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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é apontar e discutir os limites do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), com 
especial destaque para a análise dos limites do funding habitacional. Neste 
trabalho foi adotada a pesquisa bibliográfica e usada como fonte de dados 
empíricos as estatísticas disponibilizadas pela Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP). A questão do funding 
imobiliário no Brasil é uma questão que passa pelo problema de funding de 
longo prazo, pois são escassas as linhas de crédito de longo prazo. O mercado 
de capitais, principalmente, no tocante a títulos corporativos, ainda está muito 
aquém das necessidades crescentes de financiamento da economia. As fontes 
de funding que sustentam o atual volume de crédito habitacional são pautadas 
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e no Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Conclui-se que o entrave para 
aumentar da participação do crédito habitacional no PIB não é de fácil solução. 
Porém, fica claro que o FGTS tem potencial para oferecer taxas de 
financiamento mais baixas do que vem oferecendo e o SBPE tem condições de 
alocar melhor os recursos captados pela caderneta de poupança. 
 
Palavras-chave: Funding. Crédito Habitacional. SFH. SFI. FGTS. SBPE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The main goal of the current academic work is to show and discuss the limits of 
the Housing Finance System (SFH) and Real Estate Financing System (SFI), 
with special focus on the analysis of housing funding  limits. In this study the 
literature review was used as a source of empirical data. the statistics released 
by the Brazilian Association of Real Estate Credit and Savings Entities 
(ABECIP). The brazilian imobiliary funding issue goes through the long-term 
problem due to scarce credit lines. The capital market still falls far from the 
growing financing needs of the economy, especially with regard to corporate 
bonds. The funding sources that support the current housing credit volume are 
based on the Brazilian System of Savings and Loans (SBPE) and the 
Guarantee Fund for Employees (FGTS). It follows that the obstacle to increase 
the share of housing loans in GDP is not easy to solve. However, this work 
points clearly that the FGTS has the potential to offer lower financing rates than 
it has been offering. And it is also shown that SBPE is able to better allocate the 
funds raised by the savings. 
 
 
Keywords: Funding. Credit Housing. SFH. SFI. FGTS. SBPE. 
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INTRODUÇÃO 
 

O crédito habitacional é o pilar de crédito da maioria dos países 

desenvolvidos, representa uma grande participação no Produto Interno Bruto (PIB) 

em países como Estados Unidos e Reino Unido. A importância do crédito 

habitacional é reforçada por sua relação estreita com o mercado imobiliário. Este é 

correlacionado com a construção civil no Brasil, a qual é responsável por mais de 

8% da formação do PIB (KÖHLER, 2009, p. 5). 

A importância do acesso à casa própria é um consenso em nossa sociedade. 

A relação do crédito com o mercado imobiliário é explicada pelas características do 

bem habitação, o qual representa muitas vezes o salário anual das famílias, 

tornando o crédito a única saída para aquisição deste bem. Tal característica reforça 

a importância do tema crédito habitacional. 

Quando comparado com as outras nações, o Brasil ainda apresenta um 

incipiente mercado de crédito habitacional. O montante de saldo de crédito 

imobiliário no Brasil em 2013 foi de 8,2% do PIB (UQBAR, 2014, p. 10). Para efeito 

comparativo, o valor deste indicador era de 68,8%, nos Estados Unidos, 18,7% e 

9,1% no Chile e no México, respectivamente. 

Os recursos que abastecem o crédito habitacional, denominado funding do 

crédito habitacional, é de suma importância para sua evolução, pois dada as 

características do mercado imobiliário, suas fontes de captação devem ofertar 

crédito de longo prazo. Existem diversos modelos e soluções de funding de longo 

prazo que abastecem o crédito habitacional. As soluções/modelos (Cover Bounds) 

aplicadas na Europa englobam a captação feita via poupança prévia e via títulos 

lastreados em créditos imobiliários vendidos no mercado de capitais. Já nos Estados 

Unidos, a captação é feita pela securitização dos recebíveis do crédito imobiliário e 

de políticas estatais de subsídio para a classe social com menos renda, sendo este 

mecanismo de securitização mais desenvolvido no tocante às ferramentas e 

soluções financeiras para o crédito habitacional.  

No Brasil, o modelo adotado de financiamento habitacional divide as 

operações em dois sistemas: i) o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o qual 

opera com recursos provenientes das cadernetas de poupança, ou seja, Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e do Fundo de Garantia por Tempo de 
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Serviço (FGTS); e ii) o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), no qual os recursos são 

originados no mercado de capitais, pela securitização de créditos dos construtores 

ou incorporadores junto aos seus clientes. Além desses dois sistemas organizados, 

os bancos operam financiamentos diretos com recursos livres em sua carteira 

hipotecária (GIAMBIAGI; NASCIMENTO, 2008, p. 188). 

O modelo de funding do Sistema Financeiro Imobiliário (SFH) é composto 

pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e pelo Fundo de 

Garantia por Tempo e Serviço (FGTS). Os limites do SBPE e do FGTS aparecem de 

duas formas: a primeira, no tocante à vulnerabilidade e sustentabilidade da captação 

de recursos; e a segunda, no tocante à real utilização destes recursos e dos 

subsídios necessários quanto a sua eficiência para diminuição do déficit habitacional 

no Brasil. 

Muitos trabalhos acadêmicos apontam para o inevitável esgotamento do 

sistema, porém o SFH se mostra ainda nos tempos atuais como o principal pilar do 

funding habitacional (ELOY, 2013; ROYER, 2009; ROSBACH, 2005; VEDROSSI, 

2002). 

O SFI apresenta uma possibilidade de captação de longo prazo via emissão de 

títulos lançados no mercado de capitais. Para fortalecer o Sistema Financeiro 

Imobiliário (SFI), o poder público criou a alienação fiduciária do bem imóvel, a qual 

permite a retomada mais rápida do imóvel em caso de inadimplência. Porém, a 

questão do funding imobiliário no Brasil é uma questão que passa pelo problema de 

funding de longo prazo, pois são escassas as linhas de crédito de longo prazo, 

exceto as linhas de crédito oferecidas pelo governo, via Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O mercado de capitais, 

principalmente, no tocante a títulos corporativos, ainda está muito aquém das 

necessidades crescentes de financiamento da economia (FRISCHTAK, 2010, p.4). 

Esta dissertação analisa os limites das atuais fontes de funding que abastecem 

o crédito habitacional no Brasil. O modelo de regulamentação dos atuais sistemas 

também é considerado nesta dissertação.  

O objetivo é apontar e discutir os limites do SFH e do SFI, percorrendo, a fim de 

alcançar este intento, o problema de poupança de longo prazo no Brasil e a sua 

correlação com os limites do funding habitacional. As estatísticas disponibilizadas 

pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 

(ABECIP) é a fonte de dados empíricos. A partir destes dados foram elaboradas 



11 
 

 

gráficos e tabelas com o intuito de responder e esclarecer o problema central e 

alcançar o objetivo da dissertação. 

Para alcançar o objetivo principal, a pesquisa foi dividida em três capítulos, 

além, da introdução e da conclusão. O primeiro capítulo aborda o mercado 

imobiliário, com suas características e particularidades, assim como o conceito de 

crédito habitacional e as experiências internacionais que são destacadas, no intuito 

de abastecer o funding de crédito habitacional, nos países que possuem uma 

relação maior entre crédito habitacional e PIB. 

O segundo capítulo aborda um breve histórico do SFH e do SFI, entre a sua 

formação e a sua posição após a estabilização econômica do pós-plano real. Este 

capítulo também traz as questões associadas à captação de poupança de longo 

prazo no Brasil, o que permite caracterizar o cenário para que seja possível a 

análise das atuais fontes de funding do mercado de crédito habitacional. 

 O terceiro capítulo analisa os limites do SBPE e do FGTS, apresentando as 

questões de perenidade da captação de ambos e as questões sobre o possível 

esgotamento da capacidade de fornecimento de funding para o mercado de crédito 

habitacional. As questões sobre a real alocação dos recursos subsidiados e/ou sub-

remunerados do SFH e os limites do SFI também são exploradas neste capítulo, o 

que completa assim a discussão sobre as atuais fontes de funding imobiliário no 

Brasil. 
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CAPÍTULO - 1 MERCADO DE HABITAÇÃO, CRÉDITO E FUNDING 
1.1 Mercado Imobiliário e Crédito Imobiliário 

 

O consumo da habitação é uma necessidade básica do ser humano. Porém, o 

consumo da habitação pode ser segmentado entre aqueles que pretendem utilizar o 

bem na satisfação de suas necessidades habitacionais e aqueles que utilizam este 

bem para compor sua cesta de investimentos (ARRAES, 2008, p.290).  

O mercado de habitação possui uma grande importância na economia 

nacional, devido ao volume de recursos nas suas operações e de seu impacto 

social. Este é determinado pela compra e venda de ativos imobiliários e possui 

características específicas sobre a ótica da economia. 

O bem habitação é de difícil definição, pois os elementos que o compõe não 

são claramente definidos, assim como a valorização dos elementos não é percebida 

facilmente. Algumas características deste bem, em termos econômicos, o diferencia 

dos demais bens do mercado, necessitando de um tratamento teórico (LUCENA, 

1981, p.3). 

Estas características podem ser descritas como durabilidade, 

heterogeneidade, altos custos de transação, elevado tempo de produção, 

possibilidade de consumo ou investimento, e imobilidade espacial dos bens 

ofertados (GONZALEZ; FORMOSO,1997, p. 66). 

Os imóveis são bens duráveis e únicos, heterogêneos por natureza, pois cada 

imóvel possui uma quantidade diferente de atributos, o que dificulta a sua 

precificação, amplia os custos de pesquisa, cria assimetria de informação, restringe 

a possibilidade de substituição e justifica a sua característica de heterogeneidade 

(GONZALEZ; FORMOSO,1997, p. 66). 

Os altos custos de transação, pesquisa de preços, taxas legais, taxas 

imobiliárias, taxas cartorárias e, em alguns casos, a necessidade de taxas de 

transferência representam os altos custos envolvidos quando comparado com outros 

bens mais tradicionais consumidos pelas famílias, como por exemplo, automóveis 

(GONZALEZ; FORMOSO,1997, p. 65).  

O elevado tempo de produção dos imóveis é uma característica relevante, 

pois amplia os prazos para reposição dos estoques de imóveis prontos. O prazo é 
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outra diferença relevante em relação aos demais bens consumidos pelas famílias 

(GONZALEZ; FORMOSO,1997, p. 3). 

Como descrito anteriormente, existe a possibilidade destes bens serem 

utilizados para consumo ou investimento. Ou seja, os imóveis podem ser 

classificados como bem de consumo, ou bem de investimento. Podendo também 

assumir ambas as características, quando o consumidor reside em um imóvel de 

sua propriedade (GONZALEZ; FORMOSO,1997, p. 66). 

A última característica apresentada é a imobilidade espacial dos bens 

ofertados. A localização destes bens deve ser planejada e considerada no momento 

em que o seu preço é determinado, pois os consumidores possuem um custo de 

locomoção, ou transporte até as mercadorias (TAVARES; MOREIRA; PEREIRA, 

2012, p.151). 

A demanda também sofre com o impacto da localização, devido às 

amenidades, infraestrutura e distância do centro urbano. Portanto, lugares diferentes 

apresentam demandas diferentes no que tange o mercado da habitação. A diferença 

de demanda oriunda das diferentes localizações é ajustada por meio do preço no 

curto prazo (LUCENA, 1981, p. 4-5). 

Outra questão específica do mercado da habitação é a existência de estoques 

de imóveis prontos. A demanda por habitação não está vinculada apenas a novos 

imóveis, pois o estoque de imóveis pré-existente afeta diretamente a demanda por 

novas moradias. Segundo Lucena (1981, p. 4-5): 

 
Um aumento no estoque deverá ter como efeito a diminuição do 
excesso de demanda, que leva a uma contração na demanda por 
novas habitações (no modelo de Muth), diminuindo desse modo o 
fluxo de novas unidades. No outro modelo de fluxo x estoque 
apresentado, um aumento no estoque levaria a uma diminuição no 
preço dos serviços, o que desincentivaria a compra de novas 
habitações. Teríamos, segundo as duas formulações, um impacto 
negativo da expansão do estoque sobre o fluxo de novas unidades. 

 

As principais variáveis que afetam a demanda por habitação são 

apresentadas por Lucena (1981, p.4): 1) Variação demográfica, que pode ser 

subdividida em: aumento da população; composição etária; variação do tipo, 

tamanho e composição das famílias. 2) Variação de renda tais como: renda 

disponível, distribuição de renda e nível de desemprego; 3) Variação do preço da 
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habitação; 4) Condição de financiamento para compra; e 5) Relação do custo de 

aquisição e dos preços de aluguel. 

A variação demográfica se baseia na hipótese de que a habitação é um bem 

de primeira necessidade e, portanto, o aumento da população invariavelmente leva a 

um aumento na demanda por habitação (LUCENA, 1981, p.16).  

A renda é a principal variável da função consumo, em que a elasticidade da 

renda no consumo de habitação aponta para uma elasticidade-renda igual a 1. Isto 

representa uma estabilidade dos gastos com habitação à medida que a renda varia 

(LUCENA, 1981, p.18). 

A oferta de crédito para compra da habitação possui um papel fundamental na 

determinação da demanda, pois o valor de compra de um imóvel equivale de 3 a 4 

salários anuais dos indivíduos (LUCENA, 1981, p.6). 

A relação dos preços dos aluguéis e dos preços de comercialização oferece 

de forma implícita, a taxa de retorno do investimento em habitação. Variações na 

relação preço de compra e no preço dos aluguéis afetam a demanda por habitação. 

A oferta de habitação recebe pouca atenção, pois conforme a hipótese de 

concorrência na produção, a oferta no longo prazo é determinada pela demanda 

(LUCENA, 1981, p.22).   

No curto prazo, os aspectos que influenciam a demanda são os custos de 

produção na construção dos imóveis e as condições de financiamento à produção 

conforme Lucena (1981, p.22).  

O crédito para construção é um fator relevante para este mercado, uma vez 

que a maturação dos investimentos possui um longo prazo, isto, devido a um longo 

processo para a construção de novas habitações. Já os custos de produção são 

fortemente impactados pelo aumento de demanda na construção civil, uma vez que 

a produção de novos imóveis se utiliza do mesmo insumo que as obras de 

infraestrutura, construções comerciais ou industriais (LUCENA, 1981, p.23).   

O crédito imobiliário é o nome dado às diversas linhas de empréstimos para 

compra de imóveis. Segundo Moraes (2008, p.38), “crédito imobiliário é uma 

modalidade de financiamento (empréstimo) que viabiliza a construção ou a compra 

de um imóvel, seja ele novo ou usado, residencial ou comercial”. 

O crédito imobiliário é o mercado de empréstimos para aquisição de ativos 

imobiliários, e este, por sua vez, é intimamente conectado com o mercado 

imobiliário. Os recursos que alimentam a oferta de crédito imobiliário são captados 
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em diversas fontes, por meio de duas premissas: o imóvel como garantia e o longo 

prazo como pagamento do empréstimo. O financiamento à habitação, por meio do 

crédito imobiliário, é o principal elemento de qualquer política habitacional.  

Existem dois principais objetivos a serem atingidos para que se desenvolva 

um mercado de financiamento à habitação viável e sustentável. O primeiro é que o 

mercado deve fornecer lucro para todos os agentes envolvidos, pois, se este 

objetivo não for atingido, o mercado atrairá pouco investimento privado (ARRIETA; 

GERARDO; GONZALES, 2005, p. 118). 

O segundo é a adaptação do mercado a capacidade de pagamento dos 

potenciais mutuários. Caso este objetivo seja ignorado a população de baixa renda é 

marginalizada do mercado, dada a sua capacidade reduzida de pagamento diante 

de sua renda anual (ARRIETA; GERARDO; GONZALES, 2005, p. 118). 

Portanto o financiamento habitacional tem por objetivo permitir o acesso à 

moradia, não sendo revestido de caráter assistencialista. O financiamento 

habitacional não é um empréstimo único e isolado de interesse exclusivo das partes, 

e a sua análise deve ser feita dentro de um contexto social, cujo fim maior é o bem 

coletivo e o seu cumprimento, baseado em normativos de ordem pública, que 

refletirá em novos empréstimos para as famílias que esperam adquirir a casa própria 

(FERREIRA, 2006, p. 2). 

 

1.2 Funding Imobiliário e a experiência internacional 
 

Existem alguns modelos possíveis de funding1 para o crédito imobiliário. Os 

modelos mais utilizados são depósitos de poupança, contratos de poupança prévia, 

bancos habitacionais públicos, títulos hipotecários, e mercado secundário de 

hipotecas (ROSSBACH, 2005, p. 45). 

