, fortalecer o 

elo que este veículo representa entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais. 

Criados por lei (nº 8.668) em 1993, os FII passaram a existir a partir de 1994 com a 

publicação da Instrução de nº 205 da Comissão de Valores Mobiliários (ICVM 205), que 

regulamentou a constituição, o funcionamento e a administração destes fundos. 

Caracterizados como uma comunhão de recursos captados através de sistema de distribuição 

de valores mobiliários para aplicação em empreendimentos imobiliários, os FII vêm 
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constituindo um segmento à parte dentro do mercado de capitais, apresentando um 

crescimento robusto e consistente nos últimos anos.  

Nos primeiros anos, os FII estruturados tinham uma razão de ser que desvirtuava a 

intenção original do legislador e do regulador. Ao invés de se fundamentarem em 

empreendimentos imobiliários, muitos destes primeiros fundos funcionavam mais como 

ferramenta de planejamento fiscal e tributário. Na tentativa de se corrigir essa finalidade não 

desejada, em 1999 a Lei nº 9.779 determinou que as aplicações financeiras destes fundos 

passassem a ser tributadas na fonte. A partir dessa data, os FII passam a ser os únicos fundos 

de investimento no país que têm seus investimentos tributados, realidade que persiste até os 

dias de hoje. 

Por outro lado, esta mesma lei estabelece critérios para a distribuição de rendimentos e 

ganhos de capital para os cotistas de FII. Assim, a indústria de FII começa a se transformar e a 

ganhar uma nova cara, mais consistente com os objetivos de fomento ao mercado imobiliário 

inicialmente desejado. Surgem, na virada do século, os primeiros FII que captam recursos de 

forma pulverizada junto ao pequeno investidor. As duas operações pioneiras neste sentido são 

as do FII Shopping Pátio Higienópolis, que inicia oferta pública de  R$ 40,0 milhões para 

aquisição de participação de 25,0%  para o empreendimento e do FII Financial Center (atual 

Rio Bravo  Renda Corporativa), que capta R$ 38,8 milhões para aquisição de seis andares  em 

lajes corporativas para locação, conforme figura 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Evolução do volume de ofertas de FII 
FONTE: CETIP, 2012 

 

Buscando expandir significativamente a demanda por investimentos em cotas de FII, 

aprovou-se em novembro de 2005 a Lei nº 11.196. Esta estabelece a isenção fiscal de imposto 

de renda sobre os rendimentos de cotas de FII  distribuídos para investidores pessoas físicas, 

condicionado à existência de um mínimo de cinquenta cotistas por fundo e à negociabilidade 

destas cota sem ambiente de bolsa ou balcão organizado. Consequentemente, crescem 
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fortemente os incentivos para se estruturar fundos e distribuir suas cotas junto a este tipo de 

investidor.  

Nos anos seguintes a taxa de crescimento de montante de emissões de cotas de FII é 

alta e a participação relativa aos  fundos listados para negociação nestes ambientes aumenta 

para acima de 80,0% do total. Em 2007, o montante emitido por este grupo de fundos atingiu 

R$ 822,5 milhões de reais, mais de quatro vezes qualquer ano anterior. 

O mercado de FII, ao acumular alguns anos seguidos de crescimento e adquirir 

dimensões não mais irrelevantes enquanto setor à parte, passa a ter um desempenho 

mensurável que é altamente correlacionado com o setor imobiliário. Assim, a crise financeira 

de 2008/2009, que interrompeu um período inédito de alto volume de captação através de 

emissão de ações por parte das empresas do setor de construção, também diminuiu o 

momento de expansão que os fundos imobiliários começavam a usufruir. Apesar de dois 

impulsionadores eventos, um de natureza jurídica e outro regulamentar, que ocorreram neste 

período, o mercado de FII só retoma trajetória ascendente a partir do final de 2009, quando o 

setor entra em uma fase de crescimento acelerado (RISSO, 2009).  

Em outubro de 2008 a CVM emite a Instrução nº 472 (ICVM 472), um verdadeiro 

divisor de águas na evolução histórica do setor. A ICVM 472 substituiu a ICVM 205, de 

quatorze anos antes, e praticamente redefine os FII, ao ampliar consideravelmente o escopo de 

investimentos possíveis vinculados ao setor imobiliário por estes fundos. O destaque fica por 

conta da permissão expressa de investimentos em valores mobiliários, entre eles o Certificado 

de Recebíveis Imobiliários (CRI), como também as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as 

Letras Hipotecárias (LH). Ao permitir a existência de FII dedicados exclusivamente a 

investimentos em títulos de lastro imobiliário como o CRI, esta instrução transforma o FII em 

um veículo que pode investir em uma carteira composta por ativos de renda-fixa, em 

contraposição às carteiras de imóveis (“fundos de tijolo”) de características de renda variável 

(equity).  

Os FII de CRI, neste sentido, se assemelham bastante a outros fundos que possuem 

carteiras de crédito privado, inclusive os fundos de recebíveis, ou Fundos de Investimento em 

Direitos Creditórios. Este tipo de fundo, no entanto, só passa a efetivamente existir a partir  da 

promulgação da Lei nº 12.024, em agosto de 2009, que isenta na fonte os rendimentos 

auferidos em investimentos realizados por FII em CRI, LCI, LH e cotas de FII. Desta forma, o 

benefício da isenção fiscal referente a investimentos, por parte de pessoas físicas, em CRI, 

LCI e LH é devidamente transmitido para o caso quando estes investimentos se dão de forma 

indireta, através da aquisição de cotas de FII que, por sua vez, investem nestes títulos.  Cria-se 
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assim um eficiente mecanismo de acesso, por parte da pessoa física, a investimentos em 

títulos estruturados, uma vez que gestores independentes e especializados passam agora a 

oferecer investimentos em carteiras com risco pulverizado em diferentes títulos, conforme 

figura 03. 

Tanto em relação aos tipos de ativos que compõem as carteiras dos FII, como também 

no que diz respeito à própria estrutura possível do seu passivo, muito se evoluiu ao longo do 

tempo, particularmente depois de 2008 com a emissão da ICVM 472. Nos últimos três anos o 

mercado destes fundos se multiplicou, tendo consequentemente alargado o escopo das 

carteiras de investimentos, do perfil de investidores e da atuação de terceiros envolvidos, 

como por exemplo, a entrada de grandes bancos comerciais. 

 Variável fundamental neste processo, estas instituições com suas grandes redes de 

varejo, passaram a alocar esforços de distribuição de cotas de FII junto ao vasto universo de 

seus clientes pessoas físicas. O mercado secundário, ainda relativamente menor se comparado 

ao mercado de ações, saltou de patamar em termos de liquidez. Os níveis de capitalização de 

mercado dos fundos passou a ser mais elevado, tendo rompido a marca individual de R$ 1,0 

bilhão no caso do maior fundo.  
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Figura 3 - Liquidez dos FII - Março/12 
FONTE: CETIP, 2012 

 

 

A rentabilidade média do setor vem superando outros mercados há mais de dois anos. 

Sob a perspectiva de análise de risco, surgiu a primeira cesta de casos reais diversos de 

desempenho afetado negativamente que oferecem lições a serem aprendidas conforme figura 

04.  
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Figura 4 - Rentabilidade dos FII  nos últimos 12 meses 
Fonte: CETIP, 2012 
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4.   A SECURITIZAÇÃO NAS OPERAÇÕES DO MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

 

4.1.  Securitização de recebíveis – conceitos e características 

 

Conforme vimos anteriormente, no capítulo II, verificamos que a criação do SFI e a 

aposta da securitização ser a principal medida que poderia aumentar a liquidez para a 

indústria de hipotecas e crédito imobiliário, com a promulgação da Lei nº 9.514/97, o marco 

institucional, a principal medida preparatória para um desenvolvimento de um mercado 

habitacional sustentável no Brasil (ALVES, 2005, p. 53-55).  

A Lei em referência criou as companhias securitizadora de créditos imobiliários e os 

CRIs como novo título que aumentaria o funding para o mercado de crédito imobiliário. 

 Segundo MARTINS (2011, p. 148 - 150) a securitização de recebíveis imobiliários é 

atualmente importante instrumento de financiamento das empresas que atuam no setor, em 

especial aquelas dedicadas à incorporação imobiliária, loteamentos e aluguel de bens imóveis, 

visto que essas atividades geram créditos futuros que poderão servir de lastro para obtenção 

de recursos financeiros para o próprio desenvolvimento do mercado.  

Esses certificados são títulos de crédito nominativo, de livre negociação, lastreados em 

créditos imobiliários e constituem promessas de pagamento em dinheiro e de emissão 

exclusiva das companhias securitizadora.  

No início, essa forma direta de aquisição dos créditos de uma empresa, o investidor 

substituía o cedente da operação, acompanhando o processo desde a concessão do crédito até 

a execução de uma dívida não honrada, conforme previsto art. 8º da seção V da Lei 9.514/97:  

 

Art. 8º A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual tais créditos 
são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante 
Termo de Securitização de Créditos, lavrado por uma companhia securitizadora, do 
qual constarão os seguintes elementos: 
I - a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreie a 
emissão, com a individuação do imóvel a que esteja vinculado e a indicação do 
Cartório de Registro de Imóveis em que esteja registrado e respectiva matrícula, 
bem como a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido; (Redação dada pela Lei 
nº 10.931, de 2004). 
II - a identificação dos títulos emitidos; 
III - a constituição de outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, se for o 
caso. 
Parágrafo único. Será permitida a securitização de créditos oriundos da alienação de 
unidades em edificação sob regime de incorporação nos moldes da Lei nº 4.591, de 
16 de dezembro de 1964. 
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Figura 5-Estrutura básica de uma operação de securitização no Brasil. 
FONTE: Brazilian Securities (2012,p.50) 
 
 

1. Os originadores submetem as informações referentes aos créditos imobiliários para 

análise das empresas de auditoria, contratadas pela Securitizadora;  

2. As empresas de auditoria dos créditos imobiliários irão auditar os créditos 

imobiliários verificando se estão enquadrados aos critérios de elegibilidade;  

3. Se os créditos imobiliários forem aprovados, os originadores irão emitir as 

escrituras de emissão de CCI;  

4. As CCI serão averbadas nos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis;  

5. As CCI averbadas serão encaminhadas às Instituições custodiantes, para custódia;  

6. As Instituições custodiantes providenciarão o registro escritural da(s) CCI no(s) 

sistema(s) da CETIP;  

7. Os originadores autorizarão as Instituições custodiantes a transferir as CCI para a 

Securitizadora; 

8. As Instituições Custodiantes transferem as  CCI para a Securitizadora; e  

9. A Securitizadora efetua o pagamento pela cessão dos Créditos Imobiliários, 

conforme estabelecido nos Contratos de Cessão. 

