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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a evolução do financiamento habitacional 

brasileiro à luz da literatura existente e de modelos já adotados por outros países, a fim de 

verificar o potencial de crescimento do crédito habitacional no país nos próximos anos.  

As principais conclusões deste trabalho são duas. Primeiro, a recente estabilidade 

macroeconômica e algumas importantes mudanças institucionais criaram um cenário propício 

para o crescimento do crédito habitacional, ainda que persistam importantes questões a serem 

resolvidas, principalmente em termos de insegurança jurídica. Em segundo lugar, ainda que estas 

questões sejam resolvidas e que o crédito se torne significativamente mais barato que é hoje, ele 

não será capaz de resolver, sozinho, a questão do déficit habitacional. É necessário um aporte 

significativo de recursos públicos, e, para segmentos de renda extremamente baixos, é possível 

que o crédito habitacional não seja a melhor solução. 

PALAVRAS-CHAVE: financiamento habitacional, déficit habitacional, crédito 



ABSTRACT 

This work aims at analysing the evolution of brazilian housing finance in the light of 

existing literature and models adopted by other countries, to check the potential of housing credit 

growth in the next years. 

The main conclusions of this work are two. First, recent macroeconomic stability and 

important institutional change created a favourable scenario for housing credit growth, despite the 

fact that there are still important questions to be addressed – specially juridical security. 

Secondly, even if these questions are solved and that housing credit becomes significantly 

cheaper than it is today, it will not be able to solve, alone, the problem of housing deficit. This 

problem requires extra effort in the form of subsidies, and, for extremely poor families, housing 

finance in the usual sense may not be the best answer.  

KEYWORDS: housing finance, housing déficit, credit 
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INTRODUÇÃO 

Possuir uma casa própria é um sonho para a maioria das pessoas. Estudo realizado pela 

consultoria TNS Interscience, em uma amostra de 456 pessoas com renda até R$1500,001, mostra 

que o desejo de possuir casa própria é o grande sonho de consumo de 42% dos entrevistados. O 

número sobe para 52% se considerarmos os 10% que responderam que casa própria era um gran-

de sonho ao serem estimulados a isso. Ou seja, mesmo muitas vezes não podendo adquirir uma 

moradia, as famílias têm isso como um de seus grandes objetivos.  

Mais do que uma questão econômica, a decisão de investir na compra de uma moradia 

tem origem na necessidade básica humana de segurança (UBS, 2005, p. 9). Maia (2008, p. 5) 

analisa que  

O “sonho da casa própria” [...] mostra-se como acalentado por todos os segmentos/ classes 
sociais, sendo que, em se tratando dos segmentos mais pobres, tal projeto é permeado por vá-
rias razões, inclusive de ordem instrumental (“capitalização ao alcance do trabalhador” e se-
gurança, em caso de desemprego). Além disso, num contexto capitalista, “ser proprietário é 
um valor em si mesmo. Neste sentido, a casa representa parte da realização de um projeto de 
ascensão social: ser proprietário, estar no que é seu, não depender de aluguel; significa uma in-
tegração mais efetiva à cidade, e é uma das marcas de que se conseguiu melhorar” (CALDEI-
RA,1984 ). [grifos meus] 

Faz sentido,assim, afirmar que toda família seja “uma demandante em potencial do bem 

habitação” (SANTOS, 1999), mesmo que seja para aluguel, devido à sua essencialidade. Sem 

surpresas, este mesmo autor afirma que “a habitação responde por parcela significativa da ativi-

dade do setor de construção civil, que, por sua vez, responde por parcela significativa da geração 

de empregos e do PIB da economia”.  

O mesmo autor ressalva que “a habitação é um bem muito caro, de modo que sua comer-

cialização depende muito de esquemas de financiamento de longo prazo aos demandantes finais”. 

Não é de se surpreender, portanto, que a habitação seja “o principal activo [sic] e a dívida hipote-

                                                

1 A pesquisa foi feita no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre junho e outubro de 2005. A pesquisa foi citada por 
Sandra Balbi, da Folha de São Paulo, na reportagem “Baixa renda é prioridade na expansão do crédito”. Disponível 
em: < http://www.ihoshi.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_jornal=15818&id_noticia=83&id_pag=24>. 
Acesso em: 20. Mar. 2009. O mesmo dado, mais detalhado, está em uma apresentação institucional da TNS Intersci-
ence, disponível em: < 
http://www.febraban.org.br/Arquivo/Servicos/Eventoscursos/meios_eletronicos/palestra/Apresenta%E7%E3o%20Se
cches.pdf>. Acesso em: 20 março 2009. 
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cária a maior responsabilidade das famílias” (Nunes, 2005, p. 3)2. A essencialidade do bem e seu 

enorme peso no orçamento das famílias evidenciam a importância do tema “financiamento habi-

tacional” para a Ciência Econômica. Gostaria, no entanto, de detalhar mais este último ponto. 

O fato de a moradia ser um bem caro, cuja aquisição exige muitas vezes um financiamen-

to vultoso, tem implicações importantes sobre os ciclos econômicos. Como acontece a qualquer 

setor de grande peso na formação do PIB, uma crise neste setor tem elevado potencial de causar 

recessões (o maior exemplo disto é a atual crise econômica nos EUA3). Mas, mais do que uma 

simples questão matemática (o peso do setor no PIB), o investimento residencial tem um potenci-

al mais elevado que os demais de causar recessões: Leamer (2007, p. 1), em seu auto-explicativo 

trabalho intitulado “Housing IS the business cycle” (maiúsculo e sublinhado no original), ou, em 

português, “[investimento] residencial É o ciclo [econômico]”, afirma que, de todos os compo-

nentes do PIB, o movimento (alta ou baixa) do investimento residencial é aquele que melhor a-

nuncia um ciclo econômico.  

Além das implicações sobre os ciclos econômicos, o financiamento habitacional e sua ex-

tensão na forma de política de financiamento habitacional têm importantes implicações sociais. 

Num sistema de livre mercado, os emprestadores naturalmente buscarão financiar os tomadores 

que lhes oferecem maior retorno e menos risco, o que os faz preferir as famílias mais abastadas – 

com renda suficiente para fazer frente ao crédito imobiliário e portanto menos sujeitas à inadim-

plência. Os setores mais pobres da sociedade são vistos como de maior risco, o que não seria pro-

                                                
2 Davies at al (2008, p. 5) analisaram a distribuição global de riqueza a partir de uma amostra de 39 países. A partir 
de dados completos de 19 países, eles afirmam que “os ativos não-financeiros representam entre 40% e 60% do total 
[da riqueza das famílias]”, sendo que a casa própria responde por parcela considerável deste total (entre 16% da 
riqueza total, na África do Sul, até 62%, na Polônia). A importância desta última forma de riqueza é tal que a tabela 
elaborada pelos autores (p.32) sobre o percentual de riqueza “financeira” e “não financeira” de cada país contém um 
único detalhamento da riqueza não-financeira: a casa própria. Os dados utilizados são de 2000. 
O próprio Nunes (2005, p. 11) afirma: “para dar a noção da relevância do imobiliário nos EUA basta referir que, no 
final do 3º trimestre de 2003, este era, em termos individuais, a principal componente da riqueza das “famílias”, 
representando cerca de 31% do total respectivo, deixando muito para trás os restantes factores de acumulação, onde 
sobressaíam os seguros de vida/fundos de pensões e as acções/fundos mutualistas, que asseguravam, respectivamen-
te, 18 e 14% daquele total.” 
E, mesmo entre os ativos financeiros, o setor imobiliário é uma forma importante de riqueza. De acordo com Cap-
gemini e Merryil Lynch (2007, p.15), os investimentos em Real State (bens imobiliários ou “de raiz”) representavam 
cerca de 16% do total dos ativos financeiros do mundo em 2004 e 2005 e passaram a 24% em 2006. O Relatório cita 
fontes próprias (“Capgemini/Merrill Lynch Financial Advisor Surveys, March 2 006, March 2 007”). 
3 A análise da conjuntura feita por FMI (2008, p. 1) deixa claro, na primeira página, que avalia que a queda dos pre-
ços das residências nos Estados Unidos a maior causa da atual crise dos EUA (e portanto do mundo, já que o PIB 
estadunidense representa cerca de 20% do PIB global): “The global expansion is losing speed in the face of a major 
financial crisis. The slowdown has been greatest in the advanced economies, particularly in the United States, where 
the housing market correction continues to exacerbate financial stress.” 
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blema se pudessem arcar com custos mais elevados (na forma de taxas de juros, por exemplo, ou 

de um seguro contra inadimplência). Como sua renda não permite este custo extra, um sistema de 

livre mercado raramente permite acesso destes setores ao financiamento habitacional. A política 

de financiamento habitacional, portanto, deve levar este fato em conta. 

O financiamento habitacional e a política que o garante também têm implicações ecológi-

cas. A impossibilidade de obter financiamento adequado leva muitas famílias a improvisar uma 

moradia de baixo custo, mas com graves implicações para o meio ambiente, tanto por se localiza-

rem em local inadequado (por exemplo, o manancial de um rio), quanto por não disporem, muitas 

vezes, de adequadas condições de eliminação de detritos. Para Bremer ([2004?], p. 4), “a crescen-

te concentração populacional em assentamentos irregulares (favelas, mocambos, palafitas, ocupa-

ções, vilas)” tem intensificado “a depleção socioambiental dos sítios urbanos e peri-urbanos”4. O 

autor completa com dados brasileiros: 

Nos anos de 1991 a 2000, o crescimento da população de áreas irregulares foi 2,66 vezes maior 
que o crescimento médio da população brasileira, atingindo o índice de 4,32% ao ano. Neste 
contexto, governantes e tomadores de decisão em diversos níveis defrontam-se com tarefas so-
bre a solução para problemas urbanos que vão da construção de moradias à preservação de á-
reas de verdes, do gerenciamento de lixo ao suprimento de água potável, da conservação do pa-
trimônio histórico e cultural ao transporte, etc. 

De fato, no caso brasileiro, as carências habitacionais das camadas populacionais de baixa 

renda são muito grandes. As estimativas oficiais (Fundação João Pinheiro, 2006, p. 21) apontam 

que a necessidade de moradias no país é da ordem de 6,5 milhões nas áreas urbanas e quase 1,4 

milhões nas áreas rurais, e que 90,7% dessas carências se concentram nas famílias de renda infe-

rior a três salários-mínimos mensais (p. 29).  

Para Costa (2004), “dentre os diversos segmentos do mercado de crédito, o de crédito i-

mobiliário é [...] o que menos reagiu aos avanços dos volumes de empréstimos dos bancos no 

período pós-Real”. De fato, apesar do elevado déficit habitacional no Brasil, o mercado de crédito 

imobiliário ainda está longe do seu verdadeiro potencial de crescimento. Existe um conjunto de 

barreiras cuja eliminação deve impulsionar o crescimento do setor nos próximos anos, levando o 

                                                
4 Evidentemente, o financiamento habitacional não é a única solução para o problema das moradias improvisadas. 
Abiko (1995, p. 28), por exemplo, comentando sobre o fenômeno da auto-construção, cita ações como fornecimento 
de projetos ou manuais de auto-construção, ou ainda a assistência ou assessoria técnica como exemplos de gestão 
habitacional (“conjunto de processos dirigidos a articular [...] recursos [...] que permitam produzir e manter habita-
ções, de acordo com as necessidades dos usuários” (p. 11)). No entanto, o próprio autor cita inúmeras limitações 
destas ações, como a baixa produtividade. 
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país a alcançar penetração de crédito / PIB de países mais maduros neste segmento de crédito, 

como México e Chile.  

A literatura internacional sobre crédito imobiliário é vasta. A freqüência de alguns temas, 

no entanto, mostra que, ainda que se tenha chegado a um quase consenso sobre algumas questões, 

persistem pontos não resolvidos e, principalmente, inexistem soluções eficazes para problemas já 

identificados. Novos trabalhos, portanto, se justificam. 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a evolução do financiamento habitacional brasi-

leiro à luz da literatura existente e de modelos já adotados por outros países, a fim de analisar o 

potencial de crescimento do crédito habitacional no país. Para isto, o trabalho utilizará os dados 

mais recentes disponíveis, como os microdados da PNAD 2007, do IBGE, e os estudos sobre 

déficit habitacional da Fundação João Pinheiro de 2006, que tomam como base os microdados da 

PNAD 2005. O trabalho não pretende analisar o financiamento comercial, ou seja, para aquisição, 

construção ou reforma de imóveis destinados a uso empresarial. 

Para cumprir este objetivo, o trabalho está organizado como se segue: após esta introdu-

ção, o capítulo 1 apresentará uma revisão da literatura sobre financiamento habitacional. Serão 

tratados assuntos inerentes aos empréstimos (como sistema de amortização e prazo de pagamen-

to) com o objetivo de familiarizar o leitor com os termos e medir os impactos de cada escolha 

(por exemplo, mudar o sistema de amortização ou aumentar o prazo de financiamento). 

O capítulo 2 descreverá e analisará os modelos de financiamento habitacional em países 

selecionados pela autora. O objetivo deste capítulo é identificar as principais diferenças entre o 

modelo brasileiro e estes modelos descritos, e, se possível, tirar lições. 

O capítulo 3 traça um histórico da questão imobiliária no Brasil até o início do século 

XXI. O foco do capítulo é o Sistema Financeiro de Habitação, considerado pela literatura a pri-

meira ação governamental de porte com a intenção de desenvolver o crédito habitacional no país.   

O capítulo 4 continuará a analisar a questão habitacional do Brasil, mas a partir de 2001. 

O foco deste capítulo é descrever e analisar as recentes mudanças que permitiram a facilitação do 

crédito habitacional e o aumento da demanda pelo mesmo. 

O capítulo 5 tomará a análise feita nos capítulos anteriores e buscará analisar as perspecti-

vas de crescimento do crédito imobiliário no Brasil. Em primeiro lugar, buscar-se-á demonstrar 
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que a política habitacional brasileira exige subsídio às classes mais pobres. Em seguida, o poten-

cial do crescimento do financiamento habitacional será analisado a partir de duas óticas: 1) a do 

déficit habitacional e 2) a do crescimento da renda. Em uma seção separada, o capítulo também 

apresentará as principais barreiras para este crescimento. 

Finalmente, o capítulo 6 apresentará as conclusões do estudo, que não esgotam o tema, 

mas permitem avançar na análise.  

Na opinião desta autora, este trabalho traz novidades interessantes para a discussão do te-

ma financiamento habitacional.  

Em primeiro lugar, este estudo foi feito durante e logo depois da eclosão de uma grave 

crise imobiliária no mercado norte-americano, o que tende a refrear os ânimos de sugerir (como 

sugeriu alguma literatura anterior) a conversão total ou parcial do sistema brasileiro ao sistema 

norte-americano. Bons estudos sobre o setor imobiliário foram feitos no Brasil ao longo das últi-

mas décadas (o de Carneiro e Valpassos, publicado em 2003, e o de Rossbach, publicado em 

2005, ambos freqüentemente citados nesta dissertação, são os que eu mais destacaria). No entan-

to, a rápida transformação do cenário doméstico (para o lado positivo, no sentido de que nos úl-

timos dez anos a inflação diminuiu, aumentou a estabilidade macroeconômica e as taxas de juros 

caíram) e do cenário externo (principalmente do mercado norte-americano, em muitos sentidos) 

exige constante releitura.   

Em segundo lugar, a validade do trabalho se dá pela sua organização em quatro partes: a) 

apresentação de questões consensuais sobre financiamento habitacional de forma didática (capí-

tulo 1), b) estudo de caso dos modelos de outros países (capítulo 2), c) evolução do financiamen-

to habitacional no Brasil (capítulos 3 e 4), e finalmente d) desafios e conclusão (capítulos 5 e 6). 

A maioria dos trabalhos apresenta apenas três destas quatro partes, o que prejudica uma compre-

ensão mais ampla. O trabalho de Medeiros (2007) sobre habitações para a população de baixa 

renda, por exemplo, é cuidadoso, mas não apresenta comparação com experiências de outros paí-

ses, como também não o faz o trabalho de Lea (2000) sobre o mercado primário de hipotecas. O 

trabalho de Carneiro e Goldfajn (2000) sobre securitização de hipotecas, por outro lado, apresenta 

as quatro partes, mas não faz distinção entre o que é consenso na literatura e o que é simplesmen-

te um modelo adotado em outro país. Já o trabalho de Maio e Sant’Ana (2006), sobre a política 
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habitacional francesa, não apresenta seção sobre as práticas consensualmente aceitas pela literatu-

ra de política habitacional.  
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1 QUESTÕES TÉCNICAS SOBRE O MERCADO E O FINANCIAMENT O HABITA-

CIONAIS 

Este capítulo pretende descrever inicialmente algumas questões técnicas inerentes ao mer-

cado imobiliário que precisam ser consideradas em seu estudo. Em segundo lugar, tratará do fi-

nanciamento propriamente dito, abordando questões como sistema de amortização, inadimplência 

e prazo de pagamento. A intenção aqui é discutir que tecnicalidades devem ser levadas em conta 

na estruturação do financiamento habitacional de maneira a permitir maior acesso a crédito e por-

tanto à habitação. 

Em primeiro lugar, a autora considerou interessante distinguir alguns termos comumente 

usados na literatura sobre financiamento habitacional. São eles: 1) imobiliário, 2) habitacional, 3) 

financiamento, 4) hipoteca, 5) empréstimo hipotecário, 6) letra hipotecária, 7) leasing e 8) securi-

tização. 

A palavra “imobiliário” é abrangente e se refere a qualquer questão relativa a imóveis e 

edificações (Houaiss, 2009). A palavra habitacional, ao contrário, refere-se apenas a habitações 

(moradias humanas). No sentido que se pretende usar neste trabalho, portanto, o crédito habita-

cional é uma parte do crédito imobiliário – a outra parte do crédito imobiliário refere-se a imóveis 

e edificações não utilizadas para moradia, e sim para atender interesses comerciais, públicos, etc. 

Um financiamento é uma cessão de valor monetário que se transforma então em uma dí-

vida a ser paga futuramente (Houaiss, 2009). Pode ser feito de diversas maneiras e sob diversas 

condições (a serem discutidas com mais pormenores neste capítulo). 

Uma hipoteca é a garantia real (geralmente imóvel, navio ou aeronave) de dívida, sem que 

o objeto dado em garantia saia do poder do devedor (Bueno & Constanze, 2009). Por extensão, 

pode designar a dívida contraída que tem como garantia uma hipoteca (Houaiss, 2009). Como é 

uma forma de garantia extremamente comum em financiamentos imobiliários, a palavra acaba 

sendo confundida (até mesmo na literatura) com a palavra mais geral, “financiamento”. É impor-

tante ter em mente, no entanto, que “hipoteca” designa uma relação jurídica determinada, em que 

a garantia é um bem do devedor – é o chamado empréstimo hipotecário.  

Uma letra hipotecária é um “título de crédito circulante, transmissível através de endosso 

ou por tradição, e que os bancos e sociedades de crédito real emitem sob empréstimo garantido 
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por hipoteca” (Houaiss, 2009). Ou seja, a garantia dada pelo tomador (o imóvel financiado) ao 

emprestador serve também de garantia para que este capte recursos. Este assunto será tratando 

com mais detalhes na seção 1.2.1. 

Um leasing (arrendamento mercantil), ao contrário do empréstimo hipotecário, “compre-

ende as operações em que o arrendador concede ao arrendatário a utilização de um bem objeto do 

financiamento, com opção de compra, ao final do contrato, pelo valor residual garantido ou pelo 

preço de mercado do bem, descontando-se o valor que já foi pago” (Bacen, 2009). Na prática, a 

operação se parece muito com um financiamento. No caso de leasing habitacional (que no Brasil 

toma a forma de alienação fiduciária, a ser tratada na seção 3.6.2), o arrendador (instituição fi-

nanceira) concede um “empréstimo” ao arrendatário (tomador do empréstimo) para que este 

compre sua moradia, que serve como garantia ao financiamento. A diferença em relação à hipo-

teca é que o arrendador permanece com a posse do imóvel até o fim do contrato, quando então 

esta é passada para o arrendatário. 

Finalmente, a securitização é o “ato de tornar uma dívida qualquer com determinado cre-

dor em dívida com compradores de títulos no mesmo valor” (Houaiss, 2009). A securitização de 

títulos hipotecários no Brasil, da mesma maneira, é a operação pela qual tais créditos são expres-

samente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante Termo de Securitiza-

ção de Créditos, lavrado por Companhias Securitizadoras de Créditos Imobiliários. O Termo de 

Securitização de Créditos consiste num documento emitido pelas Companhias Securitizadoras de 

Créditos em que são apontadas as séries de títulos adquiridos, que servirão de lastros para emis-

são dos CRI, bem como as garantias destes (PARADA Filho, 2006?). Este tema também será 

tratado com mais profundidade adiante. 

Estas definições serão respeitadas pela autora ao longo deste trabalho. No entanto, dada a 

confusão da literatura em seu uso, muitas vezes as citações contém uso imperfeito do termo. A 

autora optou por manter essas imperfeições para garantir a fidelidade da citação. 

1.1 CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS DO MERCADO DE HABITAÇÃO 

BID (2004, p. 19) afirma que “o setor de habitação tem complexas dimensões sociais, le-

gais, políticas e econômicas.” Para a entidade, o setor funciona (dentro de um mesmo país) fun-

damentalmente como um só mercado, mesmo que com muitos e variados sub-mercados. Isto por-
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que as tendências de uma parte deste mercado estão ligadas às tendências de outras partes, e as 

políticas direcionadas a determinados segmentos (de renda, por exemplo) afetarão os demais sub-

mercados. 

Ferreira (2004, p. 17-8) vai por caminho completamente diferente de BID (2004, p. 19) e 

afirma que coexistem na verdade dois mercados de habitações, ainda que intimamente relaciona-

dos: “um mercado por um bem de consumo (os serviços habitacionais) e um mercado por um 

bem de investimento (a construção residencial)”. A autora elenca em seguida uma lista de difi-

culdades para estimar a oferta e a demanda nestes mercados: 

No que diz respeito aos argumentos da função demanda, os problemas vão desde a dificuldade 
de obter as observações relativas a [preço] à possível omissão de variáveis relevantes (o que, 
quase sempre, gera coeficientes estimados viesados). Dentre tais variáveis, podemos destacar a 
renda permanente e a expectativa de preços futuros. Dado que o bem moradia também desem-
penha o papel de um ativo no portfólio de um agente, poder-se-ia incluir os retornos de outros 
ativos na lista de variáveis explicativas relevantes. 

No que tange à oferta do bem moradia, a maioria dos trabalhos considera a curva de longo pra-
zo como sendo infinitamente elástica e o maior desafio é modelar o comportamento dos ofer-
tantes no curto prazo. Como determinantes de curto prazo, são apontadas as condições de finan-
ciamento e a evolução dos custos de produção. O objetivo é responder a questões concernentes 
ao período de tempo necessário para se alcançar o equilíbrio de longo prazo e descrever como 
se dá esse processo de ajuste. 

Nunes (2005, p. 2) destaca importantes características do mercado habitacional: 1) oferta 

estritamente local (já que não é possível mudar um imóvel de lugar), 2) reduzida transparência 

(“com recurso freqüente a negociações bilaterais”) e 3) baixa liquidez. Estas características im-

plicam altos custos de transação que tornam a aquisição ainda mais onerosa.  

Outras características destacadas por Nunes (2005, p. 3) estão relacionadas ao fato de o 

imóvel ser um bem caro e durável: 4) o financiamento para adquirir o imóvel e 5) sua longevida-

de.  

É um bem financiado, em larga medida, através do crédito hipotecário que, no plano da raciona-
lidade econômica, comporta, em simultâneo, um valor de uso que se consubstancia na existên-
cia de uma renda, e uma reserva de valor para o respectivo proprietário, dada a sua enorme lon-
gevidade.  

1.2 CARACTERÍSTICAS DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL 
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Um financiamento é uma operação financeira. Em geral, ao valor presente são acrescidos 

juros, que equivalem ao “aluguel do dinheiro”, ou seja, é “remuneração a ser paga para que um 

indivíduo ceda temporariamente o capital” de que dispõe (BRUNI e FAMÁ, 2007, p. 21).   

Um financiamento, habitacional ou não, é caracterizado pela maneira com que o montante 

ou valor futuro (“resultado da aplicação do capital inicial” também segundo os mesmos autores) é 

pago e pelas garantias que o tomador dá ao emprestador. No entanto, como enfatiza Ferreira 

(2004, p. 15), “algumas particularidades do bem habitação exigem que o tratamento teórico do 

mesmo seja diferenciado”. Por exemplo, no caso do financiamento habitacional, dado o seu gran-

de valor, na grande maioria dos casos, o montante é pago aos poucos, em parcelas geralmente 

mensais, ao longo de um prazo maior. A garantia do financiamento em geral é o próprio imóvel 

adquirido.  

Importa saber que o mercado de crédito habitacional é geralmente é dividido em dois: o 

mercado primário e o secundário. No mercado primário o financiamento é originado, ou seja, o 

emprestador (geralmente um banco) cede recursos ao tomador. Se o emprestador não tem recur-

sos próprios (depósitos, por exemplo), ele os capta no mercado secundário. Isto pode ser feito 

através da emissão de letras hipotecárias, que podem ou não ser securitizadas, que são revendidas 

ao investidor final. 

Esta seção analisará as estas características dos financiamentos habitacionais e os riscos 

inerentes a estes financiamentos, na perspectiva do investidor.  

1.2.1 Funding (recursos para emprestar) 

Para que o financiamento aconteça, é necessário que alguém, pessoa física ou jurídica, te-

nha recursos e decida cedê-los em troca de remuneração (juros).  Warnock e Warnock (2007, p. 

1), em didático trabalho sobre o sistema de financiamento habitacional em 61 países, afirmam 

que “os fatores associados ao bom funcionamento dos sistemas de financiamento habitacional são 

aqueles que permitem a provisão de recursos de longo prazo.” Para os autores (p. 3), “pode-se 

argumentar que a provisão de financiamento habitacional é uma restrição vinculante que deve ser 

solucionada antes que o mercado possa sustentavelmente prover habitações”, e, “na falta de um 
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sistema de financiamento habitacional que funcione bem, a provisão de financiamento via merca-

do não será nem adequado nem possível (por ser muito cara)”5.  

Por essa razão, em uma série de países, inclusive no Brasil, os governos decidiram garan-

tir a oferta de recursos para financiamento habitacional não só via mercado (recursos livres), mas 

também por recursos direcionados. No entanto, isso tem mudado. Rossbach (2005, p. 33) vê uma 

“tendência internacional no segmento de financiamento à habitação de transferir para o mercado 

de capitais a função de prover fundos para o crédito imobiliário”. A capacidade de captar recur-

sos desta última maneira define o sucesso de um mercado secundário bem-sucedido e se baseia, 

para Lea (2000, p. 7), numa boa gestão dos riscos envolvidos no empréstimo habitacional (e que 

no sistema pré-mercado secundário eram assumidos pelas financiadoras/ originadoras), não im-

porta que entidades estejam envolvidas no processo ou que separação de funções existe. 

A figura 1 ilustra o funcionamento básico de um mercado habitacional de acordo com 

BID (2004). Um comprador pode adquirir uma moradia diretamente com o vendedor, pagando 

por ela um preço previamente acordado (seta 1), ou, se não tiver recursos para tanto, pode solici-

tá-los junto a um agente financiador (seta 2, que resume o processo que ocorre no mercado pri-

mário de crédito habitacional, já explicado anteriormente). O financiador, por sua vez, capta re-

cursos para emprestá-los (principalmente sob a forma de depósitos, como será explicado na seção 

1.2.1.2). Este conjunto está inserido num arcabouço institucional que compreendem os mercados 

(que determinam, por exemplo, os custos de captação), a estrutura normativa e até as característi-

cas das instituições responsáveis pela aplicação de tais normas (que podem, por exemplo, garantir 

ou não sua eficácia). 

                                                
5 Tradução livre. Do original em inglês: it can be argued that the provision of housing finance is a binding constraint 
that must be addressed before the market can sustainably provide adequate housing. Even in the best of environ-
ments, housing is a major purchase—average home prices typically ranging from 4 times annual income in devel-
oped countries to 8 times annual income in emerging economies (Ball, 2003)—that is affordable only when pay-
ments can be spread out over time. Absent a well-functioning housing finance system, for many the market-based 
provision of formal housing will be neither adequate nor affordable. 

Vendedor Comprador/ 
tomador do 
empréstimo 

Emprestador 
(originador) 

1) Preço 2) Financiamento 

Arcabouço institucional (legislação, mercados, etc.) 
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Figura 1 – Esquema simplificado do funcionamento de um mercado de habitação baseado em BID 
(2004, p. 19) 

Lea (2000, p. 6) é mais detalhista e afirma que, no modelo tradicional de mercado habita-

cional, uma instituição (chamada pelo autor de “portfolio lender”, ou “emprestador da carteira de 

crédito”, que poderiam ser bancos comerciais, por exemplo) assume simultaneamente as funções 

de a) ter recursos para emprestar , b) originar o crédito (ou seja, achar clientes que tomem os re-

cursos emprestados), c) fazer serviços como cobrança e retomada do imóveis e d) gerir os riscos 

envolvidos. Esta explicação também corresponderia à esquematizada na figura 1.  No modelo 

mais moderno, porém, o emprestador não necessariamente assume mais todas estas funções. Para 

Carneiro e Goldfajn (2000, p. 8),  

Os originadores do empréstimo podem: (i) manter as hipotecas em seus portfólios; (ii) vendê-
las a um investidor final que deseje mantê-las em seu portfólio, ou que esteja fazendo um pool 
de hipotecas para usá-las como garantia de uma obrigação a ser emitida; (iii) usar as hipotecas 
originadas como garantia de uma obrigação a ser emitida por ele próprio, dando lugar à chama-
da securitização. As obrigações provenientes de recebíveis securitizados, mesmo quando os las-
tros sejam bem diversificados e quando possuam ótima avaliação de crédito (ratings elevados), 
ainda estarão sujeitas a alguns dos riscos listados [risco de crédito, risco de preço, risco de des-
casamento, risco de liquidez e risco de pré-pagamento]. 

Rossbach (2005, p. 14) identifica cinco origens diferentes de recursos para o crédito habi-

tacional: contrato de poupança prévia, bancos habitacionais públicos, depósitos de poupança,  

títulos hipotecários e mercado secundário de hipotecas6. Na opinião da autora deste trabalho, os 

contratos de poupança prévia constituem origem de recursos para a entrada, não para o financia-

mento, por isso esta modalidade será comentada na seção 1.2.6. As outras quatro modalidades 

serão comentadas abaixo. Detalhes sobre como a oferta de recursos é garantida em cada país se-

rão dados no capítulo 2. 

1.2.1.1 Bancos habitacionais públicos 

Para Rossbach (2005, p. 37), os bancos habitacionais públicos são instituições governa-

mentais com diferentes estruturas nos diferentes países que têm o objetivo de oferecer crédito 

habitacional “por meio de fundos e taxas de juros subsidiadas de modo a ampliar o acesso à mo-

radia para população de baixa renda.”. A autora comenta: 

                                                
6 Green e Watcher (2007, p. 2) apresentam uma categorização apenas ligeiramente diferente: “Housing Finance sys-
temsn can be divided into four major types. These include: depository systems, directed credit (including provident 
funds, raised by payroll taxes and contractual savings schemes); specialized mortgage lending (through government-
regulated or –owened banks or “covered bonds”  […]); and, more recently, secondary mortgage market systems 
through securitization.” 
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A natureza dos fundos captados varia de alocações orçamentárias a depósitos não subsidiados, 
assim sendo, o volume e a remuneração desses fundos não são determinados pelas forças 
de mercado. 

Alguns indicadores revelam baixos níveis de desempenho como, por exemplo, prejuízos ele-
vados em função de impedimentos sociais e políticos à execução de garantias, critérios políticos 
para selecionar os beneficiários, instrumentos de crédito ineficientes (em conjunturas macroe-
conômicas desfavoráveis, como elevadas taxas de inflação) e burocratização do acesso ao crédi-
to, o que em muitos casos pode fazer com que pessoas com renda mais elevada sejam benefici-
adas em detrimento dos mais pobres, que em princípio deveriam ser priorizados (Guttentag, 
1998). 

Outro problema relacionado aos bancos habitacionais públicos é o potencial de distorção do 
mercado privado de financiamento habitacional, produzindo um efeito de crowding out ao 
expulsar do mercado instituições de crédito privadas impossibilitadas de concorrer com os atra-
tivos oferecidos pelos empréstimos subsidiados (Guttentag, 1998). [grifos meus] 

Nesta modalidade, a autora cita como caso de sucesso o Government Housing Bank of 

Thailand. No Brasil, como será detalhado no capítulo 4, a Caixa Econômica Federal (CEF) é o 

banco habitacional público que desempenha o papel de prover financiamento habitacional para a 

baixa renda, através de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao trabalhador) e do FGTS. Os re-

cursos da poupança são direcionados principalmente para a classe média, não só pela CEF mas 

também por outros bancos comerciais, porque este é um recurso que tem direcionamento obriga-

tório determinado pelo Banco Central do Brasil. 

Os recursos direcionados podem ter várias origens (poupança voluntária ou compulsória, 

ou ainda receita do governo), mas têm em comum o fato de que são obrigatoriamente utilizados 

para facilitar a aquisição de imóveis. Na maioria das vezes, o custo de captação deste tipo de re-

curso é inferior ao custo de mercado, no que se evidencia o subsídio. 

Rossbach (2005, p. 24) relata que em mercados emergentes a dificuldade de captar fundos 

(com recursos livres) de longo prazo é um problema para garantir o financiamento de imóveis. 

Por isso, os recursos direcionados são muitas vezes utilizados para suprir a falta de recursos li-

vres. 

1.2.1.2 Depósitos de poupança 

Para Rossbach (2005, p. 14-6), “o modelo de financiamento habitacional com captação de 

fundos através de depósitos de poupança é o mais tradicional de todos”, é largamente dissemina-

do entre os países e é muito simples. Neste, o mecanismo consiste em repassar, na forma de em-

préstimo, “recursos provenientes da poupança de indivíduos não compradores de imóveis a indi-

víduos compradores de imóveis”. Neste modelo, “a instituição financeira intermediária do crédito 
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cumpre as funções de originar e administrar o empréstimo durante sua vigência, além de captar 

fundos para o mesmo”. 

Este sistema apresenta diversos inconvenientes, dentre os quais se pode ressaltar o fato de 

que os fundos captados são de curto prazo enquanto o crédito [habitacional] é de longo prazo. 

Assim, as financiadoras (originadoras) assumem riscos de descasamento entre ativos e passivos 

que não podem ser ignorados. 

Por isso, em diversos países a função de emprestar e prover recursos foi separada. É pos-

sível captar diretamente no mercado primário através de títulos (em inglês, mortgage bonds), ou 

no mercado secundário, através da securitização. 

1.2.1.3 Títulos hipotecários 

Para captar recursos através de títulos hipotecários, “os bancos originam e administram 

créditos imobiliários concedidos para os tomadores. Esses créditos são agrupados em pools, sepa-

rados dos outros empréstimos do banco” (Rossbach, 2005, p.33), e servem de lastro para a emis-

são de títulos adquiridos pelos investidores. Estes títulos (e respectivos empréstimos), são conta-

bilizados no balanço da instituição, sem segregação (ao contrário do que ocorre no caso da secu-

ritização para o mercado secundário de hipotecas). A mesma autora completa (p. 35): 

A possibilidade de emitir títulos hipotecários permite que financiadores obtenham fundos 
nos mercados de capital a um custo reduzido, em função do baixo risco dos títulos com ga-
rantia real, encorajando assim a concessão de crédito de médio e longo prazo para habitação ou 
propriedades não residenciais a taxas de juros baixas e estáveis. As instituições financeiras fa-
zem a gestão do hedge da taxa de juros, combinando o prazo dos empréstimos com o pra-
zo dos títulos. [para evitar descasamentos; grifos meus] 

A figura 2 apresenta um esquema simplificado de captação de recursos através da emissão 

de títulos hipotecários. 
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Figura 2- Esquema simplificado de mercado habitacional com mercado secundário. 

Fonte: Adaptado de Lea (2000) e Rossbach (2005). 

1.2.1.4 Mercado secundário de hipotecas 

Rossbach (2005, p. 45) afirma que  

O mercado secundário é assim denominado por tratar-se do segundo lugar para onde vão as hi-
potecas após terem sido originadas no mercado primário. O conceito aproxima-se do sistema 
europeu de títulos hipotecários; a diferença básica é a emissão dos títulos. Que no mercado se-
cundário é realizada por um terceiro agente que não é responsável pelo crédito original. [grifo 
meu] 

O processo de securitização de hipotecas se dá da seguinte maneira (ilustrada na figura 3): 

Os “bancos de depósito ou hipotecários (emissores) concedem os créditos imobiliários no merca-

do primário, e vendem os mesmos no mercado secundário” através dos chamados “mortgage ser-

vices ou serviços hipotecários” (Rossbach, 2005, p. 45). Os “mortgage services”, por sua vez, 

“vendem os créditos imobiliários no mercado secundário”. A seguir, as instituições do mercado 

secundário (ou conduits) “adquirem os créditos imobiliários e vendem aos investidores finais ou 

dealers”. Por fim, as seguradoras “assumem um percentual dos riscos de crédito” e os investido-

res finais “adquirem os títulos no mercado”. 

Vendedor 
do imóvel

Comprador 
– compra o 
imóvel e 
toma um 
empréstimo 
habitacional

Emprestador (originador) -
concede créditos imobiliários 
no mercado primário e os ven-
de no mercado secundário dire-
tamente. 