 

1.2.1 Contratos de Poupança Prévia 

 

                                                
1O funding é a conversão de um débito de curto prazo em um débito de longo prazo. Os recursos 
obtidos com a venda de títulos de longo prazo são empregados para saldar os débitos imediatos. No 
mercado imobiliário é entendido como a captação de recursos por parte das instituições financeiras 
para empréstimos na forma de crédito imobiliário (SANDRONI, 1999). 
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O modelo de poupança prévia2 também recebe o nome de Contractual 

Savings Schemes for Housing (CSSH). Este modelo consiste na captação de 

funding por meio de recursos poupados pelos mutuários durante um determinado 

período. Os recursos poupados são vinculados a um contrato de crédito imobiliário 

futuro. Após o período de poupança, o mutuário deixa de depositar as parcelas 

referentes à poupança e começa a pagar as parcelas do financiamento (ROY, 2008, 

p.16-17). 

O CSSH apresenta pequenas diferenças nos países em que foi 

implementado. Os países estão divididos em dois grupos, que se assemelham na 

forma de administrar o CSSH: de um lado, a Europa; e, de outro lado, a Ásia e a 

América Latina. 

Na Ásia e na América Latina, o CSSH é praticado por meio de fundos 

previdenciários que possuem concessão governamental, ou como parte do portfólio 

de bancos habitacionais. Na China, por exemplo, o fundo previdenciário para 

habitação funciona através da poupança compulsória recolhida diretamente dos 

trabalhadores, que contribuem com 50% do montante recolhido e os empregadores 

com os outros 50% (ROY, 2008, p.1). 

Enquanto que na Europa existem dois modelos do CSSH: o modelo fechado e 

o modelo aberto. No modelo fechado, durante o período de poupança, o mutuário 

realiza depósitos mensais que são remunerados a uma taxa de juros pré-acordada 

entre o mutuário e a instituição. Após o período de poupança, vem o período de 

espera (Waiting fase3), para que o sistema mantenha sua liquidez em caso de 

descompasso entre o montante de fundos captados e o montante demandado. Na 

sequência, o contrato entra na fase do empréstimo, em que o mutuário paga a taxa 

de juros pré-estabelecida em seu contrato. Na Figura 1 é ilustrado o funcionamento 

do modelo fechado de CSSH. 

O spread4 bancário fica fixo, pois isto é uma premissa que mantêm o modelo 

isolado das variações do mercado de capitais (DÜBEL, 2003, p.51). No modelo 

fechado, a instituição financeira só pode alocar os recursos captados para os 
                                                
2 No modelo de poupança prévia, o indivíduo deve poupar um determinado valor mensalmente por 
um prazo médio de 5 anos, após encerrado o período de poupança, o poupador terá direito a um 
contrato de financiamento para aquisição do imóvel. 
3 Quando existe insuficiência de fundos para que a instituição financeira honre os empréstimos para o 
financiamento do imóvel, os contratos preveem que poderá existir um período de espera por parte do 
mutuário para que seja honrado o empréstimo vinculado a sua poupança. 
4 Refere-se à diferença entre a taxa de juros cobrada aos tomadores de crédito e a taxa de juros paga 
aos depositantes pelos bancos. 
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empréstimos na forma de contrato de crédito imobiliário, o que, devido à 

possibilidade de falta de recursos para honrar os contratos de empréstimos, origina 

o momento de espera descrito anteriormente (ROY, 2008 p.16-17). 

 

Figura 1. Funcionamento do modelo fechado do CSSH, Europa 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados (ROY, 2008, p.1). 
 

No modelo fechado, o sistema fica desvinculado das variações da inflação e 

das taxas básicas de juros formando assim um sistema mais eficiente em países 

que possuam instabilidade macroeconômica (ROY, 2008, p.16-17).  

O risco do modelo fechado consiste na exigência de um controle dos fluxos 

de entrada e saída dos recursos, por parte das intuições financeiras que 

administram os contratos, a fim de manter os tempos de espera constantes e com 

um prazo razoável, nas palavras de Dübel (2003, p.3). 

 

The sequence of the individual loan allocations is regulated through an 
individual assessment figure that is aimed at measuring the saving 
performance of every saver. The calculation of this figure takes into 
consideration the amount of funds and the period of time the CSSH-
contract saver has made his savings available to the CSSH-community 
in relation to the total commitments of the CSSH bank (saver fund 
effort ratio). The higher the assessment figure, the earlier the customer 
becomes eligible for allocation of the bauspar loan. 
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Conforme a citação acima, o modelo diferencia os mutuários de acordo com o 

volume e o prazo da poupança, evitando assim o descasamento e recompensando 

os mutuários que mais contribuíram para o funding (Dübel, 2003, p.3). 

Já no modelo aberto, a instituição pode captar funding para os empréstimos 

de outras fontes, além dos poupadores, diminuindo o período de espera. Porém, as 

taxas de juros pagas aos mutuários durante o período de poupança e as cobradas 

durante o período de empréstimo não são fixas e são determinadas, geralmente, no 

início do período de contrato. O spread bancário não é fixo no modelo aberto 

(DÜBEL, 2003, p.5). Em ambos os modelos, o montante que o mutuário terá direito 

após o período de poupança é um múltiplo do valor já poupado (LEA, 2000, p. 27). 

O risco do modelo aberto consiste no descompasso entre a captação e os 

empréstimos dos recursos, dado que uma variação na taxa de juros e na inflação 

pode diminuir a captação, exaurindo os recursos (ROSSBACH, 2005, p.12). Outro 

fator de risco se refere à possibilidade de spread negativo para as instituições 

financeiras, se os valores das taxas de juros dos empréstimos e da poupança forem 

pós-fixados (ROSSBACH, 2005, p.16). 

A principal vantagem do modelo CSSH para os agentes financeiros é a 

captação de funding para os mutuários de baixa renda, pois o agente financeiro tem 

a possibilidade de conhecer este mutuário durante o período de poupança e mitigar 

em parte o risco moral (Moral Hazard)5 do empréstimo. Para o governo, a vantagem 

é preencher a lacuna da oferta de fundos de longo prazo que serviam de funding 

para o crédito imobiliário (VEIT, 2012, p.44). Para os mutuários, a vantagem é a 

possibilidade dos empréstimos com taxas de juros menores do que as praticadas 

pelo mercado (ROY, 2008, p.14). 

Na Alemanha e na França, o modelo CSSH é largamente utilizado. As 

instituições especializadas que administram este tipo de contrato, geralmente, são 

subsidiárias de bancos comerciais (ROSSBACH, 2005, p. 9). A Alemanha utiliza o 

modelo fechado, Bausparkasse, com taxas de juros dos contratos de captação e 

empréstimos pré-fixadas. Com isto, o sistema fica protegido tanto de variações no 

mercado quanto de variações nas taxas de juros de mercado, mantendo um spread 

positivo ao longo do período do contrato (ROSSBACH, 2005, p.10). 
                                                
5 Há ocorrência de risco moral toda vez que um agente econômico, contratante ou contratado para a 
realização de um serviço, por não ter seu comportamento devidamente monitorado pela outra parte, 
altera seu comportamento após a finalização da negociação, aumentando a probabilidade de 
ocorrência de um dano ou acidente. 
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Na França adota-se um modelo aberto, em que as taxas do contrato de 

empréstimo são acordadas ao final do período de poupança prévia. Este modelo 

apresenta, em alguns casos, o descompasso entre as taxas de empréstimo e 

captação (ROSSBACH, 2005, p.9).  

Em ambos os países existem subsídios estatais que visam estimular e facilitar 

a aquisição de moradias pela população de baixa renda. Os subsídios podem ser 

em forma de “prêmio” a ser acrescentando ao valor já poupado, diminuindo assim 

o valor do imóvel para o comprador, ou por meio da isenção de impostos sobre os 

valores poupados pelos mutuários, aumentando assim o montante da poupança 

(VEIT, 2012, p.29). 

 
1.2.2 Depósitos de Poupança 

 

O depósito de poupança é um dos principais modelos de captação de funding, 

sendo a solução pioneira para o financiamento imobiliário. O modelo consiste em 

captar recursos de poupadores e emprestá-los aos compradores. 

 Para intermediar esta transação, tem-se a figura do agente financeiro. O 

agente financeiro absorve boa parte do risco oriundo do empréstimo, pois ele 

garante a liquidez aos depositantes no curto prazo, enquanto realiza empréstimos de 

longo prazo.  Na Figura 2 é ilustrada a relação entre os agentes. 

 
Figura 2. Relação entre os agentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

As principais características do modelo, segundo Rosbach (2005, p.6), são: i) 

a instituição financeira intermediária do crédito cumpre as funções de originar e 

administrar o empréstimo durante sua vigência, além de captar fundos para o 

mesmo; ii) geralmente, a taxa de juros para remuneração dos depósitos é variável e 

a taxa de juros do empréstimo é fixa; iii) a natureza dos fundos captados é de curto 

prazo, e o crédito é de longo prazo; iv) o imóvel permanece como garantia da 

operação de crédito. 

Poupadores	   Agente 
Financeiro	  

Compradores	  
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No tocante ao risco, no modelo de depósito de poupança, as instituições 

financeiras assumem duas situações possíveis de riscos: a primeira é o risco 

atrelado ao descasamento entre a taxa de remuneração paga aos depositantes e os 

juros cobrados dos mutuários que adquirem o empréstimo. Neste caso, a taxa paga 

aos depositantes é pós-fixada e a taxa dos empréstimos é pré-fixada (ROSSBACH, 

2005, p.6). 

Já na segunda situação ocorre o risco do descasamento de prazos, uma vez 

que o crédito imobiliário se configura como um empréstimo de longo prazo e a 

poupança possui liquidez quase que imediata. O descasamento dos prazos fica 

evidente em cenários que apresentam crescimento da taxa de inflação, pois com o 

crescimento da taxa de juros o custo de captação das instituições financeiras cresce 

e diminui a diferença entre a receita oriunda dos empréstimos já realizados e os 

novos depósitos na poupança (MCCARTHY; PEACH, 2004, p.10). 

Para as instituições financeiras, o principal atrativo em operar como 

intermediadora financeira do empréstimo para o crédito imobiliário é o cross-seling, o 

qual representa a oportunidade de vender para estes clientes outros produtos 

financeiros, uma vez que o contrato de crédito imobiliário é de longo prazo (VEIT, 

2012, p.24). 

 

1.2.3 Bancos Públicos 

 

Alguns países possuem como instituição financeira o banco público para 

intermediar o empréstimo sob a forma de crédito imobiliário. A captação de funding 

dos bancos públicos é realizada via poupança compulsória e/ou impostos 

(RODRIGUES, 2009, p. 25).  

Os bancos públicos ofertam crédito imobiliário com taxas diferenciadas, pois 

utilizam subsídios governamentais e poupança compulsória como meio de garantir a 

oferta de funding. Apesar de mitigar o risco de descasamento de prazos, quando o 

banco público utiliza a captação via poupança compulsória, outros riscos aparecem. 

Segundo Guttentag (1998, p.13): 

 
...their performance has been uniformly poor. Subsidizes funds have 
protected them against the discipline imposed by markets, which 
encourages inefficiency. Subsidized loan rates have often resulted in 
the intrusion of politics and favoritism into the borrower selection 
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process. Credit losses have been high because of reluctance to 
enforce liens, along with a tendency of borrowers to confuse loans 
from a government entity with grants. 

 

Quando o banco público aparece como fomentador do crédito imobiliário, 

corre-se o risco do efeito crowding out, o que representa a expulsão dos bancos 

privados do mercado, agravando assim os problemas já mencionados no tocante à 
atuação do banco público como originador de crédito imobiliário. O modelo 

apresenta também a impossibilidade de execução das garantias, em caso de 

inadimplência por questões políticas, e o excesso de burocratização que pode 

estimular critérios políticos para a concessão de crédito, ocasionando à ineficiência 

na alocação dos recursos (VEIT, 2012, p. 54). 

 

1.2.4 Títulos Hipotecários 

 

Os títulos hipotecários, também denominados cover bonds, são títulos 

emitidos por instituições financeiras, geralmente, bancos, lastreados nos recebíveis 

dos contratos de crédito imobiliário. Os títulos hipotecários possuem como garantia 

os imóveis vinculados aos créditos imobiliários. Os imóveis que servem como 

garantias reais formam o grupo de ativos, denominados cover pool. Os investidores 

que adquirem os títulos hipotecários possuem prioridade em caso de falência ou 

insolvência da instituição financeira sobre o pool de ativos (PACKER; RYAN; 

UPPER, 2007, p.2).  

Sob o ponto de vista da instituição financeira, o cover bound é qualificado 

como dívida e é considerado um instrumento financeiro de captação de longo prazo. 

Os cover bounds possuem dupla garantia, pois os investidores possuem direito ao 

fluxo de caixa futuro da instituição que o emitiu, e também ao grupo de ativos que 

estão vinculados os créditos imobiliários (SILVA, 2010, p.4-6).  

A dupla garantia é a principal garantia que distingui os cover bounds de outros 

tipos de captação de recursos no mercado (PACKER; RYAN; UPPER, 2007, p.2).  

Existem duas formas de emissão de títulos hipotecários. O tradicional (cover 

bound) conta com a emissão de títulos por parte de instituições financeiras em 

países que possuem legislação específica para tanto. Na União Europeia, a emissão 

de títulos é regulamentada pela Capital Requirements Directive (CRD), em que o 
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máximo de comprometimento do colateral (Loan To Value) é de 80% para imóveis 

residenciais e 60% para imóveis comerciais (PACKER; RYAN; UPPER, 2007, p.2). 

Nos países, onde não existe legislação específica para emissão de títulos 

hipotecários, a solução são operações estruturadas, as quais são operações 

financeiras para a captação de recursos de longo prazo, semelhante ao cover 

bound, porém são regulamentadas por um contrato firmado entre o originador e os 

investidores. Os contratos firmados são monitorados por agências de risco 

(PACKER; RYAN; UPPER, 2007, p.2).  

Destacam-se outros dois tipos de operação estruturada, os quais replicam o 

modelo dos cover bounds. No primeiro modelo, usado pelos bancos do Reino Unido 

e da Holanda, os ativos são transferidos para uma Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) de forma a separar o ativo do balanço do banco originador 

(PACKER; RYAN; UPPER, 2007, p.1).  

No segundo modelo, a emissão do título é feita por uma subsidiária da 

instituição financeira e permanece como ativo no balanço da instituição financeira 

matriz. Em caso de insolvência da instituição financeira, a subsidiária toma o ativo 

de seu balanço para garantir o pagamento aos investidores (PACKER; RYAN; 

UPPER, 2007, p.1). 

Muito utilizado como forma de captação de recursos de longo prazo na 

Europa, o cover bound possui legislação específica na maioria dos países 

europeus6.  

O principal problema enfrentado pelo modelo de emissão de títulos 

hipotecários é a questão da informação assimétrica. Para mitigar o risco na emissão 

de títulos hipotecários no mercado primário, é necessária a classificação dos títulos 

pelas agências de classificação de risco. É importante destacar que as instituições 

são fiscalizadas por autoridades públicas, para garantir a transparência e a liquidez 

destes títulos (SILVA, 2010, p.4). 

O maior risco do modelo é a antecipação da liquidação do empréstimo por 

parte do tomador do empréstimo. A antecipação da liquidação do empréstimo é 

paga pelo tomador do empréstimo a instituição financeira com desconto, porém o 

desconto não pode ser repassado aos investidores que compraram o título, 
                                                
6 Países com legislação específica: Áustria, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Finlândia, 
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Látvia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, 
Noruega, Polônia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e 
Bélgica. 
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ocasionando um descompasso entre o que a instituição financeira recebe e o que 

ela paga pelos recursos captados (ROSSBACH, 2005, p.23). 

 

1.2.5 Mercado Secundário de Hipotecas 

 

Segundo Rossbach (2005, p.36), o mercado secundário de hipotecas surge 

da emissão de títulos hipotecários. Os títulos hipotecários emitidos são negociados 

no mercado de capitais. Após a aquisição, os títulos são adquiridos pelos agentes no 

mercado de capitais (mercado primário) e revendidos para os investidores finais 

(mercado secundário). 

 
De forma resumida, os credores originais, chamados de originadores, 
cedem seus financiamentos para terceiros, que, por sua vez, agregam 
diversos financiamentos adquiridos e vendem os direitos de 
recebimento e de pagamentos a investidores. Alguns desses 
investidores podem usar esses direitos para lastrear papéis de sua 
emissão. Esse processo, que pode resultar em inúmeras etapas entre 
o investidor final e o mutuário do financiamento imobiliário, é chamado 
de securitização (SILVA, 2010, p.28). 

 

A diferença entre o modelo de captação via cover bounds e os modelos do 

mercado secundário de hipotecas é a separação das funções no mercado 

secundário. No mercado primário, a instituição financeira acumula os papéis de 

originação, serviços de funding e gestão do risco da carteira. Já no mercado 

secundário, estas funções são separadas entre agentes especializados (LEA, 2000, 

p. 28). 