Modernamente, as operações de securitização tornaram-se um processo mais ágil, com 

a emissão de títulos representativos dos créditos adquiridos, o que possibilita a cessão indireta 

dos créditos a terceiros, no mesmo modelo que ocorre com os demais valores mobiliários, 

assumindo um processo de conversão de ativos em títulos. Essa titularização, é o instrumento 

de financiamento estruturado onde determinada entidade reúne seus interesses num fluxo de 

caixa identificável ao longo dos tempos, que transfere depois para os investidores sob a forma 

de títulos, assim atingindo o objetivo do financiamento (Campos et al., 2007). A 
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securitização, ainda, separa o ativo vendido do patrimônio do credor original de maneira que a 

eventual insolvência do cedente dos créditos não contamine os cessionários.  

 

Tabela 13- Evolução das Concessões consolidadas das operações de crédito com recursos 

livres referenciais - Financiamento imobiliário – Pessoa Jurídica e Física – Taxa de 

Mercado (TM). 

Data Concessão à PJ (1) Concessão à PF (2) Total (1+2) 

2000  $             154.073,00   $               89.804,00   $        243.877,00  

2001  $             185.645,00   $             250.196,00   $        435.841,00  

2002  $               94.103,00   $             157.920,00   $        252.023,00  

2003  $             252.953,00   $             149.811,00   $        402.764,00  

2004  $             160.287,00   $             204.870,00   $        365.157,00  

2005  $             278.967,00   $             235.090,00   $        514.057,00  

2006  $             630.691,00   $             605.851,00   $     1.236.542,00  

2007  $             557.256,00   $         1.449.088,00   $     2.006.344,00  

2008  $             744.817,00   $         1.999.902,00   $     2.744.719,00  

2009  $         1.234.320,00   $         2.190.291,00   $     3.424.611,00  

2010  $         2.083.179,00   $         4.674.029,00   $     6.757.208,00  

2011  $         5.156.481,00   $         9.827.556,00   $  14.984.037,00  
 

FONTE: Banco Central do Brasil – Elaborado pelo autor. 

 

É importante acrescentar que o instrumento de alienação fiduciária foi ratificado com a 

Lei nº 10.931/04 e com sua introdução no novo código civil, dando a esse recurso caráter 

mais real. Outra mudança de grande impacto para o mercado imobiliário que esta lei 

proporcionou  foi a disposição sobre o patrimônio de afetação, instrumento pelo qual se cria 

um patrimônio próprio para cada empreendimento, com contabilidade própria, alocação de 

recursos, custos separando-os da empresa-mãe, seja ela uma incorporadora ou construtora. 

Esse mecanismo evita que a empresa-mãe tome recursos junto às instituições financeiras e os 

use para rolar no mercado, seja para compra de outros empreendimentos e outras finalidades 

que não sejam para aquela construção específica. 
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Tabela 14 - Comparativo do Volume das carteiras de crédito imobiliário SFH e TM  - 

Dezembro/11 

 

Volume das carteiras de crédito imobiliário SFH e SFI em no 
mês de Dezembro de 2011 

Valores em bilhões de 
R$ 

Participação 
(%) 

Saldo da carteira de crédito habitacional no Sistema Financeiro da 
Habitação –SFH  

 $ 200.506,00  93,50% 

Saldo da carteira de crédito habitacional dentro do Sistema 
Financiamento Imobiliário – TM 

 $ 13.938,23  6,50% 

Total da carteira  $ 214.444,23  100,00% 
 

FONTE: Banco Central do Brasil. Elaboração: autor. 

 

Além da governança e segurança que este instrumento proporciona traz para o 

mercado de crédito, as empresas de construção civil que adotarem o modelo receberão um 

regime de tributação especial, permitindo, pois a redução de custos com o Fisco, além de 

elevar o volume das operações de Taxa de Mercado, em média de 75%, a partir de 2004, 

como pode verificar na tabela acima (MARTINS, 2011, p. 149). 

Mesmo com esse crescimento expressivo das operações de crédito imobiliário no SFI, 

sua representatividade diante o volume das operações do SFH ainda é pequena, como mostra 

a tabela 14. 

A palavra securitização é originária do termo em inglês  securitization, termo coerente 

com os valores mobiliários:  securities. Assim, o termo securitização é a conversão de 

empréstimos bancários e outros ativo em títulos para vendê-los a investidores. A instituição 

financeira que efetuou o crédito imobiliário ao cliente final, emite os certificados de 

recebíveis imobiliários, vendendo-os através das companhias securitizadora.  

A securitização de recebíveis teve sua origem nos Estados Unidos em 1970, quando as 

agências governamentais ligadas ao crédito hipotecário promoveram o desenvolvimento do 

mercado de títulos lastreados em hipotecas. Nessa época, os profissionais que atuavam no 

mercado definiam a securitização como a prática de estruturar e vender investimentos 

negociáveis de forma que seja distribuído amplamente entre diversos investidores  um risco 

que normalmente seria absorvido por um só credor.  O mercado de securitização iniciou-se 

com a venda de empréstimos hipotecários reunidos na forma de pool e garantidos pelo 

governo. A partir desta experiência, as instituições financeiras perceberam as vantagens desta 

nova técnica financeira, que visava o lastreamento de operações com recebíveis comerciais de 

emissões públicas de endividamento.  
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Segundo Securato (2009, p. 359) a origem da securitização foi em meados dos anos 

1980, nos Estados Unidos, com as operações de bonds de empresas corporativas, similares às 

notas promissórias, os bonds ou bônus que são obrigações de renda fixa emitida por empresas, 

bancos ou governo). Um bônus é um certificado de dívida no qual o emissor compromete-se a 

pagar um montante específico de juros em intervalos predeterminados, durante um período de 

tempo.  

A instituição emissora paga também o montante da emissão, ou seja, o principal da 

dívida, na data de vencimento desses títulos. Os títulos lançados nessa estrutura eram 

representados por um conjunto de recebíveis, especificadamente originados por operações de 

empréstimos ou financiamentos, e o fluxo de caixa dos títulos era o espelho do fluxo dos 

recebíveis (SECURATO, 2009, p. 360). 

Luxo (2007, p. 24) complementa a ideia acima, que até o período de 1970 não havia a 

preocupação de segregar o ativo, ou seja, os investidores assumiam o risco das instituições 

financeiras originadoras dos recebíveis e que somente após 1990 esse conceito de separação 

dos ativos do originador.  

Para Kothari (1999, p. 64) a securitização é a conversão de fluxos de caixas futuros 

com baixa liquidez em títulos mobiliários de alta liquidez pelos investidores que tem como 

garantia as receitas desse fluxo de caixa proveniente de juros sobre os empréstimos ou de 

outros recebíveis.  

No Brasil, seu surgimento se deu em um momento histórico peculiar. Na década de 

90, com as privatizações e a desestatização da economia, aliados a uma maior solidez na 

regulamentação, a negociação de crédito e o gerenciamento de investimentos próprios ficaram 

mais voláteis com a velocidade e a complexidade desse novo cenário. Dessa forma, tornou-se 

necessária a realização de uma reformulação na estrutura societária brasileira e uma 

profissionalização do mercado de capitais que passou a exigir títulos mais seguros e garantias 

mais sólidas nos moldes internacionais. Como consequência, o foco para a análise da 

classificação de riscos passou a ser a segregação de ativos. Apesar de as primeiras operações 

terem sido realizadas a partir da década de 90, foi no ano de 1997 que diversas companhias 

utilizaram-se da securitização como parte de sua estratégia de financiamento.  

A Lei nº 9.514/97 fixou pela primeira vez no Brasil as regras e características de uma  

operação de securitização. Os lastros das operações de CRIs são os créditos imobiliários. Nas 

ofertas públicas de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, realizadas nos 

termos da Instrução CVM nº 400 e da  Instrução  CVM  nº  414,  os  créditos  imobiliários  

que  lastreiam  a  emissão deverão obedecer ao limite máximo de 20,0% por devedor ou 
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coobrigado. No entanto,  esse  percentual  poderá  ser  excedido,  quando  o  devedor  ou  o 

coobrigado:  (i)  tenha  registro  de  companhia  aberta;  (ii)  seja  instituição financeira  ou  

equiparada;  ou  (iii)  seja  sociedade  empresarial  que  tenha  suas demonstrações financeiras 

relativas ao exercício social imediatamente anterior à data de emissão do CRI, auditadas por 

auditor independente registrado na CVM, hipótese em que tais demonstrações financeiras 

devem ser arquivadas na CVM periodicamente. 

A Instrução CVM nº 400 e da  Instrução  CVM  nº  414 regra ainda que as sociedades  

empresariais estão dispensadas  do arquivamento das demonstrações financeiras na CVM, nas 

hipóteses em que os  CRI:  (i)  sejam  objeto  de  oferta  pública  de  distribuição  que  tenha  

como público destinatário exclusivamente sociedades integrantes do mesmo grupo 

econômico,  e  seus  respectivos  administradores  e  acionistas  controladores, sendo vedada, 

neste caso, a negociação dos CRI no mercado secundário; ou (ii) possuam valor unitário igual 

ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais), e sejam objeto de oferta pública 

destinada à subscrição por não mais do que 20 investidores. Nesta hipótese, os CRI subscritos 

somente poderão ser negociados  pelo  titular  antes  de  completados  18  (dezoito)  meses  do 

encerramento da distribuição, caso a negociação se dê entre os titulares dos CRI, ou caso o 

titular aliene todos os CRI subscritos para um único investidor. 

Complementa ainda a instrução 414 da CVM, que a garantia das operações poderão 

ser flutuante, desde que, assegure o privilégio geral sobre o ativo do  emissor,  mas  não  

impedirá  a  negociação  dos  bens  que  compõem  esse ativo.  Poderá ainda contar com  

instituição  do  Regime  Fiduciário  sobre  os créditos  imobiliários.  Adicionalmente, os CRI 

contarão  com  as  garantias constituídas  em  relação  aos  créditos  imobiliários  que  lhes  

servem  de  lastro, bem  como  com  as  eventuais  garantias,  reais  ou  pessoais,  vinculadas 

diretamente à emissão. 

Instituto  que  permite  que  os  créditos  imobiliários  de  uma  operação  de  CRI 

sejam  destinados  exclusivamente  ao  pagamento  dos  CRI  aos  quais  estão vinculados  e  

às  despesas  e  obrigações  fiscais  oriundas  deste  processo, mantendo-se  apartados  do  

patrimônio  do  comum  do  Emissor  até  que  se complete o resgate de todos os referidos 

CRI. Tais créditos não são passíveis de constituição  de  garantias  ou  de  execução  por  

quaisquer  dos  credores  da emitente  do  CRI,  por  mais  privilegiados  que  sejam,  exceto  

em  relação  a determinados créditos de natureza fiscal, previdenciária e trabalhista. 