1) Preço 2) Financiamento 
(mercado primá-

rio) 

Arcabouço institucional (legislação, mercados, etc.) 

Investidor final (origem dos 
recursos) 

3) Recursos (mer-
cado secundário)
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Figura 3- Esquema simplificado de captação de recursos via securitização de hipotecas. 

1.2.2 Taxa de juros (taxa de aplicação) 

Como acontece a qualquer financiamento, o habitacional exige uma taxa de juros em troca 

do empréstimo do montante acordado. Também como é usual a todo tipo de empréstimo, a capi-

talização dos juros, ou seja, sua incorporação ao principal, é feita sempre de forma periódica, ou 

seja, com juros compostos (Bueno, Rangel e Santos, 2003, p. 17), pelo simples motivo de que se 

assim não fosse “o investidor fugiria de prazos mais longos para prazos mais curtos”, já que “no 

regime de juros simples, o conceito de equivalência de capitais fica prejudicado, dependendo do 

prazo definido da aplicação” (p. 42-3).  

Vendedor 
do imóvel

Comprador 
– compra o 
imóvel e 
toma um 
empréstimo 
habitacional

Emprestador (originador) -
concede créditos imobiliários 
no mercado primário e os ven-
de no mercado secundário a-
través dos chamados mortgage 
services ou serviços hipotecá-
rios. 

1) Preço
2) Financiamento 

Arcabouço institucional (legislação, mercados, etc.) 

Mortgage services: vendem os créditos imobiliários no mercado secundário.  

Investidor final (origem dos recursos) 

Seguradora 

4) Recursos 

Instituições do mercado secundário ou conduits: adquirem os créditos imobiliários e 
vendem aos investidores finais ou dealers através de títulos hipotecários ou títulos 
da dívida própria (esta função adquiriu um caráter de elevada complexidade com o 
surgimento dos títulos de derivativos). Essas instituições são também responsáveis 
por assumir parcialmente os riscos de crédito.

3) Venda de créditos i-
mobiliários 
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A taxa de juros nominal (i) pode ser dividida em dois componentes básicos: taxa de juros 

real (r) e taxa de inflação (π). Irving Fisher propôs que estas três variáveis assim se relacionam: 

[ ] 1)1(*)1(
1

1
1 −++=⇒

+
+=+ π
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A taxa de juros cobrada no empréstimo, habitacional ou não, é a taxa de aplicação. Esta 

taxa pode ser acordada previamente com o tomador e ser fixa ao longo de todo o período de vi-

gência do contrato, ou variar de acordo com termos estabelecidos no contrato. A tabela 1, abaixo, 

resume os três principais tipos de taxas de aplicação de acordo com a variabilidade (ou não) de 

seus componentes. 

Tabela 1- Tipos de taxas de aplicação que podem ser acordadas num financiamento habitacional 

Componentes da taxa 
de juros nominal 

Tipo de 
taxa de 
juros no-
minal 

Taxa de 
juro real 

Taxa de 
inflação 

Observações 

Pré-fixada Fixa Fixa 
A taxa de inflação fixa e embutida na taxa pré-fixada é a in-
flação esperada para o período de amortização (é uma taxa de 
inflação ex-ante). 

Pós-fixada Fixa Variável 

A taxa de inflação que compõe a taxa de juros nominal é a 
inflação que já aconteceu (por exemplo, nos 12 meses anteri-
ores ao mês em que incidirá aquela taxa de juros nominal). É, 
portanto, uma taxa de inflação ex-post. 

Flutuante 
(em inglês, 
“adjustable 
rate”) 

Variável Variável 

A taxa de aplicação varia de acordo com uma taxa pré-
acordada (por exemplo, a Selic ou a Libor), que não se altera 
na mesma velocidade e da mesma maneira que a inflação. 
Assim, a taxa de juros real cobrada e a taxa de inflação em-
butidas são, a cada momento, diferentes. 

Na prática, existem diversas formas de conceder crédito habitacional que misturam estes 

tipos de taxas. Alguns exemplos incluem: taxas pré-fixadas por um determinado período (diga-

mos, 5 anos) e renegociação a partir deste momento, ou taxas pós-fixadas mas com parcelas rea-

justadas apenas de 12 em 12 meses (e não todo mês).

Basicamente, a taxa pré-fixada embute em seu valor alguns riscos que as taxa pós-fixadas 

e as taxa flutuantes não embutem a priori, notadamente a variação da taxa de inflação e da taxa 

média de mercado. No caso da taxa de juros pré-fixada, o emprestador estima qual será a taxa de 

inflação ao longo do período de amortização e a embute (junto com um prêmio de risco) na taxa 

de juros cobrada (taxa de aplicação), enquanto no caso de uma taxa de juros pós-fixada o risco de 
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aceleração inflacionária fica por conta do tomador – se a inflação subir, a taxa de aplicação por 

ele paga será maior. 

Para Abecip (2007, p. 16), 

Nos últimos 20 anos, em mercados tradicionalmente dominados por empréstimos com taxas fi-
xas, observou-se uma crescente demanda por contratos de financiamento habitacional com 
taxas de juros variáveis ou com uma combinação de taxas fixas e ajustáveis de juros. Ape-
sar dessa tendência, permanecem as distinções nacionais. [grifo meu] 

Murphy (2006, p. 10), em trabalho sobre os tipos de financiamentos não-tradicionais, co-

menta sobre o risco do financiamento com taxas de juros flutuantes. Para este autor, os emprésti-

mos com taxas de juros variáveis eram muito comuns nos EUA na década de 80, quando as taxas 

de juros eram elevadas e a população esperava que ela caísse. A preocupação com os emprésti-

mos mais recentes é que eles acontecem em momento exatamente oposto, quando as taxas já es-

tão muito baixas – ou seja, é possível que o tomador tenha que pagar taxas mais altas em algum 

momento, o que pode comprometer sua capacidade de pagamento. Fazendo as devidas adapta-

ções, estes mesmos comentários do autor são válidos para as taxas de juros pós-fixadas. 

Em contratos imobiliários, a variável “inflação” é muito mais importante do que na maio-

ria dos contratos de financiamento, dado o seu prazo longo e a dificuldade de se estimar a infla-

ção de cada ano das décadas de amortização. Por isso, no caso de taxas pré-fixadas, o empresta-

dor embute na taxa de aplicação não só a sua projeção de taxa de inflação para o período de a-

mortização como também um prêmio de risco de inflação, que é proporcional à volatilidade das 

taxas de inflação do país7. Ou seja: ao optar por uma taxa pré-fixada, o tomador paga este prêmio 

de risco que não pagaria se a taxa fosse pós-fixada ou flutuante.  

No entanto, ainda que a inflação fosse igual e previsível ao longo das décadas (ou seja, se 

não houvesse prêmio de risco inflacionário), uma taxa de juros pós-fixada também seria vantajo-

sa. Isso porque sua aplicação permitiria que a prestação crescesse nominalmente com a inflação 

(e, teoricamente, com a renda do emprestador). Com isso, tomar um empréstimo com taxa de 

juros pós-fixada permite comprar um imóvel de valor muito superior.  

Esta afirmação pode ser facilmente confirmada com um modelo simples. Suponha o leitor 

que uma família com renda inicial de R$ 1.000,00 deseja adquirir um imóvel. No ato da conces-

                                                
7 O prêmio de risco não se limita ao risco de inflação, como será detalhado adiante. No entanto, este parágrafo abor-
da unicamente a parte do prêmio que risco que embute o risco de aceleração inflacionária. 
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são do empréstimo, o emprestador exige um comprometimento máximo de renda de x% com o 

pagamento mensal das parcelas do financiamento. Então, se x%=25%, a família sabe que sua 

prestação inicial não poderá ser maior que R$ 250,00. O emprestador oferece então duas opções 

de financiamento. A primeira das opções é um financiamento com prestações constantes iguais a 

R$ 250,00 e a segunda é um financiamento cuja primeira parcela é igual a R$ 250,00, mas as 

demais serão reajustadas mensalmente com a inflação. Se for verdade que a renda nominal da 

família cresce pelo menos à mesma taxa que a inflação8, então no primeiro caso a renda familiar 

cresceria e o valor da parcela não, fazendo cair o comprometimento de renda ao longo do período 

de amortização. No segundo caso, ao contrário, o reajuste da parcela coincidiria com o cresci-

mento nominal da renda familiar, o que permitiria manter o comprometimento de renda com o 

pagamento de parcelas constante, resultando em desembolsos maiores ao longo do período de 

amortização. Assim, com desembolsos maiores, é possível adquirir um imóvel de maior valor. 

Ainda que esta conclusão seja matematicamente óbvia, é interessante ilustrar sua impor-

tância no financiamento habitacional. A tabela 2, a seguir, reflete a diferença do valor máximo do 

imóvel quando se adota a opção “parcelas fixas” ou a opção “parcelas reajustáveis”, em diferen-

tes cenários. Cada combinação de linha (taxa de juros reais) e coluna (taxa de inflação) gera uma 

determinada taxa de aplicação que o tomador deve pagar. Considerando esta taxa de aplicação, 

um prazo de 30 anos para pagar o financiamento e uma parcela inicial de R$250,00, obtém-se 

dois valores: a) o valor máximo da residência que o tomador pode comprar no sistema de “parce-

las fixas” e b) o valor máximo da residência que o tomador pode comprar no sistema de “parcelas 

reajustáveis”. O percentual mostrado na tabela 2 mostra em quanto o valor máximo do imóvel 

calculado em “b” é maior que em “a”, para cada taxa de aplicação considerada. Sem surpresa, 

que em todos os casos no segundo sistema era possível comprar um imóvel mais caro, e a dife-

rença de preço é maior quanto maior for a inflação do país. 

Tabela 2- Diferença entre o preço máximo do imóvel a ser financiado num sistema de prestações 
reajustáveis e num sistema de prestações fixas em diferentes cenários de taxas de aplicação 

                                                
8 Isto é verdade para a maioria dos anos. O PIB per capita cresceu acima da inflação (medida pelo IPCA) em 12 dos 
14 anos entre 1994 e 2007, de acordo com os dados do IBGE (nos anos anteriores, as comparações ficam prejudica-
das devido aos elevados índices de inflação, por isso não as incluí aqui). E, mesmo nos anos em que isso não aconte-
ceu (1999 e 2002), a queda real foi pequena (menor que 2%). No acumulado deste período, a renda cresceu muito 
acima da inflação (38,6%). 
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1% 2% 3% 4% 5% 6%
1% 14,77% 30,60% 47,40% 65,09% 83,55% 102,69%
2% 13,94% 28,75% 44,35% 60,63% 77,51% 94,90%
3% 13,15% 27,00% 41,47% 56,48% 71,93% 87,76%
4% 12,39% 25,34% 38,78% 52,62% 66,80% 81,24%
5% 11,67% 23,78% 36,27% 49,06% 62,09% 75,31%
6% 10,99% 22,32% 33,94% 45,78% 57,79% 69,93%
7% 10,35% 20,97% 31,79% 42,78% 53,88% 65,06%
8% 9,76% 19,71% 29,81% 40,03% 50,32% 60,65%
9% 9,20% 18,55% 28,00% 37,52% 47,08% 56,66%

T
ax

a 
de

 ju
ro

s 
re

al
 (

a.
a.

)

Taxa de inflação anual (mensalizada, atualiza as parcelas)

Fonte: elaborado pela autora.  
Nota: Todas as simulações foram feitas considerando-se um prazo de amortização de 30 anos (360 meses). 

Ainda na tabela 2, em negrito está um valor que poderia se aplicar ao Brasil, onde as taxas 

de aplicação em termos reais para financiamento habitacional (com recursos direcionados) estão 

atualmente na ordem de 7% e a taxa de inflação perto de 5%. Neste cenário, um financiamento 

com taxas reajustáveis permitiria a compra de um imóvel 53,88% mais caro que um financiamen-

to com prestações fixas. Esta expressiva diferença não pode ser ignorada na política de financia-

mento habitacional – poder comprar um imóvel 50% mais caro pode significar, para uma família 

pobre, a diferença entre um uma habitação de material não durável e uma de alvenaria. 

A escolha do tipo de taxa de aplicação no contrato habitacional é uma escolha de sobre 

quem recai o risco (e os possíveis prejuízos) de variações em seus componentes, a taxa de juros 

real e na inflação. As tabelas a seguir resumem os efeitos de um aumento (tabela 3) ou de uma 

queda (tabela 4) da taxa de juros real média de mercado e da taxa de inflação.Em resumo, no caso 

de taxas pré-fixadas, um aumento da taxa de juros real ou da taxa de inflação causa ganhos relati-

vos para o tomador, enquanto sua queda leva o tomador a refinanciar sua dívida a taxas menores. 

Como há perdas potenciais nos dois casos para o emprestador, os prêmios de risco embutidos nas 

taxas de aplicação são altos. O exato oposto ocorre com taxas flutuantes, em que o tomador as-

sume tanto os riscos de variação de taxas de juros reais quanto da taxa de inflação.  

Tabela 3 – Efeitos, para o tomador e para o emprestador, de um aumento nos componentes da taxa 
de aplicação (taxa de juros nominal) 

Componentes da taxa de juros nominal (taxa de aplicação) Tipo de 
taxa de 
juros 
nominal 

Efeito de um aumento da taxa de juro real 
média do mercado 

Efeito de um aumento da taxa de inflação
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Pré-
fixada 

Tomador tem ganho relativo (pois continuará pagando a mesma taxa) e o empresta-
dor perde. 

Pós-
fixada 

Tomador tem ganho relativo (pois conti-
nuará pagando a mesma taxa) e o empres-
tador perde. 

Tomador perde (pois terá a parcela rea-
justada) e emprestador garante receita em 
termos reais.  

Flutuante
Tomador perde, pois passará a pagar mais e emprestador mantém a rentabilidade do 
investimento compatível com a taxa média de mercado. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Tabela 4 - Efeitos, para o tomador e para o emprestador, de uma queda nos componentes da taxa de 
aplicação (taxa de juros nominal) 

Componentes da taxa de juros nominal (taxa de aplicação) Tipo de 
taxa de 
juros 
nominal 

Efeito de uma queda da taxa de juro real 
média do mercado 

Efeito de uma queda da taxa de inflação 

Pré-
fixada 

Emprestador inicialmente tem ganho relativo (pois tomador pagará mais que a taxa 
média de mercado), mas isso incentivará o refinanciamento (contratação de novo 
empréstimo a taxas menores), por isso emprestador perde. 

Pós-
fixada 

Emprestador inicialmente tem ganho rela-
tivo (pois tomador pagará mais que a taxa 
média de mercado), mas isso incentivará o 
refinanciamento (contratação de novo 
empréstimo a taxas menores), por isso 
emprestador perde. 

Tomador ganha (pois terá a parcela rea-
justada) e emprestador garante receita em 
termos reais. 

Flutuante
Tomador ganha, pois passará a pagar menos e emprestador mantém a rentabilidade 
do investimento compatível com a taxa média de mercado. 

Fonte: elaborado pela autora. 

A decisão sobre o tipo de taxa de aplicação não é, portanto, trivial, e envolve um balance-

amento de riscos – tanto para o tomador, como para o emprestador e para o sistema como um 

todo. Uma elevação brusca da taxa de inflação, por exemplo, sem contrapartida de aumento dos 

rendimentos, pode causar uma elevação expressiva da inadimplência se as taxas de aplicação 

forem pós-fixadas, como ocorreu no Brasil na década de 80 (ver capítulo 3), ou um prejuízo e-

norme para os emprestadores, se as taxas de aplicação forem pré-fixadas.  

Debelle (2004, p. 8), comentando sobre as conseqüências (e os riscos) de uma relação dí-

vida imobiliária/PIB muito grande, afirma que mudanças na taxa de juros, de maneira geral, vão 

afetar um número muito maior de tomadores de empréstimos habitacionais do que uma alta no 

desemprego (mas não fundamenta esta afirmação). A sensibilidade do setor habitacional a mu-

danças na taxa de juros dependerá criticamente do percentual de tomadores que assumiram con-

tratos com taxas de juros flutuantes, percentual este que varia consideravelmente entre os países. 
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A sensibilidade também dependerá do grau de previsibilidade da mudança na taxa de juros no 

momento em que o tomador contratou o empréstimo.  

1.2.2.1 Indexador 

O início da seção 1.2.1 mostrou algumas vantagens9 da taxa de juros pós-fixada, ou seja, 

indexada a algum índice de preços, sobre a pré-fixada. Mas qual é o indexador mais adequado 

para o reajuste das parcelas, da dívida e dos recursos captados? O descasamento de índices, como 

será relatado no capítulo 3, pode causar desequilíbrio no sistema. Para Carneiro e Valpassos 

(2003, p. 38), 

O processo de escolha do indexador adequado [...] passa pela análise dos grupos envolvi-
dos no sistema. É desejável que se atente aos fatores relevantes da questão, tanto por parte 
dos mutuários quanto dos investidores.  

Pelo lado dos mutuários, é imperativo que as prestações não cresçam a taxas sistematicamente 
superiores ao crescimento nominal dos salários, o que faria com que as prestações dos financi-
amentos habitacionais correspondessem a comprometimentos crescentes de renda, reduzindo a 
capacidade de pagamentos e levando á inadimplência. 

Por outro lado, a fim de minorar o risco de descasamento entre ativos e passivos por parte das 
instituições financeiras investidoras, o índice escolhido deve, de alguma forma, ser compatível 
com os indexadores dos depósitos. [grifo meu]

Os autores consideram que o mais adequado é que o mesmo índice corrija ao mesmo tem-

po as prestações e a dívida, para evitar descasamentos como os ocorridos na década de 80 no 

Brasil (veja seção 3.4 a esse respeito), e discutem os três indexadores que consideram mais im-

portantes: a TR (Taxa Referencial) e os índices de preços IGP-M e IPCA. 

Carneiro e Valpassos (2003, p. 38) criticam a utilização da TR como indexador: 

A TR (Taxa referencial de Juros) foi um indexador destinado a ter vida curta. Resultou, entre-
tanto, ser um índice amplamente utilizado no SFH. Embora teoricamente indicada para servir 
como indexador de empréstimos de longo prazo, apresenta fatores que, na prática, a torna pouco 
indicada para servir à função. Além de não representar correlação significante com a taxa de 
variação salarial, o fato do banco central ter poder discricionário sobre esta é que a torna al-
tamente indesejada. Tal característica torna elevado o grau de incerteza quanto ao comporta-
mento futuro da TR. [grifos meus] 

Por outro lado, autores fazem ponderações positivas a respeito da utilização do IGP-M: 

em primeiro lugar, o fato de os fundos de pensão utilizarem o IGP-M como base de cálculo de 

                                                
9 Não se pretende aqui fazer juízo de valor (qual é a melhor tipo de taxa de aplicação). Pretende-se apenas afirmar 
que uma tem algumas vantagens sobre a outra (assim como o inverso também é verdadeiro), e portanto um aprofun-
damento sobre os indexadores torna-se necessário. 
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suas posições atuariais e portanto direcionarem suas aplicações de longo prazo a títulos indexados 

a este índice; em segundo lugar, o Tesouro Nacional demonstrara disposição em utilizar o IGP-M 

como indexador de seus papéis, o que favoreceria a liquidez de títulos hipotecários que também 

estivessem indexados a esse índice de preços. É preciso, no entanto, fazer uma atualização deste 

último ponto da obra de Carneiro e Valpassos. Principalmente depois de 2005 (dois anos, portan-

to, após a publicação da obra), o Tesouro passou a emitir mais títulos indexados ao IPCA, de ma-

neira que a importância deste índice de preços como indexador da dívida pública cresceu tremen-

damente (veja figura 4). Este é um fato que diminui as qualidades do IGP-M (ou do IGP-DI, que 

possui a mesma metodologia de coleta) como indexador dos títulos imobiliários.  
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IGP-M+IGP-DI IPCA Taxa Referencial (TR)

Figura 4 – Participação de títulos indexados aos IGPs, ao IPCA e à TR na composição da dívida 
líquida do setor público, jan/2001 a jan/2009 

Fonte: Banco Central do Brasil (2009), Séries Temporais, Tabelas Especiais, Dívida Líquida e Necessidades de Fi-
nanciamento do Setor Público. 

Mesmo sem este último ponto contando a favor do IPCA (pois ele só pôde ser verificado 

depois da publicação do livro), os autores consideram que “os candidatos naturais a indexadores 

dos financiamentos imobiliários deveriam ser os índices de preços ao consumidor, por apresenta-

rem maior relação com variações salariais” (p. 39), e, dentre eles, “o IPCA seria o mais indicado, 

por ser o índice utilizado nas metas de inflação pelo banco Central, o que lhe confere a credibili-

dade necessária para desempenhar a função de indexador.” 

Um ponto citado apenas indiretamente pelos autores, mas muito importante, é que por ra-

zões metodológicas o IPCA e o IGP-M não convergem, nem no longo prazo, como mostra a figu-

ra 5. Assim, no horizonte de amortização de um empréstimo, poderiam ocorrer disparidades im-
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portantes entre a correção da dívida feita pelo IGP-M e a real capacidade de pagamento dos to-

madores (melhor avaliada pelo IPCA, segundo cálculos destes autores), o que poderia repetir o 

problema ocorrido na década de 80 (e explicado no capítulo 3). 
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Figura 5 – Diferença entre a evolução do IPCA, IGP-M e TR, jan/1995 a jan/2009 

Fonte: MCM Consultores (2009), a partir de dados do IBGE e da FGV. 

A tabela 5 resume as características dos indexadores e indica com um asterisco (*) aquele 

que possui as qualidades mais desejáveis em cada critério (linha). 

Tabela 5 – comparação entre a TR, IGP-M e IPCA como indexadores de financiamentos e recursos 
habitacionais. 

Indexador TR IGP-M IPCA 
O que é Taxa Referencial de 

Juros 
Índice de preços composto de 
um índice de preços no atacado 
(IPA-M), um índice de preços 
ao consumidor (IPC-M) e um 
índice de preços da construção 
civil (INCC-M) 

Índice de preços ao 
consumidor amplo (*) 

Entidade res-
ponsável 

BC FGV, entidade não ligada ao 
governo (*) 

IBGE 

Abrangência Nacional (*) Varia entre seus componentes 11 regiões metropoli-
tanas 

Previsibilidade Média, porque a 
metodologia de 
cálculo muda com 
decisões do BC 

Baixa, devido à grande influ-
ência do câmbio, cuja evolução 
é considerada econometrica-
mente um passeio aleatório 

Alta, devido ao fato de 
o sistema de metas de 
inflação o definir co-
mo indicador base (*) 

Correlação 
com variações 
salariais 

Baixa Média Alta (*) 
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Correlação 
com indexador 
dos recursos 

Alta, no caso de 
recursos direciona-
dos (*), e baixa, no 
caso de recursos 
livres 

Baixa, no caso de recursos 
direcionados, e média-alta, no 
caso de recursos livres 

Baixa, no caso de re-
cursos direcionados, e 
alta, no caso de recur-
sos livres (*) 

Fonte: elaborado pela autora. 

1.2.2.2 Taxa de captação versus taxa de aplicação 

A taxa de juros cobrada do emprestador (ou taxa de aplicação, como a denomina o Banco 

Central do Brasil) embute não somente a disposição do emprestador em adiar seu consumo (Bue-

no, Rangel e Santos, 2003, p. 14), mas também outros fatores. Para Carneiro e Valpassos (2003, 

p. 89): 

O rendimento requerido pelos agentes financeiros de recursos autônomos para a aquisição da 
casa própria é resultado da soma de dois fatores que guardam relação entre si. Primeiramente, 
dada a natureza de longo prazo que caracteriza a atividade de crédito imobiliário, deve-se con-
siderar como custo de oportunidade do dinheiro livre de risco, as taxas oferecidas pelo Governo 
no lançamento de seus títulos de longo prazo. [...] 

O segundo componente que forma a taxa de crédito hipotecário é resultado do prêmio de risco 
estimado pelo mercado para a atividade em questão.  

A figura 6 ilustra os componentes da taxa de aplicação10: taxa de captação (custo de opor-

tunidade do dinheiro) e spread, ou seja, o prêmio de risco estimado pelo mercado para a conces-

são de crédito habitacional.  

                                                
10 Na seção 1.2.2 este trabalho explicou que a taxa de aplicação é composta por taxa de juros real e taxa de inflação. 
Aqui o enfoque é outro, mas as explicações não são de maneira alguma excludentes. 
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Taxa de crédito hipotecário (taxa de aplicação)

Custo de captação = custo de oportunidade do dinheiro 
livre de risco = Rendimento dos títulos públicos com as 
mesmas características do empréstimo habitacional em 

questão

Prêmio de risco estimado pelo mercado para a concessão 
do crédito habitacional (spread)

Figura 6 - Componentes da taxa nominal de aplicação do crédito hipotecário 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Carneiro e Valpassos (2003, p. 90-1) 

A figura 6 deixa claro que uma taxa de aplicação menor para o tomador resulta tanto de 

uma taxa de captação menor quanto de um spread menor. Como um empréstimo (habitacional ou 

não) com taxa de aplicação menor é sempre mais fácil de pagar (ceteris paribus), é válido, neste 

trabalho, fazer uma análise de que fatores permitem a diminuição desta taxa, um fator importante 

para o desenvolvimento do mercado habitacional. 

A taxa de captação é o “custo” dos recursos que as instituições financeiras tomam de a-

gentes superavitários (que têm o funding, como explicado na seção 1.2.1) para depois emprestar a 

agentes deficitários (no caso, os demandantes do financiamento habitacional e potenciais tomado-

res). É, portanto, a taxa de juros cobrada da instituição financeira que empresta ao tomador final. 

A oferta de recursos está diretamente relacionada ás opções de investimento que o agente supera-

vitário tem à sua escolha. Conforme mencionado anteriormente, para Carneiro e Valpassos (2003, 

p. 90), “dada a natureza de longo prazo que caracteriza a atividade de crédito imobiliário, deve-se 

considerar como custo de oportunidade do dinheiro livre de risco” as taxas oferecidas pelo Go-

verno. Os autores citam para o Brasil os títulos pós-fixados – ou seja, que remuneram a uma taxa 

fixa mais a inflação, medida ora pelo IPCA (NTN-B), ora pelo IGP-M (NTN-C)– como referên-

cia.  
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No Brasil, os recursos direcionados representam com folga o maior volume de recursos 

aplicados em financiamentos habitacionais, e, para estes, a taxa de captação considerada deve ser 

a da poupança. Apesar disso, esta seção se dedicará mais a analisar os recursos livres, por dois 

motivos: 1) por definição, não são subsidiados, e portanto não pesam sobre o orçamento público 

ou sobre a sociedade e 2) são a forma mais comum de financiamento na maioria dos países. Mas 

detalhes sobre os recursos direcionados no Brasil serão retomados no capítulo 4, que aborda a 

situação atual do financiamento habitacional especificamente neste país. 

Como a taxa de captação faz parte da taxa de aplicação, e a primeira depende das taxas 

oferecidas pelo governo, parece claro que a redução destas taxas oferecidas pelo governo reduz a 

taxa (o custo) de captação de recursos livres. Esta redução está associada à diminuição (percebida 

pelo investidor) do risco de não-pagamento da dívida pública, risco este associado tanto ao mon-

tante da dívida (já que dívidas maiores são mais difíceis de pagar) quanto à política de governo 

(se o governo se mostra publicamente contra a dívida, por exemplo, os investidores consideram 

maior a probabilidade de default ou não pagamento e exigem um prêmio maior). A figura 7 ilus-

tra os componentes da taxa de captação e os caminhos para reduzi-la. 

Figura 7 – Componentes da taxa de captação e caminhos para reduzi-los 

A figura 8 ilustra a evolução do montante da dívida (externa e interna) líquida brasileira 

em relação ao PIB, algo semelhante ao “comprometimento de renda” do Brasil com dívidas. Não 

surpreendentemente, a queda da relação dívida/ PIB no governo Lula contribuiu para a redução 

do risco-país não só em termos absolutos mas também em relação à média dos países emergentes, 

como ilustra a figura 9 através da variável “Risco Brasil MENOS risco outros países emergen-

tes”. Como pode verificar o leitor, a partir de 2007 o risco Brasil ficou consistentemente abaixo 

Taxa de captação 
(rendimento dos títu-
los públicos com as 
mesmas características 
do empréstimo habita-
cional em questão)  

Taxa de 
inflação 

Taxa de 
juros 
real 

Redução por política fiscal responsável e 
não indexação de preços. Sistema de metas 
de inflação é uma das ferramentas possí-
veis, não a única. 

Redução por política fiscal responsável, 
com melhora da percepção de risco (de 
não-pagamento e de variação cambial que 
prejudicaria o rendimento) pelo investidor, 
e estabilidade político-econômica 
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da média dos países emergentes (por isso esta variável assumiu apenas valores negativos a partir 

deste período). 
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Figura 8 – Dívida líquida do setor público como percentual do PIB, dez/1995 a dez/2008 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Figura 9 – Evolução do Risco Brasil (EMBI), em pontos, e comparação com o risco de outros países 
emergentes 

Fonte: MCM Consultores, (2009), a partir de dados do JP Morgan 
Notas: (1) O risco país considerado é a média dos valores diários do mês de referência. (2) A média dos países emer-
gentes inclui entre 16 e 20 países, dependendo da disponibilidade de dados de cada período. Os países considerados 
foram: Argentina, México, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Chile, Panamá, Rússia, Turquia, Polônia, Bulgária, 
Filipinas, Marrocos, Nigéria, Indonésia, Egito, Malásia, África do Sul, Ucrânia e China. 

Giambiagi e Nascimento (2008, p. 5-6) comentam que a redução paulatina e melhora do 

perfil da dívida pública no governo Lula, associada a uma forte acumulação de reservas interna-
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cionais (que tornou o Brasil um credor externo líquido) permitiram a implementação, pelo gover-

no, de “uma suave queda das taxas de juros reais de longo prazo”. Os autores complementam o 

raciocínio (p.7):  

É natural esperar que, ao longo dos próximos anos, sobretudo considerando a elevação da clas-
sificação de risco do país a grau de investimento, ocorra um gradual deslocamento das aplica-
ções rumo a outras modalidades que não as tradicionais, uma vez que a rentabilidade esperada 
pela aquisição de títulos públicos não deverá atingir os níveis observados até recentemente. As-
sim sendo, é esperado que os investidores se voltem gradualmente para alternativas com 
prazos maiores de maturação e nessa situação pode-se esperar uma valorização dos imó-
veis e, no rastro disso, uma intensificação das atividades da construção civil. [grifo meu] 

1.2.2.3 Spread 

“Spread” é uma palavra da língua inglesa que significa, em sua acepção bancária, a dife-

rença entre a taxa de aplicação (TCHt, medida em % ao ano) e a taxa de captação (TPt, também 

medida em % ao ano). Ou seja, para seguir o padrão utilizado em Carneiro e Valpassos (2003, p. 

91), temos: 

tttttt TPTCHPRPRTPTCH −=⇒+= , onde PRt é o spread. 

A figura 10 reproduz a figura 6 e adicionalmente detalha os componentes do spread de 

acordo com Carneiro e Valpassos (2003, p. 91). O “tamanho” de cada componente é meramente 

ilustrativo e varia de acordo com características a serem analisadas nas próximas seções. O im-

portante é notar que o “prêmio de risco” embute tanto custos (por exemplo, custos envolvidos na 

concessão do empréstimo) quanto lucros – é o valor que o emprestador admite como razoável 

para cobrir seus custos no negócio e ainda remunerá-lo. O componente “risco de crédito”, por 

exemplo, deve incluir tanto uma provisão para inadimplência quanto um prêmio (lucro) por acei-

tar este risco de inadimplência. 
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Taxa de crédito hipotecário (taxa de
aplicação)

Rendimento dos títulos públicos 
com as mesmas características do 

empréstimo habitacional em 
questão (taxa de captação)

Prêmio de risco estimado pelo 
mercado para a concessão do crédito 

habitacional (spread)

Prêmio de risco estimado pelo mercado
para a concessão do crédito

habitacional

Risco de crédito

Risco de liquidez

Risco de pré-pagamento

Outros riscos/ custos

Figura 10 – Componentes da taxa de aplicação do crédito hipotecário e detalhamento dos compo-
nentes do spread 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Carneiro e Valpassos (2003, p. 90-1) 

Existe, portanto, uma maneira ligeiramente diferente da de Carneiro e Valpassos (2003, p. 

91) de entender o spread: ele representa a soma dos custos (incluindo-se aí a perda estimada pela 

inadimplência) e lucro esperados pelo captador dos recursos. Souza ([2007?] faz uma análise 

detalhada da literatura sobre os determinantes do spread bancário e conclui: 

Apesar de diferenças na metodologia, na modelagem econométrica, no intervalo temporal e na 
constituição da amostra, algumas conclusões da análise em conjunto desses trabalhos foram re-
tiradas por LEAL (2006). Quanto à estrutura, este Autor argumenta que existem evidências de 
que os principais componentes do spread ex-ante e do ex-post no período de 2001 a 2005 no 
Brasil foram as despesas operacionais, as provisões de inadimplência (risco de crédito) e a mar-
gem líquida dos bancos. Quanto aos determinantes, articula também que o risco apresenta rela-
ção positiva com o spread ex-ante, corroborando assim a hipótese de Ho e Saunders (1981), na 
qual o aumento do risco provoca ampliação do spread ex-ante. Conclui que, pela análise con-
junta da estrutura e dos determinantes, fica evidenciada a importância do custo administra-
tivo e do risco de inadimplência como componentes e fatores explicativos do spread ban-
cário. [grifo meu] 

Qualquer uma destas visões deixam claro que o spread é elevado no Brasil por fatores re-

lacionados ao risco, principalmente de inadimplência11. Este fato será observado com mais cui-

dado em seções posteriores. 

                                                
11 Esta afirmação não elimina outras explicações, como a que afirma que o poder de mercado dos bancos contribui 
para um spread mais elevado. 
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1.2.3 Sistema de amortização  

Amortização é a redução da dívida por meio de pagamento parcial ou gradual acertado en-

tre as partes (Houaiss, 2009). Segundo Bruni e Famá (2007, p. 353), os principais sistemas de 

amortização são o americano, o francês e o de amortizações constantes (SAC), e as classificações 

dos sistemas são feitas com base na forma de cálculo das anuidades. Sandrini (2007, p. 60), ci-

tando Samanez (2007, p. 156) e Milone (2006, p. 234), menciona também o sistema SACRE, 

“um sistema misto entre o Price e o SAC, em que a prestação é igual à média aritmética entre as 

prestações desses dois sistemas, nas mesmas condições de juros e prazos”. Este sistema “foi cria-

do pela Caixa Econômica Federal para liquidação de financiamentos originários do Sistema Fi-

nanceiro de Habitação” (a ser tratado no capítulo 3) e consiste em parcelas constantes por 12 me-

ses aliadas ao recálculo anual do saldo devedor. “Foi desenvolvido com o objetivo de permitir 

maior amortização do valor emprestado, reduzindo-se, simultaneamente, a parcela de juros sobre 

o saldo devedor”. 

A tabela 6 mostra as principais diferenças entre os sistemas de amortização.  

Tabela 6 – Diferenças entre os sistemas de amortização 

Sistema de 
amortização 

Pagamento dos 
juros 

Pagamento do 
principal 

Exemplo de operação financeira onde 
este sistema é comum 

Americano Periodicamente Apenas no final 
da operação 

Bonds (títulos de dívida pública ou cor-
porativa) e debêntures 

Francês (tabela 
Price)  

Decrescente Crescente.  Qualquer empréstimo onde as presta-
ções são constantes, como os financia-
mentos para compra de veículos no Bra-
sil. 

Amortizações 
constantes 
(SAC) 

Decrescente Uniforme ao 
longo do período 

Empréstimos imobiliários com presta-
ções decrescentes 

SACRE Decrescente Crescente Sistema Financeiro de Habitação 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bruni e Fama (2007, p. 353-6) e Sandrini (2007, p. 60) 

Para Carneiro e Valpassos (2003, p. 101-2), a forma de amortização do financiamento é 

fator que influencia de maneira importante a taxa de inadimplência. Em geral, são oferecidas ao 

mutuário duas opções de pagamento das hipotecas: Tabela Price e SAC.  Para estes autores, como 

no primeiro sistema o principal é pago principalmente no final e no segundo ocorre o contrário, 

em cada instante do tempo o principal a ser pago é maior no primeiro sistema (Tabela Price) que 

no segundo. Com isso, prosseguem os autores, o risco de que o valor devido ultrapasse o valor da 
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casa é maior no primeiro caso, elevando o risco de inadimplência sobre este sistema. Os autores 

infelizmente não mencionam o sistema SACRE. 

1.2.4 Prazo de pagamento do financiamento 

O prazo de pagamento total do financiamento, também chamado de período de capitaliza-

ção ou prazo de amortização, é o tempo, acordado entre as partes, que o tomador levará para pa-

gar o financiamento. Em outras palavras, o período de capitalização “corresponde à duração (em 

dias, semanas, meses, anos etc.) da operação financeira” (BRUNI e FAMÁ, 2007, p. 21).   

Quanto maior o prazo para pagamento, mais caro é o imóvel que a família pode adquirir. 

Para demonstrar este ponto, tomemos uma família com renda mensal igual a R$ 1.000,00 e o sis-

tema Price de amortização. A uma taxa de juros nominal e pré-fixada de 10% ao ano e um prazo 

de 30 anos, esta família poderia comprar uma casa de R$ 29.554,64. Se o prazo para pagamento 

fosse de apenas 5 anos, o imóvel a ser comprado teria que ser 59,79% mais barato (poderia custar 

no máximo R$ 11.884,73 - veja tabela 7, abaixo). 