Os agentes são: 

• Originadores: São instituições financeiras, geralmente bancos 

hipotecários, que originam os créditos imobiliários por meio do 

empréstimo aos clientes finais; 

• Servicer: Adquirem os títulos hipotecários dos originadores e os 

revendem no mercado secundário; 

• Instituições do mercado secundário: São fundos de pensão, fundos de 

investimento e outras instituições que adquirem os títulos imobiliários 

no mercado secundário e os vendem para os investidores finais. Estas 

instituições podem também emitir títulos de dívida própria, lastreados 

nos títulos hipotecários adquiridos no mercado secundário; 
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• Seguradoras: Assumem um percentual do risco de crédito; 

• Investidores finais: Compram os títulos e promovem liquidez ao 

mercado. 

A divisão de funções, que aparece no modelo do mercado secundário, realça 

a necessidade de regulamentação do sistema. Para desempenhar o papel de 

regulador é essencial a participação do governo. Os principais riscos do modelo são:  

Pipeline risk: é o risco temporal entre o momento em que a instituição firma 

um compromisso com o mutuário por meio do crédito imobiliário e a venda deste 

crédito no mercado secundário. No intervalo de tempo pode ocorrer a 

desvalorização do título; 

Packaging risk: Caso exista aumento de taxa de juros do mercado, a 

instituição do mercado secundário corre o risco de registrar queda no preço de um 

pacote de empréstimos, no intervalo entre a compra dos créditos e o agrupamento 

dos mesmos para a venda no mercado secundário; 

Portifolio risk: É o risco que os investidores institucionais que compram os 

títulos emitidos pelo “conduits7” correm em registrarem aumento das taxas de juros 

de mercado e, consequentemente, declínio do valor de sua carteira de investimentos 

(GUTTENTAG,1998, p.13). 

O modelo do mercado secundário sofre também do mesmo problema de 

informação assimétrica existente na emissão dos títulos no mercado primário, 

apresentando um elevado grau de dependência e de confiança dos investidores 

finais nos títulos emitidos. Para lidar com o problema, existem diversos agentes 

privados e estatais que possuem como objetivo diminuir o risco de moral hazard e os 

de informação assimétrica. Para mitigar o risco da revenda, aparece a figura da 

seguradora, a qual é uma instituição que absorve parte dos riscos de inadimplência 

e de antecipação dos créditos imobiliários vinculados ao título negociado no 

mercado secundário (ROSSBACH, 2005, p.23). 

Para o desenvolvimento do mercado secundário de hipotecas, os pré-

requisitos descritos a seguir devem ser satisfeitos.  

O primeiro pré-requisito é a estabilidade macroeconômica, que afeta a 

demanda e a oferta do mercado de crédito imobiliário. Na ótica da demanda, um 

                                                
7 Os “conduits” são especialistas em selecionar entre os créditos comprados aqueles que devem ser 
securitizados, a fim de atender a demanda dos investidores institucionais, minimizando assim os 
riscos de taxa de juros inerentes ao mercado (Guttentag,1998, p.13). 
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ambiente com alto grau de volatilidade econômica, apresentando altas taxas de 

juros e de inflação, diminui a demanda por crédito imobiliário. Na ótica da oferta, a 

instabilidade econômica diminui a oferta de crédito imobiliário.  

As instituições financeiras são relutantes a oferecer crédito de longo prazo e, 

quando oferecem, as taxas não são atrativas para os consumidores. A captação de 

funding fica comprometida em ambientes de instabilidade macroeconômica. Os 

investidores buscam títulos de curto prazo em ambientes que apresentam 

instabilidade macroeconômica, pois é difícil prever as taxas futuras, de inflação e de 

juros, a fim de determinar o risco do investimento (LEA, 2000, p. 33). 

O segundo pré-requisito é desenvolvimento legal do mercado de crédito 

imobiliário. Um sistema desenvolvido de alienação do imóvel, para que o mesmo 

possa ser utilizado como garantia dos empréstimos e assim funcionar como garantia 

para a captação de funding, é importante para a liquidez do mercado primário e 

secundário. A importância do sistema legal se resume no custo e na velocidade de 

registro das transações. Alguns países desenvolvidos contam com a imposição de 

taxas de transferências e de registro das transações dos imóveis. Longos períodos 

no processo de registro dos imóveis aumentam o risco das transações no mercado 

primário e secundário (LEA, 2000, p. 35). 

O terceiro pré-requisito é um mercado de crédito imobiliário competitivo. O 

crédito imobiliário precisa ser um investimento atrativo, fornecendo ao investidor um 

retorno positivo e real. As taxas de juros dos contratos de crédito imobiliário 

ofertadas pelas instituições originadoras devem ser determinadas no mercado. 

Quanto mais competitivo for o mercado de crédito imobiliário, maiores são as 

chances do desenvolvimento do mercado secundário de hipotecas (LEA, 2000, p. 

35). 

A exceção a essa premissa são mercados em que a captação de funding 

existe em sua grande parte via depósitos em poupança. Caso exista larga oferta de 

funding a um custo baixo, o processo de securitização não é viável. Os custos da 

securitização só fazem sentido quando existe uma grande demanda por crédito 

imobiliário e uma oferta de funding barato, por meio dos depósitos em poupança. 

Estes depósitos nem sempre são grandes o suficiente para atender essa tal 

demanda (LEA, 2000, p. 36). 

O quarto pré-requisito é a padronização dos instrumentos do mercado de 

crédito imobiliário. O fluxo de caixa gerado pelos títulos emitidos no mercado 
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secundário precisa ser previsível. Para isso, os contratos de crédito imobiliário 

precisam ser padronizados, a fim de que as agências de risco possam classifica-los 

com mais precisão e um custo menor. Os títulos são agrupados de acordo com a 

sua classificação de risco, documentação, avaliação de crédito dos mutuários, e 

documentação e registro da transação. A padronização facilita o agrupamento dos 

títulos em grandes pools e na liquidez dos mesmos (LEA, 2000, p. 38). 

O quinto pré-requisito é a forma de origem dos contratos de crédito 

imobiliário. Os investidores precisam confiar que os critérios para a originação são 

sólidos no tocante à análise da capacidade de pagamento dos clientes (que tomam 

o empréstimo) e na análise da documentação dos imóveis usados como garantia 

dos empréstimos. A avaliação do valor dos imóveis também é importante, pois caso 

exista a necessidade de execução do imóvel, em caso de inadimplência, o valor do 

imóvel deve ser o suficiente para cobertura da dívida. Um repositório com 

informações sobre o histórico de crédito dos mutuários facilita o acesso e reduzem 

os custos das intuições para avaliação do crédito (LEA, 2000, p. 38). 

O sexto pré-requisito é composto pelos services. Estes devem coletar os 

pagamentos dos créditos e remetê-los periodicamente aos investidores, o que 

representa uma tarefa importante e trabalhosa. Os services também são os 

primeiros detentores das informações sobre os empréstimos imobiliários, 

necessitando assim mantê-las sempre atualizadas, a fim de informar os investidores 

periodicamente sobre o desempenho dos empréstimos imobiliários que deram 

origem aos títulos (LEA, 2000, p. 39). 

Neste contexto, existe um aumento das oportunidades e das formas de 

captação de funding para o crédito imobiliário no modelo de captação via mercado 

secundário quando comparado ao modelo de captação puramente via títulos de 

hipoteca (ROSSBACH, 2005, p.38). 

A principal vantagem das economias desenvolvidas que fomentam um 

mercado secundário de hipotecas é o aumento da liquidez nos títulos de hipoteca, 

os quais são títulos de dívida privada. No próximo capítulo é abordado o problema 

do Brasil quanto ao mercado de títulos privados. Porém, vale salientar que o 

aumento de liquidez no mercado primário promove um aumento relevante na oferta 

de funding para o crédito imobiliário. 
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CAPÍTULO - 2 CRÉDITO IMOBILIÁRIO E FINANCIAMENTO DE 
LONGO PRAZO NO BRASIL 

 

2.1. O SFH e O SBPE até o Plano Real 
 

No Brasil, frente às necessidades de financiamento à habitação, foi criado, em 

1964 o Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O SFH permanece como principal 

pilar da captação de funding do Brasil até os dias atuais. As principais reformas do 

SFH, desde sua criação foram: a correção monetária do crédito e débito que 

garantiram a rentabilidade dos poupadores; e, a criação do Banco Nacional da 

Habitação (BNH) que se tornou órgão central da regulamentação do sistema, 

orientando e disciplinando o mercado de crédito à habitação no país.  

O BNH foi um marco no mercado de crédito para habitação no Brasil. No 

início de sua implantação, foi criada uma rede completa de agências públicas e 

privadas que funcionavam sob a égide do BNH. Porém, paulatinamente, o BNH foi 

limitando seu papel ao de um órgão normativo e de supervisão, deixando para seus 

diferentes agentes especializados a aplicação de sua política. O mercado imobiliário 

foi estratificado segundo os níveis de renda dos mutuários, com cada nível sob a 

responsabilidade de um agente promotor e com legislação específica (AZEVEDO, 

2013, p. 110). 

 A expansão da atuação do BNH se deu com a transformação do BNH em um 

verdadeiro banco de desenvolvimento urbano, na medida em que acumulou funções 

ao financiar saneamento básico, materiais para construção, transporte e pesquisa. 

Devido à transformação do BNH, serviços como saneamento básico, antes 

administrado puramente pelos governos locais, passaram a incorporar uma lógica 

mais empresarial, praticando tarifas que custeassem sua operação. Esta mudança 

trouxe conflitos entre os objetivos sociais e o estilo empresarial incorporado pelo 

BNH (AZEVEDO, 2013, p. 110). 

Desde a criação do BNH, a legislação garantia uma gama de benefícios para 

os mutuários de casas populares em relação aos mutuários de renda mais alta. 

Dentre os benefícios, as “Cohab”, eram empresas mistas sob o controle acionário 

dos governos estaduais e/ou municipais que desempenhavam o papel análogo aos 

incorporadores imobiliários, para construção de moradias para baixa renda. Apesar 
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de buscar equilíbrio financeiro, as Cohab não praticavam o lucro imobiliário, o que 

reduzia substancialmente o preço final da residência (AZEVEDO, 2013, p. 111). 

A implantação do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 

também é oriunda dos primeiros anos de funcionamento do BNH e do SFH. O SBPE 

era composto pelo próprio BNH, que exercia papel de órgão central do sistema, 

pelas carteiras imobiliárias das caixas econômicas, federal e estaduais, sociedades 

de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. Sua implantação 

ocorreu paralelamente à estruturação do SFH e do próprio mercado de capitais no 

país. Até hoje, o SBPE pode ser considerado um subsistema, ou um sistema auxiliar 

do SFH (ROYER, 2009, p.51). 

O SBPE foi regulamentado pelo Banco Central e pelo BNH. O Banco Central 

e o BNH regulavam o funcionamento e as taxas de juros praticadas pelas 

instituições que integravam o sistema. Competia ao BNH a regulamentação das 

operações financeiras a cargo do SBPE. O BNH regulamentava desde a utilização 

do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) até os programas de 

investimentos com os recursos do SBPE, como o empréstimo do plano empresário, 

em que o banco financia a produção de habitação desenvolvida por incorporadores 

(ROYER, 2009, p. 53). 

No início do SFH, o seu funding era oriundo da contribuição de 1%, incidindo 

sobre os salários, e da subscrição compulsória de letras imobiliárias por locadores 

de imóveis com área superior a 160m2, por institutos de previdência, SESC, SESI, 

Caixas Econômicas e os promotores da construção de imóveis com valor entre 1000 

e 2000 salários mínimos, além de recursos subscritos pela União (ROYER, 2009, p. 

49).  

Os recursos do SFH, que alimentavam as políticas do BNH, saltaram quando 

foi incorporado ao seu funding o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

O FGTS é um fundo financeiro constituído pela contribuição mensal de 

empregadores, a seus empregados mediante o depósito de 8% das remunerações, 

conformando poupança compulsória do trabalhador recolhida pelo empregador na 

fonte (ELOY, 2013, p. 50). 

A incorporação do FGTS como funding foi um marco para o BNH, segundo 

ROYER (2009, p.50): 
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A magnitude dos recursos do FGTS alçou o BNH à condição de 
segundo estabelecimento bancário do país de sua criação até o início 
dos anos 70 por conta da aplicação e liquidez de seus recursos. Os 
primeiros números do FGTS já demonstram que a constituição do 
fundo foi de fato um marco na política habitacional brasileira, ainda 
que a intenção inicial e primeira tenha sido uma compensação pela a 
substituição da estabilidade no emprego, fundamental para o início do 
processo de modernização conservadora dos anos 60 (ROYER, 2009, 
p. 50). 

	  
A ampliação de recursos e a alteração do funding do SFH muda o perfil dos 

empréstimos concedidos pelo BNH, pois são recursos, que apesar de sub-

remunerados, são resgatáveis, o que desperta uma preocupação quanto à 

inadimplência dos mutuários. O BNH passa então a trabalhar com subsídios internos 

e cruzados para contornar a questão da capacidade de pagamento dos mutuários de 

baixa renda (ROYER, 2009, p. 51). 

Para proteger o SFH do problema relacionado ao descasamento entre as 

prestações pagas pelos mutuários e o saldo devedor dos financiamentos. Foi criado, 

em 1967, o Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS). O 

descasamento acontecia devido à correção monetária do SFH e se configurava 

como um resíduo ao final do pagamento de todas as parcelas do contrato de 

financiamento firmado entre os mutuários e a instituição financeira. O FCVS quitava 

então este resíduo, sem onerar a instituição financeira. O FCVS era composto pela 

contribuição dos próprios mutuários e se apresentava como importante ferramenta, a 

fim de combater distorções que pudessem ocorrer em contratos de longo prazo, 

gerando estabilidade ao SFH (ROYER, 2009, p. 51). 

Na prática, o que ocorreu com FCVS foi a sua utilização para cobrir passivos 

contratuais criados por problemas de índices de correção de prestações e de saldo 

devedor. Com a crise inflacionária da década de 80, o fundo foi encerrado e deixou 

de legado um passivo na ordem de 60 bilhões de reais (ROYER, 2009, p. 51). 

O SFH foi concebido para ser um sistema auto-suficiente, em que o sistema 

de subsídio seria cruzado, permitindo que as taxas de juros subsidiadas fossem 

compensadas pelas taxas praticadas para tomadores de renda mais elevada. O 

sistema, assim elaborado, permitiria que o tesouro nacional ficasse livre do peso 

financeiro dos subsídios, pois o funding usado nas operações de financiamento à 

habitação seriam devidamente remunerados. Porém, a instabilidade 

macroeconômica da década de 80 e a alta da inflação atacaram o sistema. O 
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descasamento entre o retorno dos financiamentos e a remuneração de seu funding, 

aliado à alta inadimplência, colocaram em xeque a sustentabilidade do SFH 

(CAGNIN, 2011, p.10). 

O atual funcionamento do SFH é resultado de uma profunda reestruturação 

estabelecida pelo Decreto-Lei n. 2.291 de 1986, em resposta à crise do sistema que 

se configurou pelo número baixo de financiamento e desequilíbrio patrimonial. 

(CAGNIN, 2011, p.11). Nesta época, o Banco Nacional da Habitação (BNH), que 

coordenava o SFH até então foi extinto. Para Gomes, Silva e Silva (2003, p.6): 

 
Com a extinção do BNH, o sistema habitacional brasileiro passou a 
vivenciar intensas crises, que resultaram num alto endividamento 
desse sistema, sem falar na incapacidade de implementação de novos 
projetos. As crises tiveram sua origem na inadimplência dos 
mutuários, tendo em vista o aumento crescente das prestações, que 
não era acompanhado pela política salarial. Nesse contexto, houve 
uma paralisação na dinâmica da política habitacional, ficando esta 
limitada às secretarias e aos ministérios criados ao longo de vários 
governos (GOMES; SILVA; SILVA, 2003, p.6). 
 

As atribuições, do extinto BNH, foram distribuídas e o sistema passou a ser 

composto pelas seguintes instituições: 

• Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: Responsável 

pela formulação da política habitacional e desenvolvimento urbano. O 

papel que hoje é exercido pelo Ministério das cidades. 

• Conselho Monetário Nacional (CMN): Responsável por disciplinar e 

controlar o SFH e o SBPE. 

• Banco Central do Brasil (BCB): Responsável por fiscalizar os agentes 

financeiros que integram o sistema e pelas regras de alocação da 

poupança, a fim de gerar funding. 

• Caixa Econômica Federal (CEF): Responsável pela administração do 

passivo, ativo, pessoal e imóveis do BNH, e da gestão do FGTS. 

Ao assumir o controle do SBPE, o CMN determina o atual modelo do SFH, 

segundo ROYER (2009, p.51): 

 
A Resolução CMN nº. 1.446, de 05 de janeiro de 1988, por exemplo, 
determinou que dos 65% de recursos que deveriam obrigatoriamente 
ser investidos em financiamentos habitacionais (exigibilidade), 20% 
deveriam ser aplicados em financiamentos habitacionais, a taxas de 
mercado, ou seja, livre dos controles e limites do SFH, 10% em 
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operações de financiamento do SFH com valor de até 2.500 OTN (o 
que equivaleria hoje a algo em torno de R$ 40.000,00) e 35% na faixa 
de 2.500 a 5.000 OTN (entre R$ 40 mil e R$ 80 mil, 
aproximadamente). 