As operações poderão ter a taxa de juros fixa ou flutuante e sua correção monetária 

será calculada através de índice  de  preços  com  série  regularmente  calculada  e  de  

conhecimento público, IPCA ou IGPM. A atualização de valor é permitida desde que os 
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títulos tenham prazo e  periodicidade  de  reajuste  mínimos  de  um  ano.  Os  CRI  não  

podem  ser indexados a moedas estrangeiras. 

O pagamento do valor principal e dos juros são dados, normalmente,  através  de  

amortizações  periódicas  mensais  ou anuais,  não  existindo  exigência  de  intervalo  mínimo  

entre  os  pagamentos periódicos.  Outras  periodicidades  são  permitidas,  inclusive  

pagamento  de uma única vez no vencimento.  

A negociação é realizada diretamente entre as partes para ofertas públicas com 

montante de captação não superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Através de 

instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para montante de 

captação  superior  a  esse  valor.  Nas  ofertas  públicas  realizadas  com  esforços restritos de 

colocação, conforme Instrução CVM nº 476, é obrigatória a contratação de uma instituição 

intermediária. 

As operações de securitizações poderão ser realizadas sob duas formas:  

a) Securitização parcial: não utiliza uma SPE, sociedade de propósito específico para 

emissão e;  

b) Securitização efetiva: que terá a participação de uma SPE.  

MORAES (2008, p. 83) comenta que a securitização efetiva é mais segura para os 

investidores, pois em vez desses adquirirem  um valor mobiliário de emissão da sociedade 

originadora, que corre o risco de crédito dessa pessoa jurídica, o investidor adquirirá um título 

de origem de uma SPE.  

Kothari (1999, p. 78) alerta a respeito de algumas particularidades da securitização 

com real alternativa de captação de recursos, são elas: 

a) Facilidade de comercialização: considerada pelo autor como a principal no 

processo de securitização, passando desde a regulação e legislação das operações, 

no caso brasileiro, autorizada pela Lei 9.514/97 e a existência de mercado 

investido. 

b) Atratividade para o mercado: refere-se, exclusivamente, á liquidez dos títulos 

securitizados, que sejam atrativos para o mercado financeiro;  

c) Adequação do valor de face dos títulos à capacidade dos investidores: é o valor 

presente do título a ser emitido. Quanto menor esse valor, maior a possibilidade 

de investidores de menores portes também adquirirem, já os investidores de 

grande porte teriam títulos emitidos com valores de face maiores, assim podendo 

estruturar a securitização em lotes homogêneos e agrupados por faixa de valor de 

face.  
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d) Ambiente regulatório: ambiente regulatório que permita aos investidores análise 

transparente da capacidade de solvência dos ativos, possuindo um ambiente 

regulatório e legal, separando os ativos a serem securitizados dos ativos do 

originador. SANDO (1996, p. 89) complementa, que a existência de um processo 

eficiente de execução do bem e que transfira a transparência e que facilite a 

cobrança da dívida original, facilitando inclusive a recuperação do bem, no caso 

de inadimplência dos recebíveis.  

Já o Ambiente Macroeconômico, CARNEIRO; GOLDFAJN (2000, p. 6-8) afirmam 

que não há sistema de financiamento de longo prazo que possa funcionar de forma satisfatória 

sem a consolidação da estabilidade macroeconômica, com reduzidas taxas de juros da 

economia, taxas de desemprego, e principalmente no caso brasileiro, que as taxas de 

financiamento são subsidiadas pelo governo, através do baixo custo de captação dos recursos, 

o que dificulta a viabilização das operações de securitização. Caso contrário, conforme LEA 

(2000, p. 75), ou poucos adquirentes se interessariam pelo financiamento, ou outros teriam 

sérios problemas de inadimplência durante o contrato, resultando na quebra de confiança e 

interesse do investido dos títulos.  

 Os participantes do mercado de securitização brasileiro foi regulamentado junto à 

regulamentação do Sistema Financeiro Nacional que criou as companhias securitizadora 

imobiliárias, organizadas como sociedade por ações, tendo como objetivo mitigar e segregar 

os impactos de uma eventual falência, moratória ou outro evento de risco que possa resultar 

no não cumprimento do pagamento da dívida, representado pelo certificado recebível emitido 

(IBRAFI, 2008, p. 75).  

Com o objetivo de aumentar a liquidez no mercado secundário para os créditos 

imobiliários são adquiridos pelas companhias securitizadadoras e emitem novos certificados 

de recebíveis imobiliários (CRIs), lastreado em créditos oriundos do financiamento 

imobiliário ou dos CCIs que já foram emitidos por outros agentes, no mercado primário 

(Caixa Econômica, bancos, Sociedades de Crédito Imobiliários, Securitizadoras e as 

Associações e Poupança e empréstimos) que posteriormente serão transformados em valores 

mobiliários de Certificado de Recebíveis Imobiliários, os CRIs, conforme estrutura da figura 

02 (IBRAFI, 2008, p. 76). 

Para Lima Jr. (2009, p. 134) a estrutura padrão deverá possuir um agente responsável 

pela iniciação do processo: a instituição financeira, que tomou recursos junto a investidores e 

disponibiliza recursos a empresários para desenvolver suas incorporações e construções no 

mercado imobiliário. A securitização é efetuada por meio de companhias securitizadoras de 
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créditos  imobiliários, instituições não financeiras, constituídas sob a forma de sociedades por 

ações, que têm como objeto a aquisição e securitização dos créditos e a emissão e colocação 

dos certificados de recebíveis imobiliários no mercado (LUXO, 2007, p.78). 

Já para os investidores, são aplicações de recursos financeiros com risco de crédito 

associado ao pagamento ou liquidação da dívida total, assim assumindo o risco de crédito dos 

devedores do fluxo de recebíveis comercializado no processo de securitização.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 6: Estrutura do SFI: Início da Securitização 
FONTE: IBRAFI, 2008 

 

Segundo Securato (2009, p. 365) a companhia originadora de recebíveis é a empresa 

uma obrigação irretratável e que tenha qualquer fluxo de contas a receber, de vendas a prazo 

representando u que servirá de lastro dos títulos a serem emitidos pela sociedade de propósito 

específico (SPE). 

O autor ainda complementa que a SPE é a responsável pela elaboração da viabilidade 

da segregação dos riscos da companhia originadora, comprando os recebíveis da originadora e 

ao mesmo tempo, fazendo a emissão das debentures para os investidores. O agente fiduciário, 

ou trustee, é responsável pela supervisão  da liquidação dos títulos da carteira, e 

administração de todo o processo de securitização, representando legalmente os investidores. 

O próximo agente é a agência independente e autônoma de classificação de rating sendo a 

principal atividade de prover uma avaliação independente do risco de crédito de uma 
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operação, segundo uma classificação de risco, que expressa a probabilidade de inadimplência 

dos títulos avaliados. 

O Certificado de Recebíveis Imobiliários é um título de crédito nominativo, de livre 

negociação, lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em 

dinheiro. Trata-se de um título de crédito que se mostra apropriado ao financiamento de longo  

prazo, estando vinculado às condições dos financiamentos contratados com os  tomadores, 

além de reunir as condições de eficiência necessárias à concorrência no  mercado de capitais, 

ao conjugar a mobilidade e agilidade própria do mercado de valores mobiliários e a segurança 

necessária para garantir os interesses do público  investidor.  

É considerado um valor mobiliário, característica que lhe foi conferida pela Resolução  

nº 2.517, de 29 de junho de 1998 do Conselho Monetário Nacional. Somente podem ser 

emitidos por companhias securitizadoras e seu registro e negociação são realizados por meio 

dos sistemas centralizados de custódia e liquidação financeira de títulos privados. 

Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, com aproximadamente 

dez  anos de atuação no País, ele ainda não se encontra totalmente regulamentado, podendo 

ocorrer situações em que ainda não existam regras que o direcione, gerando,  assim, um risco 

aos  investidores, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Emissão e interpretar 

as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos Investidor. 

O mercado de securitização superou os R$ 50,00 bilhões em montante emitido em 

2011, uma cifra quase R$ 20,00 bilhões acima do nível no ano anterior, que era recorde 

histórico até então. O segmento de securitização imobiliária, medido pelo montante 

consolidado de emissões de CRI e de cotas de FIDC de lastro imobiliário, cresceu cerca de 

60,0% em 2011, atingindo um total de R$ 13,61 bilhões, o que corresponde a um aumento de 

mais de R$ 5,00 bilhões frente ao ano anterior conforme tabela 15 . 
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Tabela 15 - Volume de CRIs Depositados CETIP 
 
 

Ano 
Volume Negociado Variação (%) 

Número de 
Negócios 

Variação (%) 

Montante em R$ Anual (%) Acumulada (%)
Volume de 
Negócios 

Anual 
(%) 

Acumulada 
(%) 

2000             116.934.886,32  - - 2 - - 
2001             243.645.981,11  108,36% 108,36% 3 50,00% 50,00% 
2002             198.403.744,95  -18,57% 89,79% 1 -66,67% -16,67% 
2003               85.550.724,80  -56,88% 32,91% 4 300,00% 283,33% 
2004             404.498.652,63  372,82% 405,73% 8 100,00% 383,33% 
2005          1.406.322.126,79  247,67% 653,40% 21 162,50% 545,83% 
2006             384.589.347,54  -72,65% 580,75% 5 -76,19% 469,64% 
2007          1.014.790.467,58  163,86% 744,61% 9 80,00% 549,64% 
2008          4.556.066.353,51  348,97% 1093,58% 39 333,33% 882,98% 
2009          4.105.549.070,29  -9,89% 1083,69% 52 33,33% 916,31% 
2010          7.834.075.406,77  90,82% 1174,50% 42 -19,23% 897,08% 
2011        12.334.358.066,61  57,44% 1231,95% 32 -23,81% 873,27% 

 

FONTE: CETIP 
 

Este montante representa 27,1% do total do mercado de securitização, basicamente a 

mesma proporção do ano anterior. A composição dos lastros das emissões dos títulos de 

securitização imobiliária indicou, no último ano, uma retomada do crescimento da 

participação do lastro residencial versus o corporativo. O mesmo comportamento é observado 

quando as emissões são comparadas pelos ativos-lastro Crédito Imobiliário e Aluguel. 

Enquanto o primeiro apresentou uma taxa de crescimento de 120,9% no ano, o segundo 

cresceu apenas 4,0% no mesmo período conforme gráfico 15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15 - Estoque de CRIs 
FONTE: CETIP 
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O mercado de CRIs atingiu a marca aproximadamente de R$ 11 bilhões de volume 

negociado representando, conforme tabela  um crescimento em volume financeiro de  168%  e 

de 213% em volume de negociação atingindo seu patamar recorde histórico de 3.106 

negociações efetivas como podemos ver na tabela 16.  

