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Destaque-se no 
Mercado Imobiliário

A Certificação CA-600 é obrigatória! 
Até o final de 2015, 50% do profissionais que atuam 
exclusivamente na comercialização de produtos de 
crédito imobiliário terão que estar certificados, de 
acordo com a Autorregulação Bancária da Febraban.

As Certificações ABECIP estão também abertas aos 
demais profissionais e universitários.  Os exames são aplicados em 

parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas - FGV e podem 
ser realizados diariamente, de 
acordo com a disponibilidade 
de vagas. Encontre o Centro de 
Testes mais próximo em nosso 
site e faça sua inscrição! PROGRAME-SE PARA FAZER SUA CERTIFICAÇÃO ABECIP!

A Certificação CA-300 é essencial! 
Somente os correspondentes no país certificados  
têm autorização para encaminhar propostas de 
crédito imobiliário aos bancos.

Acesse o site da ABECIP, faça sua inscrição, agende sua 
prova e garanta o futuro do seu sucesso profissional!

CERTIFICAÇÃO ABECIP FAZ TODA A DIFERENÇA!
Eficácia Garantida. Competência Comprovada.



Editorial

Mais do que olhar a 
conjuntura muito delicada 
e o passado que impõe a 
autocrítica dos responsáveis 
pela política econômica, 
cabe lembrar que o Brasil já 
enfrentou desafios de grande 
magnitude e terá de se 
superar mais uma vez.
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Serão, pelo menos, dois anos 
difíceis até que o País possa 
voltar a crescer, acredita o 
economista José Roberto 
Mendonça de Barros, cujo 
escritório (MB Associados) 
estudou uma agenda positiva 
para o crédito imobiliário.
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de recursos para uma fase de 
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Costa Rezende.
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O desafio que se impôs esta 
edição da Revista do SFI é iden-
tificar como será possível reto-
mar o ritmo da atividade – em 
especial, no segmento imobiliá-
rio – depois de um período ex-
tremamente complexo da vida 
econômica e política, em que 
desponta a tentativa oficial de 
se livrar dos ônus impostos pela 
chamada Nova Matriz Macroeco-
nômica. Esta, uma mistura de fle-
xibilidade fiscal e monetária com 
câmbio valorizado que gerou um 
forte aumento do endividamen-
to público e o risco de piora da 
classificação de risco do País.

Vários textos tratam dos pe-
ríodos pré e pós-crise, como as 
análises dos professores Celso 
Martone e José Paschoal Rossetti, 
o artigo da especialista da FGV 
Ana Maria Castelo e a seção Ru-
mos, do presidente da Abecip, 
Octavio de Lazari Junior.

Ainda no plano macroeco-
nômico, o economista José Ro-
berto Mendonça de Barros, da 
MB Associados, estima em entre-
vista que a recessão durará dois 
anos, pelo menos. A MB desen-
volveu, há pouco, uma agenda 
positiva do crédito imobiliário, 
revelando que o principal desafio 
consiste em fortalecer a captação 
de recursos, com medidas como 
o estímulo à aquisição de LCIs 
por fundos de investimento. 

A reportagem de capa mos-
tra o papel de destaque que de-
verá ter, no Brasil, a Letra Imo-
biliária Garantida (LIG), versão 
nacional do covered bond, ob-

jeto de seminário internacional 
promovido pela Abecip que con-
tou com a ativa participação do 
European Covered Bond Coun-
cil (ECBC), representado por seu 
secretário executivo, Luca Berta-
lot. As regras da LIG são também 
abordadas pela advogada Maria 
do Carmo Marcondes, que trata 
da inclusão do papel no Direito 
Imobiliário Brasileiro e da im-
portância que poderá ter como 
instrumento de captação de re-
cursos externos para o segmento 
de incorporação do País.

A situação do mercado 
imobiliário é abordada em duas 
matérias desta edição. Primeiro, 
em entrevista, Abrão Muszkat, 
controlador da incorporadora 
you, inc., mostra que o mercado 
paulistano está em plena trans-
formação. Por um lado, oferece 
maior número de unidades de 
pequenas dimensões, próprias 
para quem quer morar nos gran-
des centros urbanos. Por outro, 
dados os elevados estoques, a 
tendência é conceder expressi-
vos descontos aos interessados 
na aquisição das moradias não 
vendidas ou objeto de distrato 
nos leilões promovidos pelas em-
presas do setor.

Em segundo lugar, Teotonio 
Costa Rezende trata com a pro-
fundidade requerida um assunto 
crucial: o desequilíbrio entre a 
oferta e a demanda de recursos, 
após o período de euforia e aco-
modação do mercado. Os princi-
pais dilemas do crédito imobiliá-
rio são analisados por Rezende.