 

Os modelos de estabilização da década de 80 e 90 afetaram profundamente a 

estrutura do SFH. Por exemplo, o plano Collor, com o bloqueio dos ativos 

financeiros, praticamente extinguiu o funding que lastreava o SBPE. Na época ficou 

bloqueado 60% do saldo das cadernetas, metade dos 40% restantes foram sacados 

pelos depositantes. Com isso, o saldo de 30 bilhões que lastreava o SBPE caiu para 

7 bilhões (ROYER, 2009, p. 70).  

 

2.2. O SFH e O SBPE depois do Plano Real 
   

Na década de 90, o governo retoma a questão habitacional, lançando 

diversos programas que tem como funding principal o FGTS. Em 1999 é criado o 

Plano de Arrendamento Residencial (PAR) que tem como funding o Orçamento 

Geral da União (OGU). 

A implementação do plano real trouxe a estabilidade econômica necessária 

para o crescimento do crédito de longo prazo. 

A partir do 2º semestre de 1995, foram retomados os financiamentos 

habitacionais com recursos do FGTS, paralisados desde 1992, com mudanças 

significativas na formulação dos programas e nas regras de financiamento, 

incorporando o conceito de descentralização na priorização da alocação de parte 

dos recursos (ELOY; COSTA; ROSSETO, 2013, p.8). 

A política habitacional ficou a cargo da Secretaria de Política Urbana, no 

Ministério do Planejamento e Orçamento (SEPUR/MPO), e, em 1996, foram 

estabelecidas as diretrizes da nova Política Nacional de Habitação (PNH). As novas 

vertentes das políticas habitacionais podem ser definidas como: Programa de 

urbanização de áreas de favelas (Promoradia/FGTS) ou o Programa Habitar Brasil 

BIID (HBB); Financiamento habitacional voltado ao usuário final (Carta de Crédito), 

ou seja, para famílias de renda mensal de até 12 salários mínimos, incluindo o 

crédito para materiais de construção e financiamento destinado às construtoras, 

denominado programa de Apoio à produção (ELOY; COSTA; ROSSETO, 2013, p.8). 
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Entre as vertentes da política habitacional, segundo Eloy, Costa e Rosseto 

(2013, p.8), destacou-se, em volume de recursos e de contratos assinados, o 

programa Carta de Crédito que era executado diretamente pela Caixa Econômica 

Federal, com recursos diretos do FGTS. Apesar dos subsídios na forma do recurso 

sub-remunerado do FGTS e de isenções no imposto de renda, o programa não 

conseguiu atender as famílias de baixa renda, ou seja, com renda inferior a 5 

salários mínimos. As famílias que não foram atendidas pelo Programa Carta de 

Crédito (PCC) ficaram restringidas ao crédito para aquisição de materiais de 

construção. 

Em 1999 foi criado o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), 

financiado por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que utilizava 

recursos do FGTS. A inovação do PAR foi a utilização de arrendamento como opção 

de compra, no objetivo de ampliar o atendimento aos mutuários com renda informal; 

porém, o atendimento se concentrou em famílias com renda entre 4 e 6 salários 

mínimos. O desempenho do PAR ficou muito aquém do esperado, em função do alto 

custo de manutenção do parque habitacional que permanecia sob a propriedade da 

Caixa Econômica Federal, até o arrendatário exercer a opção de compra, 

apresentando alta inadimplência no pagamento da taxa condominial (ELOY; 

COSTA; ROSSETO, 2013, p.9). 

A partir de 2003, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, foi criado o 

Ministério das Cidades promovendo um foco maior ao combate ao déficit 

habitacional das famílias com menor renda, e o acesso à habitação. A Política 

Nacional de Habitação (PNH), aprovada em 2004 pelo Conselho das Cidades, 

propõe a criação do Sistema Nacional de Habitação (SNH), sendo o planejamento 

habitacional um dos componentes mais importantes. Assim, formulou-se uma 

estratégia para diminuir o problema habitacional no país, elaborando planos 

habitacionais nacional, estaduais e municipais, dimensionando o déficit habitacional. 

Para Pequeno (2008, p.7): 
 

A aprovação do Estatuto das Cidades, em 2001, e a criação do 
Ministério das Cidades, em 2003, trazem novos elementos para o 
debate. Instrumentos de regularização fundiária, mecanismos de 
combate à especulação imobiliária, procedimentos participativos no 
planejamento e na gestão da cidade legalmente constituídos passam a 
ser difundidos. Simultaneamente as cidades são presenteadas com 
um ministério específico, responsável pela formulação de uma política 
nacional de desenvolvimento urbano, o qual teve a compreensão de 
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que as necessidades de desenvolvimento institucional eram 
pertinentes não apenas às diferentes esferas de governo, como aos 
demais setores envolvidos (PEQUENO, 2008, p. 7). 

 

A partir de 2004, percebe-se uma elevação dos recursos destinados à 

produção habitacional de baixa renda. Os recursos do FGTS crescem assim como 

os recursos de origem orçamentária (BONDUKI, 2008, p. 40). De acordo com o 

Ministério das Cidades, entre os anos de 2003 a 2006, cerca de R$ 30 bilhões foram 

gastos em habitação social (VALENÇA; BONATES, 2010, p. 170). 

Em 2007, o Governo Federal anunciou a implantação do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), que trouxe investimentos em várias áreas como 

a infraestrutura, os setores de habitação e saneameto, e a urbanização de 

assentamentos precários. Valença e Bonates (2010, p.170), acrescentam: 

 
As the mark of Lula’s second term, a so-called Acceleration Growth 
Program (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC) was 
launched in 2007. This includes huge amounts of investments, some of 
which making use of FGTS money – the so-called FI-FGTS –, to be 
allocated to (heavy) infra-structure projects of three sorts: logistics 
infra-structure (including roads and train systems, ports, airports, river 
transport); energy infrastructure (including electricity generation and 
distribution, petroleum and natural gas, renewable energies); and 
social and urban infra-structure (including provision of urban energy, 
sanitation, water supply, housing and metro systems) (VALENÇA; 
BONATES, 2010, p. 172). 

 

No ano de 2009, o governo Lula lançou o Programa Minha Casa Minha Vida, 

cuja intenção era construir um milhão de moradias. Pretendia-se promover o 

crescimento econômico do país, para enfrentar a crise econômica mundial 

desencadeada pelos Estados Unidos. Porém, o programa recebeu diversas críticas 

devido à sua forma de operação e por estar fora do Sistema/Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS/ FNHIS), que promove o controle e a 

participação social (VALENÇA; BONATES, 2010, p.172). 

 

2.3. O SFI 
 

O Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) foi criado pela Lei Federal nº 9514, em 

novembro de 1997. O intuito desta lei foi modernizar as transações de empréstimos 

para a aquisição de imóveis. Este sistema foi criado a partir do modelo de crédito do 
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mercado norte americano, o qual desenvolveu a forma de captação de recursos para 

empréstimo para crédito imobiliário via mercado de capitais (MORAES, 2008, p. 55). 

O SFI escolhe como alternativa de funding o modelo da securitização, ou 

seja, a captação de recursos via mercado secundário de hipotecas. Os certificados 

de Recebíveis Imobiliários (CRI), as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), as Letras 

de Crédito Imobiliário (LCI) são títulos emitidos pelo SFI. 

 
As securitizações de créditos correspondem à transformação do 
crédito concedido em títulos negociáveis de renda fixa. Em busca de 
recursos para novos negócios, para reduzir riscos de inadimplência ou 
adequar aos limites de Basiléia, a instituição financeira pode optar por 
contratar uma securitizadora ou constituir FIDC (Fundo de 
Investimento de Direitos Creditórios) para negociar seus recebíveis 
securitizados. [...] Os investidores finais cumprem o papel de 
financiadores do capital, adiantando ao emissor o valor dos títulos 
securitizados, recebendo juros e a promessa de liquidação pelo valor 
de face quando do seu vencimento [...] A securitização de recebíveis é 
alternativa ao financiamento bancário para empresas não financeiras. 
[...] O perfil dos recebíveis que dão lastro às securitizações brasileiras 
ainda é predominantemente relacionado às faturas de vendas 
(duplicatas) respondendo por 40% das emissões realizadas no 1º 
semestre de 2004, seguido dos recebíveis vinculados a 
financiamentos de automóveis (24%) e dos recebíveis imobiliários 
(14%), que vem aumentando sua participação no mercado de 
securitizados (FERNANDES, 2010, p. 258). 

 

O Sistema Financeiro Imobiliário elimina as diversas restrições quanto aos 

prazos, às taxas de juros e aos limites de financiamento, além de ampliar as 

alternativas de garantia. Antes da criação deste sistema, os contratos de 

financiamento imobiliário apresentavam como garantia a hipoteca do imóvel. Com o 

SFI surge a alternativa da alienação fiduciária (COSTA, 2004, p.9). 

 
A alienação fiduciária foi reinventada como forma de contrapor a lenta 
execução das operações feitas com hipoteca no Brasil, especialmente, 
na sua execução judicial. Na hipoteca é transferido o direito de posse 
e o domínio ao mutuário. Mesmo este tendo pago apenas 20 ou 30% 
do valor total do financiamento, o tomador do empréstimo já tem a 
posse e o domínio, ainda que esse domínio seja entregue ao agente 
financeiro. Na alienação transfere-se apenas a posse e não o domínio. 
O domínio só é transferido com a liquidação da dívida (ROYER, 2009, 
p. 115).  

 

Como sistema alternativo para a captação de funding, o SFI depende de um 

mercado de títulos com lastro em crédito imobiliário, o qual ainda é incipiente no 

Brasil (SILVA, 2010, p.47). Muitos são os motivos apontados para a incipiência do 
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mercado secundário brasileiro, entre eles, a alta taxa básica de juros na economia 

brasileira (VEDROSSI, 2002, p. 90). Apesar do SFI encontrar dificuldades para se 

desenvolver plenamente, em 2008 começou a crescer sistematicamente o volume 

de títulos emitidos, elevando seu estoque de financiamentos de 3 bilhões em Janeiro 

de 2008 para 27,8 bilhões em 2011(CAGNIN, 2011, p. 8). 

 
Segundo o Banco Central do Brasil, o estoque de financiamento 
habitacional a pessoas físicas atingiu o patamar de R$ 200,5 bilhões 
em dezembro de 2011, sendo que as operações contratadas no 
âmbito do SFH (a partir de recursos do SBPE e do FGTS), 
classificadas como financiamento habitacional com recursos 
direcionados, representaram 93% desse valor (R$ 186,5 bilhões), 
enquanto a participação das operações livremente pactuadas se 
manteve marginal (7% do total ou R$ 13,94 bilhões), apesar de seu 
forte crescimento no período recente (em média 42,8% ao mês na 
comparação 12 meses entre 2005 e 2011) (CAGNIN, 2011, p. 8). 

 
A expansão recente do SFI foi estimulada por medidas do Estado, que por 

meio de leis e medidas provisórias, incorporou títulos emitidos do SFI dentro da 

exigibilidade do SBPE, estimulando as instituições financeiras a fomentarem a 

captação de funding via CRI, LCI e CCI. Além deste estimulo, o SFI contou com a 

Medida Provisória 2.223 que criou o patrimônio de afetação, segregando o 

patrimônio da incorporadora dos imóveis por ela construídos e comercializados e 

aumentando a segurança do lastro dos títulos emitidos no SFI (CAGNIN, 2011, p. 

12). 

 

2.4. O problema do financiamento de longo prazo no Brasil 
 

Os problemas de financiamento de longo prazo no Brasil são conhecidos. A 

poupança financeira doméstica é relativamente pequena e de curtíssimo prazo. Os 

recursos do BNDES e os depósitos de poupança são insuficientes para atender às 

necessidades de financiamento de longo prazo (infraestrutura, indústria, pesquisa e 

inovação, e habitação). O risco elevado dos projetos de investimento de longo prazo 

afasta os investidores e os bancos privados, que encontram melhor opção nos 

títulos públicos8 (ativos com rentabilidade e liquidez elevadas) (FREITAS, 2011, p. 

3).  

                                                
8 Os títulos públicos são ativos de renda fixa, ou seja, seu rendimento pode ser dimensionado no 
momento do investimento, ao contrário dos ativos de renda variável (como ações), cujo retorno não 
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Os agentes econômicos são estimulados pelo retorno financeiro dos títulos 

públicos, dado que estes apresentam elevada liquidez. Além disso, as suas decisões 

de alocação da riqueza financeira priorizam as aplicações com remuneração 

referenciada à taxa de juros do mercado interbancário (CDI-over), dificultando assim 

a maturação de um mercado de financiamento voluntário de longo prazo (FREITAS, 

2011, p. 3). 

A literatura econômica sobre a questão do financiamento de longo no Brasil 

indica um consenso em relação ao baixo desenvolvimento do mercado de capitais 

quanto das operações de longo prazo: 

 
A carência de mecanismos privados de financiamento de longo prazo 
é uma antiga conhecida limitação do sistema brasileiro, que 
recorrentemente impõe limites ao crescimento econômico no país. O 
problema resiste, inclusive, a ampla reforma financeira de 1964 a 1967 
e a reforma bancária de 1988. (...) As reformas fracassaram, 
flagrantemente, no sentido de promover o desenvolvimento de um 
sistema privado de financiamento de longo prazo: - o mercado de 
capitais não se tornou uma fonte importante de financiamento para as 
firmas; - os bancos de investimentos e, a partir de 1988, também os 
bancos múltiplos, não se tornaram ofertantes ou intermediários de 
fundos de longo prazo, mas sim de capital de giro, atuando portanto, 
de forma semelhante a simples bancos comerciais (HERMANN, 2003, 
p. 240). 
 

O mercado privado de crédito bancário (como o mercado de capitais) é uma 

fonte limitada de recursos para o financiamento de projetos de longa maturação. De 

um lado, por não terem captação doméstica de longo prazo, os bancos só concedem 

financiamento de longo prazo como repassadores do BNDES e/ou com funding 

externo. De outro lado, como o mercado doméstico de títulos privados é pouco 

desenvolvido e sem liquidez, o que significa que o investidor é obrigado a carregar o 

título até o vencimento, os bancos e as empresas enfrentam dificuldades para captar 

recursos mediante a emissão de títulos de dívida direta de prazos de vencimentos 

mais longos, com nível de remuneração compatível ao retorno dos seus negócios 

(FREITAS, 2011, p. 3). 

A dificuldade de formação da poupança que abasteceria os investimentos de 

longo prazo impacta de forma determinante no investimento em habitação. 

                                                                                                                                                   
pode ser estimado no instante da aplicação. Dada a menor volatilidade dos ativos de renda fixa frente 
aos ativos de renda variável, este tipo de investimento é considerado mais conservador, ou seja, de 
menor risco. 
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2.4.1 Mercado de títulos de dívida no Brasil 

 

As fontes de financiamento privadas via mercado de capitais se dão pela 

possibilidade das empresas captarem recursos por meio da emissão de títulos no 

mercado primário. O mercado de capitais no Brasil, que seria a fonte de 

financiamento privado para as empresas, ainda está muito aquém das necessidades 

crescentes de financiamento da economia (FRISCHTAK, 2010, p.4). 

Por razões históricas, o Estado cumpre a função de principal agente gerador de 

funding para promover o financiamento a investimentos. No entanto, a fragilidade 

fiscal do Estado, aliado ao final do imposto inflacionário, pressionou a capacidade do 

estado em manter o papel de provedor de recursos para os financiamentos de longo 

prazo. A alternativa encontrada por economias mais desenvolvidas para captar o 

funding necessário foi através do mercado de capitais (FRISCHTAK, 2010, p.4). 

Para analisar o problema de financiamento de longo prazo no Brasil, a questão 

deve ser segmentada entre o mercado de títulos públicos e o mercado de títulos 

privados. Além dos motivos oriundos da questão da taxa básica de juros e sua 

relação com os mercados de títulos públicos e privados, as questões pertinentes ao 

regime tributário e prudencial devem ser analisadas. 

 

2.4.2 Títulos Privados 

 

O mercado de títulos privados é relativamente rarefeito, pelo baixo volume de 

emissões primárias e, principalmente, pela falta de liquidez no mercado secundário. 

O tamanho do mercado de títulos públicos corrobora na falta de liquidez do mercado 

primário, promovendo o efeito de crowding-out e limitando o mercado primário 

(FRISCHTAK, 2010, p.10).  

O mercado primário é aquele em que os valores mobiliários de uma nova 

emissão da companhia são negociados diretamente entre a companhia e os 

investidores (subscritores da emissão) e os recursos são destinados para os 

projetos de investimento da empresa ou para o caixa. 