 
Tabela 16 - Volume e Negócios de CRIs 

 
FONTE: CETIP 

 

Além da CETIP existe a possibilidade de adquirir CRIs através do mercado secundário 

pela BMFBovespa baseado em créditos imobiliários emitidos por sociedades securitizadora, 

podendo ser de duas formas: 

a) CRI Padronizado Performado: tem a característica os direitos de créditos 

garantidos por imóveis que possuam certidão de Habite-se;  

b) CRI  Não Performado: possuem direitos de créditos de imóveis não concluídos. 

A  rentabilidade os CRIs secundários  não possuem padrões de forma de rentabilidade 

e/ou reajustes, podendo ser pré ou pós fixados,  porém estão associados ao seu respectivo 

lastro e composição em CCIs. Dentre os 580 CRIs registrados historicamente, na 

BMFBovespa temos cerca de 48% que são indexados ao IGP-M, conforme tabela 19, e além 

de serem descontado a uma taxa de juros inicial, em média de 11,30% e prazo médio de 

vencimento de 162 meses, conforme anexo I.  

Ano 
Volume Negociado Variação (%) 

Número de 
Negócios 

Variação (%) 

Montante em R$ Anual (%) Acumulada (%) 
Volume de 
Negócios 

Anual (%)
Acumulada 

(%) 

2000 
                         

11.091.979,61  
- - 2 

- 
- 

2001 
                         

219.142.802,39  
1875,69% 1875,69% 28 1300,00% 1300,00% 

2002 
                         

193.831.837,59  
-11,55% 1864,14% 43 53,57% 1353,57% 

2003 
                         

98.103.888,95  
-49,39% 1814,75% 34 -20,93% 1332,64% 

2004 
                          

237.806.686,17  
142,40% 1957,15% 85 150,00% 1482,64% 

2005 
                         

196.237.241,28  
-17,48% 1939,67% 132 55,29% 1537,94% 

2006 
                         

255.698.269,60  
30,30% 1969,97% 49 -62,88% 1475,06% 

2007 
                          

237.901.844,44  
-6,96% 1963,01% 41 -16,33% 1458,73% 

2008 
                         

516.107.405,02  
116,94% 2079,95% 127 209,76% 1668,49% 

2009 
                         

1.622.626.654,36  
214,40% 2294,35% 1351 963,78% 2632,27% 

2010 
                          

4.066.898.174,88  
150,64% 2444,99% 992 -26,57% 2605,69% 

2011 
                        

10.911.607.664,23  
168,30% 2613,29% 3106 213,10% 2818,80% 
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Atualmente temos apenas 76 certificados de recebíveis imobiliários ativos listados na 

BMFBovespa com diferentes tipos de prazos e rentabilidades, conforme tabela 17.  

 
Tabela 17 - CRIs Listados na BMFBOVESPA 

 

Securitizadora  
  Volume Emitido em Milhões 

(R$)  
 Quantidade Total 

Emitida  
 Participação  

 Gaia Securit  1.531,89 303.858,00 25,86% 
 RBCapitalSec  1.055,39 3.873,00 17,82% 
 PDG Securit  755,40 3.184,00 12,75% 
 Brazilian SC  610,88 234.568,00 10,31% 
 BRC Securit  320,10 1.067,00 5,40% 

 RBCapitalRes  278,64 8.241,00 4,70% 
 Brazil Realt  270,00 900,00 4,56% 
 Altere Sec  251,67 822,00 4,25% 

 Wtorre SEC  149,70 468,00 2,53% 
 WTORRE VRJ  126,90 423,00 2,14% 

 Aetatis Sec  107,33 368,00 1,81% 
 Wtorre TC  94,80 316,00 1,60% 

 WTORRE PIC  90,00 90,00 1,52% 
 Imigrantes  71,29 236,00 1,20% 

 Wtorre CRJ  51,00 170,00 0,86% 
 BRPR 46 SEC  45,00 150,00 0,76% 
 Wtorre Fides  40,21 134,00 0,68% 

 Patria Sec  26,65 88,00 0,45% 
 Wtorre VPA  18,00 60,00 0,30% 
 Wtorre TSSP  14,40 48,00 0,24% 

 Fibra Sec  7,64 25,00 0,13% 
 Beta Securit  7,13 23,00 0,12% 

 Total Geral  5.924,02 559.112,00 100,00% 
 

FONTE: BMFBOVESPA 
 

 

Tabela 18 - Reajuste de CRIs 

Índices  de reajustes 
Número de Títulos  

(unid.) 
Participação/total 

IP-ÍNDICE DE POUPANÇA 1 0,17% 
DOF - CUPOM DE DOLAR 

FLUTUANTE 
2 0,44% 

INPC 3 0,52% 
IGP-DI 6 1,33% 

PRÉ FIXADO 21 3,62% 
CDI - CETIP 55 9,48% 

IPCA 101 17,13% 
TR 109 18,79% 

IGP-M 279 48,10% 
Total Geral 577 100% 

 
FONTE: BMFBOVESPA 
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As emissões de CRIs estão diretamente associadas  a condição de risco dos recebíveis, 

sendo assim é importante analisar a classificação de risco, o rating do título, que é fase 

compulsória para emissão título, conforme vimos anteriormente, e podemos verificar maiores 

detalhes das características de cada uma das agências de classificação de risco conforme 

Anexo I. 
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5.  METODOLOGIA DE PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e a quantitativa, que possibilita o 

reconhecimento da relação entre as diversas variáveis de captação de recursos necessários ao 

crédito imobiliário e ao desenvolvimento do sistema financeiro imobiliário.  

 

 

 5.1.  Técnicas de Pesquisa 

 

Segundo Yin (1989), as estratégias de pesquisa em Ciências Sociais podem ser 

divididas em:  

a) Experimental;  

b) Survey (levantamento); 

c) Histórica;  

d) Documental e;  

e) Estudo de caso.  

Barros e Lehfeld (2000, p. 78) explicam que: “Enquanto na pesquisa teórica o 

pesquisador está voltado a satisfazer uma necessidade intelectual de conhecer e compreender 

determinado fenômeno, na pesquisa aplicada ele busca orientação prática à solução imediata 

de problemas concretos do cotidiano”. 

Dessa forma, pode-se trabalhar com o estudo de caso na forma exploratória, descritiva 

ou explanatória. Ao abordar os procedimentos para a elaboração de um projeto, Yin (1989, p. 

27) define projeto de pesquisa como “ a sequencia lógica que conecta os dados empíricos às 

questões inicias de estudo da pesquisa e, por fim às suas conclusões”.  

Estudos exploratórios são conduzidos quando se pretende ganhar familiaridade com o 

fenômeno que se deseja estudar ou obter uma nova compreensão dele, podendo ser utilizados 

para definir um problema de pesquisa que ainda não é muito claro ou, então para criar novas 

hipóteses a serem testadas em estudos subsequentes (SELLTIZ et al., 1965, p. 59).  

Nesse sentido, o trabalho quantitativo é feito para explicar e testar as hipóteses em 

questão, utilizando-se a técnica de regressão e correlação. Conforme Kendall e Stuart (1961) 

“uma regressão estatística, por mais forte e sugestiva que seja, nunca pode estabelecer uma 

conexão causal: nossas ideias de causação devem se originar fora da estatística, em última 

análise, de alguma teoria”.  
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No presente trabalho, a técnica de pesquisa aplicada será a experimental: “consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, 

definir as formas de controle e observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 

1996 p. 107). O problema estudado faz parte da discussão  recente entre as entidades 

controladoras do mercado imobiliário  pretende contribuir com a questão do direcionamento 

do crédito imobiliário brasileiro e suas relações utilizando com ferramenta estatística de 

regressão múltipla.  

A regressão múltipla foi escolhida como ferramenta por estudarmos a dependência de 

uma variável em relação a diversas outras variáveis. Nesse trabalho foram analisadas as 

variáveis obtidas a partir dos bancos de dados das principais entidades e organismos 

associados ao mercado imobiliário, entre elas, ABECIP, Banco Central do Brasil, 

BMFBovespa, CEF, CETIP, IBGE e SECOVI. 

 

 

5.2.  Coleta de dados e descrição das variáveis: 

 

Quanto aos dados, foram coletado um conjunto de observações dos valores com 

frequência mensal, tendo seu limite histórico em função da alteração da metodologia pelo 

IBGE da taxa de desemprego, sendo assim foi utilizado utilizamos o intervalo de abril de 

2002 a março de 2012, consideramos os seguintes dados: 

a) Volume de crédito imobiliário: é o direcionamento de recursos da poupança 

destinados ao crédito imobiliário no SFH, em saldo de milhares de R$, considerando a 

aplicação da resolução nº 3932/2010l, que determina a aplicação de 65% dos recursos 

de poupança compulsoriamente ao crédito imobiliário (BACEN, 2012).  

b) PIB: o Produto Interno Bruto (PIB) representa o somatório de todas as riquezas 

produzidas a preços finais de uma determinada região. Trata-se de um dos indicadores 

mais importantes para a macroeconomia de um país e mensura a riqueza e a atividade 

econômica de um país. Os dados foram extraídos do banco de dados do IPEADATA, 

na forma mensal e em milhares de R$ a valores correntes (IPEADATA, 2012).  

c) Poupança ou caderneta de poupança: parcela da renda da população não destinada ao 

consumo e depositada na caderneta de poupança de  uma instituição financeira com o 

objetivo de ser investimento seguro e com rentabilidade garantida, valores expressos 

saldo de milhares de R$. 
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d) Taxa SELIC: é a taxa apurada no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), 

obtida através do cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de 

financiamento por um dia. Essas operações são lastreadas em títulos públicos federais, 

através das operações de mercado aberto, e registradas no referido sistema ou em 

câmaras de compensação e liquidação de ativos, na forma de operações 

compromissadas. Dados extraídos o banco de dados do BACEN, em percentual 

mensal. (BACEN, 2012). 

e) Rendimento médio: é a somatória entre os rendimentos médios reais efetivos mensal 

das pessoas ocupadas, incluindo os formais e informais. Dados extraídos do banco de 

dados do IBGE através da Pnad – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 

valores em R$ a preços correntes.  

f) Taxa referencial (TR): foi criada no Plano Collor II, com o objetivo de ser a taxa 

referencial dos juros aplicados no decorrer do mês. Em 1990, foi usada como fator 

indexador da economia. É utilizada no cálculo do rendimento de diversos 

investimentos, principalmente na correção da poupança e de alguns títulos públicos. 