Tabela 7 – Valor máximo do imóvel que uma família com renda mensal de R$ 1000 pode comprar, 
considerando comprometimento de renda de 25% e sistema Price de amortização 

Prazo (em 
anos) 

Parcela mensal 
(fixa em termos 
nominais) 

Valor máximo do imóvel 
que a família poderia com-
prar 

Aumento do valor máximo do 
imóvel pelo aumento do prazo 
de pagamento 

5 R$ 250,00 R$ 11.884,63 ---------- 
10 R$ 250,00 R$ 19.264,04 

%09,621
63,884.11$

04,264.19$ =−
R

R

20 R$ 250,00 R$ 26.691,16 
%55,381

04,264.19$

16,691.26$ =−
R

R

30 R$ 250,00 R$ 29.554,64 
%73,101

16,691.26$

64,554.29$ =−
R

R

40 R$ 250,00 R$ 30.658,54 
%39,11

64,554.29$

54,658.30$ =−
R

R

Fonte: elaborado pela autora. O exemplo considera que 100% do valor do imóvel é financiado e que as parcelas são 
fixas em termos nominais. Se o leitor desejar saber o valor máximo do imóvel considerando que um percentual é 
pago na entrada, basta somar esta entrada ao valor mostrado na terceira coluna. 

Para Carneiro e Valpassos (2003, p. 103), “hipotecas com prazo maior apresentam maio-

res probabilidades de perdas, por apresentarem perfis de amortização mais vagarosos.” Isto se 

deve, entre outros fatores (veja seção seguinte para mais detalhes), ao fato de que, quanto maior é 

o período de amortização, maior a chance de que, em algum momento neste período alguma coisa 
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aconteça – com a família e/ou com a economia – que comprometa a capacidade de pagamento. 

Parece bem mais provável, por exemplo, que um membro da família fique desempregado (e não 

possa pagar a prestação) alguma vez ao longo de 30 anos que ao longo de 10 anos.  

No caso de um empréstimo com taxas de juros pré-ficadas, um prazo maior implica maior 

probabilidade de perdas se a inflação se elevar, pois isso significa a diminuição do montante final 

em termos reais. Ao contrário, no caso de taxas de juros pós-fixadas ou flutuantes, uma elevação 

da inflação não modifica o montante final em termos reais, mas pode elevar a taxa de inadim-

plência (caso a renda não cresça pelo menos no ritmo da inflação). Reveja o leitor a seção 1.2.2 

para maiores detalhes. 

Assim, em qualquer caso, um prazo maior significa maior risco para o emprestador, prin-

cipalmente num cenário de maior volatilidade. Por este risco maior, um empréstimo com prazo 

maior exige uma taxa de juros mais elevada. Assim, existe um trade-off entre prazo maior e risco, 

e existe um prazo limite tal que, se excedido, aumenta mais o risco que o benefício (que seria a 

possibilidade de comprar um imóvel mais caro). Por exemplo, aumentar o prazo de 5 para 10 

anos (veja o leitor novamente a tabela 5) aumenta o valor máximo do imóvel em 62,09%, algo 

que parece grande o bastante para que a maioria dos emprestadores aceitem o risco (pois isso 

aumenta de maneira importante o tamanho de sua carteira de crédito). Aumentar de 30 para 40 

anos, ao contrário, aumenta o valor máximo em apenas 1,39%, algo que os emprestadores só es-

tão dispostos a aceitar em países com baixíssima volatilidade econômica, como Canadá e EUA. 

1.2.5 Risco de inadimplência e custo de retomada do imóvel 

A literatura sobre inadimplência do tomador de empréstimo imobiliário é vasta e aponta 

para questões muito semelhantes em diferentes países. Uma boa revisão e categorização desta 

literatura foi feita por Quércia e Stegman (1992), que afirmam que a inadimplência é um custo 

para todos os envolvidos (p. 2): emprestadores, instituições federais (que garantem o empréstimo 

através de seguro) e até para os tomadores (num nível individual, porque que sofrem um rebai-

xamento de sua classificação de risco e porque sofrem tensão quando decidem interromper pa-

gamentos; num nível coletivo, porque os demais emprestadores muitas vezes pagam os custos da 

inadimplência individual, por exemplo porque os bancos passam a negar crédito para empresta-

dores com as mesmas características daqueles que não pagaram).  
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Em significativa seção denominada “como a inadimplência prejudica o mercado de crédi-

to”, Regueira (2007, p. 114) reforça a conclusão dos dois autores acima citados ao raciocinar que 

uma taxa mais elevada de inadimplência levará os bancos a elevarem o prêmio de risco (incluído 

no spread, conforme já explicado). O autor conclui que “depreende-se daí que existe um ciclo 

vicioso, onde maior risco provoca maior taxa de juros o que por sua vez eleva a inadimplência e 

assim por diante”. Assim, a análise da inadimplência e de suas causas é uma das questões mais 

importantes para garantir a redução das taxas de juros ao emprestador e assim ampliar o acesso à 

habitação.  

Para Carneiro e Valpassos (2003, p. 100), “vários são os fatores determinantes do risco de 

inadimplência por parte do mutuário”. No entanto, estes dois autores  afirmam que “o principal 

fator determinante da inadimplência é a relação entre o valor devido pelo mutuário relativamente 

ao valor da residência a cada momento do tempo”. Os autores identificam quatro variáveis que 

afetam a evolução da relação entre o valor da dívida e o preço da propriedade: financiamento 

sobre valor (entrada, a ser explicada na seção 1.2.6), evolução do preço do imóvel (a ser explica-

do na seção 1.2.7), sistema de amortização (já explicado anteriormente na seção 1.2.3) e indexa-

dor (também já explicado anteriormente, na seção 1.2.2.2.1). 

Regueira (2007, p. 114-5), citando Fachada et al (2003, p. 13), no entanto, segue caminho 

diferente de Carneiro e Valpassos (2003) e afirma que a inadimplência varia em função da possi-

bilidade e da rapidez com que é possível recuperar o ativo dado em garantia. E, explicitamente 

falando do mercado imobiliário, o autor faz considerações importantes (p.114): 

Como sugere SANTOS (2007, p.2): “Para o agente financeiro [...] a execução de garantias no 
caso de inadimplência, ocorre por meio de um processo moroso, de altos custos e com pequenas 
chances de sucesso”. Fornecer o imóvel como garantia, sem que haja uma agilidade maior 
do judiciário, pouco beneficiará as pessoas mais pobres que desejam buscar financiamen-
to [...]. A incerteza jurídica reduz a probabilidade de recebimento do crédito por parte do agente 
financeiro. Adiciona-se a isso o fato de a justiça funcionar com morosidade em países como o 
Brasil. [...] pesquisa do BACEN mostra que apesar da garantia fiduciária, os bancos brasileiros 
têm que enfrentar um longo processo para recuperar judicialmente os créditos não pagos há 
mais de sessenta dias. [grifo meu] 

Cabe notar que as visões de Regueira (2007) e Carneiro e Valpassos (2003) não são con-

traditórias, mas antes complementares, porque tratam de situações diferentes.  Numa situação em 

que o preço do imóvel supera o valor da dívida, o tomador terá menos incentivos para ficar ina-

dimplente se o ativo dado em garantia (geralmente o próprio imóvel) pode ser recuperado rapi-
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damente, como afirma Regueira. Na situação em que o imóvel atingir preço menor que a dívida, 

os incentivos para a inadimplência aumentarão, independente da garantia, como afirmam Carnei-

ro e Valpassos. Assim, agilidade na execução de garantias e dívidas menores que o preço da mo-

radia são condições extremamente importantes para uma taxa de inadimplência baixa e, portanto, 

para spreads menores. Aliás, são os mesmos Carneiro e Valpassos (2003, p. 37) que afirmam que 

“a questão jurídica de maior relevância para o sucesso das operações de securitização de hipote-

cas é a capacidade de retomada do imóvel no caso do mutuário tornar-se inadimplente”. 

Chiuri e Japelli (2000, p. 10), utilizando dados de diferentes países, concordam com car-

neiro e Valpassos e verificam até mesmo que o custo de retomada do imóvel, por aumentar o 

risco de inadimplência, é negativamente correlacionado com a entrada. Ou seja, em países em 

que é mais custoso e demorado retomar um imóvel de um tomador inadimplente, as instituições 

emprestadoras tendem a exigir entradas maiores – prejudicando, assim, o acesso à moradia. 

1.2.6 Entrada (pagamento de parte do bem à vista) 

A entrada (em inglês, “downpayment”) é o “pagamento inicial de uma série de parcelas 

em que se dividiu o valor total do contrato de financiamento” (Houaiss, 2009). O valor financiado 

resulta da diferença entre o preço do imóvel e a entrada12. 

Valor do financiamento (VF) = preço inicial do imóvel (PI) – entrada  

Desta fórmula simples resulta uma variável muito importante: o financiamento sobre va-

lor (FSV)13, que é a relação entre o valor financiado e o preço pago pela propriedade. 

Financiamento sobre valor (FSV) =
PI

entrada

PI

VF −=1

Uma entrada maior (e portanto um FSV menor) diminui consideravelmente o risco de a 

dívida ultrapassar o valor da moradia financiada. Isto porque, mantendo os demais fatores cons-

tantes, se o FSV for de 
PI

VF
% 







 << enormalment
PI

VF
,10 , o valor do imóvel precisa  cair mais 

                                                
12 Para efeito de simplificação, foram desconsiderados aqui custos envolvidos na operação, como custos de cartório, 
que podem ou não ser financiados. 
13 Em inglês, “loan to value” (LTV) 
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de 






 =− entrada
PI

VF
%1 , ou a dívida precisa subir pelo menos ( )VFPI −2  para que ultrapasse 

em valor o preço da propriedade. Se, por exemplo, a entrada for de 20% (FSV = 80%), e conside-

rando que o emprestador ainda não pagou nenhuma parcela, o valor do imóvel só será menor que 

a dívida se o preço do imóvel cair mais de 20% ou se a dívida subir 26%, ou seja, somente em 

caso de grande alteração do nível destas variáveis.  

Além da salvaguarda contra variabilidades de preço ou do valor da dívida, a entrada serve 

como um indicador da capacidade de poupar e gerir dinheiro do tomador. Kelly (2009, p. 1) ana-

lisa o caso norte-americano e conclui que  

Os resultados indicam que tomadores que pagam ao menos uma modesta entrada advinda 
de seus próprios recursos apresentam taxas de inadimplência substancialmente menores
que tomadores cuja entrada provém de recursos de parentes, agências governamentais ou sem 
fins lucrativos. Tomadores cujas entradas provêm de fundos sem fins lucrativos, e que portanto 
não pagam entrada, apresentam as maiores taxas de inadimplência. 

[...] 

Emprestadores capazes de aumentar sua poupança ou seus ganhos em resposta a eventos impre-
vistos podem ser menos suscetíveis a sinistros. A necessidade de poupar para dar entrada [em 
um financiamento] pode servir para separar aqueles que conseguem mais rapidamente aumentar 
sua poupança e ganhos daqueles que acham isto mais difícil14. [grifo meu] 

Mas, se a exigência de uma entrada diminui o risco de inadimplência, por outro lado pre-

judica o acesso à habitação, principalmente daqueles com menor capacidade de poupar. Por isso, 

o percentual exigido de entrada deve ser avaliado com cuidado. 

Em uma série de países, como o Chile (cujo caso é analisado na seção 2.3.2), o subsídio 

ao financiamento habitacional é concedido pelo governo na forma de uma entrada ou de parte 

dela (Carneiro e Valpassos, 2003, p. 45-51), o que potencialmente poderia aumentar a inadim-

plência (já que uma parte do pagamento constituiu uma doação e poderia significar um lucro para 

o tomador no caso de venda do imóvel). Por outro lado, o governo exige também uma poupança 

prévia do tomador, o que seleciona aqueles que tem disciplina de poupança.  

                                                
14 Tradução livre. Do original em inglês: The results indicate that borrowers who provide even modest downpay-
ments from their own resources have substantially lower default propensities than do borrowers whose downpay-
ments come from relatives, government agencies, or nonprofits. Borrowers with downpayments from seller-funded 
nonprofits, who make no downpayment at all, have the highest default rates. 
[…] Borrowers who are capable of increasing their savings, or increasing their labor earnings, in re-sponse to unfore-
seen events may be less susceptible to trigger events. The need to save for a downpayment may serve to separate 
those who can more readily increase saving and earnings from those who find it more difficult. 



50

1.2.6.1 Contratos de poupança prévia 

Uma forma de aumentar a entrada do financiamento que já foi adotada por muitos países é 

o contrato de poupança prévia. Para Rossbach (2005, p. 18), o sistema de contratos de poupança 

prévia (em inglês, “contractual saving for housing”) 

[...] consiste na captação de fundos através de depósitos de poupança vinculados a um cré-
dito imobiliário . O poupador deve necessariamente poupar por um período pré-estabelecido 
para ter acesso a uma operação de crédito. 

O objetivo principal do sistema é suprir a lacuna da oferta de fundos de longo prazo para 
crédito imobiliário, através de um produto atrativo para as famílias que compõe a demanda por 
habitação. A recompensa pela poupança é o acesso a um contrato de empréstimo. Assim as 
instituições financeiras conseguem manter um nível regular de depósitos, para garantir a liqui-
dez suficiente para responder à demanda por empréstimos de longo prazo, que sem o ônus da 
entrada (já poupada), tornam-se mais acessíveis às famílias de menor poder aquisitivo. [gri-
fos meus] 

Ou seja, o contrato nada mais faz que estimular a poupança para aumentar o valor da en-

trada do financiamento. Além disso, para Lea e Renaud (1995, p. 5-6), estes contratos estabele-

cem uma disciplina de poupança e oferecem uma meta concreta que muitos potenciais tomadores 

consideram importante.Do lado do emprestador, segundo os mesmos autores, os contratos de 

poupança prévia também são muito vantajosos, porque: 1) permitem avaliar, ao longo do contra-

to, o nível de risco que o potencial tomador oferece15; 2) são fundos de médio prazo, o que con-

tribui para diminuir o descasamento entre fundos de curto prazo e empréstimos de longo prazo 

muito comuns a diversos sistemas de financiamento habitacional e 3) fidelizam  o cliente, o que 

permite ampliar o relacionamento com ele, inclusive através de outros tipos de empréstimos.  

No entanto, apesar das vantagens, os autores não são totalmente favoráveis à implantação 

do sistema (em larga escala, provavelmente, mas este termo não foi usado), pois, ainda que fun-

cione com sucesso num cenário não inflacionário, ele não se justifica num mercado financeiro 

competitivo como o atual. Assim, quanto mais o país se integrar ao sistema financeiro, menos os 

contratos de poupança prévia farão diferença. Assim, implantar o sistema pode distrair a atenção 

(pública e do governo) das verdadeiras reformas a serem feitas para 1) integrar a política habita-

cional ao sistema financeiro mundial e para 2) diminuir o problema de assimetria de informação 

sobre o nível de risco que o potencia tomador oferece. 

                                                
15 Os autores salientam que o poder de verificação do nível de risco é muito elevado: na França, empréstimos associ-
ados a contratos de poupança prévia apresentam taxas de inadimplência 10 vezes menores que os demais contratos. 
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Assim, os contratos de poupança prévia podem ter um papel útil, mas não dominante, a-

firmam os mesmos autores. Eles podem ser usados, por exemplo, para atingir grupos sociais não 

bancarizados  mas com necessidade de ter seu risco de crédito mensurado. Para este uso, os con-

tratos de poupança prévia têm vantagens em relação a outros programas porque, entre outras coi-

sas, implicam auto-seleção e encorajam a disciplina de poupança (exatamente o que os programas 

de microcrédito fazem, mas isso não é comentado pelos autores). 

A seção 2.3.2 abordará o caso do Chile, um país que implantou com sucesso os contratos 

de poupança prévia. 

1.2.7 Evolução do preço do imóvel 

Conforme explicado na seção 1.2.5, a evolução do preço do imóvel financiado é fator es-

sencial na avaliação do risco de inadimplência. Para Carneiro e Valpassos (2003, p. 101), um 

tomador com dificuldades de honrar a dívida pode sempre vender o imóvel para quitá-la (e ainda 

sair com algum dinheiro no bolso) se o preço da propriedade for superior à dívida. No entanto, 

quanto a dívida é superior ao preço do imóvel, não adianta vender o imóvel, e então a inadim-

plência aumenta expressivamente16, principalmente “em casos onde o mutuário tem acesso a 

100% de refinanciamento”. Os autores concluem: 

Desta forma, é essencial a análise da evolução temporal desta relação, a fim de determinar a 
probabilidade de que o valor do débito do mutuário junto ao banco ultrapasse o preço de mer-
cado da residência, situações nas quais pode ocorrer o não pagamento da dívida. 

Doms, Furlong e Krainer (2007, p. 2), em trabalho sobre o aumento da inadimplência dos 

empréstimos “subprime” nos EUA entre 2004 e 2006 que utilizou uma amostra de 150 regiões do 

país, verificaram: a) a existência de uma correlação fortemente negativa (-0,79) entre o aumento 

do preço das casas e a taxa de inadimplência e b) que mudanças nas taxas de inadimplência estão 

fortemente correlacionadas com mudanças no ritmo de mudança do preço de casas. As correla-

ções permaneceram fortes mesmo quando controladas por fatores socioeconômicos (como au-

mento/queda da taxa de desemprego na região).  

                                                
16 A literatura sobre este ponto é largamente consensual. Um exemplo desta visão está em Kau and Kim (1994), 
citados por Kelly (2009, p. 1). 
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Assim, uma avaliação cuidadosa da evolução futura do preço dos imóveis financiados é 

fator crucial evitar desequilíbrios, mas esta avaliação não é de maneira alguma trivial e já foi a-

bordada por vasta literatura, sem que um consenso tenha sido atingido. A inexistência de uma 

base unificada de dados de imóveis no Brasil prejudica tremendamente esta análise, como será 

tratado na seção 5.4.4. Os poucos trabalhos sobre o assunto, como o de Carneiro e Valpassos 

(2003, p. 183-4) são municipais (os autores fazem análise para o Rio de Janeiro), devido à oferta 

de dados em determinada cidade. Na falta de dados para uma análise mais cuidadosa, o prêmio de 

risco da operação fica maior, com evidentes efeitos sobre a taxa de aplicação. 

1.2.8 Risco de pré-pagamento 

O pré-pagamento da dívida pelo tomador do empréstimo, ou seja, o adiantamento, total ou 

parcial, da dívida contratada, também é um risco a ser considerado num financiamento imobiliá-

rio. Carneiro e Valpassos (2003, p. 37) explicam: 

A questão é que tal pagamento quebra o fluxo de caixa inicialmente estipulado, e, portanto, ofe-
rece riscos à remuneração dos títulos [emitidos pelo emprestador e que permitiram este emprés-
timo], ainda que os recursos dela derivados sejam aplicados em títulos de baixo risco de crédito. 
A solução para desencorajar esta prática é a adoção de multas por pré-pagamentos, de forma a 
desestimulá-las como prática financeira. Nos EUA esta punição é proibida em vários emprésti-
mos, porém tal restrição não existe no SFI [Sistema Financeiro Imobiliário, a ser explicado na 
seção 3.6]. 

A maioria dos fatores que motivam o pré pagamento são conhecidas. Carneiro e Valpas-

sos (2003, p. 109) citam tanto não-financeiros (transferências de trabalho, compra de uma resi-

dência mais cara, divórcio, etc), que são difíceis de modelar e exigem vastas séries históricas, 

quanto fatores financeiros, como o fato de o imóvel ter valor muito superior à dívida, o que per-

mitiria ser revendido imediatamente com lucro. O fator mais importante, no entanto, é a possibi-

lidade de o tomador fazer um novo financiamento a taxas de juros menores que o financiamento 

inicial, quitando desta forma o débito inicial (conforme explicado na seção 1.2.2).  

Todos estes fatores devem ser considerados e modelados antes da emissão de títulos, sob 

a pena de se desconsiderar um fator importante de redução da rentabilidade. A falta de uma base 

de dados que permita esta modelagem pode ser um limitador para o crescimento do crédito habi-

tacional no país. Green e Watcher (2007, p. 38), por exemplo, falando da Ásia, citam, entre os 
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motivos que limitam a securitização na região, a falta de dados de boa qualidade e disponíveis 

para as companhias securitizadoras sobre taxas de inadimplência e pré-pagamento. 

1.2.9 Governo e subsídios 

Conforme este trabalho demonstrará em muitas seções, o governo desempenha papel mui-

to mais importante no financiamento habitacional do que na maioria dos outros financiamentos. 

Em seu valioso trabalho sobre subsídios habitacionais, Ferreira (2004, p. 19) comenta: 

A atuação do governo é de grande importância na análise do mercado residencial, visto que, na 
grande maioria dos países, agentes governamentais dispõem de uma série de políticas que afe-
tam – de forma direta ou indireta – a oferta e a demanda por moradias. Dentre as diversas 
formas com que o governo conta para atuar nesse mercado, merece destaque a oferta de casas 
populares, o controle dos valores dos aluguéis cobrados, as regras referentes a cobranças e de-
duções de impostos, os subsídios concedidos de forma explícita ou implícita e a intervenção 
no mercado de crédito. [grifos meus] 

Rossbach (2005, p. 13) detalha: 

O Estado [..] pode, além de regulamentar e fiscalizar o sistema a fim de manter a transparência 
e credibilidade do mercado privado, estimular a atuação do setor privado junto às populações de 
baixa renda, exercendo, dessa forma papéis indiretos através da concessão de incentivos fiscais, 
garantias de última instância ou mesmo captação de recursos. 

Ferreira (2004, p. 19) afirma que “uma das justificativas para a intervenção governamen-

tal no mercado residencial é a busca de uma melhor distribuição de renda” (e, neste caso, o go-

verno deve explicitamente adotar políticas habitacionais que sejam voltadas a beneficiar indiví-

duos de classes de renda baixa). Entretanto, “em teoria, a forma mais eficiente de alcançar tal 

meta seria por meio da transferência direta de renda”, porque “o mesmo nível de utilidade pode-

ria ser alcançado com um montante inferior de despesas por parte do governo”; 

As famílias favorecidas por uma redistribuição direta de renda ficariam pelo menos tão satisfei-
tas quanto se recebessem um subsídio específico, dada a liberdade que os indivíduos teriam pa-
ra gastar essa renda. 

Contudo, essa pode ser justamente uma das razões pelas quais os governos costumam optar por 
oferecer os subsídios por meio de habitações, e não meramente por meio de transferências de 
renda. As políticas adotadas pelo governo são financiadas por todos os contribuintes e, se o ob-
jetivo coletivo é, mais precisamente, facilitar o acesso da população menos favorecida a mora-
dias em condições minimamente satisfatórias, o subsídio específico pode ser um meio mais efi-
ciente (do que a transferência direta de renda) de alcançá-lo. 

Tendo em vista o grande número de ações geralmente tomadas pelo governo para alterar 
o funcionamento do mercado residencial, conclui-se que a distribuição mais justa de ren-
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da não é seu único propósito. De fato, a presença de externalidades no mercado de moradias 
parece ser uma forte justificativa para a intervenção governamental. [grifo meu]. 

1.2.9.1 O subsídio habitacional 

Embora um subsídio possa, em princípio, ser oferecido por qualquer pessoa ou entidade, a 

elaboração de um plano amplo e duradouro de concessão de subsídio está geralmente associado à 

autoridade estatal. Por isso, a autora deste trabalho decidiu tratar do subsídio habitacional como 

uma política pública, pois isso efetivamente acontece em quase todos os países. 

Para Diamond e Hoek-Smith (2003, p. 3), 

Instituições habitacionais e programas de subsídio são desenvolvidas na maioria dos países em 
resposta a condições políticas e macroeconômicas específicas mas com muita freqüência per-
manecem por muito tempo depois que estas condições específicas a que eles se referiam deixam 
de ser relevantes. Em geral, quando novos problemas [...] requerem novos tipos de subsídio, 
novos programas são adicionados. O subsídio habitacional [...] em muitos países é, portanto, 
uma tapeçaria complexa, frequentemente com programas de subsídio, regulamentação e 
medidas fiscais contraditórios, o que confunde tanto os que elaboram as políticas quanto os 
experts no setor habitacional17. [grifo meu] 

Para Diamond e Hoek-Smith (2003, p. 4), a maioria dos governos tem objetivos abrangen-

tes para o setor habitacional (“prover habitação decente a todo cidadão”, por exemplo), que res-

pondem a diferentes pressões de distintos setores da sociedade. Por isso, muitas vezes, os pro-

gramas de subsídio são desenhados sem um objetivo preciso. É possível, por exemplo, que para 

atingir um determinado objetivo o subsídio não seja a melhor solução, e sim uma mudança de 

regulamentação. Sem essa definição de objetivo, torna-se mais difícil definir quais ações devem 

ser executadas. 

Os autores identificam quatro grandes objetivos possíveis da política habitacional: 1) me-

lhorar a saúde pública, 2) melhorar a distribuição de renda (justiça social), 3) corrigir imperfei-

ções de mercado que geram moradias de baixa qualidade, principalmente para os segmentos de 

baixa renda e 4) estimular o crescimento econômico. A escolha do tipo de subsídio dependerá 

fortemente de qual é o objetivo (ou pelo menos o principal objetivo) que se quer alcançar. 

                                                
17 Tradução livre. Do original em inglês: Housing institutions and subsidy programs are developed in most countries 
in response to specific macro-economic or political situations but often remain in place long after the specific condi-
tions they were meant to address ceased to be relevant. Generally, when new problems or frontiers in housing or 
housing finance require new subsidy approaches, additional programs are added. The housing subsidy and policy 
scene in many countries is, therefore, a complex tapestry of often contradictory subsidy programs, regulations, and 
tax measures, bewildering both policy makers and housing experts. 
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É importante notar que nem todos os subsídios habitacionais implicam em crédito subsi-

diado (o tema deste trabalho). O subsídio pode ser anterior ao financiamento, ou seja, pode influ-

enciar o preço da moradia a ser financiada, ou ainda pode ter a forma de uma isenção fiscal que 

não interfere no financiamento. Hulse (2001, p. 3) divide os subsídios habitacionais em dois 

grandes grupos: 1) subsídios à oferta (“supply subsidies”, em inglês), que têm por objetivo redu-

zir o custo de produção das unidades habitacionais, e 2) subsídios à demanda (“demand subsidi-

es”, em inglês), que reduzem os custos individuais de moradia. Estes dois tipos de subsídio po-

dem, por sua vez, serem concedidos diretamente (através de gasto público) ou indiretamente (a-

través do sistema tributário). A tabela 8 dá alguns exemplos de cada tipo de subsídio. Os exem-

plos em negrito se relacionam diretamente ao financiamento habitacional. 

Tabela 8 – Exemplos de subsídios à moradia 

  Subsídio à oferta Subsídio à demanda 
Subsídio 
direto 

Pago uma 
vez 

Aporte para construção de casas 
populares 

Pagamento de parte ou totalidade 
do valor da moradia 

 Pago aos 
poucos 

Crédito para construção com 
juros baixos 

Redução dos custos de financia-
mento (por exemplo, governo 
arca com seguro) 

Subsídio 
indireto 

Pago uma 
vez 

Depreciação acelerada incentivada 
(dedução, de uma vez só, da base 
do imposto de renda o valor total 
do ativo imobilizado, por exemplo 
as máquinas usadas na construção) 

Isenção no imposto de renda para 
ganhos de capital sobre casa pró-
pria 

 Pago aos 
poucos 

Isenções fiscais diversas para a 
construção 

Isenção ou redução de impostos 
sobre o financiamento habita-
cional 

Fonte: adaptado de Hulse (2001). 

Diamond e Hoek-Smith (2003, p. 12) concordam com essa separação e afirmam que, se o 

objetivo for melhorar a distribuição de renda ou a estabilidade social, o melhor tipo de subsídio 

tende a ser o subsídio à demanda. Por outro lado, os subsídios à oferta são mais adequados para 

corrigir imperfeições de mercado. No entanto, para estes autores,  

A maior desvantagem dos subsídios à oferta é que eles distorcem o mercado, em particular 
quando o governo assume funções que não poderiam [em teoria] ser assumidos de maneira efi-
ciente pelo setor privado. Os governos são particularmente ineficientes na gestão direta do cré-
dito habitacional e além disso dificultam a expansão do setor privado, porque os subsídios es-
condidos [...] são geralmente muito elevados e assim novos competidores não entram no mer-
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cado. Por essa razão, muitos países deixaram de conceder subsídios à oferta ligados ao sistema 
financeiro e escolheram conceder subsídios ligados ao indivíduo ou ao empréstimo18. 

No entanto, mesmo em economias sem grandes falhas de mercado ou de política, o mercado 
habitacional [de construção e financeiro] é com freqüência incompleto. Os subsídios à de-
manda podem, portanto, não estimular a produção de certos tipos de moradias ou certos tipos de 
produtos de crédito. Freqüentemente, os subsídios à demanda só são efetivos quando combina-
dos com medidas que reduzam as incertezas do investimento para o investidor e para o consu-
midor, seja através de subsídios à oferta, seja através de medidas regulatórias/ mudanças insti-
tucionais19. [grifos meus] 

Finalmente, os autores (p. 15) afirmam que há muitas maneiras de subsidiar uma habita-

ção (e nisso concordam com Ferreira, 2004, citada na seção 1.2.9): pelo lado da produção, através 

de financiamento subsidiado, subsídio aos custos operacionais, redução de impostos, controle de 

preços e outros.  

A maioria dos subsídios, no entanto, está de alguma maneira ligada ao financiamento ha-

bitacional, mesmo que ele não subsidie diretamente o financiamento. Há muitas razões para que 

este tipo de subsídio seja muito popular, ainda de acordo com os mesmos autores: 1) os custos 

reais do subsídio estão escondidos e não são facilmente quantificáveis, o que é politicamente inte-

ressante; 2) o setor financeiro é muito importante na aquisição de moradia e 3) são mais fáceis de 

administrar. 

No entanto, afirmam ainda Diamond e Hoek-Smith (2003, p. 15), 

Há muitas desvantagens em muitos programas de subsídios ligados ao financiamento da mora-
dia. Primeiro, os programas de subsídio ligados ao setor privado de crédito requerem um grupo-
foco com suficiente estabilidade da renda [...] para ter acesso a crédito. O maior objetivo des-
tes programas geralmente não é atender necessidades básicas, ajudando os pobres e ga-
rantindo a redistribuição de renda, mas sim atender a objetivos e expectativas das classes de 
renda média e média-baixa. 

                                                
18 Tradução livre. Do original em inglês: The major downside of supply-side subsidies is that they distort markets, in 
particular when government takes on functions that could be done more efficiently by the private sector. Govern-
ments are particularly inefficient in delivering or managing housing credit directly and prevent private sector expan-
sion of the housing finance system, because the hidden subsidies government lenders or funding systems receive are 
generally high and competitors will not enter the market. For those reasons, many countries have shifted away from 
supply-side subsidies tied to finance systems and have chosen an up-front grant system tied to the individual or the 
loan. For example many Northern European and Latin American countries have moved to a demand-side subsidy 
approach. 
19 However, even in economies without major market or policy failures, housing and housing finance markets are 
often incomplete. Demand-side subsidies may, therefore, not stimulate supply of certain types of houses or certain 
types of credit. Often, demand subsidies can only be effective in combination with measures to lower the investment 
uncertainties for consumers or producers either through supply subsidies or regulatory/institutional inputs, e.g., lower 
neighborhood risk, loan guarantees, etcetera. 
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Estes programas excluem pessoas com renda baixa ou instável, com problemas para forne-
cer uma garantia, ou ainda que por questões culturais ou educacionais tenham dificuldade de 
acesso ao mercado formal de crédito. Por isso, programas como esse podem afetar negativa-
mente a distribuição de renda do país. Outros tipos de programa [...] são mais adequados a estes 
segmentos da população. 

Esta afirmação é extremamente importante quando se leva em consideração um perfil da 

população brasileira: um percentual grande de trabalhadores não têm emprego formal, e, portan-

to, teria dificuldade de comprovar renda estável. Um percentual também grande não tem conta 

bancária (o que também dificulta seu acesso ao crédito) e tem dificuldade de entender quais são 

as opções disponíveis de crédito imobiliário e subsídios disponíveis. Assim, opções alternativas, 

como o microcrédito, devem ser levadas em consideração quando da elaboração de políticas ha-

bitacionais futuras voltadas para os segmentos mais pobres da população20.  

A segunda desvantagem do subsídio habitacional ligado ao financiamento é, na opinião 

dos mesmos autores, que o principal problema a ser resolvido é a capacidade de compra, e não o 

mau funcionamento do sistema financeiro (que não consegue atingir o grupo-alvo, por exemplo). 

Em terceiro lugar, freqüentemente há custos incertos e escondidos neste tipo de subsídio (que 

podem ser descobertos anos depois, como aconteceu, aliás, no Brasil). Finalmente, este subsídio 

impõe restrições à eficiência dos mercados financeiros e impede a participação de agentes priva-

dos. Assim, os autores sugerem que o subsídio seja avaliado com cuidado e racionalmente e que 

seja adotada a forma mais transparente possível. No entanto, é inegável que este é um assunto 

que ainda não encontrou consenso na literatura. 

                                                
20 O microcrédito para aquisição de moradias é um tema ainda “embrionário”, nas palavras de Ferguson (2000, p. 1), 
mas tem sido muito bem sucedido em alguns países da América Central, como na Nicarágua. Ele consiste geralmente 
em um empréstimo de baixo valor e na construção “progressiva” da residência, ou seja, em etapas. Mais importante, 
ele requer pouco, ou, em alguns casos, nenhum subsídio. Esta idéia foi de alguma maneira aproveitada no sistema de 
Viviendas Progresivas do Chile, a ser tratado na seção 2.3.2. 
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2 MODELOS PARA O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 

A análise do financiamento habitacional no mundo é tema de vasta e detalhada, mas não 

exaustiva, literatura. A tabela 9 dá exemplos de obras que tratam do tema. Sem surpresas, devido 

às inúmeras particularidades institucionais de cada país, a maioria das obras trata do financiamen-

to habitacional de um determinado país apenas – mas há exceções. 

Tabela 9 – exemplo de obras de referências sobre financiamento habitacional em diferentes regiões 
do globo 

País ou região 
abordado 

Exemplos de obras de referência (obras marcadas com * são em Portu-
guês) 

Mundo Scanlon e Whitehead (2004); Green e Watcher (2007); Warnock e 
Warnock (2007) 

América Latina Arrieta (2005) 
Argentina Carneiro e Valpassos (2003)* 
Ásia e Pacífico Zhu (2006) 
Austrália Ellis (2006); Green e Watcher (2007) 
Bangladesh Green e Watcher (2007) 
Brasil Carneiro e Valpassos (2003)*; Rossbach (2005)* 
Canadá Traclet (2006?) 
Chile Carneiro e Valpassos (2003)* 
China Zhang (2000) 
Colômbia Clavijo, Janna e Muñoz (2005) 
Costa Rica Delgadillo (2006) 
Espanha Figueiredo (2004)* 
EUA Hendershott (1991); Green e Malpezzi (2000); Temkin ([2001?]); Carneiro 

e Valpassos (2003)*; White (2003); White (2004); Rossbach (2005)*; 
Green e Watcher (2007) 

Ex-membros da 
União Soviética 

Renaud (1996); Struik (2000); Hegedüs (2002); Tsenkova (2006) 

França Maio e Sant'Ana (2006)* 
Lituânia Banaitis et al (2003) 
Mercados emer-
gentes 

Renaud (2004) 

México Espinosa e Zanforlin (2008) 
Paquistão Khan (2004) 
Turquia Erol e Patel (2004) 
União Européia Dieleman e Priemus (1999) 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Entre os bons trabalhos que buscam (na medida do possível) comparar os sistemas habita-

cionais de modo geral, sem se deter genericamente em nenhum país, está Green e Watcher 

(2007). Para estes autores (p. 2), ainda que os sistemas de financiamento habitacional tenham se 

desenvolvido de maneira diferente em cada país, há elementos em comum. Nos países industria-

lizados – em, em diferentes graus, nas economias pós - socialistas ou em desenvolvimento (p. 4),  

estes sistemas passaram, nos últimos 30 anos, por uma transformação “revolucionária”, de siste-

mas locais e muito regulados pelos governos a sistemas globais e altamente integrados ao resto 

do mercado financeiro. A causa destas mudanças seriam três: 1) novas tecnologias nos mercados 

financeiros, 2) uma mudança da ideologia da própria sociedade de um mercado regulado para 

uma maior “orientação para o mercado”21 e 3) um declínio global das taxas de juros (com conse-

qüente alta no preço das moradias). 

Abecip (2007, p. 15) concorda com esta visão e tem uma opinião positiva sobre esta inte-

gração ao mercado financeiro: 

O desenvolvimento recente dos sistemas de financiamento habitacional nos diversos países e a 
abertura dos mercados nacionais vêm contribuindo para uma melhora do funcionamento desses 
mercados e atuando como elementos coadjuvantes na consolidação da estabilidade financeira e 
macroeconômica. Sensíveis melhoramentos na avaliação do risco dos empréstimos e na sua 
classificação trouxeram mais eficiência para as operações de crédito. 