Entretanto, alguns desses valores mobiliários, como as ações, representam 

frações patrimoniais da companhia e, dessa forma, não são resgatáveis em data 

pré-definida. Da mesma forma, outros podem ter prazos de vencimento muito longo. 
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Essas características, entre outras, poderiam afastar muitos dos investidores do 

mercado de capitais, caso estes não tivessem como negociar com terceiros os 

valores mobiliários subscritos, dificultando o processo de emissão das companhias. 

Uma das principais funções do mercado de capitais é possibilitar que as 

companhias ou outros emissores de valores mobiliários, com o intuito de viabilizar 

projetos de investimento, captem recursos diretamente do público investidor em 

condições mais vantajosas do que as oferecidas pelos empréstimos e 

financiamentos bancários. Quando as companhias decidem levantar recursos dessa 

forma, elas realizam uma nova emissão de valores mobiliários no mercado. 

O mercado secundário é o local onde os investidores negociam e transferem 

entre si os valores mobiliários emitidos pelas companhias. Nesse mercado, ocorre 

apenas a transferência de propriedade e de recursos entre investidores. A 

companhia não tem participação. Portanto, o mercado secundário oferece liquidez 

aos títulos emitidos no mercado primário. 

No tocante ao mercado primário do Brasil, apesar da simplificação que os 

procedimentos para emissão de títulos sofreram nos últimos anos, os requisitos de 

informação apresentados em prospectos complexos e extremamente detalhados 

não são acessíveis para o investidor individual. Tentativas de padronização de 

escrituras falharam possivelmente pela diversidade de parâmetros mínimos de 

liquidez, lucratividade, endividamento e outras limitações para proteger o 

debenturista. 

 

2.4.3 Mercado de títulos Públicos e os limites do mercado primário 

 

O mercado de títulos públicos é dominante, dada a combinação de 

rentabilidade, segurança e liquidez dos títulos. O tamanho e a abrangência do 

mercado público é fruto das necessidades de financiamentos apresentados pelo 

setor público. 

Muitos autores já discutiram a questão da necessidade de financiamento do 

governo, que pressiona a taxa de juros para níveis acima da média internacional. 

Segundo Gonçalves (2012, p. 20): 

 
...um desdobramento importante do enfoque Shaw-McKinnon diz 

respeito à situação fiscal do governo brasileiro como inibidor do 
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desenvolvimento de mecanismos de financiamento de longo prazo, já 

que o déficit nominal reduz a poupança doméstica, que por sua vez, 

limita o crescimento econômico e, ao médio prazo, restringe a 

formação da própria poupança privada. Dessa forma, a solução para a 

carência de mecanismos de longo prazo no Brasil passa pela 

necessidade de mudar a composição da renda nacional, em favor da 

poupança doméstica e em detrimento das despesas públicas. 

 

Alguns autores apoiam a afirmação de Gonçalves (2012, p.10), em relação a 

taxa de juros da economia brasileira. Resende (2011, p. 10) mostra que, segundo a 

identidade macroeconômica, a poupança voluntária privada nacional, a poupança 

estrangeira e a poupança pública devem ser capazes de financiar os investimentos 

público e privado. Porém, no Brasil, os sucessivos déficits nominais do setor público 

demonstram que o gasto do governo não é compatível com a poupança nacional, e 

a fim de não gerar pressões inflacionárias, a política monetária apela para altos 

níveis de taxas de juros com o objetivo de reprimir o consumo privado. 

Hermann (2003, p. 256) também apresenta argumentos favoráveis à visão de 

Resende (2011, p.10), conforme equações (1) e (2): 

 

𝐼   =   𝑆𝑑  +   𝑆𝑥;   𝑐𝑜𝑚  𝑆𝑑   =   𝑆𝑝  +   𝑆𝑔              (1)  

𝑆𝑥   =    𝐼  –   𝑆𝑑                                                                                                   (2)  

 

Em que Sd é a poupança doméstica, composta pela poupança privada (Sp) e pela 

poupança do governo (Sg); Sx é a poupança externa; e I é o investimento.  

O déficit público gera uma poupança pública negativa, de maneira que o 

governo não tem a poupança necessária para financiar seus investimentos. O 

desequilíbrio fiscal do governo brasileiro contribui então para a redução da poupança 

doméstica e para a geração de déficits externos, o que reforça o argumento da falta 

de poupança privada, uma vez que os recursos são direcionados para cobrir as 

necessidades do governo (HERMANN, 2003, p. 256). 

Rocca (2007, p. 4) afirma que os dois principais fatores limitantes ao 

desenvolvimento de médio e longo prazo do mercado de capitais no Brasil se 

referem à alta taxa de juros e a elevada carga tributária: 
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Qualquer exame desses fatores (juros e carga tributária) mostra que 
ambos se ligam essencialmente ao desequilíbrio crônico das contas 
do setor público, produzido pelo crescimento continuado dos gastos 
correntes, cujo financiamento tem sido acomodado desde o início da 
década de 1990 com o aumento da carga tributária e da dívida 
pública. Face à necessidade de reduzir a dívida e dado o peso dos 
juros, o aumento da carga tributária tem sido ainda pressionado pela 
necessidade de geração de superávits primários (ROCCA, 2007, p. 4). 

 

A taxa de investimento do Brasil segue inferior a 20% do PIB. Fraga Neto (2011, 

p. 258) aponta para a escassez e o alto custo de financiamento de longo prazo. A 

escassez, segundo o autor, é reflexo da alta taxa de juros de curto e de longo prazo, 

que torna o custo de captação muito alto quando comparado aos padrões 

internacionais. A redução da taxa de juros é uma questão fundamental na 

abordagem de Fraga Neto (2011, p. 286) para a formação de mecanismos privados 

de formação de poupança de longo prazo. 

A equalização da taxa de juros no país exige esforço de diversas frentes, com 

destaque para: i) contenção permanente dos gastos públicos em relação ao PIB, 

tendo o patamar atual como teto; ii) controle do crédito do sistema financeiro público, 

especialmente aqueles ligados ao BNDES, como forma de mitigar o impacto fiscal 

de seus respectivos desembolsos; iii) reforma no Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH), especialmente, com o fim da remuneração fixa da poupança9 próxima a 6% 

ao ano; e, por fim; iv) programa de estímulo à poupança privada doméstica. 

Segundo o autor, atualmente há uma ênfase exagerada no financiamento do 

consumo como motor do crescimento. Logo, sem o aumento da poupança 

doméstica e, consequentemente do investimento, a longevidade deste crescimento 

está comprometida (FRAGA NETO, 2011, p. 288). 

Para Carvalho (2003, p. 19), a redução do espaço ocupado por títulos públicos 

é uma primeira condição para o desenvolvimento de um mercado de títulos privados 

de longo prazo. Entretanto, a dificuldade reside no fato de que os papéis públicos, 

além de possuírem baixíssimo risco de crédito, permitem a indexação ao seu 

portador. A solução desta questão pode criar uma alternativa privada competitiva.  

                                                
9 O atual governo já alterou esta regra da poupança passando a valer a seguinte regra: Enquanto a 
Meta da Taxa SELIC for maior do que 8,5% a.a., a remuneração da poupança continua 1,5% ao 
trimestre + TR para Pessoa Jurídica de forma geral e 0,5% ao mês + TR para Entidades Sem Fins 
Lucrativos. Quando a Meta da Taxa SELIC for igual ou menor que 8,5% ao ano, a remuneração da 
poupança será igual a 70% da Meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início 
do período de rendimento + TR. 
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2.4.4 Mercado Secundário 

 

O mercado de capitais é uma fonte fundamental de financiamento de longo 

prazo, sobretudo, para o financiamento dos investimentos. Especificamente, no 

mercado de capitais, é no mercado primário, isto é, na colocação inicial dos títulos 

para a negociação entre os agentes tomadores (emissores) e investidores, que 

ocorre o financiamento de atividades produtivas (LUCCHESI, 2008, p. 99-100).  

Entretanto, embora o mercado secundário não seja uma fonte de financiamento, 

sua importância reside no fato dele oferecer liquidez para os títulos emitidos. Dessa 

forma, há uma complementaridade nos mercados primário e secundário no papel de 

financiar as operações de prazo mais longos (LUCCHESI, 2008, p. 99-100). 

A criação de um mercado secundário de títulos privados é muito importante 

para prover a liquidez dos títulos e induzir os investidores a alocarem títulos de longa 

duração nos seus portfólios. A atual legislação cria um prêmio aos investidores para 

manutenção dos títulos na carteira, não estimulando sua negociação no mercado 

(FRISCHTAK, 2010, p.10). 

O mercado secundário no Brasil é desproporcionalmente pequeno, quando 

comparado com outras economias emergentes. A relação de estoque total de títulos 

públicos/títulos corporativos explica qual o tamanho ocupado pelos títulos públicos 

no mercado. Quanto maior a relação, menor o espaço ocupado pelos títulos 

privados e por consequência menor o tamanho do mercado secundário 

(FRISCHTAK, 2010, p.10). 

No Brasil, em 2010 a relação de estoque total de títulos públicos/títulos 

corporativos é de aproximadamente 60 unidades para títulos públicos em relação a 

um para títulos corporativos. Enquanto que na Malásia esta relação é de 1,6 

unidades de títulos públicos para cada título corporativo e no Chile a relação é de 

0,58 unidades de títulos públicos para cada título corporativo (FRISCHTAK, 2010, 

p.10). 

Frischtak (2010, p.10) sugere a eliminação da exigência existente no mercado 

de derivativos, segundo a qual a transferência de risco do ativo base para fundos de 

pensão ou fundos de investimentos é restrita. Com o fim desta exigência, outras 

instituições podem atuar como receptora do risco de crédito, o que, em tese, 
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incentivaria a diversificação do risco. Com a maior diversificação do risco de crédito, 

o mercado secundário seria fomentado e as operações de longo prazo dinamizadas.  

 

2.4.5 Regime Tributário 

 

O investidor estrangeiro é isento de imposto de renda (IR) na venda de ações e 

na remuneração dos títulos públicos, entretanto, existe a incidência deste imposto 

nos títulos privados. O efeito perverso do regime tributário sobre o mercado de 

dívida privada se revela na baixa atratividade dos títulos privados ao investidor 

estrangeiro.  

Como consequência, a demanda por títulos privados emitidos no Brasil está na 

prática restrita por um limitado número de fundações, grandes bancos e gestores 

institucionais locais (FRISCHTAK, 2011, p.10). 

Para o país escapar da armadilha atual, fundada na alta liquidez da dívida 

pública e no baixo desenvolvimento do mercado secundário de dívidas corporativas, 

os incentivos fiscais e tributários são necessários, sobretudo, para estimular a 

demanda de investidores por papéis privados mais longos. Até então, se o investidor 

adquirir no mercado secundário um título que não pague rendimentos periódicos, ele 

é penalizado pela bitributação do rendimento, já que o imposto é recolhido pro rata 

tempore no momento em que o papel troca de proprietário e, novamente, pelo seu 

valor integral, na data do pagamento do cupom, em geral realizado semestralmente 

pelo emissor (TORRES FILHO; MACAHYBA, 2012, p.57). 

 

2.4.6 Regime Prudencial 

 

O regime prudencial se refere à legislação que limita o percentual de 

investimento dos investidores institucionais em títulos de dívida privada. Da mesma 

forma que o regime tributário, regulamentos de caráter prudencial apresentam um 

viés a favor de títulos públicos, o que estreita ainda mais o mercado de títulos 

privados. Recentemente, a estabilidade macroeconômica e a melhoria na 

capacidade de supervisão do governo possibilitam um aumento dos limites de 

alocação de carteira de investimentos dos investidores institucionais em títulos de 

dívida privada e uma redução gradual do “consumo” de capital pelas instituições 
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financeiras que carregam estes títulos. Porém, estes limites ainda são restritos, 

particularmente, para títulos com baixo risco de crédito (FRISCHTAK, 2010, p.12). 

Para Fraga Neto (2011, p. 287), alternativamente ao BNDES, os financiamentos 

de longo prazo poderiam ser oferecidos privadamente via fundos de pensões, que 

são investidores institucionais naturalmente de longo prazo, além da bolsa de 

valores e dos mercados de capitais. Haddad (2005, p. 184) corrobora com o autor ao 

afirmar que os mercados de capitais são uma alternativa privada viável para o 

desenvolvimento de mecanismos financiamentos de longo prazo. 
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CAPÍTULO - 3 OS MODELOS DE FUNDING IMOBILIÁRIO NO 
BRASIL E SEUS LIMITES 
3.1. Os Modelos de Funding Imobiliário no Brasil 
 

No Brasil, o modelo adotado de financiamento imobiliário dividi as operações 

em dois sistemas: i) o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que opera com 

recursos direcionados das Cadernetas de Poupança e do FGTS; e ii) o Sistema 

Financeiro Imobiliário (SFI), no qual os recursos são originados no mercado de 

capitais, pela securitização de créditos dos construtores ou incorporadores junto aos 

seus clientes. Além desses dois sistemas organizados, os bancos operam 

financiamentos diretos com recursos livres em sua carteira hipotecária (GIAMBIAGI; 

NASCIMENTO, 2008, p. 188). 

Após a estabilidade da economia nacional, o Brasil presenciou um período de 

crescimento econômico que impactou diretamente nas fontes de funding do SFH. O 

país presenciou o crescimento do emprego e o aumento da poupança interna, 

afetando o volume de recursos disponíveis no FGTS e no SBPE, ampliando assim o 

potencial de crédito à habitação e reforçando o aumento de recursos o governo 

federal.  

A partir de 2005, como forma de subsidio direto para aquisição de imóveis, o 

governo dispôs de mais de R$ 10 bilhões ao ano. A origem dos recursos destes 

subsídios foram o FGTS, o Orçamento Geral da União (OGU), o Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT), o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS) e o Tesouro Nacional (MARICATO, 2005, p.2). 

 
A nova Política Nacional de Habitação deve ser complementada pela 
regulamentação da Lei nº 11.124/2005 – que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o 
Conselho Gestor do FNHIS – primeiro PL de iniciativa popular que 
aguardou quase 13 anos para ser aprovado no Congresso Nacional, o 
que aconteceu neste ano de 2005. Com o novo Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social previsto na lei espera-se agregar, além 
de mais recursos do OGU, recursos de Estados e municípios no 
esforço de somar subsídios que ajudem a oferecer moradias para os 
que estão engrossando e ampliando as favelas e os loteamentos 
clandestinos em todo o Brasil o que, neste começo de milênio, está 
longe de constituir uma minoria da população brasileira. (Algumas 
estimativas mostram que mais de 50% da população de Recife, 
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Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luiz e Belém são ilegais) 
(MARICATO, 2005, p.2). 

 
 

A Política Nacional da Habitação capta seu funding via Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE), Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Dentre todas as formas citadas, a que mais 

recebe destaque é o SBPE. Quando comparada a composição do funding da 

Política Nacional de Habitação (PNH) entre 2005 e 2011, o SBPE apresenta uma 

captação ascendente, mostrando um crescimento muito superior ao do FGTS e aos 

recursos provenientes do OGU, conforme ilustrado no Gráfico 1.   

 

Gráfico 1. Volume de participação das fontes de recursos da PNH – Brasil, 
acumulado 2005 a 2011 

 
Fonte: (BALTRUSIS; FIGUEIREDO, 2005. p.03). 

 

O SBPE representa 67% das fontes que abastecem o PNH, mostrando sua 

importância como funding quando comprado ao FGTS e aos recursos oriundos de 

subsídios diretos do tesouro nacional, conforme representado no Gráfico 2. 

Além da alta representatividade do SBPE dentro da Política Nacional da 

Habitação, no Sistema Financeiro da Habitação, o SBPE também representa uma 

grande parte do total de recursos captados. Na Tabela 1, a evolução do SBPE entre 

os anos de 2004 a 2007 é observada, sendo comparada com os Certificados de 
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Recebíveis Imobiliários e o FGTS. Ao final do período, o SBPE soma 18 bilhões dos 

26 bilhões de financiamentos concedidos no ano de 2007. 

 

 

Gráfico 2. Percentual de participação das fontes de recursos da PNH – Brasil, 
acumulado 2005 a 2011 

 
Fonte: (BALTRUSIS; FIGUEIREDO, 2013, p.3). 

 

Tabela 1. Financiamento Imobiliário, 2004-2007, R$ Milhões Correntes 

	  
Fonte: (GIAMBIAGI; NASCIMENTO, 2008, p 189). 
 

Reforçando a importância dos recursos do SBPE, Giambiagi e Nascimento 

(2008, p.188) destacam:  

 
...modificações institucionais que deram sustentação ao avanço do 
financiamento habitacional e à ampliação dos recursos em direção à 
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MCIdades,	  FNHIS	  e	  Subvenções	  

PMCMV	  

Ano FGTS SBPE CRI’s Total
2004 4.263 3.000 404 7.667
2005 6.852 4.793 1.406 13.051
2006 7.539 9.314 385 17.238
2007 6.909 18.253 1.015 26.177

2004 56% 39% 5% 100%
2005 53% 37% 11% 100%
2006 44% 54% 2% 100%
2007 26% 70% 4% 100%

Participação	  em	  %



47 
 

 

utilização de instrumentos de mercado, como a securitização de 
recebíveis imobiliários, o crescimento tem se dado fundamentalmente 
pela ampliação dos recursos direcionados do SFH, dependendo, em 
grande parte, da evolução das captações de poupança. 