Informações extraídas do banco de dados do Banco Central do Brasil em percentual 

acumulado mensal (CEF, 2012). 

g) Taxa de ocupação: é a relação entre o número de pessoas ocupadas e o número de 

pessoas economicamente ativas na semana de referência através da Pesquisa Mensal 

de Emprego - PME, implantada em 1980, produzindo indicadores para o 

acompanhamento conjuntural do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas de 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em 2001, 

o IBGE realizou uma revisão da pesquisa em todos os seus aspectos metodológicos e 

processuais, para que a investigação se ajustasse à realidade atual e continuasse 

produzindo indicadores para a análise conjuntural do mercado de trabalho 

metropolitano motivada em atender as novas recomendações da Organização 

Internacional do Trabalho. Devido a aplicação dessa nova metodologia, extraímos os 

dados no período de abril de 2002 à março de 2012, considerando os valores em 

percentual mensal.  (IBGE, 2012).  

h) Crédito imobiliário total: somatório dos recursos totais destinados e aplicados ao 

mercado de crédito imobiliário, tanto no âmbito do SFH como nas operações de taxa 

de mercado (TM) registradas no BACEN. Dados em milhares de R$ a valores 

correntes mensais.  
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Os dados acima foram utilizados para explicar a questão central do trabalho e para isso 

adotamos a técnicas estatísticas das regressões dos tipos univariada e multivariada através do 

software Stata 10.3.  

 

 

5.3. Testes e resultados 

 

O objetivo é verificar se, com a continuidade do constante crescimento do crédito 

imobiliário haverá necessidade de criação e implementação de uma nova ferramenta de 

captação para subsidiar os financiamentos e quais são as principais variáveis que explicam a 

variação do crédito imobiliário brasileiro, conforme tabela 10, podemos verificar que existe 

uma diferença entre a captação dos recursos direcionados, através da captação da poupança, e 

a concessão do crédito imobiliário.  

Portanto, para justificar o objetivo desta pesquisa houve a necessidade de utilizar o 

processo de regressão multivariado, considerando as variáveis acima mencionadas, porém as 

amostras foram adotadas todas com a periodicidade mensal conforme as descrições acima e 

posteriormente foram transformadas em taxas de variação, nos casos das variáveis que são 

nominais, foi adotado a seguinte fórmula: 

 

                  onde: 

 

 X1 = o valor atual;  

X (n-1) = é o valor da variável analisa no período anterior, chegando às seguintes 

denominações das variáveis: 

No caso das variáveis coletadas em taxas, foi transformado em taxa de crescimento, 

somando 1 no valor da variável.  

 Variável dependente : Taxa de variação do volume de crédito imobiliário denominado 

de icred_imob;  

Variáveis explanatórias: 

a) Taxa de variação do PIB – Ipib; 

b) Taxa de variação da Caderneta de poupança – Ipoup;  

c) Taxa de variação da SELIC – Iselicmes;  

d) Taxa da variação da renda Média – Varrenda 
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e) Taxa da variação da Taxa Referencial (TR) – Itr 

f) Taxa da variação  da taxa de ocupação – Iocupacao 

g) Taxa da variação do volume total de crédito imobiliário – Icred_Tot 

Com a utilização do software Stata foi testada a regressão de financiamentos 

(financiamentos) com saldo de poupança (saldopou) conforme abaixo: 

 

reg   financiamentos  saldopou 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     120 
-------------+------------------------------           F(  1,   118) = 2671.21 
       Model |  4.5679e+17     1  4.5679e+17           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  2.0178e+16   118  1.7100e+14           R-squared     =  0.9577 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9573 
       Total |  4.7696e+17   119  4.0081e+15           Root MSE      =  1.3e+07 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
financiame~s |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
    saldopou |   .8431303   .0163133    51.68   0.000     .8108256     .875435 
       _cons |  -6.47e+07    3235576   -20.00   0.000    -7.11e+07   -5.83e+07 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi verificado que o resultado de 0,95 para o R-quadrado ajustado evidencia que há 

elevada correlação entre as variáveis no período analisado, desta forma, a variável saldo 

poupança foi desprezada do modelo.  

Em continuidade ao processo de elaboração do modelo foi testada a regressão de 

volume de crédito, em R$, com o saldo de poupança, em R$,  para verificação da relação do 

estoque monetário de poupança como fonte de financiamento, obtendo os resultados abaixo: 

 

reg    credito saldopou 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     120 
-------------+------------------------------           F(  1,   118) =21191.74 
       Model |  3.2641e+19     1  3.2641e+19           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  1.8175e+17   118  1.5403e+15           R-squared     =  0.9945 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9944 
       Total |  3.2823e+19   119  2.7582e+17           Root MSE      =  3.9e+07 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
     credito |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
    saldopou |   7.127242   .0489596   145.57   0.000     7.030288    7.224195 
       _cons |  -3.69e+08    9710664   -37.96   0.000    -3.88e+08   -3.49e+08 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Como ocorrido na regressão anterior, o R-quadrado, novamente, resultou num valor 

elevado, e consequentemente, a variável saldo de poupança foi eliminada do modelo pelo 

motivo de forte evidencia de elevada correlação.  

Utilizando as variáveis de volume de crédito imobiliário e saldo de poupança, 

testamos as variáveis para verificação do cumprimento do direcionamento dos recursos da 

poupança destinados ao crédito imobiliário, conforme resultado abaixo, também foi verificado 
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a evidência de elevada correlação motivada pelo valor do R-quadrado ajustado, tornando a 

variável saldo de poupança para a função do crédito como não explicativa.  

 

reg  credito_imob saldopou 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     120 
-------------+------------------------------           F(  1,   118) = 1332.71 
       Model |  246918.629     1  246918.629           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  21862.4377   118  185.274895           R-squared     =  0.9187 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9180 
       Total |  268781.066   119  2258.66442           Root MSE      =  13.612 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
credito_imob |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
    saldopou |   6.20e-07   1.70e-08    36.51   0.000     5.86e-07    6.54e-07 
       _cons |  -55.49296   3.367884   -16.48   0.000    -62.16229   -48.82363 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Através dessa última regressão foi verificado que, no período analisado, há o 

cumprimento da exigibilidade do direcionamento dos recursos de poupança para o crédito 

imobiliário conforme a resolução nº 3932 do Banco Central do Brasil, que obriga os bancos 

destinarem 65% da captação da poupança ao mercado imobiliário.  

Ainda com a utilização do software Stata examinou a existência de correlação entre as 

variáveis e suas derivações conforme a matriz de correlação abaixo: 

 

pibmensreal saldopou iselicmes varrenda ipib varspoup itr iocupacao credito_imob icred_imob icred_tot

pibmensreal 1

saldopou 0,9756 1

iselicmes ‐0,7782 ‐0,7352 1

varrenda 0,0548 0,0177 ‐0,0956 1

ipib ‐0,0788 ‐0,0211 ‐0,1132 0,2128 1

varspoup 0,1774 0,0983 ‐0,3103 0,4788 ‐0,16 1

itr ‐0,63 ‐0,6048 0,9396 ‐0,1391 ‐0,2059 ‐0,2637 1

iocupacao 0,0375 ‐0,0242 ‐0,0558 ‐0,191 ‐0,122 0,1924 ‐0,0682 1

credito_imob 0,9068 0,9585 ‐0,5923 0,0199 ‐0,0127 0,0512 ‐0,4913 ‐0,0355 1

icred_imob 0,8246 0,7848 ‐0,7126 0,0272 0,0161 0,166 ‐0,5615 ‐0,0104 0,6502 1

icred_tot 0,1318 0,0405 ‐0,2536 0,0447 0,0423 0,2563 ‐0,2625 0,4002 ‐0,0199 0,1133 1  

 

Diante desse resultado, algumas variáveis que apresentaram resultados próximos do 

limite de 5% de aceitação e com a finalidade de verificar a correlação entre elas, de forma 

isolada, foi considerada, em especial, as variáveis crédito imobiliário e PIB. 

Embora, no período analisado, o PIB e o crédito imobiliário, em valores nominais 

correntes, estejam altamente correlacionados, 0,9068, ou seja, caso o PIB cresça, em valores 

nominais,  os valores do crédito imobiliário também crescem mas ao analisar as mesmas 

variáveis, porém sob o taxa de variação, já não há a elevada correlação, ou seja, o crescimento 

do PIB (iPIB) não tem correlação com a taxa de variação de crédito imobiliário motivado pelo 

fator econômico dos descasamento entre a criação de renda e sua distribuição na liquidez da 
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economia, desta forma, a variável PIB foi eliminada do processo de modelagem, conforme 

regressão abaixo, considerando as seguintes variáveis: icred_imob  ipib 

 

     Source |       SS       df       MS              Number of obs =     120 
-------------+------------------------------           F(  1,   118) =    0.03 
       Model |  5.4508e-06     1  5.4508e-06           Prob > F      =  0.8617 
    Residual |  .021107578   118  .000178878           R-squared     =  0.0003 
-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0082 
       Total |  .021113028   119   .00017742           Root MSE      =  .01337 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  icred_imob |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        ipib |   .0056437   .0323301     0.17   0.862    -.0583788    .0696661 
       _cons |   1.012736   .0326789    30.99   0.000     .9480232    1.077449 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi desconsiderada no trabalho, como as outras conforme a matriz de correlação, pois 

há elevada correlação, P=0.862, entre as variáveis taxa de variação de crédito imobiliário e 

taxa de variação do PIB. 

Ao testar o modelo, eliminando as variáveis com evidências elevadas de correlação 

verificada através da matriz de correlação, tivemos a seguinte regressão: 

 

reg  icred_imob   txdesemp itr iselic 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     120 
-------------+------------------------------           F(  3,   116) =   74.60 
       Model |  .013905505     3  .004635168           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  .007207523   116  .000062134           R-squared     =  0.6586 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6498 
       Total |  .021113028   119   .00017742           Root MSE      =  .00788 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  icred_imob |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
    txdesemp |  -.0030124   .0007206    -4.18   0.000    -.0044397   -.0015851 
         itr |   7.773593   2.017443     3.85   0.000     3.777793    11.76939 
   iselicmes |  -4.180975   .7857338    -5.32   0.000     -5.73722    -2.62473 
       _cons |   -2.50816   1.331836    -1.88   0.062    -5.146029    .1297099 
------------------------------------------------------------------------------  

 

Os resultados deram, aparentemente significativos, porém ao fazer a análise do VIF, 

da multicolinearidade, foi verificado que, para o período analisado havia elevada 

multicolineariadade, conforme abaixo, sendo assim, a variável iTR foi eliminada do modelo, 

justificada pelo fato dela ser a forma de de reajustes dos contratos imobiliários e, também 

estar presente na fórmula de cálculo da rentabilidade da poupança.  