O avanço das operações de securitização permite uma maior especialização nos mercados 
financeiros e uma melhor alocação e precificação no sistema financeiro global. A composi-
ção dos ativos das famílias alterou-se nas últimas duas décadas com um ganho de importância 
de ativos menos líquidos como equities, fundos de pensão e seguros. Em linha com a expansão 
dos empréstimos hipotecários, observou-se uma elevação generalizada nos preços das moradias 
nos países considerados no estudo do BIS (2006). [grifo meu] 

Nunes (2005, p.3) completa o raciocínio por outra linha e afirma que, no período recente, 

o financiamento imobiliário no mundo está associado a um fenômeno estrutural que envolve as 

óticas de poupança e investimento, donde sobressaem dois pólos: um, constituído principalmente 

por países asiáticos e/ou produtores de petróleo, com elevadas taxas de poupança, e o outro, cla-

                                                

21 Tradução livre. Do original em inglês: “a societal-wide move from government regulation to greater market orien-
tation” (p.4). Os autores explicam na página 6: “Forces of deregulation operating in many markets throughout the 
world also contributed to the development of commercial banks as primary providers of housing finance globally. 
Governments increasingly recognized that markets could deliver lower-cost financing with less rationing. A consen-
sus emerged that the most effective way to increase access to credit and to secure sustainable finance was through 
market-based systems linked to capital markets. This did not necessarily imply securitization. Rather, commercial 
banks emerged as mortgage lenders in Europe and in developed Asian economies as well.”  



60

ramente liderado pelos Estados Unidos, com crescente necessidade de financiamento. Esta dispo-

nibilidade de poupança permitiu um enorme crescimento do mercado habitacional. 

Conforme já comentado na seção 1.2.1, Rossbach (2005, p. 14) afirma que “a diferencia-

ção básica entre os sistemas [de financiamento habitacional no mundo] está na origem dos fundos 

e nos prazos para a concessão do crédito imobiliário” e cita como modelos mais importantes os 

baseados em 1) depósitos de poupança, 2) contrato de poupança prévia (tradicionalmente conhe-

cido como Bausparkassen), 3) títulos hipotecários (bonds ou Pfandbriefe), 4) Bancos habitacio-

nais públicos e 5) Mercado secundário de hipotecas (securitização).  

A tabela 10, abaixo, resume a origem dos recursos para financiamento habitacional em 

diversos países, alguns dos quais serão comentados em seguida. 

Tabela 10 – Origem dos recursos utilizados para financiamento habitacional em diversos países 

 Depósitos de 
Poupança 

Contrato de 
poupança 
prévia 

Títulos hi-
potecários 
(mortgage 
bonds) 

Mercado secun-
dário de hipotecas 

Bancos 
públicos 

Alemanha  X X   
Argentina     X 
Brasil X (maior parte)   X X 
Canadá X (1)   X (1)  
Chile  X  X  
Dinamarca   X   
Eslovênia  X (a partir 

de 1999) 
   

EUA X  X X 
França  X  X (pouco desen-

volvido) 
Grã-Bretanha X  X X  
Índia  X    
Itália    X (estágio de 

desenvolvimento 
médio) 

Jamaica     X 
Japão X (maior parte)   X  
México     X 
México     X 
Tailândia     X (caso de 

sucesso) 
Ucrânia  X    
Fonte: elaborado pela autora a partir de Rossbach (2005, p. 14), Carneiro e Valpassos (2003) e Green e Watcher 
(2005).  
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Nota: (1) De acordo com Green e Watcher (2005, p. 10), em 2004, “75 percent of mortgage debt outstanding in Can-
ada was held in portfolios of bank and credit unions […], and mortgage-backed securities represented only 12.7 
percent of the total residential credit outstanding in Canada.”  ND= dado não disponível 

Outra diferença entre os países se refere à liberalidade na concessão de financiamento ha-

bitacional. A tabela 11, abaixo, compara as regras para hipotecas em diferentes partes do mundo. 

Note o leitor que, em relação ao Valor sobre Financiamento (VSF, explicado na seção 1.2.6), o 

Brasil é relativamente conservador, pois exige entrada de no mínimo 20% do valor do imóvel. 

Conforme já explicado anteriormente, este maior conservadorismo diminui o risco de inadim-

plência, mas por outro lado limita a aquisição de imóveis por aqueles que não têm poupança mí-

nima.  

Por outro lado, ao contrário do que fazem alguns países, no Brasil está disponível o crédi-

to habitacional com taxas de aplicação pré-fixadas por mais de 20 anos, o que, na opinião22 de do 

superintendente técnico da Abecip, José Pereira Gonçalves, é “uma loucura”, devido ao risco não 

desprezível de as taxas de juros e/ou a inflação variarem muito ao longo dos 20 anos, causando 

descasamento de ativos e passivos ou inadimplência elevada. 

Tabela 11 – Regras de financiamento habitacional em diferentes países 

 Valor sobre Fi-
nanciamento 
(VSF) máximo 

Disponível para segunda aqui-
sição de imóvel residencial ao 
mesmo tempo? 

Empréstimos com prazo 
maior que 20 anos com 
taxas de juros fixas? 

Alemanha 80% Sim Em certas condições 
Argentina ND ND ND 
Brasil 80% no SFH Sim, no SFI Sim 
Canadá 90% Sim Não 
Chile ND ND ND 
Dinamarca 80% Sim Sim 
Espanha 100% Sim Em certas condições 
EUA 97% Sim Sim 
França 100% Em certas condições Em certas condições
Grã-Bretanha 110% Sim Não 
Índia 85% ND ND 
Itália 80% Sim Em certas condições 
Japão 80% ND Sim 
México ND ND ND 
México ND ND ND 
Tailândia 80%; 90% apenas 

com desconto em 
folha de paga-

ND Não 

                                                
22 Informação oral obtida em fevereiro de 2009. 
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mento  
Ucrânia ND ND ND 
Fontes: Green e Watcher (2005, p. 9), Rossbach (2005, p.40),  SINDUSCON-MG (2007) e Vaidyanathan e 
Venkataraman ([2005?]). 
Nota: ND= dado não disponível 

Além disso, os modelos também se diferenciam pela forma de conceder subsídio. Nova-

mente citando Rossbach (2005, p. 21): 

Existem basicamente duas formas de subsídio: direto no preço de aquisição do imóvel e indireto 
por meio de incentivos fiscais. O primeiro consiste em auxílio direto do governo para comple-
mentar um financiamento e reduzir o custo do imóvel para o comprador final, o segundo consis-
te na isenção fiscal para os juros de remuneração da poupança prévia.

Esta seção tem o intuito de relatar brevemente os modelos de financiamento habitacional 

adotado em diversos países. A intenção aqui é tirar lições para o caso brasileiro. Importa salien-

tar, no entanto, que o Brasil, como muitos outros mercados emergentes, enfrenta um cenário dis-

tinto do verificado em países desenvolvidos. A ausência de captação de fundos de longo prazo e a 

predominância de imóveis em situação irregular são exemplos citados por Rossbach (2005. p. 24) 

para salientar a diferença entre os modelos e as possibilidades de implementar soluções estrangei-

ras para o problema brasileiro. 

A carteira de crédito imobiliário do Brasil (ou seja, o total emprestado mais ainda não pa-

go) representa cerca entre 2% e 5% do PIB23, um número bastante baixo considerando-se os pa-

drões internacionais (veja o leitor a figura 11).  

                                                
23 Se for considerado apenas o crédito oriundo de depósitos de poupança, obtém-se um número perto de 2%. No 
entanto, se somarmos os créditos administrados pela Emgea (que apresentam elevadíssimo nível de inadimplência) e 
os oriundos do FGTS, obtem-se uma relação perto de 5% do PIB. 
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Crédito total e habitacional no mundo
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Figura 11 - Crédito total e habitacional no mundo – países selecionados 

Fonte: Coutinho e Nascimento, 2002.  

2.1 MODELO NORTE-AMERICANO 

O modelo norte-americano é tema obrigatório de qualquer estudo sobre financiamento 

habitacional porque, nas palavras de Carneiro e Valpassos (2003, p. 61), “as políticas adotadas 

pelos Estados Unidos servem como base para ilustrar o funcionamento de um sistema de financi-
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amento imobiliário perfeitamente integrado ao mercado de capitais.” Ainda que, ao contrário do 

que acontece no Brasil, problemas como inflação e falta de regulação não sejam mais problema 

para o sistema de financiamento habitacional dos EUA desde a década de 40, é válido analisar o 

modelo principalmente pela questão da securitização das suas hipotecas nas décadas recentes. 

Para Green e Watcher (2007, p. 39), foi exatamente a securitização que garantiu um enorme cres-

cimento da relação entre dívida hipotecária e PIB nos Estados Unidos (principalmente a partir da 

década de 80). As hipotecas norte-americanas são, agora, muito distintas das hipotecas no resto 

do mundo, exatamente porque são largamente apoiadas na securitização. 

Não é o objetivo deste trabalho tratar do financiamento habitacional nos EUA, mesmo 

porque isso já foi e é tema de trabalhos muito mais extensos. Foi feita aqui apenas uma introdu-

ção, com o objetivo de tirar lições para o caso brasileiro. 

2.1.1 Início 

Para Carneiro e Goldfajn (2000, p, 5), “o sistema de instituições de financiamento habita-

cional nos EUA foi concebido como parte do ‘New Deal’, num esforço para tirar a economia a-

mericana da Grande Depressão”. Carneiro e Valpassos (2003, p. 61) completam o raciocínio ao 

afirmar que a atuação proeminente do governo americano no financiamento imobiliário (em es-

pecial o destinado à aquisição de unidades residenciais) a partir dessa época se deu através da 

criação de agências governamentais ou do patrocínio de algumas entidades, que 1) promovem 

seguros contra a inadimplência, 2) introduzem e promovem diversos tipos de ativos lastreados em 

hipotecas (o que permitiu o direcionamento de recursos de vários setores para o mercado imobili-

ário), 3) padronizam “os termos contratuais e a documentação dos empréstimos hipotecários, 

como resultado do processo de garantia e securitização das hipotecas”, 4) geram liquidez para o 

mercado através da compra de empréstimos hipotecários, 5) promovem “facilidades de crédito 

para alguns fornecedores de financiamentos imobiliários” e finalmente 6) subsidiam financia-

mentos habitacionais para a baixa renda. 

Os mesmos autores dão mais detalhes (p. 62-5) sobre as ações federais e estaduais nos Es-

tados Unidos para gerar as condições satisfatórias para o funcionamento do mercado imobiliário e 

também sobre os subsídios concedidos por estas esferas para a população de baixa renda. No caso 

federal, o subsídio se dá pela concessão de um seguro contra inadimplência que cobre 100% do 

principal que pode ser financiado em 30 anos. No caso estadual, o subsídio se dá principalmente 
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pela isenção fiscal sobre os ganhos em títulos lastreados em hipotecas. Os autores concluem da 

seguinte maneira (p.65): 

Os programas descritos na seção anterior tornaram-se os pilares sustentadores da securitização 
de hipotecas nos Estados Unidos. As garantias dadas pelas diversas esferas de governo em 
relação à certeza dos fluxos financeiros constituem o primórdio à atividade de compra de 
recebíveis imobiliários por parte dos investidores. Além disso, os parâmetros definidos pela 
FHA, e que tinham que ser satisfeitos pelo mutuário, forçaram o processo de padronização das 
hipotecas, viabilizando, desta forma, o fortalecimento do mercado secundário de letras. [grifo 
meu]. 

2.1.2 Securitização: o papel das agências 

Assim, foi se desenhando a transição do sistema de financiamento habitacional norte-

americano quanto à origem dos recursos. Para Rossbach (2005, p. 52),  

O sistema de financiamento habitacional predominante nos Estados Unidos, desde a década de 
1940 até fins da década de 1970, foi o sistema de depósitos de poupança. Esse sistema consoli-
dou-se com a criação do Federal Home Loan Bank System e com a instituição de garantia go-
vernamental sobre os depósitos de poupança, que proporcionou às instituições financeiras, pre-
dominantemente savings and loans associations, acesso a recursos relativamente baratos. [...] 

O declínio da importância do sistema de depósitos de poupança, principalmente na década de 
1980, explica-se por dois motivos: em primeiro lugar, na década de 1960 existiam regulamenta-
ções que impunham às instituições financeiras um limite para os depósitos de poupança; segun-
do, o excessivo aumento das taxas de juros nominais no final da década de 1970 provocou um 
descasamento dos ativos e passivos das instituições de crédito, predominantemente savings and 
loans associations e bancos hipotecários . 

A securitização de hipotecas, neste contexto, foi uma “inovação financeira fundamental” e 

“fruto de ações deliberadas pelo poder público dos EUA”, pois “havia a necessidade de que o 

mercado secundário de hipotecas evoluísse e amadurecesse para que fossem atraídos novos in-

vestidores e recursos financeiros”. A solução proveio da criação de agências regulamentadas pelo 

governo e que objetivassem “a criação de liquidez para a comercialização de hipotecas” (Carnei-

ro e Valpassos, 2003, p; 65). Os autores citam três agências fundamentais para esse desenvolvi-

mento: 1) Federal National Mortage Association (FNMA ou Fannie Mae), 2) Government Nati-

onal Mortgage Association (GNMA ou Ginnie Mae) e 3) Federal Home Loan Mortgage Corpo-

ration (FHLMC ou Freddie Mac). Os autores, cuja obra é anterior à crise imobiliária atual, expli-

cam o sucesso da criação destas agências: 

Estas agências não gozam de fé e créditos equivalentes ao do governo dos EUA. Portanto, todos 
os investidores que compram ativos emitidos por estas agências estão incorrendo em risco de 
crédito. Todavia, existe a crença generalizada de que o governo dos EUA não deixará que 
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estas agências tornem-se inadimplentes, socorrendo-as em caso de crise generalizada. [grifo 
meu] 

A questão sobre os problemas para o governo em caso de crise generalizada é discutida 

com mais profundidade por White (2004, p. 1), que sugere a privatização total da Fannie Mae e 

da Freddie Mac devido aos potenciais custos sociais envolvidos na crença de uma garantia pelo 

governo. Em especial, esta crença é um subsídio escondido, pois diminui as taxas de juros e dis-

torce a alocação de fatores, estimulando o sobreinvestimento residencial. Green e Watcher (2005, 

p. 19) não defendem a privatização, mas concordam com White (2004, p. 1) sobre o fato de as 

garantias implícitas do governo criarem risco moral (em inglês, “moral hazard”). Em particular, 

aqueles dois autores afirmam que a imensa oferta de crédito imobiliário nos EUA, que não en-

contra paralelo em nenhum outro país, foi possível porque o sistema imobiliário dos EUA, com 

essa garantia implícita, conseguiu persuadir até mesmo investidores avessos ao risco a investir 

nesse mercado24. 

2.1.3 A recente crise imobiliária norte americana 

Se o mercado imobiliário norte-americano já crescia a taxas elevadas na década de 90, pe-

los motivos apontados por Green e Watcher (2007, p. 39) e comentados no início deste capítulo, a 

partir dos anos 2000 as taxas de crescimento foram ainda maiores. Ferreira e Penin (2007, p. 2) 

resumidamente explicam essa aceleração do crescimento: 

Tal processo deita suas raízes no ano de 2001, quando o Federal Reserve (Banco Central ameri-
cano) deu início a uma série de reduções na taxa básica de juros, com vistas a reagir à reces-
são econômica. No entanto, em virtude dos efeitos de cortes de impostos (que recaíam predo-
minantemente sobre os mais ricos) e dos sobreinvestimentos dos anos 90, que dificultavam a 
superação da recessão, os cortes de juros tornaram-se muito expressivos, tendo mesmo resulta-
do em valores negativos em termos reais, e alimentaram a formação de uma bolha.  

Como conseqüência do processo acima descrito, houve redução das exigências para conces-
são de crédito a consumidores, o que os persuadiu a trocar taxas fixas por juros variáveis. Re-
financiavam, assim, suas hipotecas de maneira vantajosa, sendo possível gastar parte da dife-
rença entre os empréstimos contraídos a taxas baixas e o valor das prestações devidas, amplian-
do sua capacidade de consumo. Além disso, por vezes os empréstimos usufruíam de prestações 
especialmente baixas nos primeiros anos (chamadas teaser rates), inferiores até mesmo ao valor 

                                                
24 Tradução livre. Do original em inglês: “The home mortgages available to borrowers in the United States have 
evolved over time into a broadly available menu of choices that is not available anywhere else in the world. We 
believe that this menu of choices for the overwhelming majority of borrowers is possible because the U.S. mortgage 
system—with the implicit government guarantee for Fannie Mae and Freddie Mac—has solved the problem of how 
to persuade low-risk borrowers to join with higher-risk borrowers in broad mortgage pools, which provide the basis 
for mortgage-backed securities which can then be sliced up in financial markets.” (Green e Watcher, 2005, p. 20) 
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dos juros devidos, não havendo amortização e resultando em um aumento do valor total da dí-
vida ao invés de sua redução. Evidentemente, deste processo decorriam prestações muito mais 
pesadas à frente.  

A manutenção das taxas de juros baixas nos anos subseqüentes a 2001 levou à continuidade do 
crescimento da oferta de crédito disponível, que elevou a participação de empréstimos con-
cedidos a famílias com menores garantias. O chamado setor “subprime” ganhou, portanto, 
força e cresceu muito. O tamanho deste crescimento é proporcional à crise que se abateu sobre 
o mercado imobiliário americano em agosto de 2007. [grifos meus] 

Ubide (2008, p. 3) segue raciocínio muito semelhante. Ele afirma que todas as crises de 

crédito são similares (longo período de expansão do crédito, geralmente proporcionada por libe-

ralização ou inovação financeira, que acaba por causar desequilíbrios), mas a atual assusta pela 

força. De fato, a expansão do financiamento imobiliário teve todas as características de formação 

de uma bolha, incluindo um expressivo aumento no preço das casas. Além disso, no limite, como 

a instituição emprestadora não assumia os riscos (pois os riscos eram do investidor que comprava 

as hipotecas securitizadas), houve uma redução das exigências de empréstimo (p. 6), sem que as 

agências de crédito fossem capazes de precificar este risco maior das carteiras. A situação só era 

sustentável se os preços de casas continuassem a subir (pois isso permitia o refinanciamento dos 

mutuários que em condições normais não teriam condições de pagar). 

Quando as taxas de inadimplência começaram a aumentar de maneira significativa, houve 

uma reação rápida e abrupta dos mercados financeiros. Este fator, aliado à retomada de imóveis 

de tomadores inadimplentes, causou violenta queda do preço dos imóveis e estimulou uma alta 

ainda maior da inadimplência (conforme explicado na seção 1.2.5). O autor detalha a cronologia 

da crise e conclui afirmando que a crise poderia ter sido mitigada ou até mesmo evitada (p. 17) 

com um controle mais rígido do governo sobre os bancos, de maneira a garantir máxima transpa-

rência e de maneira a não afrouxar as condições de concessão de crédito. 

Uma crise imobiliária como a americana levanta dúvidas naturais sobre o perigo do cres-

cimento exagerado do crédito habitacional no Brasil. Importa ressaltar que os sistemas de finan-

ciamento habitacional dos dois países não só estão em estágios de desenvolvimento extremamen-

te diferentes como possuem tamanhos diferentes, o que permite afirmar que uma crise imobiliária 

como a dos EUA é improvável no Brasil pelo menos nos próximos 20 anos. No entanto, é possí-

vel tirar lições da crise para o caso brasileiro. Na opinião da autora deste trabalho, a preocupação 

deve estar centrada na transparência e foco dos subsídios (para evitar sobreinvestimento) e na 

relativa rigidez das exigências de crédito, especialmente na exigência de uma entrada para se ob-



68

ter financiamento (porque isso diminui a probabilidade de inadimplência, conforme explicado na 

seção 1.2.6). 

2.2 MODELO EUROPEU 

Dieleman e Pietrus (1998, p. 1) afirmam que, assim como ocorre nos EUA, a diversidade 

entre os programas habitacionais na Europa é enorme, e por isso é difícil fazer generalizações. 

Eles afirmam que ao longo do século XX a política habitacional foi aos poucos se tornando mais 

transparente e orientada para o mercado – seguindo, portanto, a tendência mundial observada por 

Green e Watcher (2007) e comentada no início deste capítulo. 

A política de financiamento habitacional dos países europeus apresenta, no entanto, dife-

rentes níveis de desenvolvimento. Enquanto os países do Leste Europeu (ex-membros da União 

Soviética) ainda tentam resolver questões como transparência e coerência interna da política 

(TSENKOVA, 2006, p. 3), países como a França e a Alemanha no geral precisam apenas fazer o 

“ajuste fino” de suas políticas. A utilidade de se observar cada caso para aplicá-lo no Brasil de-

pende, portanto, da perspectiva – ou se observa ações que estão sendo tomadas agora, ou se ob-

serva um mercado habitacional maduro. 

Rossbach (2005, p. 12) faz uma observação muito importante:  

Na Europa, principalmente na França e na Alemanha, a principal forma de intervenção na esfe-
ra de habitações de interesse social consiste na locação social em parque público e no estímulo 
ao aluguel privado. Ou seja, soluções que não necessariamente implicam na aquisição e conse-
qüentemente financiamento de moradias. 

ABECIP (2007, p. 16) discorda, afirmando que “a despeito da importância relativa repre-

sentada pelos sistemas de aluguel social [na Europa], a maioria das políticas sociais para habita-

ção tem como alvo principal a construção para a propriedade das famílias beneficiárias”. De 

qualquer maneira, na Europa em geral, a locação é uma alternativa considerada com mais fre-

qüência que na América Latina. A figura 12, abaixo, compara o percentual de domicílios ocupa-

dos por seus proprietários (“homeownership rate”, em inglês) em diferentes países, em diferentes 

anos. Os países da América Latina (assinalados em preto) tendem a apresentar percentuais bem 

mais elevados que nos países da Europa; a Espanha é uma exceção, por isso será a única a ser 

analisada com mais detalhes neste trabalho. Tal diferença se dá pelo foco diferente da política 

habitacional e limita a comparação entre as medidas adotadas no continente europeu e aqui. 
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Figura 12 – Percentual de moradias habitadas por seus proprietários em diferentes países 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Spielerman e Torche (2006, p. 10) para Paraguai e Peru e Proxenos (2003, p. 
1) para os demais países. 
Notas: 1) O ano indicado após o nome do país é o de referência do dado. 2) Os dados incluem tanto casas já pagas 
quanto as que estavam sendo pagas no momento da pesquisa. 

Dentro do modelo Europeu, existem poucas lições a serem tiradas para o caso brasileiro, 

pois o continente adota outros métodos para resolver o déficit habitacional, está em outro mo-

mento de desenvolvimento e finalmente tem preocupações importantes que o Brasil não tem 

(como unificar os programas dos diversos países). O aspecto mais importante neste modelo é a 

necessidade de escala de um novo entrante para competir. Isso se deve a ligação fundamental 

entre funding/ originação25 e investimento do sistema que acaba por exigir que o banco esteja 

presente em todos os passos do processo de financiamento (pois os depósitos de poupança, expli-

cados na seção 1.2.1.2, ainda são fonte importante de recursos), independentemente de sua expe-

riência ou desejo de atuar em determinada etapa do processo de financiamento imobiliário. 

De qualquer maneira, apesar da diferença do modelo europeu em relação ao brasileiro, é 

possível tirar lições de sua estrutura institucional, que permitiu um maior acesso ao bem habita-

                                                
25 A palavra “originação” não consta no dicionário Michaelis, mas é bastante comum no meio financeiro. Significa 
genericamente “todo o processo de empréstimo de capital”. Por isso, para Downes e Goodman (1995, p. 396), o 
originador é, na terminologia bancária, “the initiator of money transfer instructions”. O autor português Pinho (1995, 
p. 12), por exemplo, falando sobre a indústria bancária, utiliza a palavra para explicar uma visão revisionista da a-
bordagem da intermediação: “o processo produtivo da empresa bancária se processa em duas fases: na primeira, 
originação, os bancos usam capital e trabalho para originar depósitos e crédito. Na segunda, decisão de tesouraria, os 
depósitos e capitais próprios são utilizados para financiar empréstimos, investimentos financeiros e o capital físico, 
sendo a tesouraria utilizada para ajustar a igualdade do balanço.”
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ção. Ainda que a recente crise internacional tenha levado a uma dramática queda no preço das 

residências e a uma crise no setor imobiliário, é inegável que o fortalecimento das instituições é 

uma lição a ser seguida. Para Abecip (2007, p. 19),  

Olhando para o conjunto dos investimentos em habitações, tem-se uma noção de seu impacto a 
economia. Tanto os ganhos de estabilidade, como o processo de integração econômica e 
monetária, como seus efeitos sobre a evolução das taxas de juros, os esforços para desre-
gulamentação financeira e as medidas específicas de estímulo ao financiamento imobiliá-
rio foram responsáveis por incrementos na participação dos investimentos habitacionais 
no PIB de vários países europeus. [...]. Os dados mostram uma expansão mais acentuada [da 
parcela referente à habitação na formação bruta de capital fixo] nos países que vivenciaram um 
crescimento econômico mais intenso, com processos de reestruturação e fortalecimento insti-
tucional, como é o caso da Espanha e da Irlanda, por exemplo. 

Todo esse movimento conduziu a uma sensível redução das taxas de juros de longo prazo nos 
países europeus considerados e a uma convergência destas taxas entre os membros da zona do 
euro. [grifos meus] 

2.2.1 O caso espanhol 

Para Abecip (2007, p. 20),  

O desenvolvimento do sistema imobiliário espanhol tem sido visto com muita atenção no perí-
odo recente. Grande parte desse sucesso pode ser explicada pelo estabelecimento de um mar-
co institucional capaz de atender às necessidades do setor financeiro como um todo e do mer-
cado hipotecário em particular. 

Para Yasui (2002, p. 176), quando a democracia foi restaurada na Espanha, o país come-

çou a se preparar para a unificação com a Comunidade Européia. O governo fez um esforço de-

clarado de desregular o sistema financeiro: os investimentos compulsórios foram abolidos e o 

banco estatal de financiamento habitacional foi privatizado. Houve uma expansão expressiva do 

crédito habitacional, principalmente a partir da década de 90 (veja figura 13).  
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Figura 13 – Crédito imobiliário e habitacional em relação ao PIB na Espanha, 1989 a 2008. 

Fonte: Banco de España (2009), séries 854429 e 854425. 

A entrada do país na União Européia foi determinante para que este processo se comple-

tasse. Ocorreu um choque monetário (ANDÉS, 2008, p. 1) e as taxas de juros reais se tornaram 

negativas, o que estimulou grandemente o investimento residencial. Além disso, foram concedi-

dos benefícios fiscais que incentivavam a compra da casa própria, principalmente para as classes 

de renda mais baixa (formada majoritariamente por estrangeiros). 

Altuzarra e Esteban (2008, p. 2) resumem: 

O atual [sic] boom do mercado imobiliário espanhol precisa ser contextualizado. A demanda 
por residências, o motor do boom, foi impulsionada pelo crescimento populacional, pela gera-
ção de emprego, pelo aumento da renda per capita e por condições financeiras favoráveis.26

[grifo meu] 

O exemplo espanhol é interessante para o caso brasileiro porque mostra o imenso efeito 

de uma mudança de taxa de juros e da estabilização econômica (depois da entrada do país na Zo-

na do Euro) sobre o mercado habitacional. Além disso, a transição demográfica que o país passou 

                                                
26 Tradução livre. Do original em inglês: The Spanish housing boom of the early 2000s has raised enormous attention 
at an international level. To better understand what is happening in the housing market, the current Spanish boom 
needs to be put into context. Housing demand, the motor of the boom, was triggered by population growth, employ-
ment generation, increase of per capita income, and favorable financial conditions. Supply has reacted in a very 
flexible manner and 2006 witnessed historic levels in residential construction. Yet this boom seemed to be coming 
finally to an end in 2007, mainly driven by mortgage rate increases. 
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nos últimos anos é provavelmente o mesmo que o Brasil viverá nos próximos anos, o que permite 

auferir que há também aqui um potencial expressivo de crescimento. 

2.3 MODELO LATINO-AMERICANO 

Na América Latina, principalmente a partir da década de 90, a reforma da política habita-

cional para uma maior orientação de mercado, conforme observada por Green e Watcher (2007), 

também ocorreu. No entanto, diferentemente do caso europeu, as políticas desenvolvidas nos 

países latino-americanos podem servir melhor para o caso brasileiro, por vários motivos. Em 

primeiro lugar, na maioria dos casos, estas políticas se voltam mais à aquisição que à locação 

residencial, modelo escolhido também pelo Brasil. Em segundo lugar, estes países sofreram, em 

período recente, cenários de alta inflação e baixo crescimento (dois pontos que prejudicam de 

maneira significativa o mercado de crédito para habitação). Outro ponto que justifica a avaliação 

mais cuidadosa destes casos é que, devido à grande desigualdade de renda presente nestes países, 

a “habitação de interesse social”, ou voltada para a classe de renda baixa, é uma preocupação 

muito mais presente que na Europa. 

Esta seção tratará de dois casos apenas: o primeiro caso é o mexicano, que está ainda 

promovendo uma reforma em sua política habitacional, e o chileno, que já promoveu estas refor-

mas e tem conseguido êxito em sua política de diminuir o déficit habitacional.  

2.3.1 México 

De acordo com Abecip (2007, p. 25), no México, antes de 1983 (ano em que o direito à 

moradia foi resguardado constitucionalmente), a política habitacional havia sido exclusivamente 

realizada por intervenção direta do Estado, “tanto na construção como no financiamento e outor-

ga de subsídios indiretos, com taxas de juros reduzidas”. 

Apenas nos anos 1990 teve início a consolidação das instituições de moradia nacionais em 
agentes financeiros. Desde então, a política habitacional ocupou um lugar de destaque nos pla-
nos nacionais de desenvolvimento. Foram estabelecidas linhas de reforma das instituições res-
ponsáveis pela política, bem como um esforço de focalização da população a ser atendida. 
No período mais recente, uma tentativa de maior coordenação institucional foi implementada. 
[...] 

Para fazer frente ao atraso no setor, foi posto em prática a partir de 2001 um amplo programa 
habitacional estratégico, coordenado pelas instituições já existentes. A idéia foi a de organizar e 
ampliar a oferta de crédito, em um primeiro momento. Em seguida, projetou-se a ocupação do 
solo e a infra-estrutura necessária, para, em seguida, reduzir os custos de construção. 
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O programa é baseado em dois grandes pilares: o subsídio direto para a compra da moradia pe-
la população de baixa renda e o crédito para melhoria física da habitação. O programa tem 
como população alvo as famílias em pobreza extrema e aquelas que recebem até três salários 
mínimos. Trata-se de um projeto baseado em um subsídio federal destinado à ampliação ou ao 
melhoramento, ao qual somam-se recursos locais e aportes do próprio beneficiário. [grifos 
meus] 

O mesmo trabalho salienta que “além da coordenação das instituições estatais e entidades 

patronais e de trabalhadores, o desenho da política habitacional considerou a atuação de entidades 

privadas e do sistema financeiro, de maneira a direcionar os distintos grupos de renda às diferen-

tes alternativas oferecidas pelo sistema.” 

O caso do mercado habitacional mexicano é interessante para o Brasil porque muitas ex-

periências foram vividas nos dois países. De acordo com Espinosa e Zanforlin (2008, p. 6), por 

exemplo, o México experimentou tanto perdas de bancos (na década de 70) por terem concedido 

crédito com taxas pré fixadas logo antes da crise do petróleo (e estas perdas tiveram que ser ab-

sorvidas pelo governo), quando períodos de alta inflação (na década de 80), com amortização 

negativa da dívida porque as parcelas eram reajustadas de acordo com os salários. Os problemas 

para reformar o sistema de financiamento habitacional (falta de informação sobre os tomadores, 

retomada do imóvel custosa, falta de padronização de termos de contrato que dificultam a securi-

tização, etc) também são parecidos.  

As bem sucedidas mudanças institucionais implantadas num cenário parecido com o bra-

sileiro são, portanto, importantes exemplos a serem analisados: autorização para que o setor ban-

cário dividisse informações do histórico de crédito de clientes, reformas dos procedimentos para 

retomada de imóveis, mudanças na regulação de securitização, padronização de termos de contra-

to, entre outras. Prevalecem, no entanto, incertezas como a falta de dados sobre pré-pagamento, 

como também no Brasil (ESPINOSA e ZANFORLIN, 2008, p. 20). 

2.3.2. Chile 

Para Rossbach (2005, p. 29),  

O sistema de financiamento habitacional do Chile foi inteiramente reestruturado no fim da dé-
cada de 1970 de forma integrada e paralela à reformulação dos mercados de capitais e do mode-
lo previdenciário. O resultado das reformas parece ter sido satisfatório para estimular a produ-
ção de moradias que supera anualmente os níveis mínimos necessários para suprir as necessida-
des impostas pelo crescimento demográfico (Rojas, 2001). 
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O caso chileno é freqüentemente apontado como um exemplo de sucesso em termos de 

política habitacional, pois conseguiu, ao mesmo tempo, desenvolver ações para mitigar o déficit 

habitacional das classes mais pobres e desenvolver um sistema de livre mercado para atender às 

classes média e alta. Carneiro e Valpassos (2003, p. 44) salientam exatamente este ponto: 

A principal característica do modelo [chileno] é a ampla distinção entre financiamentos desti-
nados às diversas classes sociais do país, uma vez que famílias carentes contam com intensos 
subsídios públicos, sendo responsáveis por cerca de 64% dos gastos públicos com habitação. 

Os mesmos autores consideram que várias soluções adotadas no caso do Chile são “ex-

tremamente importantes ao caso brasileiro” (p. 44), ainda mais porque o modelo foi implantado 

num período de estabilização econômica, baixa inflação e pouca volatilidade da taxa de câmbio 

(p. 43) – um contexto semelhante ao que se verificou no Brasil após a implantação do Plano Real 

(1994). 

Rubio (2003, p. 1) afirma que a construção de uma política de habitação consistente no 

Chile enfrentou forças antagônicas que a moldaram. O governo socialista de Salvador Allende , 

que considerava a moradia um direito garantido pelo estado para além de forças especulativas, foi 

substituído em 1973 por uma ditadura militar, que introduziu uma economia de livre mercado, 

que considerava o contrário. Inclusive, este pensamento levou à privatização dos fundos de pen-

são, um marco importante para o futuro desenvolvimento do mercado secundário (p. 9).  

Muñoz (2001, p. 17) relata que o período do governo militar se divide em dois no aspecto 

de política habitacional. Num primeiro momento, a política habitacional não escapou à regra ge-

ral da política (“o mercado regula e a ação do Estado é subsidiária”): o Estado assumia apenas 

funções que o setor privado não tinha condições de assumir adequadamente.  

En rigor en este primer momento no se definió un plan habitacional propiamente tal, pri-
vilegiándose un proceso de reorganización y reordenamiento administrativo, del todo co-
herente con los procesos de descentralización y regionalización del país, sólo a mediados de 
1975 se definió el “Plan de Vivienda Social” que buscaba atender a sectores cuyo ingreso fami-
liar no les permitiera financiar la adquisición de una vivienda en el mercado y que vivían en 
condiciones deficitarias. No obstante, la concepción de la vivienda sufre un cambio profundo en 
la medida que el término “derecho” es reemplazado por el de “bien”: “la vivienda es un bien 
que se adquiere con el esfuerzo; familia y estado comparten su cuota de responsabilidad” [grifo 
meu] 

No segundo período da ditadura, explica Munõz (2001, p. 18), criou-se uma série de pro-

gramas habitacionais para cada classe social. Assim, conforme salienta Rubio (2003, p. 1), como 

para aqueles que não tinham condições de comprar uma casa, agências públicas contratavam em-
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presas privadas para construí-la, e portanto “a política habitacional chilena pode ser mais bem 

caracterizada como um caso bem sucedido de intervenção estatal do que um mercado livre. (p. 

9)”27.  

Para explicar o caso chileno, utilizaremos a divisão em duas partes encontrada em Carnei-

ro e Valpassos (2003, p. 44): a primeira parte analisa os financiamentos imobiliários com subsí-

dios públicos para as camadas mais pobres da população e a segunda analisa o “sistema de finan-

ciamento habitacional totalmente privado”. 

2.3.2.1. A política de subsídios públicos chilena para financiar a compra de habitações 

Para Carneiro e Valpassos (2003, p. 45), a política de subsídios para aquisição de habita-

ções no Chile é, em grande medida, “voltada para permitir que a camada mais pobre da popula-

ção tenha possibilidade de adquirir sua moradia. Assim, o plano que recebe a maior parte dos 

recursos é destinado a famílias com renda inferior a US$ 260 mensais”. Este plano é dividido em 

dois: o primeiro é voltado para famílias com renda inferior a US$ 120 (“Viviendas Progresivas”) 

e o segundo é voltado a famílias com renda entre U$$ 120 e U$$ 260 (“Viviendas Básicas”). 

Mas, afirmam os autores (p. 46), nenhum outro projeto faz tanto sucesso quanto o “Programa de 

Subsídio Unificado”, em que os “candidatos abrem contas de poupança destinadas exclusivamen-

te à aquisição de unidades residenciais, contanto com subsídios parciais a partir de determinada 

quantia em depósitos”, ou seja, é um caso bem-sucedido de poupança prévia para a baixa renda. 

Independente do programa, os autores identificam algumas condições gerais fundamentais 

para o pleno funcionamento do sistema de subsídios chileno (p. 47): 1) rápida transição de tarefas 

do setor público para o setor privado e 2) critérios para a escolha dos mutuários contemplados e 

da construtora responsável seguem aspectos econômicos e sociais objetivos. 