 

Apesar da importância já destacada do SBPE dentro da composição do 

funding para habitação no Brasil, merece destaque o Programa Minha Casa Minha 

Vida, pois ele representa um marco importante no combate ao déficit habitacional. 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), regido pela Lei 11977, sob 

operacionalização da Caixa Econômica Federal (CEF), possui duas fases. A 

primeira fase contempla uma meta inicial para construção de 1 milhão de unidades 

habitacionais com recursos da União da ordem de R$18,5 bilhões em subsídios, e a 

segunda possui uma meta inicial para a construção adicional de 2 milhões de 

unidades habitacionais com uma previsão de recursos da União que ultrapassa R$ 

60 bilhões em subsídios (ELOY; COSTA; ROSSETO, 2013, p.11). 

Sob forma de política anticíclica, com foco na geração de emprego para 

enfrentar os possíveis rebatimentos da crise internacional de 2008, este programa 

inclui significativos recursos orçamentários da União para subsídios, 

compreendendo duas diferentes fontes de captação de funding (ELOY; COSTA; 

ROSSETO, 2013, p.11): 

• FAR/OGU: Oferta de habitação destinada às famílias com renda fixada 

inicialmente em até 3 salários mínimos, por meio da contratação direta da produção 

habitacional privada com recursos da União. As famílias assumem o compromisso 

de pagar 5% da sua renda por 10 anos, o qual é uma espécie de contrapartida 

parcelada. O critério de seleção é estabelecido pelas prefeituras, de acordo com 

uma lógica social e não de financiamento. A seleção pode ser organizada, ainda, por 

cooperativas e associações de moradia ou por oferta pública para municípios com 

menos de 50 mil habitantes (ELOY; COSTA; ROSSETO, 2013, p.11). 

• FGTS: Subsídio para acesso ao financiamento, com recursos do FGTS e 

suporte do Fundo Garantidor de Crédito, destinado à aquisição de unidades 

ofertadas pelo mercado. Os subsídios provêm de recursos oriundos do OGU e do 

FGTS, sendo concedidos de forma direta (complemento da entrada) e indireta 

(spread e demais taxas) para mutuários com renda de até 6 salários mínimos.  Para 

mutuários com renda de até 10 salários mínimos, os subsídios são oferecidos de 
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forma indireta, por meio dos custos cartorários, dos seguros e das taxa de juros via 

contrato de financiamento imobiliário (ELOY; COSTA; ROSSETO, 2013, p.11). 

O demonstrativo do Programa Minha Casa Minha vida é apresentado na 

Tabela 2. Segundo a CEF, em 2012, foram contratadas 1,7 milhões de unidades, 

sendo 40% na modalidade de oferta até 3 salários mínimos, 48% na modalidade 

financiamento até 6 salários mínimos e outras 12% na faixa até 10 salários mínimos. 

Do total contratado, cerca de 780 mil já haviam sido entregues (ELOY; COSTA; 

ROSSETO, 2013, p.11). 

 

Tabela 2. Demonstrativo do Programa Minha Casa Minha Vida, Brasil, 2012  

Fonte: Eloy, Costa e Rosseto (2013, p.11). 

Nota: SM = Salário Mínimo 
 

3.1.1 O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 

 

O SBPE é formado pela reunião das cadernetas de Poupança. A Caderneta 

de Poupança é um contrato de depósito, com características especiais, que pode ser 

feito entre os poupadores nas Caixas Econômicas, Sociedades de Crédito 

Imobiliário e Associações de Poupança e Empréstimo (GONÇALVES, 1997, p.30). 

Apesar do sucesso da caderneta de poupança junto ao grande público, o 

nível de concentração do saldo total da poupança sempre foi muito elevado. Do 

saldo total da poupança 85% do montante está concentrado em 15% dos 

depositantes, justificado pela concentração desta renda. O efeito negativo que a 

Renda Familiar Unidades 
Contratadas

Unidades 
entregues Meta Contratadas (%) Entregues (%)

até 1.600,00 
(até 3 SM)

483.211 210.896 400.000 120,80 52,72

até 3.100,00 
(até 6 SM)

375.294 308.808 400.000 93,82 77,20

até 5.000,00 
(até 10  SM)

146.623 52.689 200.000 73,31 26,34

Total 1 1.005.128 572.393 1.000.000 100,51 57,24

até 1600,00 267.487 6.399 1.600.000 22,29 0,53
até 3100,00 492.928 275.054 600.000 82,15 45,84
até 5000,00 76.130 10.186 200.000 38,07 5,09

Total 2 836.545 291.639 2.400.000 34,86 12,15
Geral 1.841.673 864.032 3.400.000 54,17 25,41

1ª Fase do PMCMV

2ª Fase do PMCMV
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concentração origina é a alta sensibilidade dos saldos da caderneta de poupança às 

variações na rentabilidade dos outros instrumentos de mercado. O tradicional 

equilíbrio proporcionado pelas cadernetas entre segurança, liquidez e rentabilidade 

se desfigurou completamente, passando o item rentabilidade a determinar o 

comportamento dos indivíduos, como forma de protegerem suas poupanças contra a 

corrosão gerada pela inflação (GONÇALVES, 1997, p.31). 

Os recursos captados por intermédio das cadernetas são aplicados pelos 

agentes financeiros, conforme determinações fixadas pelo Conselho Monetário 

Nacional. Pelas regras atuais estabelecidas pelo CMN (Resolução n. 3932/2010), do 

saldo da caderneta de poupança do SBPE, 65% deve ser direcionado ao 

financiamento imobiliário, do qual 80% (52% do saldo da poupança) funciona como 

funding das operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH e 20% (13% 

do saldo) pode ser utilizado em operações imobiliárias a taxa de mercado, sendo 

que 50% (6,5% do saldo destas operações) deve necessariamente ser direcionado à 

habitação (CAGNIN, 2011, p.16). 

O depósito compulsório é automaticamente recolhido pelo Banco Central do 

Brasil mediante débito na conta de reservas bancárias que os agentes financeiros 

mantêm naquela instituição. Na hipótese do agente financeiro não atingir os 70% em 

financiamentos habitacionais, o Banco Central também debita o complemento na 

conta de reservas bancárias remunerando os recursos por apenas 80% do índice de 

correção monetária. Como a instituição paga aos depositantes correções integrais 

mais juros de 0,5% ao mês, o não cumprimento impõe perdas significativas 

(GONÇALVES, 1997, p.33). 

 

3.1.2 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

 

O FGTS foi instituído pela Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, e 

regulamentado pelo Decreto n° 59.820, de 20 de dezembro de 1966. Atualmente, o 

FGTS é regido pela Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que dentre as 

modificações implementadas em relação às disposições da Lei n° 5.107, vinculou à 

Caixa Econômica Federal. Anteriormente, as contas eram administradas pela rede 

bancária.  

O FGTS é formado pelo depósito que todas as empresas são obrigadas a 

fazer mensalmente em contas vinculadas ao nome dos empregados, com valor 
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correspondente a 8% da remuneração paga no mês anterior. Os depósitos mantidos 

nas contas vinculadas, além da correção monetária, recebem juros de 3% ao ano.  

A criação do FGTS pretendeu alcançar simultaneamente três objetivos 

principais: a) gerar recursos para o financiamento dos programas habitacionais e em 

infraestrutura urbana, tendo em vista que as fontes até então existentes se 

mostravam insuficientes; b) gerar maior poupança compulsória em favor dos 

empregados; e, c) minimizar os problemas observados nas relações trabalhistas.  

A efetiva retomada das operações com recursos do FGTS só voltou a ocorrer 

em 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 (GONÇALVES, 1997, p.28).  

Neste aspecto, merece ser destacado que boa parte das 526 mil unidades 

objetivaram 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 ainda não tinha sua construção concluída 

(GONÇALVES, 1997, p.28). 

A movimentação dos recursos do FGTS só é possível após o atendimento de 

uma série de requisitos (GONÇALVES, 1997, p.28): 

a) despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de 

forma maior. Neste caso, a partir da edição da Lei n° 8.036, o empregador ficou 

obrigado a pagar uma multa ao trabalhador de valor correspondente a 40% dos 

recursos que este acumulou em sua conta vinculada, para reduzir as demissões 

motivadas;  

b) extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus 

estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, ou 

ainda falecimento do empregador individual; sempre que qualquer dessas 

ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração 

escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em 

julgado; 

c) aposentadoria concedida pela Previdência Social;  

d) falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago aos seus dependentes 

para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado 

para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao 
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recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente 

de inventário ou arrolamento;  

e) pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento 

habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, desde 

que: - o mutuário conte com no mínimo três anos de trabalho sob o regime do FGTS, 

na mesma empresa ou em empresas diferentes; - o valor bloqueado seja utilizado, 

no mínimo durante o prazo de 12 meses; - o valor do abatimento atinja, no máximo, 

80% do montante da prestação. Neste caso, o percentual é determinado em função 

da renda do mutuário, sendo que quanto maior a renda, menor é o percentual do 

encargo a ser pago com os recursos do FGTS; 

f) liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento 

imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre 

elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício 

mínimo de dois anos para cada movimentação; 

g) pagamento total ou parcial do preço da aquisição da moradia própria, 

observadas as seguintes condições: - o mutuário conte com no mínimo três anos de 

trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes; - 

seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH.  

h) quando permanecer três anos ininterruptos sem créditos de depósitos; 

i) extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores 

temporários;  

j) suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a noventa 

dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria. 

Recentemente foi autorizada a utilização de recursos do FGTS para pagamento de 

despesas incorridas durante a fase de produção das unidades.  

O FGTS é regido por um Conselho Curador integrado por três representantes 

da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos 

empregadores, além de um representante de cada uma das seguintes entidades: 

Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Orçamento, Ministério do 

Trabalho, Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, Caixa Econômica 

Federal e Banco Central do Brasil (GONÇALVES, 1997, p.28). 

Os recursos do FGTS são remunerados a uma taxa fixa de 3% a.a. mais a 

correção da taxa referencial (TR). Considerando a remuneração fixa abaixo da 
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poupança (6 % a.a. ou 75% da Selic) e a correção da TR, que historicamente fica 

abaixo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o FGTS é uma fonte sub-

remunerada, recolhida de forma compulsória e de difícil movimentação. A sub-

remunerada atrelada às demais características fazem do FGTS uma fonte 

privilegiada de recursos de longo prazo (ELOY, 2013, p. 120). 

 

3.1.3 O Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) 

 

Segundo Vedrossi (2002, p.85), embora a securitização de recebíveis 

imobiliários no Brasil seja incipiente, em 2002, o total emitido em certificados de 

recebíveis imobiliários ultrapassa os R$ 340 milhões. Deste total, 50% corresponde 

às operações relativas ao mercado residencial. 

O SFI não tem dependência de funding direto ou de direcionamento 

obrigatório como o SFH, pois procura captar fundos junto ao mercado de capitais. 

Para tanto, o SFI utiliza alguns instrumentos financeiros, desenhados para este tipo 

de operação, e outros que já existiam e foram adaptados ao modelo do SFI. Os 

instrumentos financeiros utilizados pelo SFI são: Certificados de Recebíveis 

Imobiliários; Cédulas de Crédito Imobiliário; Letra de Crédito Imobiliário; Debênture; 

Letra Hipotecária; e, Cédula de Crédito Bancário (ROYER, 2009, p. 111). 

Os certificados de recebíveis imobiliários (CRI) são títulos de crédito 

nominativos que podem ser negociados no mercado de capitais. As CRI’s são 

lastreadas em créditos imobiliários e são de emissão exclusiva das companhias 

securitizadoras de crédito imobiliário que, por sua vez, podem adquirir os créditos de 

uma originadora ou podem emitir diretamente os créditos para os consumidores 

finais (ROYER, 2009, p. 111). 

As Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) são títulos executivos extrajudiciais 

que representam o direito de créditos imobiliários, com fluxo de pagamentos 

parcelados, e podem ser emitidos pelos credores dos créditos imobiliários. As CCI´s 

podem representar a totalidade do crédito ou uma fração do mesmo, não sendo 

valores mobiliários, mas títulos emitidos para ‘facilitar’ a transação dos valores 

relacionados ao crédito imobiliário. As companhias securitizadoras, por exemplo, 

compram CCI e as utilizam como lastro para a emissão, no mercado secundário, de 

CRI, os quais são os valores mobiliários (ROYER, 2009, p. 111). 
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As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) são títulos de crédito que podem ser 

lastreados por créditos imobiliários ligados ao instituto jurídico tanto da hipoteca 

quanto da alienação fiduciária de um imóvel. A LCI pode ser garantida por um (ou 

mais) crédito imobiliário desde que seu prazo de vencimento não seja superior ao 

prazo de quaisquer dos créditos imobiliários que lhe sirvam de base (ROYER, 2009, 

p. 111). 

A Debênture é o tradicional instrumento de captação de recursos no mercado 

financeiro. Esta é um título emitido apenas por sociedades anônimas não 

financeiras, de capital aberto, com garantia de seu ativo que as lança no mercado 

para obter recursos de médio e longo prazo, destinados normalmente ao 

financiamento de projetos de investimentos ou alongamento do perfil do passivo 

(ROYER, 2009, p. 111). 

A Debênture garante ao comprador uma remuneração fixa em um prazo 

determinado, não dando direito de participação nos bens ou lucros da empresa. 

Além disso, ela é uma forma de financiamento por meio de empréstimo de longo 

prazo correspondendo a um empréstimo que o comprador do título faz à empresa 

emissora (FORTUNA, 2005, p. 310). 

A Letra Hipotecária é um título emitido por instituições financeiras autorizadas 

a conceder em créditos hipotecários, mais especificamente as Sociedades de 

Crédito Imobiliário, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário e a Caixa 

Econômica Federal. A sua garantia é a caução de créditos hipotecários de que as 

letras sejam titulares, garantidos pela primeira hipoteca, sendo emitidos vinculados a 

uma hipoteca (ROYER, 2009, p. 111). 

A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito equivalente a uma 

promessa de pagamento em espécie, decorrente de operação de crédito em 

qualquer modalidade. Esta pode ser emitida com ou sem garantia real e pode ter 

pactuado todas as suas características tais como juros, critérios de sua incidência, 

capitalização, entre outros (ROYER, 2009, p. 111). 

 

3.2. Os Limites do Modelo de Funding Imobiliário no Brasil 
 

Os limites do SBPE, bem como os limites do FGTS, aparecem de duas 

formas: a primeira, no tocante à vulnerabilidade e à sustentabilidade da captação de 
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recursos. E a segunda, no tocante aos subsídios do funding e à eficiência destes 

recursos para diminuição do déficit habitacional no Brasil. 

Analisando o SBPE, os subsídios são oriundos da isenção do imposto de 

renda sobre os rendimentos da poupança e das compensações regulatórias 

concedidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) aos agentes financeiros do 

sistema. Estima-se uma isenção de imposto de renda na ordem de R$ 2,9 bilhões 

em 2005, de acordo com o seguinte raciocínio: saldo da ordem de R$ 128 bilhões, 

sujeito a um rendimento de 9% a. a. (atualização de TR + juros de 6,17%), com 

rendimento ajustado para a cobrança do imposto de 11,2%, gerando rentabilidade 

bruta de R$ 14,3 bilhões e um imposto potencial de R$ 2,9 bilhões à alíquota de 

20% (KÖHLER, 2009, p. 5). 

No caso do FGTS, os subsídios são extraídos dos titulares das contas 

vinculadas (os trabalhadores do setor formal) que, sendo depositantes compulsórios, 

não têm como se evadir das rentabilidades reais negativas que lhes estão sendo 

impostas. Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2004, para uma variação de 51,01% 

no IPCA, os depósitos do FGTS tiveram uma rentabilidade total, entre atualização e 

juros, de 32,89%. Isso equivale a uma perda real anual de 2,5%. Assim o subsídio 

do FGTS vem na forma de recursos sub-remunerados (KÖHLER, 2009, p. 9). 

O desempenho do SBPE e do FGTS é ineficiente, desde a década de 1980, 

em relação à expansão da oferta habitacional no Brasil. Entre 1991 e 2000, os 

domicílios permanentes no país passaram de 34,1 milhões para 44,8 milhões, uma 

média de quase 1,2 milhão de novas residências por ano (KÖHLER, 2009, p. 9). 

No período, em média, o FGTS forneceu apenas 130 mil financiamentos 

anuais. O desempenho dos depósitos de poupança foi ainda menos expressivo: 48 

mil financiamentos por ano. Além disso, muitos desses financiamentos foram 

destinados à aquisição de imóveis usados ou as reformas.  