 

    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
   iselicmes |     13.63    0.073344 
         itr |      9.89    0.101140 
    txdesemp |      2.52    0.397390 
-------------+---------------------- 
    Mean VIF |      8.68 

 



97 
 

Sendo assim, as variáveis que foram aceitas e utilizadas no trabalho são: icred_imob   

iselicmes txdesemp e o resultado da regressão multivariada conforme abaixo:  

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     120 
-------------+------------------------------           F(  2,   117) =   93.42 
       Model |     .012983     2    .0064915           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  .008130029   117  .000069487           R-squared     =  0.6149 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6083 
       Total |  .021113028   119   .00017742           Root MSE      =  .00834 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  icred_imob |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   iselicmes |  -1.404964   .3316248    -4.24   0.000    -2.061729   -.7481982 
    txdesemp |  -.0040401    .000708    -5.71   0.000    -.0054422    -.002638 
       _cons |   2.480689   .3301385     7.51   0.000     1.826867    3.134511 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Resultando na seguinte equação: 

 

 

 

onde: 

Icredimob = Taxa de variação do crédito imobiliário 

Txdesemp = Taxa de desemprego 

Iselicmes = Taxa Selic por mês 

 

Considerando o resultado positivo para correlação, as variáveis foram testadas para a 

verificação de heterocedasticidade, através do texto de Breusch-Pagan, ou seja, a verificação 

da variância dos resíduos gerados pela estimação do modelo deverá ser constante 

(GUJARATI, 2006).  

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of icred_imob 
 
         chi2(1)      =     0.00 
         Prob > chi2  =   0.9979 

 

Resultado: não há presença de heterocedasticidade, modelo aceito. Em continuidade 

ao processo de aceitação da equação, foi testada a multicolinearidade, com a finalidade de 

verificar a correlação entre as duas variáveis explicativas, principalmente por se tratar de 

variáveis econômicas não experimentais, iselicmes e txdesemp, envolvendo entre uma delas e 

as demais, a explicação do mesmo fenômeno (GUJARATI, 2006).  
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    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
   iselicmes |      2.17    0.460465 
    txdesemp |      2.17    0.460465 
-------------+---------------------- 
    Mean VIF |      2.17 

 

Equação aceita, pois não foi verificada presença de multicolinearidade elevada, 

conforme acima e por último foi analisada e aceita a normalidade do erro, pois há evidências 

de que os resíduos provém de uma distribuição normal, conforme, respectivamente, a 

demonstração e o gráfico 15 abaixo:  

 

   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
        erro |       120    6.43e-12    .0082656  -.0178716   .0259589 
 
. ksmirnov erro = normal((erro- 6.43e-12 )/.0082656) 
 
One-sample Kolmogorov-Smirnov test against theoretical distribution 
           normal((erro- 6.43e-12 )/.0082656) 
 
 Smaller group       D       P-value  Corrected 
 ---------------------------------------------- 
 erro:               0.0486    0.568 
 Cumulative:        -0.0282    0.826 
 Combined K-S:       0.0486    0.940      0.925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 - Curva Normal do Erro da Equação- 

Diante da aceitação estatística da equação acima, podemos observar que a taxa de 

variação do crédito imobiliário está negativamente relacionado com a taxa de desemprego e 

com a taxa SELIC, desta forma, há evidências estatísticas de que para o  período analisado 
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que, tendo havido um aumento no índice de desemprego e na taxa SELIC, as pessoas 

tenderam a não demandarem crédito.  

O fato observado é em função da disposição para o endividamento, quando se tem 

uma receita maior, por outro lado, quando o custo da dívida se torna alto, os demandantes 

preferiram não se endividar, ou seja, reduzindo a demanda pelas diversas formas de crédito, 

entre eles o crédito imobiliário, por exemplo.  

Dando continuidade para o as perspectivas de novas ferramentas de captação de 

recursos para o crédito imobiliário, deve-se observar que em função do direcionamento 

obrigatório, para anemizar o problema dos desequilíbrios entre a oferta e a demanda, a 

solução viria com a adoção do modelo mais flexível a respeito dos indexadores dos contratos 

utilizados atualmente, como a TR para o tomador do crédito e, no caso do mercado de 

securitização, o IGP-M, ambos influenciados pela taxa SELIC. 

Carneiro; Goldfajn (2010) realizam uma ampla discussão sobre qual indicador seria 

adequado para substituir a TR na correção das dívidas imobiliárias, confrontando-se as 

vantagens e desvantagens dessa utilização. A combinação entre taxa de juros reais e 

indexadores refletirá as condições de equilíbrio competitivo na rentabilidade dos 

investimentos de recursos para médio e longo prazos.  

Os autores complementam ainda, que seguindo o modelo do Chile, caso o indexador 

escolhido entre as partes contratantes seja o IGP-M, a taxa de juros nominal desse contrato  

seria igual a IGP-M + X% a.a., já se o indexador escolhido for a TR,  a taxa de juros real 

contratada será de Y% a.a. e a taxa real de TR + Y% a.a., ajustando assim os contratos entre 

os devedores (tomadores de recursos) e os aplicadores (compradores de operações de 

securitização), “é importante ressaltar que a padronização dos contratos que regulam as letras 

hipotecárias a serem negociadas no mercado secundário deve ser preferivelmente 

padronizado, de forma a facilitar tal negociação”.  
A flexibilização referente às taxas de indexação dos contratos seria a expectativa do 

IGP-M abaixo da TR, e os tomadores de empréstimos fariam a indexação com IGP-M. O 

excesso de demanda iria fazer com a taxa de juros reais dos empréstimos indexados elevasse 

e, simultaneamente, a procura por empréstimos indexados à TR iria se reduzir, e as aplicações 

indexadas a ela aumentariam, provocando o excesso de oferta de fundos, desta forma, 

reduzindo a taxa de juros real dos empréstimos indexados à TR, mantendo as taxas contratuais 

equilibradas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Brasil sofre de um grande déficit de financiamento á habitação. Muitos foram os 

motivos dessa situação verificada nessa dissertação através de pesquisa bibliográfica e 

aplicada utilizando a forma exploratória e descritiva (YIN, 1989, p.27).  

A possibilidade de o Brasil continuar o processo de estabilidade monetária nos 

próximos anos, associado ao fato de ser pertencente aos países emergentes (BRICs) e com 

maior capacidade de investimentos diretos do exterior (IDE), abre perspectivas de uma 

elevação e aperfeiçoamento das atividades produtivas e financeiras. Desta forma, gerando 

necessidades de investimentos em infraestrutura, principalmente em políticas públicas sociais 

no setor da habitação.  

Caso a economia continue nessa situação de crescimento, a evolução da renda e dos 

mercados conduz à necessidade de implantação de novas linhas de produção de bens e 

serviços e ferramentas financeiras para atender a sociedade, cuja operacionalização se inicia 

pela instalação física, refletindo-se, por consequência, no mercado imobiliário. 

Os movimentos do mercado imobiliário e de base imobiliária (instrumentos 

financeiros) são semelhantes e apresentam ritmos que diferem no andamento de seus 

resultados de não especialização no setor. Ainda que se estabeleça um vínculo claro entre os 

movimentos macroeconômicos e os do setor, sua derivação passa pela participação acentuada 

de capitais presentes na economia sem compromisso com um setor econômico específico e 

que mergulham nestes mercados quando seus movimentos ascendentes são detectados. 

Nesse cenário, verificamos que o crescimento pela demanda por financiamentos 

imobiliários no Brasil teve recorde em 2011, foram financiados R$ 23,7 bilhões a mais 

passando por um crescimento de 42% em relação a 2010, alcançando o maior volume já 

registrado no país com R$ 79,9 bilhões, chegando a 4,7% do PIB em 2011, ao ano anterior.  

No ano passado, a captação líquida da poupança atingiu R$ 9,4 bilhões e o saldo das 

cadernetas de poupança no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) aumentou 

10% sobre 2010 totalizando R$ 330,6 bilhões, disponibilizando mais recursos para o crédito 

imobiliário. 

De acordo com os estudos da ABECIP, a previsão é manter o crédito imobiliário em 

alta em 2012, mas o ritmo de crescimento deverá ser um pouco mais lento com um aumento 

em torno de 30%, porém esse avanço esperado será muito expressivo, devendo chegar 

alcançar R$ 103,9 bilhões.  
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Tomando por base o bom desempenho da economia brasileira espera-se que a 

participação do crédito imobiliário passe a ser 10% do PIB nos próximos anos, assim 

nascendo a necessidade de estudar novas alternativas de captação de  recursos, além da 

poupança, sendo questionada, junto às autoridades monetárias a maior regulação e 

regulamentação das operações de securitização.  

Um dos maiores desafios que deve enfrentar o sistema de financiamento imobiliário é 

o de ampliar as formas de captação de recursos. Com a redução mais generalizada das taxas 

de juros praticadas no país, novos agentes podem passar a integrar esse mercado. Na medida 

em que se consiga ampliar a captação, pela entrada de mais participantes (seguradoras, fundos 

de pensão), pode ser realizada uma desregulamentação gradativa do mercado, por meio da 

canalização dos recursos adicionais para os diferentes segmentos e faixas de renda, 

flexibilizando as regras de direcionamento de crédito. 

Os princípios de alocação do crédito entre as camadas socioeconômicas levam em 

conta as características do panorama habitacional brasileiro. Assim, dadas as disparidades na 

distribuição da riqueza nacional e a permanência de uma parcela importante da população em 

estratos de renda bastante reduzida, os mais pobres devem necessariamente ser atendidos por 

subsídios, nascendo a importância da elaboração de novos instrumentos financeiros para a 

política habitacionais que tenham taxas de juros menores e sustentáveis.  

A estabilidade econômica dada através da redução contínua da taxa de desemprego 

saindo de patamares superiores a 10% ao mês na década de 1980 para  inferiores a 5,7 em 

2012, fazendo com que a distribuição de renda aumente, e desta forma, distintas modalidades 

de crédito aparecem como mais adequadas à realidade desse mercado.  

 Nesse sentido de redução de taxas de juros e criação de fontes alternativas de 

captação de recursos destinados ao mercado imobiliário que a securitização deve ter função, 

porém não é isso que vemos, tendo em vista que, essa ferramenta financeira tem captação de 

recursos com custo mais elevado, em média de 11% de deságio e a indexação  seu índice de 

correção não é o mesmo utilizado nos contratos imobiliários, a Taxa Referencial. 

Portanto, é necessário refletir sobre formas alternativas para o cumprimento das 

exigibilidades de aplicação durante a vigência de um modelo de transição, além de rediscutir 

as atividades de securitização de títulos imobiliários e os critérios de cumprimento de 

exigibilidades de aplicação dos recursos das cadernetas de poupança, bem como as iniciativas 

para desregulamentação e flexibilização do mercado levando em consideração ampliar as 

modalidades de financiamento direto à produção e incorporação imobiliária através da 

elevação da liquidez do mercado secundário de CRI.  
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Anexo I – Características e definições das principais agências de classificação de 

risco atuantes no mercado de CRI brasileiro.  