2.3.2.2. Sistema de financiamento habitacional privado no Chile 

Em 1977, seguindo a ampla reforma em direção à liberalização da economia chilena ocor-

rida no ano anterior, foi estabelecido o atual sistema de financiamento imobiliário privado, base-

ado em financiamentos que vão de 12 a 20 anos e que são fundamentados na emissão de títulos 

                                                

27 Tradução livre. Do original em inglês: “Despite large efforts to engage the private sector in the provision of hous-
ing, those units were either built or financed by the government. […] For that reason, the Chilean Housing policy 
could be better characterized as a case of successful state intervention rather than as a privately driven housing sec-
tor”. 
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lastreados em hipotecas.  O financiamento privado se dá através de três formas. Letras hipotecá-

rias, hipotecas endossáveis e leasing com opção de compra. (CARNEIRO e VALPASSOS, 2003, 

p. 48).  
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3 HISTÓRICO DA QUESTÃO HABITACIONAL BRASILEIRA – DO SÉCULO XIX 

AO INÍCIO DO SÉCULO XXI 

Depois de uma revisão na literatura e de uma análise de casos de implementação de polí-

ticas de financiamento habitacional com diferentes graus de sucesso, este capítulo traça um histó-

rico da questão imobiliária no Brasil até o início do século XXI. O foco do capítulo é o Sistema 

Financeiro de Habitação, considerado pela literatura a primeira ação governamental de porte com 

a intenção de desenvolver o crédito habitacional no país.  

3.1 ANTES DE 1964 

Triana Filho (2006, p.16), citando Aragão (1999, p. 55) e Maricato (1998, p.31), afirma 

que “a questão habitacional no Brasil tem suas raízes mais profundas estabelecidas em fins do 

século XIX”, pois, com o fim da escravatura, uma quantidade significativa de ex-escravos mu-

dou-se para as cidades. Observou-se, neste período, uma piora considerável nas condições de 

moradia. A industrialização (e a chegada dos imigrantes) intensificou a urbanização e piorou esta 

situação. No entanto, além de incentivos econômicos (como favores fiscais) para a construção de 

cortiços dentro de determinados padrões de higiene (higienismo), não se nota, neste período, uma 

ação ampla do governo no sentido de melhorar a situação. Mesmo no início do século XX, as 

ações foram muito tímidas: no governo de Wenceslau Braz (1914-1918), por exemplo, foram 

construídas apenas 120 moradias. 

O mesmo autor (p.39) afirma que “a ação direta estatal somente viria a apresentar realiza-

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

aluguel ou venda a partir dos recursos dos Institutos de Previdência. No governo Dutra (1946-

1951), a produção habitacional se intensificou e levou à criação da Fundação da Casa Popular28

(FCP). É nesta época “que se encontram as primeiras sementes do modelo de provisão habitacio-

nal no país”. No entanto, a atuação desta Fundação “foi muito modesta diante da grande demanda 

por financiamentos para moradias populares” (p. 57) e levou à construção, entre 1946 e 1964, de 

                                                

28 A Fundação da Casa Popular foi “instituída pelo Decreto-Lei n° 9.218/46 e subordinada ao Ministério do Traba-
lho, Indústria e Comércio (MTIC)”. Ela “tinha por finalidade ‘proporcionar aos brasileiros ou estrangeiros com mais 
de dez anos de residência no país ou com filhos brasileiros a aquisição ou construção de moradia própria, em zona 
urbana ou rural’ (art 2°)”. (TRIANI FILHO, p. 48) 
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apenas 17 mil unidades (944 unidades por ano)29, enquanto os Institutos de Previdências (IAPs), 

“que não tinham o objetivo específico de enfrentar a questão da moradia”, financiaram no mesmo 

período 123.995 unidades habitacionais (6.888 unidades por ano). A razão desta atuação modesta 

da FCP teria sido a escassez de recursos. 

Triana Filho (op. cit., p.63) afirma ainda que “apesar das dificuldades, é durante o curto 

governo de Jânio” Quadros (1961) “que se registra mais uma importante tentativa de transforma-

ção da política habitacional do Brasil”. Um documento dos técnicos da FCP continha um ousado 

plano de trabalho, com ações de curto e médio prazo “para fazer frente à carência de moradias”. 

A principal inovação deste Plano de Assistência Habitacional (cujas propostas só seriam efetiva-

mente implementadas anos mais tarde) consistia na proporção fixa (e limitada a 20%) entre a 

prestação do financiamento e o salário mínimo. Este foi o prenúncio do sistema de correção mo-

netária, base do modelo operacional que seria implantado com a criação do BNH e SFH. 

3.2 A CRIAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO E OS ANOS DA DITA-

DURA 

O Regime Militar (Ditadura) foi instaurado pelo golpe de Estado de 31 de março de 1964 

e estendeu-se até o final do processo de abertura política, em 1985.  Para Triana Filho (op. cit, p. 

69), os primeiros anos deste período (regime de exceção)  

“foram pródigos na edição de todo um novo arcabouço normativo para os diversos setores da 
economia. Foram ‘aprovados’ e editados por meio de decretos e decretos-leis importantes e[sic] 
intrincados projetos pertinentes à questão habitacional, que tramitavam (ou dormitavam) há 
muito tempo nas casas do Congresso Nacional e não avançavam por falta de entendimento entre 
[...] os setores interessados”. 

Entre a vasta legislação promulgada, afirma o mesmo autor, destacam-se: 1) a implemen-

tação do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, 2) a criação do Banco Nacional de Habitação, 

o BNH e 3) a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional (SFN) com a criação do Conselho 

Monetário Nacional (CMN). 

A enorme importância destas promulgações é consensual na literatura. Para Santos (1999, 

p. 9), por exemplo, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) constituiu-se no “mais ambicioso 

                                                
29 Triana Filho (op. cit, p. 57) encontra dados divergentes a respeito do número de unidades construídas. Três fontes 
diferentes falam em 17 mil, 18,132 mil e 16,964 unidades. O ponto da autora deste trabalho, no entanto, não se altera 
com estas pequenas divergências: o número de unidades construídas era muito inferior à demanda. 
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programa governamental para o setor habitacional jamais feito no Brasil”. Triana Filho (op. cit, p. 

69) vai mais além e afirma que o desenho institucional do SFH e de seu órgão gestor, o BNH, 

constituíram-se  na “experiência de maior amplitude do mundo capitalista em matéria de produ-

ção habitacional”. 

A Lei 4380/64 criou portanto o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), um segmento es-

pecializado do Sistema Financeiro Nacional, no contexto das reformas bancária e de mercado de 

capitais (Banco Central do Brasil, 2006). Até então a política habitacional dependia quase que 

exclusivamente de dotações orçamentárias específicas. Por essa lei foi instituída correção mone-

tária e o Banco Nacional da Habitação, que se tornou o órgão orientador e disciplinador da habi-

tação no País. Em seguida, a Lei 5170/66 criou o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servi-

ço). O sistema previa a arrecadação de recursos, o empréstimo para a compra de imóveis, o retor-

no desse empréstimo e a reaplicação desse dinheiro30. Tudo com atualização monetária por índi-

ces casados (indexação uniforme da correção do FGTS e dos empréstimos). Segundo Santos 

(1999, p.10): 

As fontes de recursos do SFH eram basicamente duas: (i) a arrecadação do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimos (SBPE), isto é, o conjunto da captação das letras imobiliárias e ca-
dernetas de poupança; e (ii) a partir de 1967, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), gerado a partir de contribuições compulsórias dos trabalhadores empregados no setor 
formal da economia. 

O mesmo Santos (op. cit., p. 11) afirma que, para compreender o SFH, convém separá-lo 

em dois subsistemas: o SBPE e o BNH-FGTS. 

No primeiro caso, os recursos das cadernetas de poupança e dos demais títulos imobiliá-

rios eram captados pelas associações de poupança e empréstimo (também chamadas de agentes 

financeiros do SFH) e serviam para financiar investimentos habitacionais propostos por empre-

endedores ou construtoras. [...]. Já a arrecadação do FGTS, totalmente gerida pelo BNH, era des-

tinada “prioritariamente à construção de casas de interesse social (conjuntos populares e coopera-

tivas)” [Azevedo,1995, p.293.] 

A figura 14 apresenta o desenho institucional nos primeiros anos após a criação do SFH.  

                                                
30 Atualmente os recursos do FGTS são destinados não só à habitação, mas também ao saneamento básico e à infra-
estrutura urbana. 
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Figura 14- Desenho institucional dos primeiros anos do SFH 

Fonte: Extraído de SANTOS (1999, p. 14). 

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

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

culares, caindo para 14,7% entre 1987 e 2000. Seu auge foi no início dos anos 80 (entre 1980 e 

1982) quando chegou a financiar uma média de 523 mil unidades por ano (veja o leitor a figura 

15). A partir daí o aumento da inflação e do desemprego (retração nos saldos líquidos do FGTS) 

provocaram descasamentos graves31 e o declínio do sistema (GODINHO, [2000]).  

                                                

31 Santos (1999) analisa a vulnerabilidade do SFH. “(...) flutuações macroeconômicas que implicassem quedas nos 
salários reais necessariamente diminuiriam a capacidade de pagamento dos mutuários, aumentando a inadimplência e 
comprometendo o equilíbrio atuarial do sistema.” Assim, no período de 83-84, “pela primeira vez desde o início do 
SFH, o reajuste das prestações dos mutuários das classes média e alta foi maior do que seus reajustes salariais”. Esse 
fato fez que tais setores, de “grande (capacidade de) vocalização das suas reivindicações junto a imprensa escrita e 
falada” [Azevedo, 1995, p.294], provocassem grande grita popular, que desembocou na criação de inúmeras associa-
ções de mutuários, aumento de ações na justiça e, principalmente, em um assustador aumento na inadimplência do 
sistema [...], para o qual contribuiu ainda a recessão da economia.”

BNH – órgão controlador do SBPE e gestor do FGTS. Responsável por toda a política habita-
cional do governo federal, além de ser o emprestador de última instância do SBPE. 

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

Companhias Estaduais de Habitação –
as COHAB obtinham financiamentos 
junto ao BNH, contratavam construto-
ras e repassavam, a preço de custo, as 
unidades habitacionais aos consumido-
res finais que se incumbiam de pagar o 
financiamento para as COHAB. 

Empreendedores e construtores privados – 
obtinham financiamentos junto ao SBPE, cons-
truíam as unidades habitacionais e as repassa-
vam para os consumidores finais, que então se 
incumbiam de pagar o financiamento junto ao 
SBPE. 

Recursos do FGTS – o agregado da 
poupança forçada dos trabalhadores. 
Seus recursos eram utilizados para fi-
nanciar investimentos imobiliários 
(feitos pelas COHAB), prioritariamente 
destinados à classe de renda baixa. 
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Figura 15- Número de Financiamentos do SFH e dos Programas Alternativos no Período 1967-84 
por categoria, em milhares de unidades.  

Fonte: Extraído de SANTOS (1999, p. 18) 

3.3 A INCAPACIDADE DO SFH/ BNH DE RESOLVER O DÉFICIT HABITACIONAL 

Na montagem do SFH, buscou-se subsidiar as famílias de renda mais baixa através de um 

mecanismo que consistia em cobrar taxas de juros diferenciadas e crescentes, de acordo com o 

valor do financiamento. A combinação destas taxas produzia uma taxa média capaz de remunerar 

os recursos e os agentes que atuavam no sistema (Banco Central do Brasil, 2006).  

Larcher (2005, p. 50), no entanto, explica que a elevada inadimplência levava os empres-

tadores a fugirem dos segmentos de baixa renda e detalha a organização do sistema e as preocu-

pações com ele:  

Com a divisão da sua atuação em todos os segmentos de mercado, por faixa de renda, o BNH 
atribuiu às Companhias Municipais de Habitação (COHABs) o papel de agente para a constru-
ção das moradias sob financiamento do FGTS, o ‘mercado popular’, destinado às famílias com 
renda de até três salários mínimos. (IMAI, 2000). Entretanto, mesmo as Companhias Munici-
pais de Habitação (COHABs), que eram destinadas ao atendimento às camadas de população de 
menor renda, concentraram seus investimentos em habitações para famílias com renda superior 
a três salários mínimos. (AZEVEDO, 1982; COELHO, 2002).

Botega (2007, p. 4) também faz críticas a este sistema, pois a organização detalhada aci-

ma não foi capaz de atender adequadamente a seus objetivos. Para este autor, “teria a priori totais 

condições de ser o grande impulsionador da superação do déficit habitacional brasileiro durante a 

ditadura militar. Mas esta não era a realidade revelada já no relatório anual da 
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instituição de 1971” (em que a instituição afirmou que os recursos disponíveis só foram suficien-

tes para atender 24% da demanda habitacional urbana). O autor entende  que esta incapacidade 

está na própria constituição do BNH: 

O BNH desde a sua constituição teve uma lógica que fez com que todas as suas operações ti-
vessem a orientação de transmitir as suas funções para a iniciativa privada. O banco arrecadava 
os recursos financeiros e em seguida os transferia para os agentes privados intermediários. Al-
gumas medidas inclusive demonstravam que havia ao mesmo tempo uma preocupação com o 
planejamento das ações de urbanização aliada aos interesses do capital imobiliário. Exemplo 
disto foi à medida que obrigou as prefeituras a elaborar planos urbanísticos para os seus muni-
cípios, o que era positivo, mas a condição de serem qualificadas para a obtenção de emprésti-
mos junto ao Serviço Federal de Habitação e Urbanismo era de que estes deveriam ser elabora-
dos por empresas privadas. Até mesmo as cobranças das prestações devidas estavam a cargo de 
uma variedade de agentes privados, companhias habitacionais, iniciadores, sociedades de crédi-
to imobiliário, entre outros, que “além de reterem uma parte dos juros, conservavam os recursos 
financeiros provenientes das prestações recebidas durante um ano antes de o devolverem ao 
BNH”. 

Assim, o SFH/BNH era na verdade um eficaz agente de dinamização da economia nacio-
nal desempenhando um importante papel junto ao capital imobiliário nacional, fugindo 
do seu objetivo principal, pelo menos o que era dito, de ser o indutor das políticas habitacio-
nais para superação do déficit de moradia. [grifo meu] 

Esta crítica estrutural está ainda mais explícita nas palavras de Carrion (1991, p.3): “ [a 

partir de 1964] foi criado um banco, não um órgão de fomento. Numa economia capitalista, ban-

co visa ao lucro, tem que cobrar juros pelo empréstimo concedido, não pode ser deficitário, já que 

é uma empresa, ainda que pública”.  Subjacente a esta crítica dos dois autores, no entanto, está o 

fato de que o BNH apresentou, desde o começo e ainda mais na década de 80, uma elevada ina-

dimplência, que dificultava sobremaneira a solução do déficit habitacional. Assim, para a autora 

deste trabalho, o principal problema do BNH não era a estrutura de mercado, e sim a inadimplên-

cia (por variados motivos, como a instabilidade econômica e a baixa capacidade de retomar imó-

veis não pagos). Modelos adotados por outros países (discutidos no capítulo 2) e mesmo mudan-

ças institucionais posteriores no Brasil (a serem discutidas no capítulo 4) mostram que é possível, 

em determinadas circunstâncias, diminuir substancialmente a inadimplência entre a classe de 

renda baixa e diminuir o déficit habitacional sem que isso implique em mais aporte de recursos 

estatais.  

3.4 FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) 

Para Rossbach (2005, p. 104),  
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um dos problemas mais graves do SFH decorreu da aceleração inflacionária ocorrida a partir do 
final da década de 1970 com auge nos anos 1980. A deterioração dos salários dos mutuários e o 
descompasso entre os índices de reajuste salariais e das prestações provocou já nos primórdios 
do SFH elevados níveis de inadimplência. 

Esta seção se dedica a explicar o motivo deste descompasso e como ele foi “resolvido”. A 

questão é complicada e envolve sucessivas alterações normativas, bem documentadas em Abecip 

(1994). O que importa para este trabalho em termos teóricos é o surgimento de um rombo decor-

rente da utilização de indexadores diferentes para corrigir a dívida e as parcelas, e, em termos 

práticos, a posterior utilização da dívida causada por este rombo na exigibilidade da poupança, o 

que diminuiu, em anos posteriores, os recursos para o financiamento habitacional. 

Silva (2004) nota que no artigo 5º da lei 4380/64 (Lei fundamental do Sistema Financeiro 

da Habitação) “ficava disposto que [os contratos de financiamento habitacional poderiam] prever 

o reajustamento das prestações mensais de amortização e juros, com a conseqüente correção do 

valor monetário da dívida toda vez que o salário mínimo legal for alterado”. Este reajustamento 

basear-se-ia no “índice geral de preços mensalmente apurado ou adotado pelo Conselho Nacional 

de Economia que reflita adequadamente as variações no poder aquisitivo da moeda nacional” 

(art. 5°, § 1° da mesma lei), entraria em vigor sessenta dias “da data de vigência da alteração do 

salário mínimo que o autorizar” e seria válido “até novo reajustamento”. No entanto, “durante a 

vigência do contrato, a prestação mensal reajustada não poderá exceder, em relação ao salário 

mínimo em vigor, a percentagem nele estabelecida.” Em outras palavras, a política habitacional, 

desde o início do SFH, concebeu os financiamentos em que o mutuário pagaria em proporção 

direta com sua remuneração. Banco Central do Brasil (2009) afirma:  

O saldo devedor, no entanto, dada a origem dos recursos do próprio financiamento, veio a 

ser reajustado de acordo com o índice da poupança. Nas palavras de Silva (2004): 

Basicamente o que se tem é que o critério de reajuste do valor das prestações do financiamento 
difere do critério de reajuste do saldo devedor, de modo que se estabelece a impossibilidade de 
amortizar, com os valores que são pagos mês a mês, o próprio saldo devedor. Se, por um 
lado, é verdadeiro que a Matemática Financeira garante o fechamento das contas em quaisquer 
sistemas de amortização, é também absolutamente verdadeiro que somente assim se dá desde 
que tudo transcorra de acordo com o rigor desses sistemas matemáticos, que, ressalte-se, não 
prevêem um índice para o reajuste das prestações e outro índice para correção do saldo devedor. 
[grifo meu]. 

Ou seja: as parcelas da dívida eram reajustadas por índice diferente do saldo devedor, o 

que potencialmente poderia criar um saldo residual ao final do prazo acordado de amortização. 
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Para Abecip (1994, p. 13-5), até 1967, “a legislação previa que, em caso de existência de saldo 

residual ao final do prazo contratual”, “o mutuário continuaria pagando prestações por um prazo 

adicional”. No entanto, “visando reduzir as incertezas dos mutuários, garantindo-lhes limite de 

prazo para amortização de sua dívida junto ao SFH, o BNH” criou o FCVS.  

O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS foi criado por intermédio da 

Resolução nº. 25, de 16.6.67, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habi-

tação - BNH. Sua finalidade era garantir a compensação de eventuais descasamentos e assimetri-

as que porventura viessem desequilibrar os contratos de longo prazo entre agentes financeiros e 

tomador final. Silva (2004) afirma sobre os contratos com a cobertura do FCVS: 

Tais contratos garantiam ao mutuário que o imóvel lhe seria adjudicado com o pagamento da 
última prestação avençada, independentemente da existência de resíduo. O mutuário contribuía 
com o FCVS e, assim, ficava livre de qualquer responsabilidade para com o saldo devedor ain-
da existente depois do pagamento da última prestação. 

Tais assimetrias não somente ocorreram como tomaram dimensão inesperada a partir dos 

anos 80. Em decorrência da estagnação econômica, altos índices inflacionários e elevadas taxas 

de juros verificados naquele período, o Governo Federal concedeu sucessivos e cumulativos sub-

sídios aos mutuários do SFH, ao permitir que as prestações previstas nos contratos habitacionais 

não fossem majoradas com base nas condições contratualmente pactuadas32. Rossbach (2005, p. 

104) detalha: 

Entretanto a contribuição dos novos mutuários para o FCVS não foi suficiente para que o mes-
mo pudesse financiar integralmente o descompasso gerado pelo plano de equivalência salarial. 
A partir de 1979, com a inflação anual aproximando-se dos três dígitos a situação dos mutuá-
rios, principalmente de classes média e alta, se complicou, pois o reajuste das suas prestações, 
excepcionalmente, ficou acima da correção salarial. 

A partir de reivindicações das classes média e alta, em 1985 foi concedido um subsídio a todos 
os mutuários do sistema e o FCVS sofreu o início do desequilíbrio financeiro mais conhecido 
com “rombo do FCVS”. O desequilíbrio aumentou mais ainda em decorrência do plano cruzado 
de março de 1986 que estabeleceu uma regra de reajuste de prestações com base nos doze me-

                                                
32 Merece destaque a edição do DL nº 2.065, de 26.10.83, o qual produziu impacto direto nos saldos devedores dos 
financiamentos, na medida em que proporcionou a redução das obrigações dos adquirentes de moradia própria e, 
conseqüentemente, imputou ao FCVS a responsabilidade pelo pagamento desses benefícios. O DL nº 2.164, de 
19.9.84, ao conceder subsídio de 10% a 25% aos mutuários, mediante a emissão de bônus pelo BNH, estabeleceu 
que, para os contratos firmados a partir daquela data, o FCVS ressarciria os saldos devedores em parcela única.  Já o 
DL nº 2.291, de 21.11.86, autorizou a concessão de novo subsídio e estabeleceu que a dívida seria liquidada no prazo 
de cinco anos.  O DL nº 2.406, de 5.1.88, autorizou a concessão de mais subsídio e prorrogou o prazo de pagamento 
da dívida por mais cinco anos. Além da assunção dos compromissos decorrentes dos subsídios acima mencionados, o 
FCVS, com a edição do DL nº 2.476, de 18.09.88, passou também a garantir o equilíbrio do seguro habitacional do 
SFH em todo o território nacional. 
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ses anteriores e subseqüente congelamento das mesmas por um ano. Outros planos econômicos 
contribuíram em menor escala para gerar um passivo total para o governo R$ 76,4 milhões em 
dezembro de 2003 (Banco Central do Brasil, 2004). 

Os subsídios do Governo aos mutuários eram computados como créditos que os bancos 

iam acumulando junto ao Tesouro, ou seja, junto ao Fundo de Compensação das Variações Sala-

riais (Rossbach, 2005, p 104-5). 

Em meados da década de 90, o Governo Federal, objetivando equacionar o significativo 

passivo contingente do Sistema Financeiro que se acumulou no Tesouro, decidiu pela novação33

das dívidas do FCVS mediante sua securitização. Ou seja, transformou os créditos que os bancos 

acumularam junto ao FCVS em títulos do Tesouro. Assim, a Lei n° 10.150, de 21.12.2000, auto-

rizou a União a novar tais dívidas, após a prévia compensação entre débitos originários de contri-

buições devidas pelos agentes financeiros ao Fundo e créditos decorrentes dos resíduos apurados 

dos contratos, condicionado, ainda, ao pagamento das demais dívidas no âmbito do SFH. 

Por meio da novação, o pagamento da dívida do FCVS seria efetuado no prazo de 30 a-

nos, contados a partir de 1.1.97 - sendo oito anos de carência para o pagamento dos juros - calcu-

lados a 6,17% a.a. (operações com recursos próprios) ou a 3,12% a.a. (operações lastreadas com 

recursos do FGTS34) – e 12 anos para o pagamento do principal, mediante a formalização de con-

tratos entre a União e os agentes financeiros. 

Como forma de compensar os bancos detentores de créditos do FCVS pelas fortes perdas 

impostas pelo acordo de novação da dívida, o governo aceitou que parte de tais créditos fossem 

vendidos para a massa falida do antigo Banco Nacional (PROER) pelo valor de face (valiam cer-

ca de 20 a 30% do valor de face no mercado).  Tais valores se transformaram em direitos, conhe-

cidos com FCVS virtual, que os bancos poderiam usar para efeito de enquadramento no direcio-

                                                
33 Para Downes e Goodman (1995, p. 376), novação é a aceitação da substituição de um contrato ou dívida por ou-
tro(a). Esta substituição transfere tanto os direitos quanto as obrigações e requer a aceitação das partes envolvidas. Já 
o dicionário Aurélio apresenta as seguintes definições: 1) ação ou efeito de fazer algo novamente; inovação 2) Rubri-
ca: termo jurídico. renovação de contrato ou obrigação judicial  2.1)Rubrica: termo jurídico. substituição de uma 
obrigação por outra; extinção de uma dívida anterior por uma nova que é criada 
34 O FGTS é uma contribuição obrigatória de 8% sobre a folha de pagamento dos empregados sujeitos ao regime 
empregatício previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas. Todos estes empregados têm uma conta de FGTS, que 
funciona como uma espécie de fundo de pensão que pode ser utilizado em certas situações estabelecidas por lei para 
a aquisição de casa própria. A CEF é o órgão responsável pela administração dos recursos existentes no FGTS e, 
para que se possam utilizar tais recursos para o financiamento de imóveis, certas condições devem ser observadas, 
dentre as quais: 1) para unidades em construção, há uma limitação de recursos para financiamento de R$ 55 mil ou 
60% do preço do imóvel em questão, o que for mais baixo; e 2) para as Unidades já construídas, há uma limitação de 
recursos para financiamento de R$ 245 mil ou 70% do valor do imóvel em questão, o que for mais baixo. 
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namento obrigatório dos depósitos de poupança para créditos ao setor imobiliário. Assim, estes 

bancos não aplicavam em financiamentos imobiliários realmente e cumpriam a exigibilidade. 

Com as reclamações de que não havia recursos para o setor habitacional, o BC determinou que os 

bancos aplicassem em habitação um valor além da exigibilidade: 1/100 do FCVS (na época, 18 

bilhões no total). Cada um dos bancos envolvidos foi obrigado a utilizar os recursos na razão do 

tamanho do seu montante de FCVS. 

Ferreira (2004, p. 74) afirma que há várias dificuldades para mensurar o rombo provocado 

pelas contas do FCVS, mas apresenta extensos exercícios de simulação que permitem “aferir a 

gravidade da situação do FCVS em função da importância dos subsídios concedidos em virtude 

do tratamento dispensado pelo governo aos financiamentos do SFH” e “ressaltam também o im-

pacto das medidas tomadas no âmbito do SFH sobre a redistribuição de renda no país”. Para esta 

autora, em alguns casos, as medidas em relação ao FCVS causaram uma situação tal que “o saldo 

devedor residual do financiamento popular [correspondia] a 140% do saldo devedor inicial”, 

172% no financiamento intermediário e 186% no financiamento superior (p. 102), sendo que “as 

benesses concedidas por meio do SFH favoreceram indivíduos de classes mais abastadas de ren-

da” (p. 108). 

3.5 SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH) SEM O BNH 

Conforme já explicado anteriormente, se o SFH funcionou relativamente bem nos anos 

posteriores à sua criação (ainda que com níveis já elevados de inadimplência), na década de 80 a 

situação se inverteu. Carrion (1991, p. 4) relata: 

O agravamento do quadro econômico na década de 80 implicou desemprego, inflação, arrocho 
salarial, queda do poder aquisitivo e restringiu ainda mais as possibilidades de atendimento ha-
bitacional à população de mais baixa renda, nos moldes tradicionais, criados pelo BNH. A situ-
ação agravou-se logo no início dos anos 80, uma vez que o critério de reajuste das prestações 
era baseado nos índices oficiais de inflação, que atingiram patamares elevados, ao mesmo tem-
po em que os salários estavam sendo comprimidos pela recessão e pelo desemprego, de modo 
que muitos mutuários não conseguiram mais fazer frente ao aumento das prestações, tornando-
se inadimplentes. Em face disso, eclodiu em todo o País, no ano de 1983, o então denominado 
"movimento de mutuários", exigindo reformulações na política de financiamento da habitação. 

Houve uma série de mudanças nos critérios de cálculo das prestações, alongamento de prazos, 
etc , para resolver o problema dos mutuários que não conseguiam pagar, na época do reajuste, a 
prestação corrigida. Mas, no conjunto, o sistema permaneceu o mesmo. De certa forma, o pro-
blema foi jogado para a frente, e a inadimplência continuou aumentando.[grifo meu] 
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Em 1986, devido às dificuldades geradas pelo desequilíbrio do sistema, o SFH passou por 

uma profunda reestruturação com a edição do Decreto-Lei nº. 2.291/86, que extinguiu o BNH e 

distribuiu suas atribuições entre o então Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambien-

te (MDU), o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Caixa 

Econômica Federal (CEF). Os bancos comerciais passam a atuar no segmento de crédito imobili-

ário por meio de carteiras específicas (Banco Central do Brasil, 2006). 

Ao Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU) coube a competên-

cia para a formulação de propostas de política habitacional e de desenvolvimento urbano; ao 

CMN coube exercer as funções de Órgão central do Sistema, orientando, disciplinando e contro-

lando o SFH; ao Bacen foram transferidas as atividades de fiscalização das instituições financei-

ras que integravam o SFH e a elaboração de normas pertinentes aos depósitos de poupança e à 

CEF a administração do passivo, ativo, do pessoal e dos bens móveis e imóveis do BNH, bem 

como a gestão do FGTS (Banco Central do Brasil, 2006). 

Com o fim do BNH,  a CEF herdou um prejuízo de R$ 2,5 bilhões. Nesta época, o Fundo de 

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

o descompasso crescente entre os reajustes dos salários e a correção dos saldos devedores levou o 

sistema a um desequilíbrio permanente e insustentável (conforme já explicado na seção anterior).  

A solução encontrada pelo Governo Federal foi securitizar a dívida do FCVS: o Tesouro Nacio-

nal emitiu títulos públicos que permitiram à União saldar as dívidas.  

3.6 PÓS PLANO REAL – O SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO 

Em 1997 foi criado o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) com base na experiência de 

sucesso do mercado de crédito norte-americano, e com a idéia de estabelecer um mercado secun-

dário de crédito imobiliário e viabilizar maior liquidez de recursos para originação no mercado 

primário (lei 9.514 de 20 de novembro de 1997). Nas palavras de Rossbach (2005, p. 124), a lei 

“estabelece as bases para o desenvolvimento do mercado secundário no Brasil”. 

A Lei prevê um Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, composto por caixas econômicas, 
bancos comerciais, bancos de investimento, bancos com carteira de crédito imobiliário, socie-
dades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e 
outras a critério do Conselho Monetário Nacional. 

Adicionalmente, revelando seu aspecto mais inovador, a Lei viabiliza a emissão do denominado 
Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI. Tal certificado tem por objetivo efetivar a securi-
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tização dos créditos imobiliários das empresas integrantes do SFI. A securitização poderá ocor-
rer também através da emissão de outros títulos de crédito. [grifo meu] 

O SFI não estabelece limites de financiamento ou tetos para as taxas de juros. As opera-

ções são livremente contratadas pelas partes. Incorpora também uma inovação no que se refere 

aos contratos primários de crédito imobiliário, que é a ampliação das alternativas de garantia. 

Enquanto nos contratos antigos a hipoteca do imóvel era o colateral exigido, com o SFI surge 

como alternativa a alienação fiduciária (a ser tratada na subseção 3.6.2), além do estabelecimento 

de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis e de caução de direitos 

creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis. 

OAB-SP (1998) relata palestra entusiasmada proferida pelo professor de negócios imobiliários da 

FAAP Marcelo Terra no ano seguinte à edição da lei. Para este professor,  

a Lei 9.514 nasceu para privilegiar o livre mercado, pois o agente financeiro vai lançar títulos 
no mercado, com o objetivo de captar recursos, com taxas que o mercado estiver praticando, pa-
ra depois emprestá-los com juros com os quais possa lucrar. A nova Lei dedica-se a definir as 
condições mínimas para a realização dos contratos, quais são os agentes autorizados a operar no 
sistema e prevê a  criação de companhias de securitização. [...] 

Pela nova modalidade de garantia, o credor imobiliário, dispondo agora da alienação fiduciária 
de bem imóvel, continua proprietário do mesmo, enquanto na hipoteca ele é simples credor de 
uma importância em dinheiro. Quando da compra do imóvel, o credor transmite a posse do bem 
ao comprador que, por sua vez, o transmite em alienação fiduciária ao credor, até que a dívida 
seja saldada. O ponto que deverá causar mais controvérsias, segundo Terra, é o conteúdo e na-
tureza do direito que ele chama de expectativo e a forma como tal questão será tratada no Re-
gistro de Imóveis. 

A tabela 12 apresenta algumas diferenças importantes entre este sistema (SFI) e o anterior 

(SFH). 

Tabela 12- Comparação entre o SFH e o SFI 
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SFH SFI
Criação 1964 1997
Apenas 
compra do 
primeiro 
imóvel?

Até 98, sim. Hoje não. Não

Garantia Hipoteca: o imóvel é a 
garantia do empréstimo.

Alienação fiduciária: o imóvel fica sendo 
propriedade do banco até o momento da sua 
quitação. O mutuário apenas tem direito ao uso 
do mesmo. Com isso, a instituição financeira 
pode reaver o imóvel com maior facilidade em 
caso de inadimplência, num prazo máximo de 90 
dias.

Fonte de 
recursos

65% dos recursos de 
caderneta de poupança e 
FGTS. 

Os bancos emitem títulos com lastro imobiliário. 
Estes títulos são vendidos para investidores no 
Brasil ou no exterior. Se o cliente optar por usar o 
FGTS, o contrato seguirá às regras dos SFH.

Juro máximo 12% ao ano para 80% dos 
65% dos recursos da 
caderneta. Para os demais 
20%, a taxa é a de 
mercado - e o imóvel pode 
inclusive ser financiado nos 
termos do SFI.

Não há

Prazos Atualmente são 
negociáveis.

Negociáveis

Chalhub (1998), citado por Palermo (2006, p. 2) faz coro ao professor Marcelo Terra e e-

lenca as principais alterações do SFI: 

a) a criação de um novo título de crédito, lastreado em crédito imobiliário; b) a previsão de fun-
cionamento de companhias que tenham por finalidade específica a aquisição e a securitização 
de créditos imobiliários, mediante emissão e colocação de títulos denominados Certificados de 
Recebíveis Imobiliários (CRI), e c) a regulamentação da alienação fiduciária de bens imóveis. 

Os itens a) e b) serão tratados na seção 3.6.1, e o item c) será tratado na seção 3.6.2. Im-

porta ressaltar, por enquanto, que a iniciativa apresentou resultados tímidos, pelo menos no iní-

cio35. Até 2001, pouco mais de 12 mil financiamentos tinham sido realizados dentro do âmbito do 

SFI. A figura 16, a seguir, mostra o volume mensal de concessões (ou seja, de novos financia-

mentos) dentro do SFI, que cresceu expressivamente depois de 2005, mas ainda é muito pequeno 

se comparado ao volume de concessões dentro do SFH (como mostra a tabela 13). 

                                                
35 Para GODINHO ([2000]), o principal fator inibidor do desenvolvimento do SFI é a insegurança jurídica, seguida 
pelas altas taxas de juros praticadas. 
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Valores em milhões de reais de janeiro de 2009, corrigidos pelo IPCA
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Figura 16 – Empréstimos imobiliários concedidos de junho de 2000 a janeiro de 2009 pelo SFI  

Fonte: série 3995 do Bacen e IBGE 

Tabela 13 – Comparação da importância da carteira de crédito habitacional do SFH e do SFI em 
janeiro de 2009 

Em 31/01/2009 

(em bilhões de reais) 

Importância 

Saldo (estoque) da carteira de crédito habitacional den-
tro do SFH (inclui tanto financiamentos à taxas determi-
nadas em legislação como a taxas de mercado) 

64,37 94,85% 

Saldo (estoque) da carteira de crédito imobiliário pessoa 
física (SFI) 

3,49 5,15% 

Carteira de crédito habitacional 67,87 100% 
Fonte: séries 3975 e 2047 do Bacen.  

3.6.1 Certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e regime fiduciário 

Conforme adiantou a seção 3.6, a mesma lei que criou o SFI (lei 9.514) cria as companhi-

as securitizadoras imobiliárias, organizadas como sociedades por ações, cujo  objeto social se 

concentra na aquisição de créditos imobiliários junto às instituições primárias.  Esses créditos 

podem ser transformados em valores mobiliários, figura criada pela lei sob a denominação de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). De acordo com Parada Filho ([2006]), o Certifi-

cado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é um  
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título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e constitui 
promessa de pagamento em dinheiro. O CRI é de emissão exclusiva das companhias securitiza-
doras de crédito imobiliário.  

Conforme foi explicado na seção 1.1 deste trabalho, a securitização funciona da seguinte 

maneira: o crédito imobiliário proveniente de emprestador (banco, construtora) é convertido em 

títulos, neste caso os CRIs. Estes títulos são vendidos a investidores e posteriormente negociados 

no mercado de capitais36. Para o originador (emprestador), este processo tem a vantagem de faci-

litar a captação de recursos, conforme afirma Rossbach (2005, p. 124): 

O objetivo principal do CRI consiste em captar recursos de investidores institucionais em pra-
zos compatíveis com os financiamentos imobiliários. A emissão do CRI se dá a partir de um 
Termo de Securitização que especifica os créditos imobiliários que lastreiam a operação. Este 
termo é registrado no Registro de Imóveis e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O 
Sistema Centralizado de Custódia e Liquidação de Títulos Privados - CETIP é responsável pelo 
registro das negociações envolvendo os CRI. 

Os certificados também implicam em vantagens ao investidor: rendem juros à moda de 

um título de renda fixa, têm liquidez muito maior do que a decorrente da aquisição física de um 

imóvel e podem se transformar em entrada para a compra do imóvel que está sendo construído. 