No Programa Carta de Crédito, por exemplo, aproximadamente 2/3 dos 

financiamentos foram destinados a imóveis usados. Por isso, a contribuição 

agregada direta dos dois sistemas para a expansão da oferta de novas casas foi de 

apenas cerca de 60 mil por ano, equivalente a 5% do total. No Gráfico 3 os recursos 

destinados ao financiamento de novas unidades do SBPE e FGTS somados não 

chegam a R$ 200.000 de um total de R$ 1.200.000 (KÖHLER, 2009, p. 10). 
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Gráfico 3. Comparativo SBPE e FGTS no financiamento a novas unidades 
habitacionais 

 
Fonte: (KÖHLER, 2009, p.10). 

 

O impacto da utilização dos subsídios para aquisição de imóveis usados, pela 

falta de articulação dos atuais programas em manter o foco na aquisição de imóveis 

novos, estimula a baixa formalidade do mercado de trabalho no setor da construção 

civil. No Gráfico 4, o índice de formalidade da construção civil é 35%, representando 

apenas 2,8% do PIB frente a 8% do PIB do setor (KÖHLER, 2009, p. 10). 

 
Gráfico 4. Proporção do setor formal na construção civil 

 
Fonte: Köhler (2009, p. 04). 
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A expansão em bases organizadas da oferta habitacional poderia significar a 

reversão dessa característica. O Gráfico 5 ilustra que, entre 1992 e 1997, a 

formalidade na construção civil caiu de 45% para 35%. Tal característica evidência 

uma correlação entre o virtual desaparecimento do financiamento à produção e o 

enfraquecimento do mercado formal de mão-de-obra da construção civil brasileira. 

 
Gráfico 5. Participação dos contribuintes da previdência sobre a mão-de-obra total 
(1992 e 1997) 

 
Fonte: Köhler (2009, p.8). 

 

Não apenas os indicadores de financiamentos para a expansão do parque 

habitacional têm sido frustrantes, mas também são fortes as evidências de que os 

sistemas oficiais não atendem à população mais necessitada.  

Observando-se os dados, constata-se que a população de baixa renda possui 

acesso muito limitado aos financiamentos habitacionais, o que obriga esse grupo a 

recorrer quase que exclusivamente ao autofinanciamento e à autoconstrução. O 

autofinanciamento é definido como a construção com recursos financeiros próprios. 

Nesses casos, primeiramente se constrói uma célula essencial (sala, quarto, 

cozinha, banheiro) e, com o tempo, amplia-se a construção dentro das 

possibilidades de caixa. A autoconstrução difere do autofinanciamento por incluir 
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não só recursos financeiros próprios, mas também mão-de-obra própria ou de 

amigos e da família (KÖHLER, 2009, p. 10). 

Uma das evidências do baixo acesso ao financiamento, via crédito 

habitacional, e da prevalência do autofinanciamento é a comparação entre os 

percentuais de imóveis não quitados em relação ao total de imóveis próprios, por 

faixa de renda.  

Quanto maior a renda das famílias, maior a proporção dos imóveis próprios 

que ainda se encontram em estágio de financiamento, conforme pode ser verificado 

no Gráfico 6. Isso evidencia que a população de maior renda tem maior acesso 

proporcional às fontes de financiamento de habitação (KÖHLER, 2009, p. 10). 

 

Gráfico 6. Proporção de imóveis não quitados em relação ao total de imóveis 
próprios por classe de renda do proprietário, Brasil, 2000 

Fonte: Köhler (2009, p.9). 
 

Outro ponto de demanda reprimida nos financiamentos para baixa renda fica 

evidente na alta proporção de imóveis cedidos sobre total de imóveis ocupados nas 

classes de renda baixa, conforme ilustrado no Gráfico 7. Essas proporções 

provavelmente se explicam pela construção de anexos – verticais ou horizontais – 

em propriedades de parentes. 
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Gráfico 7. Proporção de domicílios cedidos por classe de renda Brasil, 2000 

Fonte: Köhler (2009, p.7). 
 

O terceiro e último elemento empírico a ser analisado é o maior peso que o 

gasto com aluguel tem sobre a renda das famílias, quando a renda é reduzida. O 

fenômeno é ilustrado no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Renda versus Gasto com aluguel 

Fonte: Köhler (2009, p.10). 
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ineficiência nos sistemas oficiais de financiamento. O problema estaria assim 

estabelecido com a falta de capacidade de pagamento por parte dos futuros 

mutuários, que apesar de demandarem habitações, não teriam condições mínimas 

para obter o financiamento (KÖHLER, 2009, p. 12). 

Porém, esta argumentação não faz muito sentido considerando que a lógica 

dos sistemas oficiais de financiamento habitacional é a de extração de subsídios da 

sociedade para transferi-los aos supostos beneficiários de baixa renda – é a não 

alocação pura por mecanismo de mercado.  

Köhler (2009, p.12) defende que o sistema atual deve repassar os subsídios 

para os mutuários que dele necessitam ou devem ser encerrados os programas de 

subsídios, permitindo que o mercado opere livremente na satisfação da demanda. 

Não faz sentido manter o sistema de subsídios para atender apenas aos mutuários 

que possam pagar. 

As dificuldades de superar a ineficiência das políticas de financiamento 

habitacional – ao menos no que se refere à sua incapacidade de atingir o público 

pretendido, o de baixa renda – residem justamente na excessiva ênfase no 

diagnóstico do déficit habitacional e na pouca elaboração sobre as causas da 

relativa ineficiência dos sistemas de financiamento em conseguir chegar até a 

população de baixa renda (KÖHLER, 2009, p. 12) 

Eloy (2013, p.32) aponta para as mesmas questões, salientando os 

problemas de conseguir direcionar os recursos do SBPE para a população de baixa 

renda, pois é neste segmento que se concentra o maior déficit habitacional.  
 
Instrumento de bancarização para segmentos de menor renda, limita 
os poupadores a renda fixa de 6% ao ano + TR, ou 70% da Selic, 
quando esta for menor ou igual a 8,5% ao ano. O rendimento da 
poupança no 1º semestre desse ano ficou 10% abaixo da inflação no 
período; Do total de depósitos, apenas R$ 192 bilhões (41%) estavam 
aplicados em financiamentos habitacionais enquadrados nas regras do 
SFH. Descontado o recolhimento compulsório (R$ 93 bi), restaram R$ 
182 bi aos bancos - R$ 96 bilhões aplicados em crédito imobiliário a 
taxas de mercado e R$ 86 bilhões em aplicações diversas. Entre os 
bancos privados, a porcentagem da poupança aplicada em 
financiamento habitacional pelo SFH cai ainda mais: 36%;A 
regulamentação tem diminuído o compromisso do SBPE com a 
habitação, a porcentagem exigida para crédito habitacional vem 
caindo para permitir o uso em financiamentos imobiliários, além de 
títulos e valores diversos; Os financiamentos do SBPE oferecidos, 
conforme as regras do SFH, a taxas abaixo do mercado (subsídio), 
estão disponíveis para qualquer família, sem limite de renda, inclusive 
para quem poderia se financiar no mercado (ELOY, 2013, p.32). 
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Os dois autores reforçam o limite do SBPE, sob a ótica de funding 

subsidiando o seu real destino. A questão central do limite do SBPE não é a 

escassez dos recursos, mas sim a alocação dos subsídios oriundos desta forma de 

captação de funding. Para reforçar a questão, os dados apresentados nos próximos 

gráficos demonstram os volumes da captação da poupança nos últimos 8 anos. O 

que salienta o argumento associado ao volume de funding disponível via SBPE. 

O Gráfico 9 mostra o volume de depósitos versus o volume de saques do 

SBPE através da caderneta de poupança. 

 

Gráfico 9. Captação de Poupança versus Retirada, 1995-2013 em Milhões de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados ABECIP (2014). 
 

A captação líquida do SBPE mostra a sazonalidade do incremento no saldo 

das cadernetas de poupança, conforme o Gráfico 10. A captação liquida quebrou o 

recorde histórico, alcançando R$ 50 bilhões em 2013. 

Porém, quando o saldo acumulado é analisado (soma dos rendimentos das 

aplicações e da captação líquida) um forte crescimento nos últimos anos é 

observado, em que somente os rendimentos ultrapassaram a marca dos R$ 24 

bilhões em 2013, conforme Gráfico 11. 
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Gráfico 10. Captação Líquida da poupança privada, 1995-2013 em Milhões de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados ABECIP (2014). 

 

Gráfico 11. Rendimento das aplicações da poupança, 1995-2013 em Milhões de 
Reais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados ABECIP (2014). 

 

O saldo acumulado da captação da poupança privada foi da ordem de R$ 450 

bilhões em 2013, enquanto que o volume financiado foi de R$ 109 bilhões, conforme 

os Gráficos 12 e 13, respectivamente. Desta forma, o excesso de recursos via SBPE 

através da caderneta de poupança foi evidenciado. 
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Gráfico 12. Saldo Acumulado da captação de poupança privada, 1995-2013 em 
Milhões de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados ABECIP (2014). 
 

Gráfico 13. Volume de Operações contratadas com recursos da caderneta de 
Poupança, 2013 em Milhões de Reais 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados ABECIP (2014). 
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que permite a contabilização dos fundos de investimentos do FGTS, das CRI’s e das 

Letras hipotecarias como forma de cumprir as regras de exigibilidade do SBPE. 

Quanto ao limite do FGTS, Eloy (2013, p. 30) comenta: 

 
O FGTS remunera seus depósitos a 3% ao ano + TR, mas financia 
habitação a taxas que chegam a 8,2% a.a., próximas às do SBPE. 
Seus financiamentos habitacionais embutem spreads nominais de até 
5,16%: o próprio Fundo cobra spreads de 2 a 3% para repassar 
recursos para agentes financeiros e esses adicionam taxa de 2,16% (e 
mais R$ 25 à prestação mensal). Taxas inferiores oferecidas no 
Programa Minha Casa Minha Vida são viabilizadas com subsídios 
indiretos: em 2013, foram mais de R$ 5 bilhões pagos aos bancos, 
apenas para reduzir juros. A carteira do FI-FGTS é composta por 
ações e debêntures de projetos de grandes empresas, de capital 
aberto, que, sendo viáveis e rentáveis, poderiam captar recursos 
diretamente no mercado de capitais ou no BNDES; Em 2013, o FGTS 
pagou taxa de administração à Caixa (agente operador) no valor de 
R$ 3,5 bilhões o que equivale a 52% do lucro líquido desse banco no 
ano e a 40% do valor creditado aos cotistas do Fundo a título de 
rendimento. É uma taxa de 1% para um Fundo de grande porte com 
captação compulsória e baixa exigência de rentabilidade. 

 

Eloy (2009, p.20) deixa explícito que os recursos captados por meio da 

poupança compulsória do FGTS deveriam ser melhor utilizados em prol do combate 

ao déficit habitacional. Na prática, os recursos sub-remunerados do FGTS atendem 

uma lógica de alocação ótima puramente financeira, protegendo desta forma os 

cotistas do FGTS, porém não alcança o objetivo de redistribuição de renda. 

Segundo Cintra (2007, p.10) “esse fato revela uma ‘ociosidade’ dos recursos 

do FGTS, enquanto fundo rotativo de crédito, uma vez que não consegue alocar em 

novos empreendimentos os retornos das aplicações realizadas”. 

Ainda no tocante ao limite do FGTS, por se tratar de um fundo abastecido 

pela poupança compulsória dos trabalhadores empregados, existe a questão da 

sazonalidade do nível de emprego, que afeta a capacidade de arrecadação do 

fundo. Dessa maneira, em momentos de aquecimento econômico, a captação tende 

a ser maior, o que coincide com a ampliação dos financiamentos no âmbito do SFH 

no ciclo de crédito recente. “É justamente nas fases de recessão e de aumento do 

desemprego, períodos em que crescem as pressões para a ampliação dos gastos 

públicos compensatórios, que o FGTS (e os fundos compulsórios em geral) tem sua 

capacidade de investimento deprimida” (CARVALHO; PINHEIRO, 1999, p.14). 
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O montante financiado pelo FGTS, em 2013, foi de R$ 39,50 bilhões, o 

equivale a um crescimento de 10,2% em relação ao ano anterior. A taxa de elevação 

anual deste indicador, porém, vem decaindo desde 2010, ano em que o crescimento 

do montante financiado alcançou 65,6%. Em 2013, a aquisição de 491.460 unidades 

habitacionais foi financiada pelo FGTS, ligeiro incremento de 0,5% em relação a de 

2012. Assim, conforme deduzível pela discrepância entre as taxas de elevação dos 

dois indicadores e tal qual vem acontecendo anualmente desde 2005, houve alta 

relevante do valor de financiamento médio por unidade. Este último alcançou o valor 

de R$ 80.297,14 em 2013, número 9,7% superior ao registrado em 2012, ilustrado 

na Tabela 3 (UQBAR, 2014, p. 24). 

 

Tabela 3. Desempenho do FGTS, 2000-2013 

Fonte: UQBAR (2014, p. 24). 

 

A outra questão levantada no início deste capítulo aborda a perenidade dos 

recursos do FGTS e do SBPE. A perenidade do SBPE pode ser analisada sob a 

ótica do seu maior risco, de captar recursos no curto prazo e repassá-los no longo 

prazo (WOLLENWEBER, 2006, p.41). 

A instabilidade macroeconômica da década de 80 acentuou a fragilidade da 

estrutura contábil dos agentes financeiros. Isso porque os depósitos em poupança 

possuem um comportamento cíclico muito parecido com a economia, retraindo-se 

proporcionalmente mais em períodos de recessão. Essa característica é ainda mais 

importante devido à participação de fundos como o FGTS, cujos saques se elevam 

em períodos de retração no nível de emprego (WOLLENWEBER, 2006, p.41). 

Ano Quant. Contratos Montante 
(R$ milhões) 

Variação 
(%) N. Unidades Variação 

(%) 
Valor Médio - 

Financiado (R$) 
Variação 

(%) 
2000 238.011 3.870 - 317.353 - 12.194 - 
2001 217.134 3.073 -20,6 264.191 -16,8 11.631 -4,6
2002 195.018 3.730 21,4 253.343 -4,1 14.724 26,6
2003 174.129 3.819 2,4 246.482 -2,7 15.493 5,2
2004 192.095 3.880 1,6 271.588 10,2 14.285 -7,8
2005 270.542 5.357 38,1 341.952 25,9 15.665 9,7
2006 307.073 6.891 28,7 355.025 3,8 19.411 23,9
2007 217.664 6.759 -1,9 319.706 -9,9 21.141 8,9
2008 205.725 11.045 63,4 272.558 -14,7 40.523 91,7
2009 245.632 16.247 47,1 325.167 19,3 49.964 23,3
2010 276.299 26.910 65,6 444.098 36,6 60.594 21,3
2011 270.502 32.104 19,3 465.413 4,8 68.980 13,8
2012 240.817 35.804 11,5 489.224 5,1 73.185 6,1
2013 270.038 39.463 10,2 491.460 0,5 80.297 9,7
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Outra vulnerabilidade do SBPE e do FGTS reside no fato de que as 

flutuações macroeconômicas diminuem a capacidade de pagamento dos mutuários, 

aumentando a inadimplência e comprometendo o equilíbrio do sistema 

(WOLLENWEBER, 2006, p.41). 

Mesmo após a redução substancial dos índices de inflação, conquistada com 

a implementação do Plano Real, o alto nível de inadimplência dos mutuários e o 

custo de oportunidade exorbitante, medido pelas taxas de juros reais oferecidos 

pelos títulos públicos, levaram as instituições financeiras privadas evitarem a 

concessão de crédito de longo prazo para a aquisição de habitações 

(WOLLENWEBER, 2006, p.41). 

Outro ponto que merece atenção é a perenidade dos subsídios da Política 

Nacional de Habitação. Uma vez que os subsídios saem direto do orçamento geral 

da união, este subsídio estimula o gasto público, o que dificulta a redução da taxa de 

juros básica da economia. Segundo Eloy; Costa; Rosseto (2013, p.11): 

 
A expansão dos limites estabelecidos para os subsídios e valor de 
imóvel, acima dos índices de preço e a reboque da pressão dos custos 
da indústria da construção, em especial a terra, compromete, 
sobremaneira, a sustentabilidade da política no médio e longo prazos. 
Entre 2009 e 2012, foram concedidos aumentos reais de até 28% na 
Faixa I (FAR/OGU para rendas de até R$1.600,00), descontada a 
variação do INCC e as melhorias construtivas que acompanharam 
essas alterações. Outro aspecto é que o PMCMV prevê investimentos 
até 2014, sem qualquer indicação sobre a continuidade dos subsídios.  

 

Os limites do SFI esbarram nos limites da formação de poupança de longo 

prazo no Brasil. O funding do SFI é originado na emissão de títulos privados, 

portanto, concorrentes dos títulos de dívida pública. Gonçalves (2012, p.15) aponta 

também para o problema da ausência de marcos regulatórios estáveis capazes de 

oferecer garantias mínimas aos investidores privados e a falta de atratividade dos 

papéis convencionais nas emissões primárias. 