 

Temos seis empresas de classificação de risco atuando nesse mercado com 

classificações diferente, são elas: 

Moody´s Investors: presta serviços de rating da mais alta qualidade aos investidores e 

emissores do Brasil desde 1997. Hoje, a Moody’s atribui ratings a centenas de emissores 

corporativos, estruturados e financeiros. Os analistas da Moody’s Brasil cobrem uma 

variedade de setores, incluindo bancos, seguradoras, gestores de recursos, empresas dos mais 

diversos setores, companhias de infraestrutura e project finance, além de operações 

estruturadas, como os CRIs (Moody´s, 2012). Considera sua classificação de risco conforme 

tabela 19: 

 

Tabela 19 - Significado do Grau de Risco (Rating) – Moody´s  

Grau de Investimento - Longo Prazo (mais que 1 ano) Significado 

Aaa Gilt edged - O mais alto grau 

Aa1, Aa2, Aa3   Grau alto  

A1, A2, A3 Grau médio-alto  

Baa1, Baa2, Baa3  Grau médio 

 

Grau Especulativo Significado 

Ba1, Ba2, Ba2  Elementos especulativos 

B1, B2, B3 Carece de características de um investimetno desejável 

Caa1, Caa2, Caa3 Papéis de fraca condição 

Ca Altamente Especulativo 

C O mais baixo rating, perspectivas extremamente fracas de atingir 
qualquer condição real de investimento 

 

FONTE: Moody´s Brasil (2012) 
 

LF Rating: foi criada em 2002 como complemento dos serviços de avaliação de 

instituições financeiras e não financeiras que a Lopes Filho & Associados já realizava há 26 

anos. É formada por profissionais de elevada experiência em avaliação corporativa, que 

uniram seus conhecimentos para prover o mercado brasileiro de serviços de análise de risco 

de todas as modalidades, baseados em três princípios fundamentais: Independência entre o 

processo e o objeto de classificação, transparência dos fundamentos da classificação e 
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capacidade técnica e ética irreprovável de todos os envolvidos na classificação e seus 

significados, conforme tabela 20.. 

 

Tabela 20 - Significado do Grau de Risco (Rating) –LF Rating 

Classificação de risco Significado 

AAA 
Esta classificação é dada apenas para obrigações com excelentes garantias primárias, 
secundárias e terciárias, com alta liquidez e valor compatível com o valor do principal 
corrigido, acrescido dos juros. O risco de inadimplência é praticamente nulo. 

AA 
As obrigações classificadas nesta faixa apresentam muito boas garantias primárias, 
secundárias e terciárias, com liquidez e valor compatível com o valor do principal 
corrigido, acrescido dos juros. O risco de inadimplência é muito baixo. 

A 

As obrigações classificadas nesta faixa apresentam boas garantias primárias, 
secundárias e terciárias, com liquidez menor que às da faixa anterior e valor compatível 
com o valor do principal corrigido, acrescido dos juros da obrigação. O risco de 
inadimplência é baixo. 

BBB 
Nesta faixa estão as obrigações que apresentam garantias primárias, secundárias e 
terciárias que ainda permitem a realização do valor principal corrigido, acrescido dos 
juros da obrigação. Risco de inadimplência baixo, mas superior ao da faixa anterior. 

BB 

Nesta faixa estão as obrigações que apresentam garantias primárias, secundárias e 
terciárias com maiores probabilidades de realização em valor menor que o valor do 
principal corrigido, acrescido dos juros do que às da faixa superior. Risco de 
inadimplência provável. 

B 
As obrigações desta faixa possuem garantias primárias, secundárias ou terciárias com 
pouca possibilidade de cobrirem o pagamento do principal corrigido, acrescido dos 
juros da obrigação. Risco de inadimplência elevado. 

C 
As obrigações que recebem esta classificação possuem garantias insuficientes para 
honrarem os compromissos de principal corrigido, acrescido dos juros da obrigação. 
Risco de inadimplência quase certo. 

D Nesta faixa estão as obrigações que já se encontram em processo de inadimplência. 
 

FONTE: LF Rating (2012). 
 

SR Rating: Estabelecida pioneiramente em 1993, a SR Rating se destaca por sua 

reputação impecável, construída ao longo de quase duas décadas. A SR Rating se esmera por 

sua independência ao entregar aos investidores análises cujos riscos são mensurados com 

tempestividade, precisão e imparcialidade. A "Escala br" é uma adaptação da escala global ao 

ambiente local, adotada pela SR para se aproximar dos chamados “ratings em escala 

nacional” adotados por outras agências em funcionamento no Brasil. Seu uso é restrito a 

comparações de força financeira relativa no universo de ratings locais atribuídos por cada 

agência. É importante ressaltar que as escalas nacionais de cada agência são diferentes umas 

das outras, apesar de todas adotarem as mesmas letras do alfabeto em suas notações. As notas 

da SR em Equivalência BR apresentam diferença que pode variar entre três e cinco degraus, 

sempre para cima, em relação à nota global. Cada avaliação é apreciada com base em suas 
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próprias características e, portanto não existe uma regra de diferença automática que possa ser 

aplicável como vemos na Figura 7. 

 

 

Figura 7 -  Significado do Grau de Risco (Rating) –SR Rating 
FONTE: SR Rating 

 

 Austing Rating: A Austin Rating é uma agência classificadora de risco de crédito de 

origem brasileira. Foi a primeira empresa nacional a conceder ratings no Brasil. Além do 

pioneirismo na classificação de risco de crédito, a empresa se caracteriza pelo 

desenvolvimento de metodologia própria, a qual adapta padrões internacionais ao mercado 

financeiro nacional e suas particularidades, considera sua classificação conforme tabela 21.  
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Tabela 21 - Significado do Grau de Risco (Rating) –Austing Rating 

Grau de 
Investimento 

Significado 

AAA 
Obrigações protegidas por excepcionais margens de cobertura para o pagamento de 
juros e principal. Obrigações suportadas por garantias sólidas sendo consideradas como 
a pagamento é extremamente forte. O risco de crédito é quase nulo  

AA 
Obrigações protegidas por ótimas margens de cobertura para o pagamento de juros e 
principal. Obrigações suportadas por garantias sólidas.  A capacidade de pagamento é 
muito forte. O risco de crédito é muito baixo 

A 
Obrigações protegidas por elevadas margens de cobertura para o pagamento de juros e 
principal. Obrigações suportadas por garantias seguras. A capacidade de pagamento é 
forte. O risco de crédito é baixo 

BBB 
Obrigações protegidas por boas margens de cobertura para o pagamento de juros e 
principal. Obrigações suportadas por garantias seguras. A capacidade de pagamento é 
adequada. O risco de crédito é moderado 

BB 

Obrigações protegidas por moderadas margens de cobertura para o pagamento de juros 
e principal. Obrigações suportadas por garantias moderadas e apresentam menor 
probabilidade de  default entre os títulos com grau  
especulativo. A capacidade de pagamento é fraca. O risco de crédito é relevante. 

B 
Obrigações protegidas por moderadas margens de cobertura para o pagamento de juros 
e principal. Obrigações  suportadas por garantias fracas. A capacidade de pagamento é 
muito fraca. O risco de crédito é Alto. 

CCC 
Obrigações pouco protegidas pelas circunstâncias operacionais desfavoráveis da 
instituição. Obrigações  suportadas por garantias fracas. A capacidade de pagamento é 
extremamente fraca. O risco de crédito é muito alto 

CC,C 
Obrigações desprotegidas pelas circunstâncias operacionais negativas da instituição. 
Obrigações não suportadas  por garantias. Existe uma grande incerteza quanto ao 
pagamento dos juros e principal. O risco de crédito é  extremamente alto. 

D Pagamento em situação de Default. 
 

FONTE: Austing Rating 
 

Fitch Rating: O Grupo Fitch é constituído sobre base sólida. A Fitch é resultado da 

fusão, em abril de 2000, entre a Fitch IBCA (oriunda da fusão em dezembro de 1997 entre a 

Fitch Investor Services de Nova York e a IBCA Limited de Londres) com a Duff & Phelps 

Credit Rating Co. de Chicago. Em 1º de dezembro de 2000, a Fitch adquiriu a agência 

americana Thomson BankWatch, especializada em análise de instituições financeiras. A 

agência tem presença de rating em mais de 90 países, com um staff analítico e profissional de 

2.101 pessoas, distribuídas por 50 escritórios no mundo inteiro. A Fitch atribui classificações 

para instituições financeiras, empresas, operações estruturadas, seguradoras, fundos de 

investimentos, gestores de recursos, ratings soberanos e mercados financeiros públicos. A 

Fitch é uma das três agências de rating com massa crítica em todas as áreas de classificação 

de risco e reconhecida por todas as autoridades reguladoras, fornecendo ratings e pesquisa 

com a mais alta qualidade a investidores de mercados de capital globais. A agência atribui 

ratings a instituições financeiras, sendo 3.231 bancos, 105 países e cerca de 1.700 empresas; e 
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monitora 6.689 financiamentos estruturados no mercado norte-americano e 45 mil títulos 

municipais para os quais foram atribuídas classificações e significados, conforme tabela 22. 

 

Tabela 22 - Significado do Grau de Risco (Rating) –Fitch Rating 

Classificação de risco Significado 

AAA (bra) 

Denota o mais alto rating atribuído pela Fitch em sua Escala de Rating Nacional para 
aquele país. Este rating é atribuído ao “melhor” risco de crédito comparado a todos os 
outros emissores ou emissões do mesmo país e normalmente será atribuído a todas as 
obrigações emitidas ou garantidas pelo governo federal. 

AA (bra) 
Denota um risco de crédito muito baixo comparado a outros emissores ou emissões do 
mesmo país. O risco de crédito embutido nessas obrigações difere apenas levemente do 
risco das obrigações com o mais alto rating daquele mesmo país. 

A (bra) 

Denota um risco de crédito baixo comparado a outros emissores ou emissões do mesmo 
país. Contudo, mudanças adversas nas condições dos negócios, econômicas ou 
financeiras podem afetar mais a capacidade de pagamento dessas obrigações no prazo 
esperado do que no caso das categorias de ratings mais elevados. 

BBB (bra) 

Denota um adequado risco de crédito comparado a outros emissores ou emissões do 
mesmo país. Todavia, mudanças adversas nas condições dos negócios, econômicas ou 
financeiras têm maior probabilidade de afetar a capacidade de pagamento dessas 
obrigações no prazo esperado do que no caso das categorias de ratings superiores. 

BB (bra) 

Denota um risco de crédito relativamente fraco comparado a outros emissores ou 
emissões do mesmo país. No âmbito do país, a capacidade de pagamento, no prazo 
esperado, dessas obrigações é incerta e permanece mais vulnerável a mudanças adversas 
nas condições dos negócios, econômicas ou financeiras ao longo do tempo. 