Outra novidade do SFI, intrinsecamente ligada aos CRIs, é a figura do regime fiduciário, 

que permite fazer a separação entre o patrimônio da securitizadora e o do investidor. Para os in-

vestidores em CRIs, o regime representa uma segurança adicional, uma vez que implica a consti-

tuição de patrimônio separado, composto pelos créditos utilizados na emissão de CRIs, e que não 

estão sujeitos ao cumprimento das demais obrigações da companhia securitizadora, inclusive em 

relação a outras emissões de CRIs. Rossbach (2005, p. 125) explica que “a operacionalização do 

regime fiduciário se dá através da criação de sociedades de propósito específico para incorporar 

os créditos imobiliários, segregando-os assim do patrimônio da securitizadora”. 

                                                
36 Para o leitor que deseja aprofundar-se no tema “securitização”, sugere-se como leitura inicial Oliveira e Tomiatti 
([2004]). 
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Figura 17 - Estoque de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs), em bilhões de reais de janeiro 
de 2009 (corrigidos pelo IPCA) 

Fonte: CETIP e IBGE 

No que se refere ao mercado secundário, os volumes de emissão foi pequeno e houve 

constituição de apenas uma companhia securitizadora de destaque, a Cibrasec (Companhia Brasi-

leira de Securitização). Mesmo com a expressiva taxa de crescimento observada nos últimos 10 

anos (veja o leitor a figura 17), o volume de CRIs ainda é muito pequeno. Persistem, como deses-

tímulo a esse mercado, a falta de um mercado secundário com liquidez e o custo de oportunidade 

elevado. 

Bovespa (2006), em texto intitulado “para quê tantos indicadores?”, afirma que “a falta de 

padronização dos contratos imobiliários é um grande empecilho para o desenvolvimento do mer-

cado de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs).” 

Atualmente, existem inúmeros indexadores que corrigem os contratos de compra e venda de 
imóveis a prazo – IGP-M, IPCA, INPC, IPC, CUB, ICC, etc. –, além das várias formas de cor-
reção monetária aplicadas em contratos impactados pelos planos econômicos das décadas de 
1980 e 1990. Por isso, o uso dos financiamentos imobiliários existentes para lastrear emissões 
de CRIs é uma tarefa das mais complexas. 

Para montar uma série de CRIs, a securitizadora que vai emitir o título adquire créditos de vá-
rios originadores. Como existem muitos indicadores, cláusulas e sistemas de amortização 
diferentes, fica complicado juntar recebíveis de várias empresas para lastrear uma mesma 
emissão. Essa característica do mercado imobiliário brasileiro resulta, na prática, em emissões 
de CRIs com valores menores do que o potencial e a custos mais elevados. Outro efeito são 
as taxas de desconto mais altas nas compras dos créditos. “A falta de padronização aumenta 
o custo operacional e reduz a eficiência nas emissões”, diz Fernando Cruz, diretor da Brazilian 
Securities. [grifos meus] 
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Na seção 1.2.1.1, este trabalho já abordou a necessidade de se utilizar um indexador ape-

nas para atualizar as parcelas, o saldo devedor e a rentabilidade dos recursos captados. A utiliza-

ção de um indexador apenas, preferencialmente o IPCA, reduziria de maneira significativa o cus-

to das emissões.  

3.6.2 Alienação fiduciária 

Conforme já foi explicado na seção 1.2.5, a inadimplência (tanto em termos de nível 

quanto de evolução) dos tomadores é uma das maiores preocupações a se levar em conta no mo-

mento de se planejar uma política habitacional ou mesmo de investir no mercado imobiliário. 

Este trabalho citou Regueira (2007, p. 114-5), que conclui que a inadimplência está diretamente 

relacionada à possibilidade e da rapidez com que é possível recuperar o ativo dado em garantia. 

Neste sentido, a tomada de empréstimo da maneira clássica, isto é, com a colocação do 

próprio imóvel em garantia, não se revelou eficiente no Brasil. A implementação da alienação 

fiduciária para a concessão de financiamento habitacional, também uma novidade trazida pelo 

SFI, constituiu-se, portanto, numa tentativa de reduzir os custos de retomada do ativo. Druck e 

Timm (2007, p. 13-4), em trabalho sobre alienação fiduciária, resumem: 

Genericamente falando, a alienação fiduciária em garantia consiste, basicamente, na constitui-
ção - com escopo de garantia - de uma propriedade fiduciária sobre uma coisa (móvel ou imó-
vel) adquirida pelo devedor (denominado “fiduciante”) e financiada por instituição financeira 
(denominada “fiduciário”) através da qual esta passa a ser considerada pela lei como proprietá-
ria (a “propriedade fiduciária”), temporária e condicionalmente (enquanto perdurar o débito), 
ficando o devedor fiduciante na posse direta e na fruição do bem, cujo domínio lhe será 
automaticamente consolidado na hipótese de quitação do débito, através da resolução da 
propriedade que encontrava-se atribuída ao credor fiduciário. 

[...] a Alienação Fiduciária de Bem Imóvel (AFI) oferece-se naturalmente como o meio mais 
vantajoso de garantia nos financiamentos imobiliários, seja porque agiliza a recuperação do 
crédito, seja porque permite mais tranqüilamente a sua circulação. Comparando-a então à hi-
poteca, opção então adotada como garantia dos créditos imobiliários, assemelha-se a tro-
car a carroça pelo veículo motorizado, porquanto a execução hipotecária judicial é pro-
cesso longuíssimo e de inúmeras desvantagens entre elas a dinâmica e o custo, sendo que, a 
execução extrajudicial do Decreto Lei 70/1966, por sua vez, tampouco reserva melhores resul-
tados, já que a possibilidade de discutir o procedimento e sua constitucionalidade no judiciário 
acaba por estabelecer um duplo caminho. [grifos meus]. 

Comparando-se a hipoteca tradicional à alienação fiduciária, a diferença parece pequena: 

enquanto na primeira modalidade a transferência da propriedade para o tomador se dá no momen-

to da tomada do empréstimo, na segunda modalidade o emprestador é proprietário do bem até 

que a dívida seja quitada. Com isso, neste segundo caso, o devedor inadimplente tem o imóvel 
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retomado rapidamente (6 meses37, aproximadamente) e isso o desestimula a não pagar as presta-

ções. Apenas para evidenciar o impacto desta diferença, em dezembro de 2008, o número de con-

tratos hipotecários com mais de três mensalidades em atraso era de 14,11% 38. O volume da car-

teira do SFI com mais de 90 dias de atraso, por outro lado, era de apenas 3,00% 39. 

3.7 OUTRAS MODIFICAÇÕES NORMATIVAS RECENTES 

Além da criação do SFI, outras modificações normativas foram importantes para facilitar 

a captação, mitigar o risco e definir o cenário institucional do financiamento habitacional no Bra-

sil no século XXI (a ser tratado no capítulo 4).  

Com as modificações descritas nas seções 3.6.1 e 3.6.2, ampliaram-se as alternativas de 

captação de recursos pelos agentes financeiros responsáveis pela concessão do crédito imobiliário 

(antes restrita à captação de poupança e emissões de Letras Hipotecárias, facilitando operações de 

cessão de créditos imobiliários lastreados por alienação fiduciária, hipoteca ou outras garantias 

reais).  

3.7.1 Patrimônio de afetação (PA) 

Para Bito, Ribas Filho e Segreti (2004, p. 1), o patrimônio de afetação 

[...] foi criado através da Medida Provisória 2.221 de 04/09/2001. Mais tarde[,] com a finalida-
de de conferir-lhe maior credibilidade, o Governo alterou a citada Medida Provisó-
ria,principalmente, no aspecto tributário no Projeto de Lei 3065/2004. Em 08/07/2004 o Senado 
Federal aprovou este Projeto de Lei, que submetido à sanção presidencial ,passou a vigorar co-
mo a Lei nº. 10.831. Este novo instrumento foi proposto pelo Governo, com a finalidade de 
oferecer maior segurança aos compradores e agentes financeiros neste segmento de ativi-
dade, criando mecanismos de controle e de apuração de impostos que aparentemente possibili-
tam uma melhor forma de controlar o andamento das obras e a possibilidade de não serem 
estes afetados por uma eventual quebra ou dificuldade por que possa passar a incorpora-
dora. [grifos meus] 

A segregação dos recursos captados para financiamento de uma obra do patrimônio da in-

corporadora, portanto, reduz o risco de crédito para o comprador de imóveis na planta e para as 

financiadoras, porque evita que a obra em questão responda por problemas pelos quais a incorpo-

radora passe mas que não estejam relacionados a ela. Para Aghiarian (2004), antes desta medida 

                                                
37 informação verbal obtida do superintendente técnico da Abecip, José Pereira Gonçalvez, em fevereiro de 2009 
38 Informação disponível em Bacen (2009). http://www.bcb.gov.br/fis/SFH/port/est2008/12/quadro315.pdf 
39 Série 7931 do Bacen. 
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provisória, “não era incomum, após anos de pagamento, descobrirem os aderentes promitentes-

compradores, que além da quebra, o seu patrimônio estava comprometido com agentes financia-

dores da edificação, caucionando os recursos obtidos para implantação e desenvolvimento do 

projeto”. O autor é favorável à lei, mas critica o fato de que a adesão ao sistema de afetação é 

facultativo, não obrigatório, o que mantém certa insegurança jurídica.   

3.7.2 Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário (LCI e CCI)

Em 2001, a Medida Provisória (MP) 2.223 criou dois novos títulos imobiliários, as Letras 

de Crédito Imobiliário (LCIs) e as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), com o objetivo de faci-

litar a captação de recursos para financiamento habitacional. Posteriormente,a lei 10.931/2004 as 

confirmou, o que aumentou a segurança jurídica sobre seu uso. ADEMIRJ ([2004]) explica sobre 

a primeira: 

A letra de crédito imobiliário é um título de crédito de contexto específico, não experimen-
tando o mercado amplo dos cheques ou das notas promissórias. Sua emissão é restrita às institu-
ições financeiras autorizadas pelo Banco Central a operar com carteira de créditos imobiliários, 
sendo oferecida a investidores de perfil conservador, configurando-se como título de renda 
fixa. Foi criada para permitir a captação de recursos para financiamento da construção civil, 
tendendo a substituir a letra imobiliária prevista na Lei nº. 4.380/64. As instituições financeiras 
emitentes, de um lado, concedem o crédito a incorporadores ou adquirentes de unidades imobi-
liárias e, de outro lado, buscam no mercado investidores que, recebendo letras de crédito imobi-
liário, suprem o numerário daquelas operações, antecipando a respectiva receita. 

O titular da letra de crédito imobiliário faz jus ao pagamento do seu valor no vencimento. Até 
então, poderá haver pagamento mensal, semestral ou anual de juros, fixos ou flutuantes, con-
forme a escritura de emissão e respectivo edital. Poderá haver previsão de correção monetária 
por índice de preços, desde que a emissão seja com prazo mínimo de 36 meses. Nessas hipóte-
ses, havendo resgate antecipado, o titular perde o direito à correção monetária até então acumu-
lada. Tais pagamentos são caucionados por um conjunto de contratos de financiamento 
imobiliário, garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de bens imóveis. Esses 
contratos (e suas garantias reais) caucionarão o pagamento da letra, no vencimento, bem como 
de seus acessórios, embora seja possível o oferecimento de garantia extra (fiança ou aval) por 
parte da instituição financeira. [grifos meus]. 

Ou seja, em resumo, a LCI é um título de crédito lastreado por créditos imobiliários ga-

rantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, e, opcionalmente,  por garantia 

fidejussória adicional de instituição financeira. Pode ser emitido por bancos comerciais e múlti-

plos, sociedades de crédito imobiliário, entre outros, ao contrário do CRI. 

A Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), por outro lado, é um título que transfere a titulari-

dade de “crédito contratual”, e pode alicerçar a emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliá-

rios – CRI (FIONARELLI, 2004). 
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Acrux (2006, p. 1) detalha: 

A CCI é o documento representativo do crédito originado pela existência de direitos de crédito 
imobiliário com pagamento parcelado. A cédula é emitida pelo credor, com o objetivo de faci-
litar e simplificar a cessão do crédito. Desse modo a cédula atende o mercado da securitiza-
ção, agilizando a negociação de créditos uma vez que a cessão pode ser feita mediante o endos-
so no próprio título, sem necessidade de uma formalização com um contrato de cessão. 

A principal virtude das CCIs de um modo geral é que sua negociação se faz independentemente 
de autorização do devedor, uma característica indispensável para adequar o crédito imobiliário 
às condições de negociação no mercado financeiro e de capitais. 

Além da tradicional forma cartular (em papel), a lei admite a emissão de CCI escritural, compa-
tível com a evolução tecnológica de uso de meios eletrônicos para realização de negócios. Tra-
ta-se de título emitido por escritura pública ou particular, que permanece custodiada em 
instituição financeira, sendo registrada por meio de sistemas de registro e liquidação financei-
ra de títulos privados, autorizados pelo Banco Central do Brasil. A movimentação das CCIs es-
criturais é feita por sistemas eletrônicos de negociação. [grifos meus] 

O mesmo autor afirma que uma CCI pode ser cedida a uma Companhia Securitizadora 

Imobiliária para lastrear uma emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs, explica-

dos na seção 3.6.1). A figura 18 ilustra este processo. 

Figura 18 – Exemplo de emissão de CCIs para lastrear CRIs 

Fonte: adaptado de Acrux (2006, p. 2). 

Devedor (tomador) Emprestador (empresa 
credora) 

1) A empresa Credora possui direitos 
de crédito imobiliário parcelados 
contra o Devedor, que gera um fluxo 
financeiro futuro. 

2) A credora emite CCIs 
lastreadas nos direitos de 
crédito e cede as CCIs 
para a Securitizadora. 

Securitizadora 

3) A Securitizadora emite 
CRIs lastreados nas CCIs 
e os coloca no mercado 

Investidores 

4) A colocação dos 
CRIs capta recursos 
dos investidores para 
a Securitizadora. 

5) A Securitizadora 
utiliza os recursos cap-
tados para pagar à em-
presa credora pela 
cessão dos CCIs 

6) Ao longo da opera-
ção o fluxo financeiro 
do pagamento das 
parcelas dos direitos 
de crédito vão direta-
mente para a Securiti-
zadora 

7) A securitizadora  
utiliza os recursos  
obtidos em 6 para 
remunerar os investi-
dores de acordo com 
o estabelecido no 
Termo de 
Securitização. 
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4 SITUAÇÃO ATUAL 

O capítulo 3 forneceu um histórico do financiamento habitacional do Brasil. Este capítulo 

tem o objetivo de detalhar a situação recente, de maneira a permitir uma análise mais detalhada 

sobre as perspectivas do crédito habitacional. 

Resumindo o que foi comentado no capítulo 3, tomo como minhas as palavras de  Giam-

biagi e Nascimento (2008, p. 8):  

No Brasil, o modelo adotado de financiamento imobiliário dividiu as operações entre dois sis-
temas: 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 re-
cursos 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 ope-
ram financiamentos diretos com recursos livres em sua carteira hipotecária. 

O trabalho de compilação dos produtos de financiamento habitacional feito pelo Sindus-

con-MG (2007) e apoiado pelo Ministério das cidades permite avaliar a diversidade dos produtos 

de crédito disponíveis, tanto no sistema SFI quanto no sistema SFH. Sobressai, ainda hoje, a e-

norme importância da caixa Econômica Federal (CEF) neste mercado (veja o leitor a figura 19). 
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Figura 19- Estoque de créditos ao setor habitacional, com recursos livres e direcionados (em R$ 
bilhões de dezembro de 2008, corrigidos pelo IPCA), junho de 1988 a dezembro de 2008.  

Fonte: Banco Central do Brasil, séries 2002 e 2038.  

4.1 SBPE (SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMOS)

4.1.1 Dos recursos 
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Os contratos de hipoteca no Brasil são originados nas instituições financeiras captadoras 

de depósitos de poupança. 

Conforme foi comentado na seção 3.2, o SFH possui como fonte de recursos principais 1) 

o direcionamento dos recursos (veja seção 1.2.1.1) da poupança voluntária proveniente dos depó-

sitos de poupança do denominado Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE). O 

SBPE é constituído pelas instituições que captam essa modalidade de aplicação financeira, com 

diretrizes de direcionamento de recursos estabelecidas pelo CMN e acompanhados pelo Banco 

Central. Outra fonte de recursos é 2) a poupança compulsória proveniente dos recursos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), regidos segundo normas e diretrizes estabelecidas por 

um Conselho Curador, com gestão da aplicação efetuada pelo Ministério do Planejamento, Or-

çamento e Gestão (MPOG), cabendo a CEF o papel de agente operador (Banco Central do Brasil, 

2006). 

No que se refere aos recursos da poupança, as normas do CMN (Resoluções nº. 1.980, de 

30 de abril de 1993 e nº. 3.347, de 08 de fevereiro de 2006), estabelecem o seguinte direciona-

mento:  

65% dos recursos devem ser direcionados ao financiamento imobiliário, dos quais: 

80% no âmbito do SFH 

20% em operações a taxas de mercado 

20% devem ser direcionados a encaixes obrigatórios no BC 

15% podem permanecer em disponibilidades ou direcionar-se a operações de faixa livre 

Mas, segundo Rossbach (2005, p. 118), “a questão básica a ser analisada é a interpretação 

dos 80% que devem ser aplicados no âmbito do SFH.”. A resolução 3.005 do BC (resolução 

substituída posteriormente pela já citada 3.347) considera dezesseis operações como sendo de 

financiamento habitacional: 1) Créditos para aquisição de imóveis novos ou usados; 2) financia-

mento à produção de imóveis; 3) comprometimentos futuros para a concessão de crédito para 

compra de imóveis ainda em fase de produção; 4) cartas de crédito com prazo de validade máxi-

mo de 120 dias para aquisição ou construção de imóveis; 5) aquisição de material de construção 

ou reforma; 6) cédulas e letras de crédito imobiliário e cédulas hipotecárias emitidas no âmbito 

do SFH; 7) certificados de recebíveis imobiliários; 8) direitos creditórios originados em compro-
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missos de compra e venda de imóveis; 9) quotas de fundos de investimento imobiliário e de fun-

dos de investimento em direitos creditórios com carteiras constituídas por financiamentos habita-

cionais; 10) operações remanescentes de normas já não mais em vigor; 11) saldos de depósitos no 

Fundo de Apoio à Produção de Habitações para a População de Baixa Renda (Fahbre) e no Fun-

do de Estabilização (Festa); 12) créditos junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais 

(FCVS); 13) créditos de dívidas novadas do FCVS; 14) descontos concedidos em contratos com 

previsão de cobertura pelo FCVS; 15) imóveis residenciais recebidos em liquidação de financia-

mentos habitacionais e, finalmente, 16) saldos de financiamentos negociados no âmbito do Pro-

grama de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Pro-

er)40. 

Ou seja, “existe uma ampla gama de alternativas para aplicação das exigibilidades míni-

mas que originalmente eram destinadas apenas à concessão de crédito para moradias de interesse 

social, com valores teto e taxas de juros limitadas.” (Rossbach, 2005, p. 118). E, além disso,  

Quando a instituição financeira não atende as exigibilidades [...], o saldo remanescente é reco-
lhido ao Banco Central e remunerado mensalmente pela remuneração da poupança (6% a.a.) 
mais uma taxa de juros de 0,5% a.a., ou seja, mesmo nos casos de não atender as obrigações 
previstas os bancos têm um spread garantido de 0,5% a.a. (Rossbach, 2005, p. 118) 

Assim, como se pode observar, muito dos recursos que “deveriam” ser utilizados em fi-

nanciamento habitacional não o são. O exemplo mais claro disso são os títulos do Fundo de 

Compensação das Variações Salariais (FCVS) que os bancos mantém em suas carteiras41. 

4.1.2 Das regras para obtenção de financiamento 

                                                
40 Mais recentemente, para mitigar os efeitos da crise financeira internacional, a Resolução 3.629, de 30 de outubro 
de 2009, acrescentou às possibilidades de aplicação dos recursos direcionados “os financiamentos de capital de giro, 
com  prazo máximo  de sessenta meses, concedidos, até 31  de  março de 2009”, a incorporações imobiliárias subme-
tidas ao  regime  do patrimônio  de afetação ou a “sociedades  constituídas com o propósito  específico de  adminis-
trar riscos, benefícios, haveres e obrigações decorrentes  de  atividade exercida  com  o  intuito  de promover  e reali-
zar a construção, para alienação  total ou  parcial,  de edificações ou conjunto de  edificações  compostas de unidades 
autônomas”. 
41 Conforme já explicado na seção 3.4, os desequilíbrios do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), originados prin-
cipalmente pela concessão de subsídios para os mutuários não acompanhada por desagravos correspondentes nas 
obrigações do SFH, foram onerando cada vez mais o Fundo de Compensações de Variações Salariais (FCVS), criado 
em 1967 com objetivo de compensar os eventuais saldos devedores residuais de financiamentos em que a obrigação 
do mutuário era apenas a de pagar o número total das prestações. Os contratos assinados após 1993 deixaram de ter 
esse tipo de cobertura. CORECON-DF (2002).  
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O SFH tem regras rígidas e é tem como objeto residências de até R$ 350.000,00 e financia 

até 80% do valor do imóvel a juros de 12% + TR. Permite uso do FGTS para amortizações ou 

pagamento da parte não financiada. Os contratos sob o âmbito do SFH supridos por recursos pri-

vados estão voltados predominantemente para o financiamento da classe média alta. A política 

social, que atende à população com renda de até 12 salários mínimos, vem sendo desenvolvida 

pela CEF, ainda dentro do SFH, mas com recursos do FGTS. 

O excesso de rigidez do sistema e direcionamento tende a ser um problema.  

Costa (2004) vê evidências de que a variável empréstimos habitacionais é fortemente e-

xógena em relação aos empréstimos totais. Isso corrobora a idéia de que os bancos alocam seus 

recursos em financiamentos habitacionais no limite mínimo das exigibilidades impostas pela le-

gislação vigente, sem relação com o ciclo econômico ou os ciclos de crescimento / contração de 

crédito. Os volumes de crédito concedidos variam de acordo com os volumes de captação de 

poupança. Os bancos não alocam volumes de crédito habitacional de acordo com mecanismos de 

decisão de investimento.O sistema atual resulta em um equilíbrio com escassez de oferta e exces-

so de demanda, com a perpetuação do problema atual do déficit habitacional no Brasil. 

4.1.3 Enquadramento do FCVS e crescimento do crédito direcionado 

O crescimento do mercado de crédito imobiliário nos últimos anos obedeceu em grande 

parte ao ritmo de liberação de recursos de aplicação compulsória (FCVS) até então utilizados 

para enquadramento dos bancos. Nas palavras de Palermo (2006, p. 6): 

A partir de 2001, o Conselho Monetário Nacional passou a exigir que o chamado “FCVS virtu-
al” fosse, gradualmente, convertido em crédito habitacional de fato. A medida significa um po-
tencial de R$ 12 bilhões em novos financiamentos neste ano, o que, para o mercado, estaria a-
cima da demanda real dos mutuários. Como solução, o CMN fixou metas de expansão do crédi-
to em 2005, de 30% no primeiro trimestre e 45% no segundo. A referida conversão concretizou-
se através da Resolução n. 3.347/06. 

A Resolução 3.005 de 07 de agosto de 2002, do Banco Central do Brasil, dispõe sobre o 

direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do 

Sistema  Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).  Segundo a resolução, os créditos corres-

pondentes à dívida do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) novada nos termos  

da  Lei 10.150,  de  21  de  dezembro  de 2000, computados para cumprimento da exigibilidade, 

devem ser deduzido de 1/100 (um centésimo) a cada posição mensal subseqüente.  A Resolução 
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3.177 de 08 e março de 2004 alterou a fração de enquadramento para 1/50. Por fim, a Resolução 

3347 de 08/02/2006 fixa a fração de redução para 1/36, o que faria com que este saldo do FCVS 

utilizado para cumprir exigibilidade chegasse próximo de zero em dezembro de 200842. 

Naquela ocasião, o estoque de FCVS sujeito a esta lei totalizava cerca de R$ 34,8 bilhões, 

o que significa que, se 1/100 desse montante mensalmente deixasse de ser considerado no enqua-

dramento (R$ 348 milhões),  um volume de recursos significativo passaria a ficar disponível para 

crédito habitacional. Dado que o estoque de crédito habitacional (SFH + SFI), na época, totaliza-

va cerca de R$ 24 bilhões, tudo o mais constante (o estoque de depósitos de poupança, por exem-

plo), essa medida sozinha tinha potencial de gerar crescimento anual superior a 11% ao longo dos 

próximos 100 meses. A figura 20 mostra que efetivamente ocorreu aceleração significativa do 

crédito  após este período. 

Valores em milhões de reais de janeiro de 2009, corrigidos pelo IPCA
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Figura 20 - Operações de crédito totais do sistema financeiro destinadas ao setor habitacional, 
jan/96 a jan/09 

Fonte: Série 2047 do Bacen e IBGE. 
Notas: 1) a linha pontilhada separa momentos de crescimento e retração do crédito habitacional, representado pela 
linha preta (“variação em relação ao mesmo mês do ano anterior”). 2) A quebra estrutural da série em junho de 2001 
deve-se, de acordo com Bacen (2003, p. 60), à “transferência de parcela da carteira de créditos da CEF para a EM-
GEA (Empresa Gestora de Ativos) no âmbito do Proef (Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras 
Federais). 3) Os números se referem a todas as operações de crédito para pessoa física efetuados por instituição fi-
nanceira no Brasil, seja no âmbito do SFH, seja no âmbito do SFI. 

Mesmo com este potencial, as dificuldades dos bancos em aumentar os empréstimos ao 

ritmo das mudanças de legislação resultaram no estabelecimento de metas de crescimento dos 

                                                
42 Informação obtida por email junto ao Bacen. 
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créditos habitacionais para dispensar as instituições dos novos critérios de enquadramento. As 

resoluções 3.259, 3.280 e 3.304, por exemplo, dispensam as instituições de cumprir o enquadra-

mento desde que aumentem os empréstimos em relação ao ano anterior, respectivamente em 

30%, 45% e 50%. 

A figura 21 mostra que, após estas resoluções, a utilização de créditos do FCVS para 

cumprir a exigibilidade da poupança foi caindo lentamente. 

Valores em milhões de reais, não corrigidos pela inflação.
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Figura 21 – Créditos junto ao FCVS negociados no âmbito do PROER e utilizados como exigibili-
dade da poupança, jan/02 a nov/08 

Fonte: CBIC Dados (2009) e Bacen. 

A figura 22 ilustra o uso dos recursos do SBPE. Observe o leitor a importância que o 

FCVS assumiu ao longo dos últimos anos, espaço este originalmente ocupado por financiamentos 

habitacionais. 
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Figura 22 – Direcionamento de recursos do SBPE, de janeiro de 1995 a dezembro de 2008 

Fonte: elaborado pela autora a partir de CBIC Dados (2009), quadro 134 

A questão que aqui se coloca é que, se grande parte do crescimento recente do crédito i-

mobiliário se deu por fator institucional (modificação das normas de exigibilidade), as modifica-

ções normativas com vistas a reduzir a inadimplência e aumentar as formas de captação (explica-

das na seção 3.6 e 3.7) ainda surtiram pouco efeito em termos de volume de crédito efetivo. 

4.2 EVOLUÇÃO RECENTE DO CRÉDITO HABITACIONAL NO BRASIL 

Esta seção buscará analisar o crescimento do crédito habitacional a partir de 2002, deta-

lhando as diferentes tendências do crescimento da carteira de créditos livres e direcionados. 

No Brasil, os recursos direcionados ainda representam com folga o maior volume de re-

cursos aplicados em financiamentos habitacionais, como mostra a figura 23. Para Carneiro e Val-

passos (2003, p. 31-2), “a aversão das fontes autônomas de capitais por títulos lastreados em i-

móveis” se explica pelo elevado nível de risco que caracteriza estas operações o Brasil: “a quali-

dade dos créditos imobiliários”, explicam os autores, “é a pior entre os setores analisados (além 

de “habitação”, foram analisados os setores “rural”, “comércio”, “indústria”, “outros serviços” e 

“pessoas físicas”). 
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Figura 23 – Origem percentual dos recursos aplicados em financiamentos habitacionais no Brasil, 
jun/2000 a dez/2008. 

Fonte: Banco Central do Brasil, séries 7518 e 3975 



104

Mesmo assim, houve alguma evolução. Conforme foi mencionado na seção 4.1.3, a partir 

de 2002 a carteira de crédito habitacional cresceu a taxas cada vez maiores (reveja o leitor a figu-

ra 20, que mostra a taxa de crescimento do crédito habitacional). A mesma seção também comen-

tou que, em termos de volume, grande parte deste crescimento se deve à redução do saldo de 

FCVS que poderia ser utilizado como parte da exigibilidade da poupança. No entanto, também é 

verdade que houve evolução do crédito para além deste fator. Notadamente, o volume de crédito 

com recursos livres (definido na seção 1.2.1) cresceu a taxas espantosas, e, ainda que em termos 

de volume seja ainda insignificante em relação ao crédito total, merece análise pelo seu potencial. 

A figura 24 mostra que principalmente após 2006, os empréstimos com recursos livres cresceram 

muito mais que os empréstimos com recursos direcionados.  
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Figura 24 – Comparação da taxa de crescimento anual das carteiras de crédito habitacional com 
recursos livres e com recursos direcionados. 

Tal fato se explica em parte pela conjuntura macroeconômica de estabilização, com redu-

ção da inflação e das taxas de juros, como mostra a figura 25. 
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Figura 25 – Evolução da taxa Selic e da inflação acumulada em 12 meses 

Fonte: Bacen e IBGE. 

Giambiagi e Nascimento (2008, p. 9) vão na mesma linha. Para estes autores, a estabiliza-

ção, a ampliação do volume de recursos direcionados as mudanças institucionais (comentadas nas 

seções 3.6 e 3.7) foram responsáveis pelo crescimento expressivo das operações de crédito habi-

tacionais em período recente: 

Em boa parte, esse avanço [recente do financiamento imobiliário com recursos livres] refletiu 
as condições macroeconômicas favoráveis do período, mas não se deve deixar de valorizar o 
papel das mudanças institucionais, sobretudo no mercado de CRIs, no qual a clareza das 
operações e a confiança dos investidores são fundamentais para que o mecanismo funcione. No 
caso específico desses títulos, tais condições viabilizaram o crescimento de menos de R$ 1 bi-
lhão no qüinqüênio 1999-2003 para valores médios da ordem de R$ 6 bilhões no período com-
preendido entre janeiro de 2004 e maio de 2008. 

Apesar de devidamente comemorado, esse desempenho ainda não se refletiu em mudanças 
significativas nas características fundamentais do crédito imobiliário no país. Em particu-
lar, destaca-se negativamente que: a) os volumes são ainda baixos frente às necessidades de 
crédito para a aquisição de imóveis; e b) as condições, em termos de prazos e taxas, embora te-
nham melhorado substancialmente, ainda não são adequadas para a incorporação de uma exten-
sa parcela da população. 

Outro aspecto do desempenho atual refere-se às formas como o financiamento é concedido. A 
despeito de grandes modificações institucionais que deram sustentação ao avanço do financia-
mento habitacional e à ampliação dos recursos em direção à utilização de instrumentos de mer-
cado, como a securitização de recebíveis imobiliários, o crescimento tem se dado fundamen-
talmente pelo ampliação dos recursos direcionados do SFH, dependendo, em grande parte, 
da evolução das captações de poupança. [grifos meus] 

Este conjunto de fatores positivos contribuiu para que, em janeiro de 2009, a relação “cré-

dito imobiliário/PIB” atingisse 2,2%, a maior em pelo menos 92 meses (antes disso não há série 
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comparável, devido à reestruturação patrimonial da CEF), como mostra a figura 26. No entanto, 

ainda que este avanço seja inédito nos últimos 8 anos, é largamente insuficiente para eliminar ou 

mesmo reduzir o déficit habitacional brasileiro, a ser examinado na seção 4.3. 
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Figura 26- Crédito imobiliário em relação ao PIB, em %, jan/2002 a jan/2009 

Fonte: Elaborada pela autora a partir da série 11394 do Banco Central 

4.3 DÉFICIT HABITACIONAL BRASILEIRO 

Até aqui, este trabalho analisou as questões inerentes ao financiamento habitacional, seja 

de forma teórica (capítulo 1), seja analisando exemplos de políticas desenvolvidas em outros paí-

ses (capítulo 2), seja analisando o caso brasileiro (capítulos 3 e 4). Por uma série de razões já 

descritas, o financiamento habitacional cresceu muito aquém do ritmo necessário para atender à 

demanda por habitação. Esta seção buscará analisar o déficit habitacional recente, passo necessá-

rio para que, no capítulo 5, se faça uma análise das mudanças necessárias para prover financia-

mento habitacional em quantidade adequada. 

O conceito de déficit habitacional engloba uma série de classificações que ultrapassam o 

conceito básico de inexistência de um teto para viver. A Fundação João Pinheiro entende este 

déficit como "a necessidade de construção de novas moradias, tanto em função da reposição co-

mo do incremento do estoque". O conceito de déficit habitacional usado pela FGV leva em conta 

a inadequação estrutural das moradias - domicílios improvisados ou rústicos - e a coabitação, ou 

seja, residências ocupadas por mais de uma família. Desta forma, a totalidade de imóveis aluga-

dos não deve ser entendida como déficit habitacional. Lorenzetti (2001, p. 7) destaca: 
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Para uma melhor compreensão do problema da carência habitacional, faz-se importante uma 
análise do próprio conceito de déficit, sobre o qual não há consenso. O termo “déficit” sugere 
a idéia de um quantitativo neutro, o que não corresponde à realidade das necessidade ha-
bitacionais, que diferem em função dos diversos segmentos sociais envolvidos, bem como va-
riam e transformam-se com a dinâmica da sociedade. 

Cumpre registrar, a propósito, que a falta da casa própria não deve ser confundida com a de-
finição de déficit habitacional. Mesmo considerando a importância da propriedade da moradia 
para o cidadão, como fator de extrema segurança econômica, a redução do conceito de déficit 
habitacional a “ser ou não proprietário” reveste-se de um caráter de precariedade, porque a pro-
priedade do imóvel não garante a qualidade do mesmo, nem tampouco a provisão da infra-
estrutura adequada. Assim, a partir de uma visão mais complexa da habitação, que engloba não 
apenas um mero abrigo, mas todos os componentes necessários para o morar digno – saneamen-
to, infra-estrutura, serviços e equipamentos urbanos – torna-se bastante complexa a definição 
de um conceito único e neutro de déficit.[grifos meus] 

O déficit habitacional é diversas vezes citado quando se quer evocar o potencial do mer-

cado de crédito imobiliário no Brasil. Esta é uma das abordagens possíveis. Estudo da Fundação 

João Pinheiro (2006), baseado nos dados da PNAD 2005, estimou um déficit habitacional básico 

de 6,04 milhões de moradias43. O número reflete a necessidade de construção de novas moradias 

que atenderiam a pessoas atualmente vivendo em domicílios improvisados, habitações rústicas e 

a coabitação. Nas palavras de Carneiro e Valpassos (2003, p. 74): 

Os elementos básicos considerados [pela Fundação João Pinheiro, em sua mensuração do défi-
cit habitacional], por mais variadas que sejam as condições socioeconômicas observadas em di-
ferentes regiões do país, dificilmente poderiam ser descaracterizadas como componentes do dé-
ficit habitacional, que resulta da soma da necessidade de crescimento com a de reposição do es-
toque de moradias em uso. A necessidade de incremento de unidades é formada por três gran-
des grupos: coabitação, definida como o caso onde mais de uma família compartilha o mesmo 
lar; ônus excessivo com aluguéis, representado por famílias com renda de até três salários mí-
nimos e que gastam 30% ou mais com pagamento de aluguel; e domicílios improvisados. 
Quanto à necessidade de reposição de domicílios, estão contabilizados os domicílios rústicos 
ou depreciados. [grifos no original] 

A figura 27 ilustra os tipos de déficit habitacional.  

                                                
43 Se considerarmos também o ônus excessivo com aluguel e depreciação, o número sobe para 7,90 milhões, confor-
me se pode verificar na última coluna da tabela 13. 
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Figura 27 – Tipos de déficit habitacional considerados pela Fundação João Pinheiro 

Fonte: elaborado pela autora. 

A tabela 14 fornece um resumo dos últimos resultados divulgados pela Fundação João Pi-

nheiro, com detalhamento por grandes regiões. O resultado mais importante está na última linha: 

o déficit habitacional atinge 14,87% dos domicílios, percentual elevado para qualquer compara-

ção. 