O principal limitante do SFI é a formação de poupança de longo prazo privado 

no Brasil (conforme abordado no capítulo anterior). Como destaca o argumento de 

Royer (2009, p. 60): 

 
De acordo com o Banco Mundial, a construção de um mercado 
secundário de hipotecas depende da constituição de um mercado de 
capitais forte e atuante, com produtos financeiros voltados ao 
financiamento de longo prazo. Além disso, depende da oferta de taxas 
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de retorno atraentes, autorização legal para o investimento de certos 
fundos em títulos hipotecários, além da própria disposição do 
investidor em apostar em um mercado de risco como é o mercado de 
securitização hipotecária. 
 

As condições apontadas pelo Banco Mundial se desdobram na necessidade 

do Estado atuar como regulador e fomentador do mercado. Não basta que o Estado 

regule apenas as questões associados às desigualdades sociais, mas o Estado que 

deve atuar como estruturador do mercado de hipotecas; criando regras de 

investimento, estimulando a demanda dos agentes públicos e privados e, acima de 

tudo, implementando um ambiente institucional capaz de transmitir confiança aos 

investidores (ROYER, 2009, p. 60). 

Nesta perspectiva do Banco Mundial, a centralização dos recursos voltados 

ao mercado imobiliário em poucas instituições financeiras também merece atenção. 

A questão da centralização traz um efeito perverso ao mercado secundário, uma vez 

que existe uma concentração em instituições com alta liquidez, a securitização não 

se faz necessária, tornando dispensável o mercado secundário no intuito do 

aumento da liquidez dos títulos. Royer (2009, p.61) comenta: 

 
Segundo o Banco Mundial, outro problema institucional que inibe o 
desenvolvimento dos mercados secundários de hipoteca nos países 
periféricos é a centralização dos recursos voltados ao financiamento 
imobiliário em um número reduzido de instituições, o que desestimula 
a securitização como forma de acesso à liquidez, tornando 
desnecessário o mercado secundário: A estrutura dos mercados 
hipotecários também é um obstáculo em alguns países. Se um 
mercado é dominado por um pequeno número de instituições de 
depósito com grande porte e liquidez, será difícil criar um mercado de 
securitização hipotecária bem sucedido. Os grandes emprestadores, 
que podem racionar os fundos hipotecários, não necessitam do 
financiamento e podem determinar o preço de novos competidores 
usando linhas de financiamento no varejo fora do mercado. 
 

Frischtak (2011, p. 24), porém, defende que os bancos privados no Brasil já 

enxergam o crédito de longo prazo como uma boa oportunidade de ganho. 

Entretanto, existem algumas barreiras microeconômicas a serem resolvidas. Entre 

elas, o autor destaca as seguintes: (i) limitado funding dos bancos em volume, 

prazos e moeda; (ii) ausência de um mercado secundário de crédito bancário, e; (iii) 

insegurança jurídica das operações de longo prazo.  
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Em relação ao limitado funding, Frischtak (2011, p.24) afirma que não há no 

Brasil instrumentos que permitam aos bancos captarem recursos de longo prazo. 

Por exemplo, as Letras Financeiras (LF´s) foram criadas para gerar funding para os 

bancos, entretanto tanto do ponto de vista do emissor quanto do ponto de vista do 

investidor, as LF´s não são atrativas (FRISCHTAK, 2011, p.25).  

Em relação ao emissor, existe a exigibilidade de encaixes compulsórios, ao 

passo que em relação ao investidor, as LF´s não oferecem vantagens significativas 

de aplicações de prazos menores, tais como os CDBs. Dessa forma, reformas no 

sentido de reduzir ou zerar os encaixes compulsórios, minimizar a tributação sobre 

as LF´s e dar tratamento isonômico aos investidores estrangeiros, são ajustes 

necessários para o melhor desenvolvimento do financiamento privado de longo 

prazo no Brasil (FRISCHTAK, 2011, p.25). 

No que se refere ao mercado secundário, o autor sugere a eliminação da 

exigência existente no mercado de derivativos, segundo a qual a transferência de 

risco do ativo base para fundos de pensão ou fundos de investimentos é vedada. 

Com o fim desta exigência, outras instituições podem atuar como receptoras do risco 

de crédito, o que, em tese, incentivaria a diversificação do risco. Com a maior 

diversificação do risco de crédito, o mercado secundário seria fomentado e as 

operações de longo prazo dinamizadas. Para o autor, são necessárias medidas que 

viabilizem o mercado secundário de crédito e criem mecanismos de financiamento 

privado de longo prazo (FRISCHTAK, 2011, p. 25). 

Por fim, no que se refere à insegurança jurídica, o autor sugere o 

aperfeiçoamento da lei de falências, tal como o afastamento de acionistas quando o 

credor julgar que este seja o melhor caminho para a recuperação da empresa. Além 

disso, comenta-se a necessidade de melhora em relação ao Código de Processo 

Civil, com ênfase nos procedimentos que ampliem a velocidade de recuperação de 

garantias (FRISCHTAK, 2011, p. 25). 

Os limites dos atuais modelos de funding também podem ser observados pelo 

impacto da curva de demanda por crédito promovido no desenvolvimento do 

mercado. A demanda por crédito habitacional está refletida no déficit habitacional do 

Brasil. Segundo Garcia; Dias (2014, p.10), o déficit habitacional no Brasil em 2006 

era de 14,6% do total de domicílios, performando 7,96 milhões de unidades. Uma 

vez que a demanda existe, aparecem as questões relativas a sua qualificação para 

aquisição do crédito. 



68 
 

O mutuário deve ter condição de comprovar sua capacidade de repagamento 

para aquisição do crédito imobiliário. A capacidade de repagamento está ligada, de 

forma definitiva, à renda da população. Eloy (2009, p. 20) comenta: 

 
A baixa capacidade de consumo das famílias tem, obviamente, reflexo 
perverso na questão habitacional, função do relativamente alto custo 
de moradia, especialmente nas áreas urbanas, além do impacto das 
taxas de juros, spreads, demais custos e restrições de acesso ao 
crédito. 

 

 Pochmann (2005, p.16) analisa que, entre 1980 e 2005, a parcela salarial – 

participação do rendimento do trabalho no total da renda nacional – foi fortemente 

reduzida no Brasil, passando de 50% do total da renda nacional para quase 35%, 

enquanto a parcela referente às outras formas de rendimento do capital (lucros, 

juros, aluguéis) dobrou, em termos reais, aumentando sua participação na renda 

nacional, em 28,6%.  

Nesse mesmo período o salário mínimo perdeu 55% de seu poder aquisitivo. 

Entre 1986 e 1993, o rendimento médio real de todos os ocupados com renda 

registrou significativa queda de 30,6% e continuou a cair, embora em ritmo menor, 

para 16,5% entre 1995 e 2003 (POCHMANN, 2005, p.16). 

O problema da capacidade de pagamento é problematizado por Veit (2012): 

 
Apenas a título de um exercício hipotético, supondo uma família com 
renda mensal equivalente a 2 SM e apta a realizar um 
comprometimento de renda de 25% com a prestação de um 
financiamento habitacional, teríamos um valor máximo financiável de 
R$ 26 mil. A simulação acima demonstra o quão distante está uma 
família cujo rendimento mensal equivale a 2 SM de financiar um 
imóvel, já que o crédito que consegue (teoricamente) obter é 
insuficiente para a aquisição de uma unidade regular. Tudo o mais 
constante, se o prazo e o comprometimento de renda forem 
estendidos para o máximo – 360 meses e 30% – e a família contar 
com o subsídio da Res.460/PMCMV – equalizando a taxa de juros 
para 5% a.a. e assumindo a taxa de administração – o valor 
financiável sobe para R$ 48 mil. 
 

A falta de capacidade de pagamento é um dos fatores que explicam um 

paradoxo do mercado imobiliário no Brasil: o excesso de oferta de imóveis, já que a 

oferta está concentrada em imóveis que fogem ao poder aquisitivo da população de 

baixa renda (CARNEIRO et al., 2009, p. 20). 
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Além do problema associado a renda, o problema de assimetria de 

informação é relevante para o limite da demanda por crédito habitacional. Segundo 

Kilpp (2011, p. 15), a assimetria de informação se caracteriza pela existência de uma 

diferença informacional entre dois indivíduos e surge, basicamente, em função dos 

altos custos existentes na atividade de coleta de informação. 

Portanto, para mitigar o risco de assimetria de informação, Veit (2012, p. 20) 

sugere que seja criado um bureau de crédito a fim de abastecer as instituições 

financeiras com informação sobre os futuros mutuários. 
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CONCLUSÃO  
  

O entrave ao crédito habitacional tem como efeito negativo o alto índice do 

déficit habitacional. A falta de dinamismo do mercado de crédito habitacional tem 

forte impacto no desenvolvimento do mercado imobiliário, dado a dependência que 

as famílias possuem do crédito para a aquisição do bem habitação. 

Este trabalho destacou a relevância do funding na discussão do 

desenvolvimento do mercado de crédito habitacional e os limites das atuais fontes 

de funding do Brasil. Destacou-se que a principal fonte de funding do Brasil é o 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o seu principal limite é a 

sua real utilização.  

O estoque do SBPE em 2013 era de R$ 467 bilhões, do total de depósitos, 

apenas R$ 192 bilhões (41%) estavam aplicados em financiamentos habitacionais 

enquadrados nas regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Descontado o 

recolhimento compulsório de R$ 93 bilhões, restaram R$ 182 bilhões aos bancos. 

Destes, R$ 96 bilhões estavam aplicados em crédito imobiliário a taxas de mercado 

e R$ 86 bilhões em aplicações diversas. Entre os bancos privados, a porcentagem 

da poupança aplicada em financiamento habitacional pelo SFH é menor chegando a 

36%.  

Como funding subsidiado, o SBPE deveria atender uma maior parcela de 

mutuários de baixa renda. Porém, o que fica claro é que apesar de obrigados a 

direcionar este recurso para empréstimos habitacionais, o atual modelo acaba por 

alocar os recursos do SBPE para mutuários que não necessitam de subsídios. No 

aspecto do financiamento, os movimentos observados tornam o SBPE cada vez 

mais um instrumento do mercado, enquanto sua captação é regulamentada e 

subsidiada, operando fora do livre mercado.  

A lógica do SBPE deve ser revista, sendo que o repasse dos subsídios deve 

ser realizado para os mutuários que dele necessitam, ou os programas de subsídio 

devem ser encerrados, permitindo ao mercado operar livremente na satisfação da 

demanda. Não faz sentido manter o sistema de subsídios para atender apenas aos 

mutuários que possam pagar.  

Outra questão relevante quanto à utilização dos recursos do SBPE é o 

impacto da utilização dos subsídios para aquisição de imóveis usados pela falta de 
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articulação dos programas em manter o foco na aquisição de imóveis novos, 

perdendo a chance de manter aquecido o mercado de construção civil, o qual é 

responsável por 8% do PIB.  

A segunda fonte de funding mais relevante no Brasil é a poupança 

compulsória do FGTS e o seu limite é muito semelhante ao do SBPE, ou seja, a real 

alocação destes recursos. O estoque de ativos do FGTS em 2013 era de R$ 365 

bilhões, em que 43% estavam alocados em habitação (ou seja, R$ 157 bilhões e R$ 

16,6 bilhões em saneamento). 

Habitação, saneamento e infraestrutura urbana respondem por somente 50% 

das aplicações do FGTS, enquanto o restante está aplicado em títulos públicos, 

além das crescentes aplicações em Fundos de Investimento Imobiliário (R$ 4,4 

bilhões), debêntures (R$ 6,4 bilhões) e CRI´s (R$ 5,9 bilhões), denotando 

movimento semelhante ao observado no SBPE. Como o trabalho salientou, o FGTS 

remunera seus depósitos a 3% ao ano + TR, mas financia habitação a taxas que 

chegam a 8,2% a.a., próximas às do SBPE. Seus financiamentos habitacionais 

embutem spreads nominais de até 5,16%. O próprio fundo cobra spreads de 2% a 

3% para repassar recursos para agentes financeiros e esses adicionam uma taxa de 

2,16%. 

Neste sentindo, quem é beneficiado pelo recurso sub-remunerado do FGTS 

são as instituições financeiras que o repassam e o próprio fundo, pois apesar de 

cobrar spreads próximo ao do SBPE, a receita não é retransmitida para o investidor, 

que no caso do FGTS é o trabalhador, que assume o risco do empréstimo.  

O patrimônio líquido do FGTS soma R$ 64,6 bilhões, formado ao longo dos 

anos pelos resultados positivos das aplicações de parte do fundo em títulos do 

tesouro, que se configura uma forma de financiamento do déficit público. A maior 

parte deste patrimônio foi integralizado em cotas do Fundo de Investimento (FI-

FGTS), que detém R$ 28,6 bilhões e um total subscrito de R$ 40 bilhões. Por meio 

do FI-FGTS, o FGTS procura melhorar sua rentabilidade realizando aplicações em 

setores produtivos, apesar de que, como já salientado, o cotista não usufrui do 

aumento da rentabilidade. A aplicação de parte do FGTS em projetos dos setores 

produtivos seria função do BNDES e, novamente, os recursos da poupança 

compulsória do trabalhador não são alocados no combate ao déficit habitacional. 
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A carteira do FI-FGTS é composta por ações e debêntures de projetos de 

grandes empresas, de capital aberto, que, sendo viáveis e rentáveis, poderiam 

captar recursos diretamente no mercado de capitais ou no BNDES. 

As taxas inferiores oferecidas no Programa Minha Casa Minha Vida são 

viabilizadas com subsídios indiretos, e apesar do programa inaugurar uma política 

habitacional mais efetiva, este depende de recursos do orçamento geral da união. 

Em 2013, foram mais de R$ 5 bilhões pagos aos bancos, apenas para reduzir os 

juros. 

Por fim, o trabalho mostra que o SFI é a única alternativa no atual modelo 

brasileiro de funding sem a lógica do subsídio. Porém, o SFI se restringe pelo 

incipiente mercado secundário do Brasil, originado no problema da poupança de 

longo prazo. Uma questão relevante levantada por esta dissertação é que a 

competição existente entre os títulos públicos e os títulos privados restringe o 

mercado primário, pois os títulos públicos no Brasil pagam um prêmio maior ao 

investidor, além de promover uma maior segurança do que os títulos privados. 

Além dos títulos públicos, outros problemas da restrição de poupança privada 

de longo prazo são: 1) a repressão financeira: a tentativa governamental de 

solucionar as falhas de mercado com o estabelecimento de teto para taxa de juros e 

com políticas de seletividade no crédito resultou no baixo aprofundamento financeiro 

da economia brasileira; 2) os elevados déficits públicos atuam como redutores da 

poupança nacional e, portanto, da capacidade de financiamento de longo prazo; 3) a 

baixa poupança privada: fatores culturais e a elevada carga tributária implicam na 

baixa poupança privada doméstica, que associada à poupança pública negativa, 

reduz mais ainda a capacidade de financiamento; e, 4) a alta taxa de juros de curto 

prazo inviabiliza as aplicações financeiras de prazos mais longos.  

Quando observado os modelos mais maduros, a necessidade de liquidez do 

mercado primário é extremamente relevante para o crescimento sustentável do 

crédito habitacional.  

Um crescimento sustentável do crédito habitacional no Brasil não ocorre dado 

os problemas de captação de poupança privada e a atual alocação das fontes de 

funding subsidiadas. 

Portanto, o entrave do aumento da participação do crédito habitacional no PIB 

não é de fácil solução. Porém, fica claro que o FGTS tem potencial para oferecer 
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taxas de financiamento mais baixas do que vem oferecendo e o SBPE tem 

condições de alocar melhor os recursos captados pela caderneta de poupança. 

Durante o ciclo de crédito recente, disseminaram-se expectativas positivas 

quanto à ampliação deste tipo de financiamento a partir de recursos livres, pois as 

taxas de juros baixaram para patamares mais acessíveis. Desta forma, o crédito 

direcionado perderia naturalmente parte de sua importância, na medida em que o 

financiamento com recursos livres passaria a ser um bom negócio para os bancos. 

No entanto, em 2008, a crise internacional atingiu o país e essa expectativa foi 

fortemente abalada. Se não fosse o direcionamento com base nos recursos da 

poupança (SBPE) e FGTS, o crédito imobiliário teria diminuído muito em 

consequência da crise financeira mundial. 

Por fim, a continuidade desta pesquisa poderia englobar algumas questões: 

1) os recursos do SBPE que serão usados para o produto financeiro refinanciamento 

sairão da já reduzida quota de direcionamento para crédito habitacional? 2) o forte 

crescimento das Letras de Crédito Imobiliário (LCI) não criariam oportunidade para 

melhor direcionar o SBPE para famílias que não conseguem obter financiamento 

nos atuais condições de mercado? 
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