B (bra) 

Denota um risco de crédito significativamente fraco comparado a outros emissores ou 
emissões do mesmo país. Os compromissos financeiros correntes estão sendo honrados, 
mas a margem de segurança permanece limitada e a manutenção da capacidade de 
pagamento, no prazo esperado, depende de condições favoráveis dos negócios, 
econômicas ou financeiras. 

CCC (bra), CC (bra), 
C (bra) 

Estas categorias de Rating Nacional denotam um risco de crédito extremamente fraco 
comparado a outros emissores ou emissões do mesmo país. A capacidade de honrar os 
compromissos depende apenas da continuação de condições favoráveis dos negócios, 
econômicas ou financeiras. 

DDD (bra), DD (bra), 
D (bra) 

Estas categorias de Rating Nacional são atribuídas a emissores ou obrigações que estão 
inadimplentes no momento. 

 

FONTE: Fitch Rating 
 

Standard & Poor´s: Com escritórios em 23 países e uma história de mais de 150 anos, 

a Standard & Poor's é conhecida por investidores do mundo todo como líder serviços de 

inteligência no mercado financeiro. Atualmente, a Standard & Poor's dedica seus esforços 

para fornecer informações que facilitem a tomada de decisões de investimento baseadas em 

inteligência de mercado, na forma de ratings de crédito, índices, pesquisas de investimento e 

avaliações e soluções de riscos. Considera a classificação de risco conforme a tabela 23.  
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Tabela 23 - Significado do Grau de Risco (Rating) - Standard & Poor´s 

 
 
 
 
 
 

Classificação de 
risco Significado 

brAAA 

Uma obrigação classificada como 'brAAA' possui o rating mais alto atribuído na Escala 
Nacional Brasil Standard & Poor's. A capacidade do devedor de cumprir seus 
compromissos financeiros relativos à obrigação em comparação com outros devedores 
brasileiros, é MUITO FORTE. 

brAA 
Uma obrigação que recebe o rating 'brAA' difere pouco de uma dívida que recebe o rating 
mais alto. A capacidade do devedor de honrar suas obrigações financeiras relativas à 
obrigação, em relação a outros devedores brasileiros, é FORTE. 

brA 

Uma obrigação com um rating 'brA' está mais suscetível aos efeitos adversos causados por 
mudanças nas condições econômicas do que uma dívida com um rating mais alto. Mesmo 
assim, a capacidade do devedor de cumprir suas obrigações financeiras relativas à 
obrigação é RAZOAVELMENTE FORTE, em comparação a outros devedores brasileiros. 

brBBB 

Uma obrigação com um rating 'brBBB' possui parâmetros de proteção ADEQUADOS em 
comparação a outras obrigações brasileiras. Porém, condições econômicas adversas ou 
outras circunstâncias, provavelmente reduzirão a capacidade do devedor de honrar os 
compromissos relativos à obrigação. 

brBB, brB, 
brCCC, brCC, 

brC 

As obrigações com ratings 'brBB', 'brB', 'brCCC', 'brCC', e 'brC' na Escala Nacional Brasil 
Standard & Poor's são vistas como obrigações que apresentam características especulativas 
significativas quando comparadas a outras obrigações brasileiras. Um rating 'brBB' indica o 
menor grau especulativo e o 'brC', o mais alto. Embora tais obrigações possivelmente 
possuam algumas características de qualidade e proteção, estas podem ser suplantadas por 
grandes incertezas ou uma maior exposição a condições adversas importantes, quando 
comparadas a outras obrigações brasileiras. 

brBB  

Uma obrigação com um rating 'brBB' está MENOS VULNERÁVEL à inadimplência do 
que outras obrigações brasileiras consideradas especulativas. Porém enfrenta incertezas ou 
exposição a condições comerciais, financeiras ou econômicas adversas que poderiam 
redundar em uma capacidade inadequada do devedor de cumprir suas obrigações 
financeiras relativas à obrigação. 

brB 

Uma obrigação com um rating 'brB' apresenta-se MAIS VULNERÁVEL à inadimplência 
do que obrigações brasileiras com um rating 'brBB'. O devedor apresenta capacidade de 
honrar seus compromissos financeiros relativos à obrigação, porém condições comerciais, 
financeiras ou econômicas adversas provavelmente interfeririam na sua capacidade e 
disponibilidade de honrar seus compromissos financeiros relativos à obrigação. 

brCCC 

Uma obrigação com um rating 'brCCC' está ATUALMENTE VULNERÁVEL à 
inadimplência em comparação com outras obrigações brasileiras e depende de condições 
comerciais e financeiras favoráveis para que o devedor possa cumprir seus compromissos 
financeiros relativos à obrigação. Na ocorrência de condições comerciais, financeiras ou 
econômicas adversas, o devedor provavelmente não terá a capacidade de honrar seus 
compromissos financeiros relativos à obrigação. 

brCC 
Um obrigação com um rating 'brCC' apresenta-se ATUALMENTE ALTAMENTE 
VULNERÁVEL à inadimplência em relação a outras obrigações brasileiras. 

brC 
O rating 'brC' pode ser utilizado para designar uma situação de pedido de falência ou outra 
ação parecida, porém os pagamentos referentes à obrigação continuam a ser efetuados. 

brD 

Uma obrigação com um rating 'brD' está inadimplente. O rating 'brD' é utilizado quando 
pagamentos de juros ou do principal não são feitos no prazo contratado, mesmo que o 
período de carência não tenha expirado, a menos que a Standard & Poor's considere que tal 
pagamento será efetuado durante o período de carência. A categoria de rating 'brD' também 
será utilizada em uma situação de pedido de falência ou ação similar, na qual os 
pagamentos sejam comprometidos. 

 

FONTE: S&P (2012) 
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Os CRIs emitidos e listados na BMFBovespa tem elevada classificação, independente 

da agência de rating de riscos e da empresa que originou a emissão do certificado, conforme 

tabela 24, organizada em ordem alfabética por agência.  

 
Tabela 24 - Classificação de Risco por CRI emitido 

 
 
 
 
 
 
 

Agência Classificadora 
Rating 
Inicial 

Emissor 

Austin Rating Classificadora de Risco A Brazilian Securities Cia De Securitização 
Austin Rating Classificadora de Risco AA+ Fibra Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 
Austin Rating Classificadora de Risco AA Imigrantes Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 
Austin Rating Classificadora de Risco AA- Imigrantes Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 
Austin Rating Classificadora de Risco AA Wtorre Pic Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 
Austin Rating Classificadora de Risco AA Wtorre Pic Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 

Fitch Ratings A (bra) Altere Securitizadora 
Fitch Ratings A (bra) Altere Securitizadora 
Fitch Ratings A(bra) Brazilian Securities Cia De Securitização 
Fitch Ratings AA Brazilian Securities Cia De Securitização 
Fitch Ratings AA-(bra) Brazilian Securities Cia De Securitização 
Fitch Ratings AAA(bra) Brazilian Securities Cia De Securitização 
Fitch Ratings AAA BRC Securitizadora As 
Fitch Ratings AAA(bra) BRC Securitizadora As 
Fitch Ratings AA (bra) BR Properties 
Fitch Ratings A+ (bra) Gaia Securitizadora 
Fitch Ratings AA- Gaia Securitizadora 
Fitch Ratings AA-(bra) Gaia Securitizadora 
Fitch Ratings AA-(bra) Gaia Securitizadora 
Fitch Ratings AA-(bra) Gaia Securitizadora 
Fitch Ratings AA-(bra) Gaia Securitizadora 
Fitch Ratings AA-(bra) Gaia Securitizadora 
Fitch Ratings AA+(bra) Gaia Securitizadora 
Fitch Ratings A+(bra) Imigrantes Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 
Fitch Ratings AA- (bra) Imigrantes Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 
Fitch Ratings AA(bra) Patria Cia Securitizadora Credito Imobiliario 
Fitch Ratings AAA(bra) PDGCia Securitizadora 
Fitch Ratings AAA(bra) PDGCia Securitizadora 
Fitch Ratings AAA(bra) PDGCia Securitizadora 
Fitch Ratings AAA (bra) RB Capital Securitizadora Residencial Sa 
Fitch Ratings AAA RB Capital Securitizadora Sa 
Fitch Ratings AAA (bra) RB Capital Securitizadora Sa 
Fitch Ratings AAA (bra) RB Capital Securitizadora Sa 
Fitch Ratings AAA (bra) RB Capital Securitizadora Sa 
Fitch Ratings AAA (bra) RB Capital Securitizadora Sa 
Fitch Ratings AAA(bra) RB Capital Securitizadora Sa 
Fitch Ratings AAA(bra) RB Capital Securitizadora Sa 
Fitch Ratings A+(bra) Wtorre Pic Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 
Fitch Ratings A (bra) Wtorre Pic Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 

LF Rating AA+ Fibra Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 
LF Rating AA RB Capital Securitizadora Residencial Sa 
LF Rating AA RB Capital Securitizadora Sa 
LF Rating AA RB Capital Securitizadora Sa 
LF Rating AA RB Capital Securitizadora Sa 
LF Rating AA RB Capital Securitizadora Sa 
LF Rating AA RB Capital Securitizadora Sa 
LF Rating AA RB Capital Securitizadora Sa 

Moodys Investors Aa3.br Beta Securitizadora 
Moodys Investors Aa1.br Brazilian Securities Cia De Securitização 
Moodys Investors Aa1.br Brazilian Securities Cia De Securitização 
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Moodys Investors Aa1.br Brazilian Securities Cia De Securitização 
Moodys Investors Aa1.br Brazilian Securities Cia De Securitização 
Moodys Investors (P)Aaa.br RB Capital Securitizadora Sa 
Moodys Investors AAA RB Capital Securitizadora Sa 

SR Rating A+ RB Capital Securitizadora Residencial Sa 
SR Rating A+ RB Capital Securitizadora Sa 
SR Rating A+ RB Capital Securitizadora Sa 
SR Rating A+brAAA RB Capital Securitizadora Sa 

Standard & Poors brAA- Brazilian Securities Cia De Securitização 
Standard & Poors brAAA BR Properties 
Standard & Poors brAA+ Gaia Securitizadora 
Standard & Poors brAA+ Gaia Securitizadora 
Standard & Poors brAA Wtorre Pic Cia Securitizadora Creditos Imobiliarios 

 

FONTE: Austin Rating Classificadora de Risco, Fitch Rating, LF Rating, Moody´s Investors, SR Rating e S&P. 
 

Levando em consideração o objetivo dessa dissertação, período de 2009 a 2011 as 

emissões e negociações no mercado secundário de CRI apresentaram um significativo 

crescimento, que pode ser explicado pelo aquecimento do mercado imobiliário associado à 

necessidade de financiamento, aliado ao fato de tratar-se de uma opção atrativa de 

investimento e de baixo risco.  

 