Tabela 14-  Déficit habitacional básico e total no Brasil 

Região
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Urbano     3.317.224     9.778.910     2.804.630   22.038.238     7.001.729   44.940.731 
Rural        539.528     3.594.584        913.219     1.779.310     1.389.092     8.215.733 
Total     3.856.752   13.373.494     3.717.849   23.817.548     8.390.821   53.156.464 
Urbano Básico (1)        300.490     1.466.034        543.283     1.708.704        537.224     4.554.042 

Aluguel (2)        174.218        378.034          71.290     1.016.501        218.365     1.860.101 

Total (1+2)        474.708     1.844.068        614.573     2.725.205        755.589     6.414.143 
Rural Básico (1)          61.853        899.079        235.782        173.723        118.119     1.488.556 
Total Total (1+2)        536.561     2.743.147        850.355     2.898.928        873.708     7.902.699 
Urbano Básico (1) 9,06% 14,99% 19,37% 7,75% 7,67% 10,13%

Aluguel (2) 5,25% 3,87% 2,54% 4,61% 3,12% 4,14%
Total (1+2) 14,31% 18,86% 21,91% 12,37% 10,79% 14,27%

Rural Básico (1) 11,46% 25,01% 25,82% 9,76% 8,50% 18,12%
Total Total (1+2) 13,91% 20,51% 22,87% 12,17% 10,41% 14,87%

Variável Área Tipo de 
déficit

Total Brasil

Total de 
domicílios

Déficit 
habitacional 

(número 
domicílios)

Déficit 
habitacional 
(% do total)

Fonte: Elaborado pela autora a partir de PNAD 2005 e Fundação João Pinheiro (2006, p. 8 e p. 10), a partir de dados 
da mesma PNAD. Notas: (1) Tipo de déficit “Básico” inclui déficit habitacional por precariedade da habitação e 
coabitação e que não seja classificado como déficit tipo 2. (2) Tipo de déficit “Aluguel” corresponde a déficit em que 
o aluguel representa ônus excessivo para a família. É um tipo de déficit característico da zona urbana. 
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Ônus excessivo com aluguel 



109

Para Lorenzetti (2001, p. 6), o problema do déficit habitacional não é exclusivamente bra-

sileiro, mas é particularmente acentuado no Brasil dado “o descompasso entre o crescimento da 

população urbana e a capacidade de instalação de infra-estrutura necessária”. Além disso, um 

fator não citado pela autora (ou citado apenas indiretamente) é a expressiva desigualdade de ren-

da no país, largamente conhecida por ser uma das maiores do mundo. Como seria de se esperar, o 

déficit está concentrado na população de baixa renda. Famílias com renda de até 3 salários míni-

mos respondem por 90,3% do déficit habitacional, como mostra a tabela 15. 

Tabela 15 – Distribuição percentual do déficit habitacional urbano por faixas de renda média domi-
ciliar mensal 

Região Total

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

90,4% 94,7% 89,3% 89,3% 84,0% 90,3%
5,7% 3,3% 7,4% 6,3% 10,8% 6,0%
3,0% 1,6% 2,5% 3,5% 4,2% 2,9%
0,9% 0,4% 0,8% 0,9% 1,0% 0,8%Mais de 10

Composição 
do déficit 

habitacional 
urbano

Renda familiar em 
número de salários 

mínimos (sm)

Até 3
3 a 5
5 a 10

Fonte: Fundação João Pinheiro (2006, p. 11), a partir de dados da PNAD 2005. 

Ainda de acordo com classificação da Fundação João Pinheiro, a maior parte do déficit 

habitacional se dá entre famílias que coabitam com outras famílias (veja figura 28). É muito co-

mum entre famílias de baixa renda ampliar a residência ou construir cômodos adicionais para 

comportar aumento de novos membros da família – o mais comum é casamento de filhos – que 

não têm recursos suficientes para alugar um imóvel.  
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Figura 28 – Déficit habitacional por tipo 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2006), a partir dos microdados da PNAD 2005 do IBGE. 

Para Carneiro e Valpassos (2003, p. 75),  
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A importância da coabitação no cálculo do déficit habitacional merece um comentário especial. 
Nossa hipótese é de que o número ideal de domicílios seria aquele necessário para igualar o 
estoque de moradias ao total de famílias, independente de considerações de natureza qualita-
tiva do imóvel relacionadas à adequação do próprio estoque. O aspecto qualitativo estaria sendo 
captado pelos demais componentes do déficit (rusticidade, aluguel de cômodos e improvisação). 
[grifos meus] 

No entanto, concordam os próprios autores, “em uma perspectiva comparativa internacio-

nal, tal hipótese revela seu caráter conservador”: no Brasil existem aproximadamente 0,92 domi-

cílio por família, contra 1,42 nos EUA e 1,12 na Argentina. Ou seja, “ao considerar como refe-

rencial um nível zero de coabitação, [...] nossa metodologia de mensuração do déficit habitacio-

nal mantém-se distante do quadro observado em países dom renda per capitã mais elevada” (p. 

77). Ou seja, dado que as classes privilegiadas possuem, em média, número superior a um imóvel 

residencial (pois possuem casas de veraneio, abrigo em viagens de negócios etc, que muitas vezes 

não pretendem alugar ou ceder), estaremos subestimando o valor correto de imóveis necessários 

se levarmos em conta que o país precisaria de apenas 1 domicílio por família. A tabela 16 mostra 

este fato de maneira bastante clara: se o déficit habitacional atinge 14,87% dos domicílios (tabela 

14), pouco menos, ou seja, 12,7% dos domicílios, estão vagos. Não se pode deduzir daí que o 

déficit habitacional seja a diferença entre estes valores, ou seja, 2,17% dos domicílios. 

Tabela 16– Percentual de domicílios vagos em relação ao total de domicílios 

Região Total
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

Urbano 11,7% 11,1% 11,2% 12,1% 9,2% 11,3%

Rural 19,2% 20,8% 12,1% 25,7% 17,0% 20,2%
Total 12,8% 13,7% 11,4% 13,1% 10,5% 12,7%

Domicílios 
Vagos (% 
em relação 
ao total)

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2006, a partir de dados da PNAD 2005. 

Alves ([2005?], p. 1), no entanto, argumenta no sentido contrário de Carneiro e Valpassos 

(2003, p. 75). Ele lembra que o IBGE, ao contrário dos institutos de estatística dos EUA e da Ar-

gentina, “fraciona as famílias dentro de um mesmo domicílio”. Isto provoca “um inchaço artifici-

al do número de famílias existentes no Brasil, vis-à-vis a outros países do mundo” (p. 2). O mes-

mo autor afirma (p. 4):  

a Política Nacional de Habitação, definida pelo Ministério das Cidades, em novembro de 2004, 
considera toda coabitação como déficit habitacional. Isto significa que as 3,4 milhões de famí-
lias conviventes, conforme metodologia do IBGE, se transformam automaticamente em 3,4 mi-
lhões de unidades do déficit habitacional. Contudo, esse procedimento ignora que a maioria 
das famílias conviventes são na realidade famílias estendidas que compartilham um mes-
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mo espaço domiciliar e não, necessariamente, podem ser consideradas famílias nucleares 
que estão demandando uma nova moradia. [grifo meu] 

O capítulo 5 avançará na discussão do déficit habitacional, na medida em que analisará as 

perspectivas de crescimento do financiamento habitacional sob diferentes óticas. 
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5 PERSPECTIVAS 

Este capítulo tomará a análise feita nos capítulos anteriores e buscará analisar as perspec-

tivas de crescimento do crédito imobiliário no Brasil. Para isto, este capítulo está dividido em 

quatro seções.  

A primeira seção buscará argumentar que, como acontece em outros países, no Brasil não 

é possível desenvolver uma política habitacional sem subsidiar as classes de renda mais baixa. 

Para isto, foi elaborada uma simulação a partir de microdados da PNAD 2007 e taxas de juros 

hipotéticas. 

 A segunda seção buscará argumentar que, ainda que a classe de renda baixa neces-

site de subsídio, as perspectivas para o crescimento do crédito imobiliário são grandes no Brasil. 

Para isso, esta seção fará uma análise do potencial do crédito imobiliário a partir de dois pontos 

de vista: déficit habitacional e aluguéis.  

Finalmente, a terceira seção abordará as principais barreiras para o crescimento do crédito 

imobiliário. 

5.1 A NECESSIDADE DE SUBSÍDIO NA POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA 

Esta seção buscará argumentar que, como acontece em outros países, no Brasil não é pos-

sível desenvolver uma política habitacional sem subsidiar as classes de renda mais baixa. Para 

isto, foi elaborada uma simulação a partir de microdados da PNAD 2007 e taxas de juros infor-

madas pelo Bacen. Este trabalho buscou verificar qual é a porcentagem da população capaz de 

pagar um empréstimo livremente pactuado pelo mercado. A data referência desta simulação é 

setembro de 2007, que coincide com os últimos dados da PNAD divulgados pelo IBGE. 

Uma política habitacional sem subsídios seria aquela que se preocupa unicamente em de-

senvolver um conjunto de leis que diminuam os custos de transação imobiliários. Ao contrário, 

uma política habitacional com subsídios é aquela que inclui um aporte (estatal ou de qualquer 

outra organização) que diminua artificialmente o custo da aquisição do imóvel para o tomador do 

empréstimo. O direcionamento obrigatório de recursos de poupança é um dos muitos exemplos 

de subsídio (reveja o leitor a seção 1.2 sobre este assunto). 
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Para verificar a necessidade de subsídio, foi necessário fazer uma simulação em que ine-

xistisse subsídio, ou seja, em que o tomador e o emprestador assumissem integralmente os custos 

inerentes à transação imobiliária, sem custos ou garantias do governo. Para isso, foram analisados 

os custos mais importantes envolvidos na transação imobiliária: taxa de juros e preço do imóvel. 

Considerou-se um sistema de amortização Price (o mais comum), com taxa de juros pós-

fixada e um prazo de pagamento de 30 anos. Considerou-se que o emprestador capta recursos no 

mercado à taxa da NTN-B (título indexado ao IPCA) mais um prêmio de risco de exigido pelo 

investidor, seja através de CRIs, seja através LCIs. Este prêmio de risco foi estimado pela autora 

deste trabalho em 4 pontos percentuais44.  

O emprestador (originador) que capta estes recursos adiciona a este custo de captação um 

spread, que inclui, conforme já explicado na seção 1.2.2.3, tanto o custo quanto o prêmio de risco 

que o emprestador exige. Logo, temos: 

Custo de oportunidade (NTN-B) + prêmio de risco exigido pelo investidor (4 pontos) + 

Spread do emprestador = Taxa de aplicação 

O spread da operação de crédito imobiliário no Brasil é algo difícil de obter: os dados de 

spread só estão disponíveis a partir de 2000 e não estão detalhados para o mercado imobiliário45. 

Assim, apenas como parâmetro, este trabalho tomou o estudo do Iedi (2004) sobre spreads bancá-

rios em vários países e tomou o spread aplicado nos EUA (3 pontos percentuais) como parâme-

tro. Cabe notar que o spread brasileiro médio é muito maior que isso (da ordem de 40 pontos per-

centuais para Pessoa Física46) e que sua redução depende de mudanças institucionais que levam 

                                                
44 A escolha do prêmio de risco de 4 pontos percentuais não foi científica (porque não existem dados agregados sobre 
isso), mas também não foi aleatória. O sítio da CVM na internet mostra que os últimos lançamentos residenciais (no 
final de 2008 e no início de 2009) prometiam rentabilidade de cerca de 11,5% + IGP-M, o que corresponde aproxi-
madamente a um NTN-C + 4 pontos percentuais. O analista do Santander para o setor bancário Henrique de Azevedo 
Navarro Vieira confirmou que esta escolha é razoável (informação obtida oralmente em março de 2009).  
Além disso, como a simulação é hipotética, utilizou-se um indexador mais correlacionado à variação dos salários (o 
IPCA, ao invés do IGP-M, que ainda hoje é mais comum), para evitar descompassos entre os ativos e passivos do 
originador do empréstimo (emprestador). 
45 Além disso, o fato de quase um terço do crédito do Brasil ser direcionado eleva o spread das operações de crédito 
livre, pois a lucratividade destas últimas tem que compensar o prejuízo das primeiras. Este trabalho não pretende se 
alongar no assunto. A escolha de um spread baixo como o praticado nos EUA claramente subestima o custo do em-
préstimo, mas como o objetivo é mostrar como seria difícil atender ao déficit habitacional mesmo nas melhores con-
dições de crédito, a simplificação não prejudica o raciocínio. 
46 Série 3957 do Banco Central 
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tempo. No entanto, como o objetivo desta simulação é apenas verificar a penetração do crédito 

imobiliário livre, a simplificação vale.  

A tabela 17 mostra o cenário de referência utilizado na simulação. Para setembro de 2007 

(data de coleta dos microdados da PNAD 2007) e para setembro de 2008, foram utilizadas as 

rentabilidades reais oferecidas pela NTN-B de 30 anos. A partir daí, a simulação assumiu um 

cenário de redução da rentabilidade exigida. Estes dados estão ilustrados na segunda coluna. Na 

terceira coluna está o prêmio de risco exigido pelo investidor (4 pontos, conforme já explicado).  

A quarta e a quinta colunas da mesma tabela 17 apresentam o spread e as taxas de aplica-

ção consideradas. A taxa de aplicação foi obtida somando-se a taxa de captação ao spread. 

Tabela 17 – Rendimento da NTN-B, prêmio de risco e taxa de captação considerados para a simulação  

Data Rendimento do 
NTN-B de 30 anos 

Prêmio de risco exi-
gido pelo investidor 

Spread Taxa de aplicação 

set/ 2007 6,60% + IPCA 4 pontos 3 pontos 13,60% ao ano+IPCA 
set/ 2008 7,15% + IPCA 4 pontos 3 pontos 14,15% ao ano+IPCA 
set/2009 6,00% + IPCA 4 pontos 3 pontos 13,00% ao ano+IPCA 
set/2010 5,00% + IPCA 4 pontos 3 pontos 12,00% ao ano+IPCA 
set/2011 4,00% + IPCA 4 pontos 3 pontos 11,00% ao ano+IPCA 
set/2012 3,00% + IPCA 4 pontos 3 pontos 10,00% ao ano+IPCA 
set/2013 2,00% + IPCA 4 pontos 3 pontos 9,00% ao ano+IPCA 
set/2014 1,00% + IPCA 4 pontos 3 pontos 8,00% ao ano+IPCA 
Fonte: Elaborado pela autora 
Nota: Dados a partir de 2009 (inclusive) são hipotéticos. 

Observe o leitor que, para o tomador do empréstimo, o motivo da redução da taxa de apli-

cação considerada (se por queda da rentabilidade da NTN-B, do prêmio de risco ou do spread) 

pouco importa. Assim, por mais que esta simulação tenha considerado que a taxa de aplicação 

cairia unicamente pela queda da rentabilidade da NTN-B, a queda também poderia ocorrer por 

diminuição do spread ou do prêmio de risco. No entanto, como o objetivo da simulação é verifi-

car se o efeito da queda da taxa de aplicação sobre a possibilidade de a população ter acesso a 

financiamento imobiliário, a simplificação não modifica o resultado. 

A seguir, pela falta de dados de preços de imóveis, foram considerados os custos  da cons-

trução civil em cada estado da Federação. O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sindus-

con) da maioria dos estados da federação é obrigado, pela lei 4.591, de 16/12/64 (artigo 54), a 

calcular o custo do metro quadrado de construção no seu respectivo estado mensalmente, com 

diferentes padrões de acabamento. Os custos incluem, segundo o Sinduscon-MT (2008), “a avali-
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ação de materiais (25 itens); mão-de-obra (servente e pedreiro); despesas administrativas (repre-

sentadas pelo custo da contratação ou salário mais encargos sociais pagos ao engenheiro) e equi-

pamentos (betoneira)”. No entanto, não inclui outros itens que compõem o preço do imóvel, co-

mo o preço do terreno (que varia grandemente) e o lucro da construtora (que em teoria não pode 

ser menor que a taxa básica Selic, atualmente em 11,25%, pois do contrário não valeria a pena 

investir em construção civil). Desta maneira, o CUB subestima de maneira importante o preço 

final do imóvel habitacional. No entanto, vamos considerar, para fins de simplificação, que a di-

ferença entre o verdadeiro valor de um imóvel e o valor aqui considerado equivale à entrada dada 

pelo tomador.  

Foi escolhido o padrão de acabamento baixo (“R1B-residência unifamiliar popular, com 1 

pavimento, 1 dormitório, sala, banheiro e cozinha”), de maneira a se verificar o custo de uma 

casa popular. Para as unidades da federação que não calculam o CUB, ou que calculam diferentes 

valores porquê têm mais de um Sinduscon, foi adotado um valor médio da região. Considerou-se 

a seguir uma casa de 40 metros quadrados, um tamanho padrão no sistema imobiliário chileno e 

não incomum nas COHABs brasileiras. 

Os custos informados e o custo desta casa simples de 40 metros quadrados estão na tabela 

18. 

Tabela 18 - Custo do metro quadrado de casa popular por estado da Federação em setembro de 
2007 

Unidade da Federação Valor do metro quadrado (CUB 
R1B em setembro de 2007) 

Custo da casa de 40 metros 
quadrados 

Rondônia 597,66 23.906,40  
Acre 676,82 27.072,89  
Amazonas 723,05 28.921,90  
Roraima 793,60 31.744,12  
Pará 654,40 26.176,00  
Amapá 699,42 27.976,84  
Tocantins 762,33 30.493,20  
Maranhão 652,76 26.110,51  
Piauí 619,81 24.792,47  
Ceará 644,64 25.785,60  
Rio Grande do Norte 604,90 24.195,85  
Paraíba 551,99 22.079,60  
Pernambuco 639,93 25.597,20  
Alagoas 625,55 25.022,00  
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Sergipe 636,19 25.447,52  
Bahia 784,63 31.385,20  
Minas Gerais 695,25 27.810,00  
Espírito Santo 656,38 26.255,20  
Rio de Janeiro 752,38 30.095,20  
São Paulo 715,24 28.609,60  
Paraná 713,64 28.545,60  
Santa Catarina 692,31 27.692,60  
Rio Grande do Sul 677,86 27.114,40  
Mato Grosso do Sul 664,26 26.570,40  
Mato Grosso 589,44 23.577,60  
Goiás 619,28 24.771,20  
Distrito Federal 681,46 27.258,40  

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados dos SINDUSCONs de cada estado da Federação. 

Para o financiamento, considerou-se um prazo de 360 meses (30 anos) e um comprome-

timento de renda com o pagamento da parcela de 30% (o que poderia até ser considerado alto 

para as classes de renda mais baixa).  A partir destes custos de obras (tabela 18, acima) e destas 

taxas de aplicação (tabela 17), descobriu-se, para cada estado, qual seria a parcela mensal (no 

sistemas de amortização Price, com parcelas reajustáveis pelo IPCA) necessária para adquirir o 

imóvel.  Assim, para setembro de 2007, o custo da casa, a parcela a pagar e a renda familiar ne-

cessária seriam as mostradas na tabela 19 para o estado de Rondônia: 

Tabela 19 – parcela mensal e renda familiar necessárias para adquirir imóvel em Rondônia, consi-
derando taxa de aplicação de 2007 

Unidade da Federação Rondônia 

Custo da casa de 40 metros quadrados em R$ correntes (set/ 07) R$ 23.906,40 
Sistema Price- parcela mensal reajustável considerando taxa de aplicação de 
13,60% a.a. +IPCA (vigente em 2007 – ver tabela 16) e prazo de 360 meses 

R$ 261,08 

Sistema Price – renda familiar mínima necessária para pagar esta parcela (con-
siderando comprometimento de renda de 30%) 

R$ 870,27 

Para cada período e para cada estado considerado respectivamente na tabela 17 e 18, foi 

elaborada uma tabela com a parcela mínima e com a renda mínima para cada estado, a exemplo 

da tabela 19.  Esta renda mínima foi comparada então com a renda dos domicílios brasileiros es-

timada pelos microdados da PNAD 2007. Se a renda familiar do domicílio “a”, residente no esta-

do “b”, era maior que a necessária para pagar a parcela do financiamento relativo à aquisição de 

um imóvel neste mesmo estado “b”, então o domicílio “a” (e todos aqueles com as mesmas carac-
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terísticas que as suas, número que é informado pelo IBGE pela variável “peso do domicílio”) era 

considerado “atendido” pelo sistema de financiamento imobiliário com recursos livres. Foram 

retirados da amostra de microdados os domicílios que não tinham renda, que não a declararam ou 

ainda que pertenciam a aldeias indígenas (aproximadamente 4,2% do total). O apêndice A infor-

ma os comandos necessários para extrair os microdados da PNAD da base do IBGE através do 

software estatístico e gratuito R. 

A tabela 20 mostra o percentual de domicílios considerados “não atendidos” pelo financi-

amento com recursos livres. 

Tabela 20– Percentual de domicílios com renda inferior à necessária para adquirir uma casa popular de 40 

metros quadrados em seu estado 

Domicílios urbanos Domicílios rurais Total
set/07 13,60% 60,29% 70,83% 61,88%
set/08 14,15% 57,24% 72,43% 59,54%
set/09 13,00% 54,01% 68,84% 56,25%
set/10 12,00% 50,57% 65,87% 52,88%
set/11 11,00% 46,70% 61,80% 48,98%
set/12 10,00% 42,86% 57,34% 45,05%
set/13 9,00% 38,75% 52,41% 40,81%
set/14 8,00% 24,37% 48,07% 27,95%

Percentual dos domicílios  com renda insuficiente para comprar uma casa 
popular de 40 metros quadrados em seu estadoPeríodo

Taxa real de 
aplicação

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do IBGE.  
Nota: foram retirados da amostra os domicílios que não declararam renda, que não tinha rendimento e/ou que se 
localizavam em aldeias indígenas. 

A tabela 20 mostra que, ainda que até 2014 a taxa real de aplicação caia a 8% a.a., seja 

por efeito da queda da rentabilidade da NTN-B, do prêmio de risco do investidor ou do spread 

bancário (tabela 17), o percentual da população (domicílios) incapaz de arcar com o peso de um 

financiamento ainda será de 27,95% da população, mesmo se importantes custos como cartório, 

de aquisição do terreno e outros fossem desconsiderados. Mesmo que numa situação hipotética a 

taxa de aplicação caísse para a metade disso, para 4% a.a.+IPCA (o que necessariamente teria 

que incluir uma dramática queda do prêmio de risco que não parece factível pelo menos na pró-

xima década), o percentual não atendido da população seria de 15,94% (não mostrado na tabela; 

13,26% em zonas urbanas). Este elevado percentual evidencia a necessidade de ações extras que 

permitam que esta parcela da população tenha uma moradia.  
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Esta conclusão encontra amplo consenso na literatura. Barbosa (1998, p. 12) e Giambiagi 

e Nascimento (2008, p. 1), por exemplo, podem ser citados. Estes últimos dois autores, que fize-

ram simulação semelhante à apresentada acima, resumem: 

Conclui-se que a política pública mais adequada envolve uma combinação de incentivos à ex-
tensão do prazo de empréstimo, redução da taxa de juros, indexação das prestações e algum 
subsídio oficial para os indivíduos de baixa renda. 

Carneiro e Valpassos (2003, p. 68), são ainda mais explícitos: 

A economia brasileira apresenta similaridade com os casos estudados[Chile, Argentina e EUA], 
permitindo a adoção de vários exemplos estrangeiros, e que apresentaram bons resultados na 
solução de problemas habitacionais. Primeiramente, ficou claro que não se obtém sucesso na 
redução do déficit  habitacional para a população de baixa renda sem a participação do 
governo no setor de financiamento imobiliário.A impossibilidade de arcar com os juros co-
brados pelo mercado, bem como a maior sensibilidade a crises econômicas, elevando o risco de 
crédito desta classe habitacional, acaba por inibir completamente a atuação privada neste seg-
mento. [grifo meu] 

Os mesmos autores reforçam logo adiante (p. 70): 

Os subsídios governamentais deverão abranger, além do risco de inadimplência, o  diferencial 
existente entre as taxas de juros dos títulos públicos e as taxas máximas que podem ser co-
bradas ao mutuário sem que estas inviabilizem o pagamento das parcelas resultantes do financi-
amento.[grifo meu] 

Para se ter uma idéia do montante mínimo de subsídio necessário para eliminar o déficit 

habitacional, tomou-se o melhor dos cenários (taxa de aplicação de 8% ao ano+IPCA, em 2014) e 

verificou-se quais dos domicílios: a) não tinham água encanada, b) não tinham energia elétrica, c) 

não tinham banheiro próprio, d) não tinham seu lixo coletado, direta ou indiretamente, e) apresen-

tavam adensamento excessivo (mais de 3 moradores por dormitório), f) eram improvisados (ou 

seja, eram localizados em unidades não residenciais, como fábrica, galpão, carroça, tenda, gruta 

etc), g) eram construídos com paredes ou cobertura não durável, h) eram cômodos alugados ou 

cedidos, i) tinham aluguel que representava ônus excessivo para seus moradores. Se o domicílio 

atendia a duas ou mais das condições “a” a “d”, ou se atendia a alguma das condições “e” a “i”, 

então este domicílio foi considerado como precário ou improvisado, e, portanto, deveria receber 

subsídio (veja o leitor a figura 29 para verificar os domicílios considerados na simulação).  

Ao contrário do que faz a Fundação João Pinheiro, não foram considerados como carentes 

de subsídios os domicílios com coabitação, porque a autora deste trabalho, como outros autores 

discutidos na seção 4.3, não considera que todas as famílias que coabitam necessariamente muda-
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riam esta condição se tivessem oportunidade. Isto fez com que o cálculo do número de domicílios 

carentes de subsídio em 2007 ficasse bem menor que o calculado pela Fundação João Pinheiro 

em 2005 (7,9 milhões). 

Figura 29 – Domicílios considerados na simulação do montante de subsídio necessário.  

Fonte: Microdados da PNAD 2007. 

A seguir, a partir da renda destes domicílios foi calculado o valor máximo da moradia que 

seus moradores poderiam comprar conjuntamente num cenário sem subsídios diretos  ou indire-

tos (considerando um comprometimento máximo de renda de 30%, um prazo de 360 meses e 

uma taxa de aplicação de 8%+IPCA). Quando o valor máximo era inferior ao preço da casa popu-

lar no estado do domicílio (tabela 18, que, relembrando, subestima o preço real da moradia), foi 

calculado o montante de subsídios (empréstimo a fundo perdido) necessário para completar o 

preço da casa popular. Assim, temos: 

Valor do subsídio para cada domicílio = preço da casa popular no respectivo estado – va-

lor máximo da moradia que os moradores podem pagar.

O montante de subsídio calculado a partir deste método resultou ser 51,89 bilhões de re-

ais, ou seja, 2% do PIB47 - mais que a metade do superávit primário atual. O número claramente 

subestima o valor verdadeiro, uma vez que assume que o governo seria capaz de identificar a 

renda exata da família e conceder-lhe apenas a diferença em subsídio. O que acontece na realida-

                                                

47 Os valores de montante de subsídios são calculados valores de 2007, porque os microdados da PNAD  utilizados 
também são deste ano. Por coerência, utilizou-se também o PIB de 2007 para calcular a relação subsídio/PIB.  

Moradores 
do domicí-
lio têm 
renda para 
comprar 
casa popu-
lar em seu 
estado? 

Sim 

Não 

Domicílio carece de pelo menos dois des-
tes itens de infra-estrutura? 
a) água encanada, b) energia elétrica, c) 
banheiro próprio, d) lixo coletado direta 
ou indiretamente 

Domicílio é improvisado, apresenta aden-
samento excessivo, foi construído com 
paredes ou cobertura não durável, seu 
aluguel representa ônus excessivo para os 
moradores e/ou é um cômodo alugado ou 
cedido? 

Sim (recebe 
subsídio) – 
4,718 mi-
lhões de 
domicílios 

Não (não 
recebe subsí-
dio) 
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de é que as famílias têm incentivos para sub-declarar renda nestes casos. Além disso, não custa 

relembrar: o lucro da construtora, o custo de aquisição do terreno, com cartório e com instalação 

de serviços de utilidade pública (água encanada, luz elétrica, encanamento para esgoto, etc) não 

foram considerados nesta conta. 

Percebe-se, portanto, que a solução do déficit habitacional não é trivial, e exige, além de 

uma robusta reforma institucional que reduza os custos e riscos envolvidos (fazendo assim cair a 

taxa de aplicação ao tomador), um esforço fiscal importante no sentido de dirigir recursos para 

resolver ou diminuir o problema do déficit habitacional. 

5.2 POTENCIAL DO CRÉDITO HABITACIONAL NO BRASIL SOB A ÓTICA DO SETOR 

PRIVADO 

O potencial de crescimento do crédito habitacional no Brasil (tanto em termos de tamanho 

da carteira de crédito como de número de tomadores) pode ser avaliado de diversas maneiras, e a 

melhor delas depende do ponto de vista. Para o setor público, interessa resolver o déficit habita-

cional, o que depende não só da disponibilidade de recursos como da eficiência da sua alocação 

(o que será tratado na seção 5.4.6). Para o setor privado, ao contrário, importa analisar a rentabi-

lidade e os determinantes macroeconômicos que possam levar a um crescimento da demanda por 

crédito habitacional. Esta seção se dedicará a esta última análise. 

Na visão da autora deste trabalho, há dois canais possíveis para o crescimento do crédito 

habitacional, um que necessariamente implica aumento do número de moradias e outro em que 

isso não necessariamente ocorre. A figura 31 ilustra estes canais. 

Figura 30- Possíveis fontes de crescimento do crédito habitacional
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Em primeiro lugar, o crédito habitacional pode crescer porque existem famílias que alu-

gam um imóvel e estão interessadas em morar em imóvel próprio. Este canal de crescimento não 

necessariamente considera uma mudança no estoque de residências (no limite, a família compra-

ria o imóvel que anteriormente alugava) e será feita na seção 5.2.1. Outra possibilidade de cres-

cimento do crédito habitacional sem incremento do estoque de moradias é o financiamento para 

reforma ou restauração da moradia, a ser analisada na seção 5.2.2. 

Em segundo lugar, o crédito habitacional pode crescer para financiar um aumento do nú-

mero de moradias, por duas razões básicas: 1) para resolver o déficit habitacional existente (o 

que, conforme já explicado, exigiria subsídio do governo), situação já tratada na seção 4.3.2) por 

razões demográficas, a serem tratadas na seção 5.2.3. 

5.2.1 Aluguel 

Conforme já foi discutido na seção 5.1, a solução para o déficit habitacional implica, em 

grande parte, na construção ou reforma de domicílios para famílias de classe de renda baixa, ne-

cessariamente com subsídio.  

Este conceito de déficit habitacional não contempla, no entanto, a maior parte do atual 

mercado alvo para a produção de crédito imobiliário, que são as pessoas que têm renda mais alta, 

não estão habitando imóveis rústicos ou em coabitação, mas que estão, sim, alugando imóveis 

existentes. À medida que as taxas de juros sejam reduzidas e os prazos se alonguem, torna-se 

mais atraente a compra financiada do imóvel ao invés do aluguel.  

No Brasil, dos 54,13 milhões de domicílios com renda declarada (PNAD 2007), 45,12 mi-

lhões são domicílios próprios ou cedidos, ou seja, seus moradores não se encaixariam no perfil do 

cliente de crédito habitacional objeto deste exercício. Como 9,01 milhões de domicílios alugados, 

8,88 milhões são domicílios construídos com materiais considerados duráveis pelo IBGE48.  As-

sumindo a durabilidade da parede como um indicador mínimo de renda e, portanto, do potencial 

de seu morador de tomar crédito, é neste universo que devemos encontrar o mercado de crédito 

imobiliário. Nestes 8,88 milhões de domicílios viviam, à época da PNAD, 27,29 milhões de pes-

soas (veja figura 32). 

                                                
48 Este número desconsidera domicílios sem rendimento, que não declararam renda ou que estão em aldeias indíge-
nas. 
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Figura 31 – Domicílios considerados para se estimar o potencial de crescimento do crédito imobiliário via 

diminuição do número de domicílios alugados. 

Fonte: microdados da PNAD 2007 

O mercado atual precifica cerca de 0,8% do valor do imóvel como aluguel mensal49. Um 

indivíduo que more em uma residência cujo valor de mercado seja R$ 100 mil pagaria, neste ca-

so, cerca de R$ 800 de aluguel. Existe uma combinação de juros e prazos de empréstimos que 

torna o pagamento de prestações imobiliárias praticamente indiferente em relação ao aluguel. A 

tabela 20 abaixo mostra qual seria a mensalidade para cada uma dessas combinações, partindo de 

um financiamento de R$ 80 mil, sob a hipótese de que 20% do valor do imóvel seja depositado 

como entrada. Claro que pagar esta entrada significa abrir mão da sua rentabilidade caso o mes-

mo montante fosse investido num fundo qualquer, mas vamos considerar que essa desvantagem 

tem como contrapartida, no caso de aquisição do imóvel, o benefício de a pessoa ter a segurança 

e o prazer de morar em sua própria casa.  

Nesse caso, a área hachurada em cinza na tabela 21 mostra quais seriam as combinações 

de taxas de juros e prazos que tornariam interessante a operação de financiamento e compra do 

imóvel ante o aluguel. Nota-se que para um prazo de 20 anos, os juros teriam que ser iguais ou 

inferiores a 11% em termos reais, enquanto que para 30 anos, juros de 12% já poderiam dar início 

a grande desenvolvimento do mercado. 

Tabela 21- Desembolsos mensais para diferentes pressupostos de juros e prazos de financiamento. 

                                                
49 Segundo informações obtidas em Seminário de Crédito Imobiliário promovido pela ABECIP, imóveis de maior 
valor tendem a ser alugados por valor proporcionalmente inferior ao valor do aluguel de imóveis de menor valor. 
Assim, teoricamente, para o público que aluga imóveis muito valorizados, o aluguel pode ser continuar a ser mais 
interessante que a compra, mesmo que a taxa de juros caia alguns pontos. 
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Valor da parcela mensal inicial (sistema Price de a mortização, juros pós fixados)

14% 13% 12% 11% 10% 9% 8%
10 1.203           1.161           1.120           1.079           1.038           998              959              
20 947              897              847              798              749              702              655              
30 896             840             785             731             677             624             572             

Taxa de juros realPrazos (em 
anos)

Vamos considerar, numa estimativa conservadora, que 1) o valor médio destes domicílios 

alugados é R$50 mil, 2) que 20% deste valor será pago como entrada (e/ ou virá na forma de sub-

sídio do governo), 3) 50% dos 8,88 milhões de famílias que alugam atualmente teriam interesse 

em comprar caso a parcela a pagar fosse menor que o aluguel e que 4) 50% destas famílias inte-

ressadas teriam condições de comprovar renda e histórico de crédito adequado para conseguirem 

crédito habitacional. Considerando todas estas hipóteses, teríamos um potencial de crescimento 

da carteira de crédito habitacional de: 

( ) ( ) 96 1004,71$%50%501088,8%201000.50$ ∗=∗∗∗∗−∗ RR

 Considerando que o estoque da carteira habitacional do Brasil era, em janeiro de 2009, 

R$64,37 bilhões de reais50, aproveitar este potencial de 71,04 bilhões resultaria num crescimento 

de 110% da carteira e a relação crédito habitacional/PIB saltar de 2,26% para 4,75%. 

5.2.2 Reforma 

A manutenção do estoque de domicílios através da reforma também representa um canal 

de crescimento do crédito habitacional sem que necessariamente este estoque aumente. Mantendo 

a presunção de que apenas as famílias que habitam domicílios construídos com materiais duráveis 

têm renda para fazer reformas, teríamos 52,15 milhões de domicílios que precisam ocasionalmen-

te de reforma (veja o leitor a figura 33, que mostra quais foram os domicílios considerados nestes 

52,15 milhões).  

                                                
50 Segundo a série 2047 do Bacen. Inclui crédito livre e direcionado. 
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Figura 32 – Domicílios considerados para a estimação do potencial de crescimento do crédito habitacional via 

reforma 

Fonte: Microdados da PNAD 2007. 

Novamente assumindo uma postura conservadora e assumindo como verdade que um 

domicílio precisa de pelo menos uma reforma de 30 em 30 anos, seria de se esperar que no Brasil 

houvessem cerca de 1,738 milhão de reformas por ano (52,15 milhões de domicílios dividido por 

30 anos). Se apenas um décimo destas reformas fosse financiada, teríamos um potencial de 173,8 

mil novas concessões nesta modalidade a cada ano. 

Mantendo a hipótese conservadora do exercício anterior de que o valor médio da moradia 

é R$ 50 mil reais, e assumindo que uma reforma a cada 30 anos exigiria um gasto de pelo menos 

10% do valor deste imóvel (ou seja, R$ 5 mil), teríamos: 

833.173
10

1

30

1015,52 6

=∗






 ∗
 reformas financiadas por ano 

610166,869000.5$833.173 ∗=∗ R

Ou seja, sob estas premissas somente a reforma adicionaria anualmente 869 milhões à car-

teira de crédito habitacional, o que geraria um crescimento de 1,35% da carteira de crédito atual. 

No entanto, o financiamento para reforma ainda é uma modalidade pouco explorada. Em 

2008, mesmo após um crescimento de 74% em relação ao ano anterior (ver figura 34), foram 

concedidos apenas 349 financiamentos deste tipo no sistema SBPE (ou seja, apenas 0,2% do po-

tencial de 173,8 mil mencionados no parágrafo anterior). 

O crescimento deste mercado está diretamente associado ao crescimento da renda (que 

permite a construção ou reforma) e das facilidades de concessão de crédito, como acontece com o 

crédito habitacional para adquirir um imóvel já construído. 
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Fonte: Banco Central do Brasil (2009) 

5.2.3 Aumento do número de moradias por questões demográficas 

O potencial de crescimento do crédito habitacional não se limita à necessidade de redução 

do déficit habitacional das camadas mais baixas, à concessão de crédito para quem deseja sair do 

aluguel ou para quem deseja reformar sua moradia. Mesmo se fosse zerado o déficit habitacional 

e se a participação dos aluguéis no mercado imobiliário fosse muito baixa, haveria, ainda assim, 

espaço para o financiamento habitacional associado a questões demográficas. 

Experiências de outros países e a própria mudança de perfil da população brasileira mos-

tram que há possibilidades neste sentido. 

5.2.3.1 Crescimento vegetativo 

O crescimento vegetativo da população é, em si, um fator que gera crescimento do crédito 

habitacional. Tudo o mais constante, é de se esperar que o crédito habitacional cresça a uma taxa 

semelhante à do crescimento populacional para fazer frente à necessidade de novos domicílios. 

Neste sentido, o potencial de crescimento do crédito habitacional no Brasil, nos próximos anos, é 

maior que nos países desenvolvidos, devido ao fato de apresentar uma taxa de crescimento vege-

tativo maior (veja figura 35). A partir da década de 40 dos anos 2000, no entanto, este canal de 

crescimento da carteira de crédito deve se esgotar.
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Fonte: Organização das Nações Unidas (2009). 

5.2.3.2 Transição demográfica ainda em curso 

Echevarria e Eguia (2002, p. 31), em estudo econométrico sobre os efeitos da mudança do 

perfil etário da população espanhola entre 1964 e 1997 sobre o investimento residencial, concluí-

ram que efetivamente esta mudança causou um aumento do investimento residencial, ainda que 

os autores tenham feito numerosas observações sobre a qualidade dos dados. Os autores conclu-

em, sem surpresa, que o maior percentual do investimento residencial é feito por indivíduos entre 

22 e 57 anos. 

O envelhecimento da população brasileira (ilustrado na figura 36 pela distribuição etária 

atual e pela distribuição etária daqui a 30 anos) também tende a levar a um aumento da demanda 

por novas moradias, já que os filhos têm necessidade de novas casas antes da morte dos pais. A-

tualmente, parte significativa das casas próprias são obtidas através de herança. 
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Figura 35 – Pirâmide etária brasileira em 2009 e em 2039 

Fonte: Projeção do IBGE 

Meyer (2006, p. 1), em excelente trabalho sobre oportunidades e riscos das mudanças de-

mográficas para o planejamento de empreendimentos residenciais, compara as três fases de tran-

sição demográfica brasileira com a demanda residencial em cada época. O autor estima que, já 

um 2010,  

a coorte da primeira onda [de transição demográfica; os nascidos entre 1945 e 1965] estará com 
idade entre 65 e 45 anos. Sua porção superior, que é bem menor, estará entrando na etapa do ci-
clo de vida da família de ninho vazio e sobrevivente solitário. Reunido com o restante da coorte 
superior haverá um importante incremento na demanda de idosos. Mas desta vez além do 
crescimento pelo topo, devido à redução da mortalidade, começa a incorporar o crescimento 
pela base, resultado do deslocamento de uma coorte ampla originada na expansão da natalidade 
do pós-guerra e sua chegada à maturidade. O novo perfil etário que se vislumbra aponta para 
uma ampliação do período de vida pós-filhos. [grifos meus] 

O autor aponta que os filhos jovens deixando os lares dos pais representam um potencial 

para o crédito imobiliário. Sobre os filhos que estarão em 2010 com idade entre 20 e 30 anos, o 

autor afirma: 

Esta é a coorte mais ampla de todo o histórico de desenvolvimento da pirâmide etária. Sua 
ascensão ao longo da pirâmide vai redimensionando todos os mercados. Foi esta coorte a res-
ponsável pelo boom da demanda por cursos universitários na virada do milênio. Mas é curta e 
seguida da mais profunda inflexão da pirâmide em mais de um século. Como empreendimentos 
de base imobiliária tem um longo ciclo de produção, quando certos submercados por onde pas-
sar esta onda, se revelarem sucessos de venda, poderá animar a indústria a concentrar esforços 
na preparação de lançamentos de produtos que encontrarão o vale demográfico que a sucede. É 
fonte de grandes oportunidades e riscos. A mais saliente onda e o mais pronunciado vale da 
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nossa história demográfica contemporânea está [sic] entrando no mercado. A evolução do 
comportamento destes dois segmentos de mercados necessita ser monitorada de perto pa-
ra ajustar o “timing” dos projetos, para cada local e perfil social. [grifos meus] 

Ou seja, aqui cabe repetir o argumento da seção 5.2.3.1: o envelhecimento da população é 

um canal de crescimento do crédito habitacional no momento atual da transição demográfica da 

população brasileira, mas deverá diminuir consideravelmente sua contribuição para este cresci-

mento ao longo das próximas décadas. 

5.2.3.3 Queda da relação pessoas por domicílio 

No mundo contemporâneo, a queda do número de pessoas por domicílio é uma tendência 

muito visível e tende a fazer com que a demanda por moradias cresça a taxas maiores que o cres-

cimento vegetativo (WSROC, [2002?]). Além disso, esta tendência faz com que seja demandado 

um novo tipo de moradia (em geral, menor). A figura 37 mostra que o Brasil tem uma relação de 

pessoas por domicílio alta em comparação a países desenvolvidos. 
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Fonte: extraído de Proxenos ([2004?]) 

A queda do número de pessoas por domicílio pode ocorrer por muitos motivos, alguns dos 

quais já comentados nas seções anteriores: a transição demográfica, por exemplo, tende a gerar 

domicílios com apenas um casal de aposentados, ou mesmo de um(a) idoso(a) viúvo(a). No en-

tanto, há fatores não relacionados à transição demográfica que merecem esta seção separada. 
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Um destes fatores é o aumento do número de divórcios. O número de famílias apenas com 

um dos pais e os filhos, ou sem filhos (porque os filhos moram com o ex-cônjuge), tende a criar 

maior demanda por habitação, e, portanto, por crédito habitacional. 

O segundo fator é a redução da desigualdade de renda (um processo muito intenso nos úl-

timos anos), que permite que algumas famílias ascendam à condição necessária para financiar sua 

moradia e saiam da condição de coabitação, por exemplo, diminuindo o adensamento excessivo 

de alguns domicílios. 

Outro fator que merece menção é a demanda por moradias estudantis, conhecidas como 

“repúblicas”, ou, por semelhança, a demanda por moradias para trabalho para pessoas que traba-

lham em uma cidade durante a semana e voltam á sua família no fim de semana. À medida que o 

ensino superior se torna mais comum, é de se esperar também que cresça a demanda por moradi-

as deste tipo. Carvalho e Oliveira ([2006?]), em artigo sobre a verticalização na pequena cidade 

de Viçosa-MG, a partir da década de 70, em função das demandas por moradia estudantil, afir-

mam: 

Em Viçosa, cidade de aproximadamente 70.000 habitantes localizada na Zona da Mata de Mi-
nas Gerais, o processo de ocupação do espaço urbano está intimamente relacionado com a 
implantação e expansão da Universidade Federal de Viçosa (UFV).[...] 

Estudo realizado por Oliveira & Carvalho (2006) indicou que o direcionamento do mercado 
imobiliário para atender à demanda por moradia estudantil tem modificado a tipologia dos edi-
fícios de apartamentos em Viçosa, na tentativa de adaptá-los ao modo de morar da população 
estudantil, dentre elas o fato de se constituir como uma população flutuante, que permanece 
na cidade pelo período de aproximadamente 5 anos. [grifo meu]

Por fim, o crescimento da renda permite que mais famílias tenham casas de campo ou de 

praia, que podem ser financiadas (e reformadas, se for o caso) se as condições forem favoráveis. 

5.3 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EXPANSÃO DO CRÉDITO HABITACIO-

NAL 

Silva (2007, p. 22), citando Bacen (2007), afirma que “desde sua criação até os dias de 

hoje o SFH tem como principais fontes de recursos a poupança voluntária proveniente do SBPE e 

a poupança compulsória dos recursos do FGTS”. A expansão do crédito habitacional no Brasil 

exige, logicamente, a expansão dos recursos aplicados neste mercado. Há recursos disponíveis? 
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Para Giambiagi e Nascimento (2008, p. 12), sim. No curto prazo os recursos direcionados 

são suficientes para garantir a expansão do crédito habitacional. 

As avaliações recentes dão conta de que o volume de recursos disponíveis no FGTS e na cader-
neta de poupança destinados a outra finalidade que não o crédito imobiliário somava em 2007 
aproximadamente R$ 180 bilhões. Um valor que, se aplicado em sua totalidade para o financi-
amento à habitação, elevaria o crédito habitacional dos atuais 2% para algo próximo de 7% do 
PIB. Certamente, trata-se de uma projeção exagerada, na medida em que, devido às incompati-
bilidades de prazos entre depósitos e saques e os riscos de liquidez inerentes à mutualização dos 
depósitos do FGTS e da poupança, obrigaria a manutenção de uma parcela substancialmente lí-
quida de recursos. 

Por outro lado, tais disponibilidades parecem ser suficientes para garantir a expansão do 
crédito em um horizonte de três a cinco anos, de forma que nesse intervalo de tempo, a am-
pliação do crédito imobiliário, a princípio, não teria na escassez de recursos uma barreira im-
portante. [grifo meu] 

De fato, conforme já foi explicado na seção 4.3.3, ao longo dos últimos anos uma parte do 

FCVS deixou de ser utilizado no cumprimento da exigibilidade da poupança. Com isso, a dife-

rença entre os recursos disponíveis e os efetivamente utilizados aumentou (veja figura 38, que 

mostra que há sobra de recursos para utilização em financiamento habitacional).  

Valores em milhões de reais de janeiro de 2009, corrigidos pelo IPCA
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Figura 37 – SBPE: diferença entre o montante de recursos disponíveis e sua efetiva utilização 

Fonte: CBIC Dados (2009). 

É interessante notar que esta “sobra” de recursos considera que um dos usos é o depósito 

compulsório de 20% dos recursos da poupança. Ou seja, se o depósito compulsório diminuísse 

em prol do aumento do direcionamento dos recursos para financiamento imobiliário, a “sobra” de 



131

recursos mostrada na figura 38 seria ainda maior. No entanto, conforme afirmou51 o superinten-

dente técnico da Abecip, José Pereira Gonçalves, o Banco Central é “muito reticente” em reduzir 

os níveis de compulsórios, portanto não é crível esperar que o faça no curto prazo. 

Uma questão mais profunda que se coloca, no entanto, é a necessidade da existência de 

recursos direcionados para o crescimento do crédito habitacional, principalmente para a baixa 

renda. Conforme se discutiu na seção 5.1, existe necessidade de subsídio para a classe de renda 

baixa. No entanto, este subsídio não necessariamente precisa vir na forma de crédito direcionado, 

conforme se pode verificar no caso do Chile. 

Também na opinião de José Pereira Gonçalves (e da autora deste trabalho), a redução 

drástica da exigibilidade do uso da poupança para crédito habitacional, integrada a uma mudança 

normativa que focasse o uso de uma menor exigibilidade apenas à classe de renda baixa (veja 

seção 5.4.8), não extinguiria o crédito habitacional no país. Muito ao contrário: a diminuição da 

rigidez das condições de empréstimo aumentaria a atratividade do setor, deste que o governo 

mostrasse comprometimento com a estabilidade econômica (como tem mostrado na última déca-

da) e com a melhora institucional. 

5.4 PRINCIPAIS BARREIRAS AO DESENVOLVIMENTO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

NO BRASIL 

Conforme já foi comentado, existe um conjunto de barreiras que, se eliminadas, devem 

impulsionar o crescimento do setor imobiliário nos próximos anos, levando o país a alcançar pe-

netração de crédito / PIB de países mais maduros neste segmento de crédito, como México e Chi-

le. Pode-se citar, entre essas barreiras:  

5.4.1 Estabilidade econômica 

Conforme já foi comentado no capítulo 1 e reforçado pelos exemplos do Brasil e de ou-

tros países, a estabilidade econômica é condição primordial para a manutenção das taxas de ina-

dimplência em níveis normais – ou seja, para os investidores, ela é condição essencial para garan-

tir o retorno do capital investido. Por isso, Carneiro e Valpassos (2003, p. 91) enfatizam bem este 

ponto: 
                                                
51 Informação verbal obtida pela autora em fevereiro de 2009. 
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Um agente, ao oferecer seus recursos para o financiamento hipotecário de longo prazo, está 
comprando uma aposta na estabilidade econômica, com efeitos diretos sobre o fluxo de caixa 
contratado. E esta é uma aposta na qual o apostador não pode exercer nenhuma influência 
no resultado final. [grifo meu] 

Os mesmos autores, comentando sobre a formação do prêmio de risco da atividade de 

concessão de crédito hipotecário no Brasil, afirmam que  

em função da experiência recente de desorganização institucional e hiperinflação, a principal 
preocupação dos agentes financiadores de longo prazo deve-se à pouca confiança que se deposi-
ta no compromisso dos governos em geral em relação à manutenção do esforço voltado para a 
consolidação da estabilidade monetária. 

Existe largo consenso sobre este ponto na literatura. Por isso, Giambiagi e Nascimento 

(2008, p. 7), comentando sobre a estabilização da economia brasileira, afirmam que: 

É natural esperar que, ao longo dos próximos anos, sobretudo considerando a elevação da clas-
sificação de risco do país a grau de investimento, ocorra um gradual deslocamento das aplica-
ções rumo a outras modalidades que não as tradicionais, uma vez que a rentabilidade esperada 
pela aquisição de títulos públicos não deverá atingir os níveis observados até recentemente. As-
sim sendo, é esperado que os investidores se voltem gradualmente para alternativas com prazos 
maiores de maturação e nessa situação pode-se esperar uma valorização dos imóveis e, no rasto 
disso, uma intensificação das atividades da construção civil. 

E ainda (p. 8) 

a ocorrência simultânea de taxas de inflação baixas e estáveis, redução das taxas de juros reais e 
diminuição da relação dívida pública/PIB cria um vasto espaço de expansão para essa moda-
lidade de crédito nos próximos anos. [grifo meu] 

5.4.2 Altas taxas de juros nominal e real 

Importa perceber, em primeiro lugar, que à medida que os juros dos financiamentos forem 

baixando, há uma tendência de diminuição do número de aquisições e construções feitas com 

capital próprio, e portanto, um crescimento do crédito habitacional. 

A experiência internacional mostra que boom do crédito imobiliário só ocorreu após taxas 

de juros cair abaixo dos 10%. Isso ocorreu em países como Espanha, Chile e México. Enquanto 

os juros não caírem abaixo desse patamar, a oferta deste mercado estará condicionada as exigibi-

lidades de repasses para o setor, e o Governo tem forçado os bancos a emprestar montante maior 

recursos (via FCVS). A demanda neste contexto é ínfima, concentrada no topo da pirâmide (clas-

se média alta). 
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De acordo com projeções de mercado (pesquisa Focus do BC), a taxa básica de juros deve 

atingir os 9,75% já em 2009 e permanecer nesse patamar nos próximos quatro anos (veja figura 

39). Ou seja, o espaço para o crescimento do financiamento habitacional aumentou e pode au-

mentar mais dependendo da trajetória futura da dívida pública (porque a rentabilidade dos títulos 

públicos define o piso para a taxa de juros nacional). 
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Mediana das projeções para a taxa Selic no final de cada ano (pesquisa Focus de 06 de março de 2009)
Taxas de juros reais (calculada a partir da equação de Fisher e do IPCA, efetivo ou projetado)

Projeções para a Selic e para o IPCA coletadas pelo 
Banco Central e publicadas na pesquisa Focus de 13 
de março de 2009

Figura 38 - Taxa over-Selic no final de cada ano (dados efetivos e projeções) 

Fonte: Banco Central do Brasil 

O aumento de competitividade entre os bancos, dada a possibilidade de cross-selling de 

produtos e fidelização de clientes por longo período de tempo tendem também a contribuir para a 

redução das taxas de aplicação. Pesquisas mostram que produtos mais vendidos em conjunto com 

crédito imobiliário são cartão de crédito e seguros (saúde e contra desemprego). 

5.4.2.1 A remuneração da caderneta de poupança 

A remuneração fixa da poupança (6%+TR ao ano, isento de imposto de renda), o principal 

funding de recursos para a habitação no Brasil atualmente, pode ser, nos próximos anos, uma 

séria ameaça à tendência de queda das taxas de aplicação, e, portanto, uma barreira ao desenvol-

vimento do crédito habitacional. 

Nos últimos anos, devido à expressiva queda da taxa Selic, a rentabilidade da Selic e da 

poupança se aproximaram, como mostra a figura 40. Isto causou uma forte migração de recursos 

aplicados nestes títulos públicos para a caderneta de poupança, o que sinaliza que a rentabilidade 

desta forma de aplicação ficou relativamente mais interessante.  



134

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jan-00 set-00 mai-01 jan-02 set-02 mai-03 jan-04 set-04 mai-05 jan-06 set-06 mai-07 jan-08 set-08

Diferencial de rentabilidade entre "Selic livre de IR" e "caderneta de poupança", em pontos percentuais (eixo esquerdo)

Crescimento interanual do saldo da caderneta de poupança, em termos reais (eixo direito)

Figura 39 – Diferencial de rentabilidade de Selic e poupança e evolução do saldo real da poupança, jan/2000 a 

jan/2009 

Fonte: Bacen (2009).  
Nota: A alíquota de imposto de renda considerada foi 22,5%, que é a mais adequada quando se considera que os 
recursos serão resgatados antes de 6 meses. 

Como a taxa de aplicação de um empréstimo, habitacional ou não, deve ser sempre maior 

que a taxa de captação (no caso, a remuneração da poupança), para garantir a remuneração do 

emprestador, uma taxa de captação alta significa automaticamente que a taxa de aplicação tam-

bém o será. Assim, no caso do crédito direcionado para habitação, a taxa de aplicação na verdade 

tem limite mínimo, que é a própria remuneração da poupança. Assim, se o interesse for ampliar o 

acesso à casa própria, a rentabilidade garantida da poupança deve ser reduzida. 

Essa discussão se tornou muito intensa recentemente, devido à abrupta queda da taxa Se-

lic no começo de 2009 (corte de 100 pontos em uma reunião e 150 na reunião seguinte, o que 

trouxe a taxa de juros real para o menor nível da série histórica). A decisão de mudar a rentabili-

dade da poupança é uma decisão difícil em termos políticos, pois deve causar incompreensão 

popular. No entanto, é necessária tanto sob o ponto de vista da ampliação do crédito habitacional 

quanto sob o ponto de vista da eficácia da política monetária (pois se a rentabilidade da Selic for 

menor que a da poupança, afrouxamentos monetários adicionais não terão efeito sobre a econo-

mia). 

5.4.3 Arcabouço Legal  
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Leis claras e cumprimento de contratos são os requisitos mais importantes para emprésti-

mo habitacional que para outras modalidades, dada a natureza de longo prazo dos contratos. Re-

formas na legislação neste sentido foram realizadas desde 2001, mas ainda podem ser melhora-

das. São exemplos de avanços a alienação fiduciária e o patrimônio de afetação, já explicados nas 

seções 3.6 e 3.7. 

Palermo (2006, p. 1) resume bem este problema: 

A falta de confiabilidade quanto à maneira pela qual o crédito imobiliário é negociado no Bra-
sil, pressupõe a existência de uma série de problemas relacionados ao desenvolvimento de polí-
ticas públicas efetuadas em ambientes institucionais propícios ao gerenciamento do risco ine-
rente à oferta deste tipo de crédito. 

O elevado volume de demandas judiciais demonstra claramente o alto grau de falibilidade 
institucional existente. Fatores referentes à instabilidade econômica dos agentes contratantes e 
contratados repercutem de modo negativo nestas ações. Estes fatores, aliados à morosidade sis-
têmica quanto às decisões de mérito das questões controversas, alavancam a situação a patama-
res insustentáveis. [grifo meu] 

Ou seja, além da redução das taxas básicas de juros (conforme explicado na seção anteri-

or), para que a taxa de aplicação caia é necessário diminuir o prêmio de risco da operação, permi-

tindo assim uma queda do spread da operação. A melhora do arcabouço legal é um passo neces-

sário e muito importante na diminuição deste risco.

5.4.4 Inexistência de uma base de dados unificada de imóveis:  

A compra de um terreno ou imóvel no Brasil exige que o comprador consulte inúmeros 

órgãos para garantir a segurança jurídica da operação. Por exemplo, o comprador deverá consul-

tar a prefeitura do município para verificar pendências, a justiça para comprovar a inexistência de 

dívidas do devedor e/ou penhoras do terreno/imóvel a ser negociado, entre outros. Virtualmente, 

seria necessário obter uma certidão negativa de débito do vendedor nos cartórios de cada um dos 

cinco mil municípios brasileiros para se ter certeza de que a compra não seria invalidada por uma 

ação judicial. Torna-se imperioso, portanto, que haja uma ação no sentido de unificar no Registro 

de Imóveis todas as informações relevantes ao comprador. Tal ação aumentaria o interesse do 

investidor no mercado imobiliário, tal como aconteceu em outros países. 

Idoeta (1996, p. 2) afirma que “o Cadastro Imobiliário Municipal, na grande maioria dos 

município brasileiros, é utilizado tão somente para a cobrança de impostos”, enquanto “o Regis-

tro de Imóveis [...] baseia-se em um sistema descritivo das características dos imóveis sem qual-
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quer vinculação geográfica de localização, o que permite superposição de registros.”. Desta for-

ma, conclui, “a estrutura fundiária real, materializada sobre o chão e sua representação nos cadas-

tros imobiliários municipais e nos registros de imóveis em geral guardam diferenças gritantes que 

se traduzem por diversos tipos de ônus, tanto para a sociedade como um todo, como para os pro-

prietários dos imóveis.” 

Farias e Peixoto (2006, p. 2) apontam para problemas muito semelhantes aos apontados 

por Ideota (1996) dez anos antes, e acrescentam que, além de os cadastros não refletirem as ca-

racterísticas físicas do imóvel, a obtenção de dados confiáveis é dificultada pelo fato de muitos 

órgãos de diversas esferas do governo serem responsáveis por dados do imóvel: 

No Brasil, o Poder Judiciário Estadual, por meio do Registro de Imóveis, e o Executivo Muni-
cipal, notadamente secretarias de fazenda ou finanças e de obras, planejamento ou urbanismo, 
dividem atribuições atuando sobre o mesmo objeto: o imóvel, seja na forma de lote, edificação, 
unidade ou mesmo fração destes. 

Enquanto os serviços de Registro de Imóveis têm como responsabilidade registrar transações 
imobiliárias junto às matrículas dos imóveis, cabe às prefeituras a aprovação dos projetos de 
parcelamento da terra, o licenciamento de construções, além de necessitar, para finalidades tri-
butárias e patrimoniais, que seu cadastro imobiliário seja o mais atualizado possível. 

Para eliminar ou minimizar as diferenças entre as características físicas do imóvel e seu 

cadastro público, Idoeta (1996, p. 3) sugere a elaboração de um cadastro técnico municipal, defi-

nido como um “conjunto de arquivos com base na unidade imobiliária com multifinalidades 

[sic].”. Este cadastro deveria substituir os “atuais cadastros imobiliários” e ser montado com uma 

posição segura de cada informação a partir de uma rede de marcos geodésicos. Ainda, ressalta o 

mesmo autor (p. 4), “a atualização [das informações contidas no cadastro] deve ser permanente”, 

e, com a possibilidade de possibilidade de informatização total do sistema de cadastro”, as infor-

mações podem ser estruturadas “para funcionar em rede entre os diversos órgãos da municipali-

dade”. 

O cadastro com múltiplas finalidades também é proposto por Farias e Peixoto (2006, p. 

5). Estes autores, citando Davis Jr. (2005), afirmam que neste tipo de cadastro três distintas vi-

sões de mundo (objeto do estudo) são contempladas: cadastral, legal e tributária (ver tabela 22). 

“Na representação do lote em um Sistema de Informações Geográficas elas se reduzem a duas, 

uma vez que a visão tributária oscila entre a cadastral e a legal.” 

Tabela 22 - Relação entre cadastros, visões e representação 
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Cadastros Visões Representação 
Geométrico Cadastral 
Econômico Tributário 

Lote real 

Jurídico 
Fiscal 

Legal Lote legal 

Fonte: adaptado de Farias e Peixoto (2006, p. 5) 

As dificuldades de implantação deste cadastro, no entanto, são inúmeras. Os mesmos au-

tores Farias e Peixoto (2006, p. 7) afirmam que  

Para a real concretização desta integração das informações entre cadastros serão necessárias ne-
gociações institucionais, acordos para alterações de procedimentos e até mesmo novas legisla-
ções normativas. 

5.4.5 Da dificuldade de obtenção de dados 

Os dados sobre o mercado habitacional no Brasil, ainda hoje, são escassos ou não têm a-

brangência nacional. A dificuldade ou a impossibilidade de obtenção de dados, principalmente 

séries históricas longas, prejudica uma análise mais detalhada do mercado habitacional. Basica-

mente, as fontes mais importantes de dados são: 1) o Banco Central do Brasil, que, por exercer 

rigoroso controle sobre as operações de crédito, dispõem de algumas séries históricas mensais 

que remontam a 1988 e outras que começam em 2000; 2) a CBIC – Câmara Brasileira da Indús-

tria da Construção, que controla e disponibiliza dados sobre os recursos para financiamento habi-

tacional, e 3) a ABECIP - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupan-

ça, que disponibiliza dados mais detalhados sobre concessões de crédito, mas apenas para associ-

ados.  

A dificuldade de obtenção de dados prejudica os estudos acadêmicos, mas tem impacto 

ainda maior sobre os investimentos. Carneiro e Valpassos (2003, p. 109), comentando sobre a 

forma de incluir alguns riscos (especificamente o pré-pagamento, comentado na seção 1.2.8) na 

análise do investimento, afirmam que “a forma de incluir esses dados na análise é através de uma 

vasta série histórica, onde se torne possível identificar a probabilidade de pré-pagamentos de cer-

tos candidatos de acordo com sua situação atual”. No entanto, inexiste no Brasil tal série históri-

ca, como inexistem tantas outras. Notadamente, inexiste no Brasil uma série histórica de preço e 

número de imóveis vendidos, o que prejudica imensamente uma análise de viabilidade de qual-

quer investimento no setor. Além disso, os poucos dados sobre as características dos mutuários 

são disponibilizadas apenas em base anual (através da pesquisa PNAD, do IBGE), não mensal. 
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Por isso, não surpreende que os autores, comentando em outra parte da obra sobre o bom 

funcionamento do sistema segurador de hipotecas, citem a “disponibilidade de dados” como um 

dos pré-requisitos de mercado necessários tal funcionamento. E explicam (p. 92): 

[...] De forma a permitir análises cuidadosas dos riscos envolvidos, é essencial disponibilizar sé-
ries históricas em grande quantidade, principalmente no que se refere às características dos mu-
tuários, da evolução dos preços dos imóveis financiados e da performance dos conjuntos de le-
tras hipotecárias securitizadas anteriormente. 

E reforçam esta mesma visão mais adiante (p. 93): 

[...] em virtude do curto período de estabilidade monetária no país, e que ainda não propiciou os 
ganhos esperados em relação ao desenvolvimento do mercado secundário de hipotecas, as séries 
de dados disponíveis sobre o setor são praticamente inexistentes. Tanto em relação à evolução 
da capacidade de pagamento dos mutuários no longo prazo, quanto em relação ao preço dos 
imóveis dados em garantia, não há dados suficientes que permitam a adoção de modelos 
consistentes de estimação dos riscos, principalmente os de inadimplência e pré-pagamentos. 
[grifo meu] 

Givisiez, Oliveira e Rios Neto (2008, p. 3), comentando sobre conceitos de déficit habita-

cional, também enfrenta a problemática de obtenção de séries históricas longas e foi obrigado a 

modificar o conceito de déficit habitacional da Fundação João Pinheiro (comentado na seção 4.3) 

para prosseguir o estudo:  

[...] procedimentos de projeção exigem séries históricas longas que possam ser modeladas por 
variáveis externas às estimativas. [...] A impossibilidade de compatibilização do déficit habita-
cional [calculado pela Fundação João Pinheiro com o próprio estudo], em uma série histórica 
longa o suficiente para projeção de tendências, inviabilizou o uso de conceitos rigorosamente 
idênticos. [grifo meu] 

Assim, faz-se necessária a criação e disponibilização de uma base de dados mais ampla 

para facilitar o planejamento de investimentos de longo prazo como são os imobiliários. Em par-

ticular, a criação de uma base unificada e informatizada de dados de imóveis (seção 5.4.4) facili-

tará bastante este processo. Igualmente, a conversão da PNAD de anual em trimestral, projeto que 

o IBGE pretende implantar ao longo dos próximos anos, promete aumentar a disponibilidade de 

dados sobre a população. 

5.4.6 Da falta de foco das políticas subsídio ao financiamento habitacional 

Köhler (2003, p. 2) faz cuidadoso trabalho acerca das iniciativas governamentais que vi-

sam a prover habitação ao segmento de baixa renda. Para este autor,  
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Observa-se que, no Brasil, a intervenção estatal no setor de habitação não só é considerada de-
sejável, a priori, como também não há muita preocupação em delimitar o alcance e os ob-
jetivos dessa intervenção. A falta desse enfoque crítico explica, em parte, dois dos grandes 
problemas hoje presentes na política habitacional: a) a concessão de benefícios à população de 
classe média, em claro prejuízo dos realmente necessitados; e b) insegurança jurídica para os 
investidores, em razão da suspensão ou revogação de cláusulas contratuais pelo Judiciário. Nes-
se tipo de intervenção, em geral, é alegada a função social da habitação, sem que se faça qual-
quer distinção relativa ao valor ou ao padrão do imóvel que provocou a disputa. Esse compor-
tamento inibe a concessão de financiamentos para novos pretendentes. [grifos meus] 

Ou seja, para este autor, não só falta foco para a política habitacional brasileira, como 

também esta falta de foco traz prejuízos (custos) para o sistema de financiamento habitacional – 

exatamente o contrário do que a literatura recomenda (veja seção 1.2.9). Desde sua fundação, o 

SBPE teria mudado de foco, da classe de renda baixa para a classe média-alta de renda, por di-

versos motivos, dentro os quais o autor destaca os altos custos do sistema de intermediação, que 

levam e spreads elevados (com os quais a classe de renda baixa não pode arcar) e elevados custos 

fixos de transação (como contratação e manutenção dos contratos), que “requerem transações de 

maior valor unitário para sua cobertura”. O autor discorre didaticamente sobre os subsídios “ocul-

tos” (por exemplo, ao permitir que CRIs contem na exigibilidade da poupança, na verdade está se 

transferindo o subsídio do SFH também para o SFI) e os critica (p.15). 

Carneiro e Valpassos (2003, p. 133) não são tão duros na crítica, mas afirmam que “todos 

os países que conseguiram, ao longo dos anos, combater a falta de moradias para a população de 

baixa renda, o fizeram através de concessão explícita à aquisição de unidades”. No caso do Bra-

sil, os autores sugerem que a melhor forma de atuação do setor público seria no “combate à prin-

cipal ineficiência do mercado, que é a superestimativa [sic] do prêmio de risco da operação, que 

afasta fontes autônomas de capitais”. 
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6 CONCLUSÃO 

Bertrand M. Renaud, professor e ex-conselheiro responsável pelas políticas imobiliárias 

do Departamento de Mercado de Capitais do Banco Mundial, é autor de vasta bibliografia sobre 

financiamento habitacional. Ele reconhece (2004, p. 5) pelo menos cinco questões estruturais na 

discussão sobre a política de financiamento habitacional a ser adotada em qualquer país: 1) tama-

nho do mercado, 2) estabilidade macroeconômica, 3) infra-estrutura do mercado financeiro (e 

questões legais relacionadas ao desenvolvimento desta), 4) possibilidade de precificação dos ris-

cos deste mercado e 5) mecanismos de longo prazo52.  De uma maneira ou outra, estas questões 

foram abordadas neste trabalho. 

Como acontece a qualquer investimento de longo prazo, o investimento em habitação re-

quer estabilidade macroeconômica para evitar desequilíbrios e garantir a previsibilidade de retor-

no e de capacidade de pagamento do financiamento. Não existe hipótese na literatura nem foi 

adotado por nenhum país modelo de financiamento habitacional que sobreviva, por exemplo, à 

hiperinflação, relacionada, na maioria dos casos, a descontrole do gasto público. Existem, no en-

tanto, modelos que sobrevivem à cenários de instabilidade moderada.  

Faço minhas as palavras de Carneiro e Goldfajn (2000, p. 6): 

Para que uma proposta de reformulação profunda das instituições de financiamento imobiliário 
tenha condições de sobreviver, é necessário que esta seja coerente com o ponto de vista das atu-
ais perspectivas de evolução do cenário macroeconômico e do sistema financeiro. Em particu-
lar, é essencial que sejam atendidos dois requisitos em qualquer proposta: não agravar o pro-
blema de endividamento público e não agredir a atual tendência à liberdade [ou seja, diminui-
ção da rigidez institucional] para as diferentes organizações institucionais dos diversos partici-
pantes da cadeia do financiamento imobiliário. [grifo meu] 

Neste sentido, o primeiro passo para o desenvolvimento do crédito habitacional no Brasil 

já foi dado: a busca e o esforço pela manutenção da estabilidade econômica. No entanto, resta 

ainda um longo caminho a ser percorrido para se conseguir diminuir custos de transação (como 

os de cartório), insegurança jurídica e, ao mesmo tempo, focar o subsídio na baixa renda para 

eliminar o déficit habitacional.  

                                                
52 Tradução livre. Do original em inglês: “This paper first discusses five recurring structural issues that need to be 
considered when proposing a mortgage market strategy: market size, macroeconomic stability, the degree of devel-
opment of financial market infrastructure, legal and structural path-dependency in the development of this financial 
infrastructure, the feasibility of domestic risk-based pricing for medium and long-term financial instruments.” 
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A recente crise imobiliária nos EUA inegavelmente coloca dúvidas sobre o nível de liber-

dade adequado para o sistema financeiro imobiliário. Na opinião da autora deste trabalho, é abso-

lutamente necessário se observar o tipo de subsídio concedido e seu foco. Qualquer subsídio o-

culto e com falta de foco, como a garantia implícita dada aos investidores pelas agências estatais 

nos EUA, que gerou um imenso sobreinvestimento em habitação (conforme explicado na seção 

2.1), tende a ser prejudicial. Além disso, parece que algumas limitações contribuem de maneira 

importante para reduzir o risco sistêmico, como a proibição ou o desincentivo a empréstimos ha-

bitacionais de valor igual ou superior à moradia dada em garantia.  

No entanto, independente desta crise, parece claro que os pilares do bom desenvolvimento 

de um sistema de crédito habitacional num país estável macroeconomicamente parecem ser dois. 

O primeiro é o subsídio direto e focado unicamente nos segmentos de renda baixa, tomando-se o 

cuidado de evitar o risco moral (moral hazard). Uma solução seria diminuir o direcionamento da 

poupança (por exemplo, de 65% para 40%), mas diminuir também o valor máximo do imóvel que 

pode ser financiado com estes recursos (por exemplo, dos atuais R$ 350 mil para R$150 mil). 

Isto aumentaria o foco da política, mas ainda assim não seria suficiente para eliminar o déficit 

habitacional. Para segmentos de renda extremamente baixos, que não têm acesso a crédito nem 

conta bancária, outras medidas, como o microcrédito e até a locação subsidiada, precisam ser 

pensadas. 

O segundo pilar do desenvolvimento é voltado principalmente (mas não só) para o finan-

ciamento às classes de renda média e alta. Um bom sistema de crédito habitacional não é excessi-

vamente rígido, mas garante a adequada regulamentação, de maneira que todos os riscos estejam 

a cargo dos agentes privados envolvidos (e não do governo). Uma questão central neste segundo 

pilar é diminuir o custo deretomada do imóvel em caso de inadimplência, e a alienação fiduciária 

foi um passo muito importante neste sentido. 

Nenhum dos dois pilares está ainda completamente desenvolvido no Brasil, nem parece 

perto disto. As tímidas modificações comentadas neste trabalho são positivas, mas a disponibili-

dade de dados ainda é pequena e a insegurança jurídica ainda é grande. Com isso, o risco do in-

vestimento de longo prazo (como é o do crédito habitacional em sua essência) continua alto.  
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Por fim, por mais que este trabalho não esgote o tema, ela procura contribuir no sentido de 

apresentar as principais barreiras ao desenvolvimento de um sistema de crédito habitacional efi-

ciente, justo e capaz de atender à demanda. 
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APÊNDICE A – LINHA DE COMANDO DO SOFTWARE R 

Este apêndice contém a linha de comando necessária para extrair os microdados da PNAD 2007. 

O software utilizado foi o R, um software livre disponível em http://www.r-project.org/.  

O próprio CD com microdados da PNAD contém alguns pacotes necessários à extração dos mi-

crodados. A linha de comando abaixo permite separar os dados e salvar um arquivo “.csv” na 

pasta C:\microdados.  

# carregando o dicionário para a PNAD 2007 

load("E:\\Leitura em R\\dicPNAD2007.RData") 

# trocando a opção de impressão de valores para mostrar até 22 dígitos 

options(digits=22) 

# carregando o pacote IBGEPesquisa 

library(IBGEPesq) 

# carregando o pacote survey 

library(survey) 

# local onde está o arquivo de dados em txt 

caminho.microdados <- file.path("E:","Dados","dom2007.TXT") 

# lendo os dados 

dados <- le.pesquisa(dicionario=dicdom2007, pathname.in=caminho.microdados, 

pathname.out="dados.Rdata", 

codi-

gos=c("UF","V0104","V0105","V0201","V0202","V0205","V0206","V0207","V0208","V0209",

"V4611","V4617","V4618","V4614","V4621","V4105","V4106","V4622","V0231"), 

no-

mes=c("UF","entrevista","moradores","espdomicilio","tdomicilio","ncomodos","ndormitorios","

cocupa-
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cao","aluguel","presta1cao","pesodom","Strat","UPA","renda","rendapc","scensitaria","tsetor","f

renda","tcomputador"), 

quant=142471) 

# tirando as entrevistas não realizadas dos dadose tirando os setores especiais (como presídios) 

onde a pesquisa foi realizada 

dados <- dados[dados$entrevista==1,] 

dados <- dados[dados$tsetor==0,] 

write.table(dados, file.path("c","microdados","todososestados.csv"), sep=",",row.names=F) 