Sem perder de 
vista o futuro

eDitoriaL
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ntrevista

Futuro melhor após
o biênio de ajustes

José Roberto 
Mendonça de Barros

Economista

A travessia econômica será 
árdua tanto neste ano como no 
ano que vem (e é bom se pre-
parar para ela), mas a partir de 
2017 o País terá condições de 
retomar, sem euforia, o cresci-
mento, prevê José Roberto Men-
donça de Barros, um dos mais co-
nhecidos economistas brasileiros 
e sócio principal da consultoria 
MB Associados – que há pouco 
desenvolveu estudos sobre uma 
agenda positiva para o crédito 
imobiliário. 

O impacto da situ-
ação macroeconômi-
ca sobre o segmento 
de imóveis é inegável. 
“Mas também é inegá-
vel – alerta o econo-
mista nesta entrevista 
a Fabio Pahim Jr., edi-
tor da Revista do SFI 
– que dois fatos, pre-
vistos para o ano que 
vem, serão favoráveis 
ao setor: a redução do 
patamar inflacionário 
(de 9,3%, neste ano, 
para 5,4%, em 2016, 
como prevê a MB As-
sociados) e a abertura 
de espaço para a redu-
ção dos juros” (a esti-
mativa da consultoria 
é de que a taxa básica 
chegue a 14,5% ao 
ano, em 2015, antes 
de começar a cair).

Inflação menor e juros meno-
res facilitarão, em primeiro lugar, 
o ajuste do mercado imobiliário. 
Hoje, o setor vive uma situação 
paradoxal. No curto prazo, tem 
de enfrentar desafios complexos 
como a desova de estoques, a 
adequação da demanda à renda 
declinante das famílias e ao au-
mento do desemprego, que afe-
tam o grau de confiança daqueles 
que querem adquirir o imóvel 
próprio. Mas no longo prazo as 

perspectivas são diferentes – e 
melhores. Desponta um aspecto 
central: a necessidade de habita-
ção. Essa necessidade se aplica a 
novas famílias que se formam, a 
velhas famílias que precisam de 
imóveis maiores (ou menores) do 
que os atuais e a jovens que ini-
ciam a vida profissional e querem 
a habitação própria.

O estudo da MB Associados 
(ver box) está mais voltado para 
os aspectos financeiros ligados 

ao mercado imobiliário. 
Mas as questões macro-
econômicas são aquelas 
que mais influenciam os 
investimentos na produ-
ção de imóveis e a de-
manda dos comprado-
res finais. 

Como explica Men-
donça de Barros: “A 
economia deverá passar 
por recessão tanto neste 
ano como no ano que 
vem. O desajuste fiscal 
é grande e os ajustes mi-
croeconômicos também 
são importantes. Um 
bom exemplo é o se-
tor de petróleo, mas há 
também os problemas 
da infraestrutura em 
geral, como na energia 
elétrica. Há uma traves-
sia – ‘a travessia do de-
serto’ – a superar, sem 
refresco. Salvo pela me-

E

José Roberto, da MB: ‘travessia do deserto’
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lhoria do setor externo, não há 
fontes relevantes de crescimento 
econômico no horizonte visível. 
Volta-se a crescer em 2017 e 2018, 
mas serão cinco anos de queda 
do investimento”. 

Outro ponto relevante para 
o setor imobiliário: no futuro, 
a economia brasileira será bem 
diferente da atual. “E é isto que 
permite olhar para a frente com 
mais certeza”. Haverá, nota o eco-
nomista, mais abertura para o ex-
terior e maior presença privada. 
“Quando voltarmos a 
crescer, não será mais 
com base no capitalis-
mo de Estado”, pois o 
“capitalismo cabloco 
de Estado [um dos 
marcos presentes na 
história da economia 
brasileira] acabou, 
fracassou no princi-
pal, o estímulo ao in-
vestimento”.

A ênfase privada 
abre uma luz para 
o setor imobiliário. Nos 
últimos anos, o segmento 
de imóveis sentiu de per-
to os benefícios de uma 
melhora da regulação (via 
instrumentos como a alie-
nação fiduciária de bem 
imóvel, o patrimônio de afetação 
e a concentração dos ônus na ma-
trícula do Registro de Imóveis). 
“Além disso, há uma tendência 
de consolidação dos mercados – 
e, vencido o curto prazo, o setor 
habitacional terá boas condições 
para continuar crescendo”. Com 
a ajuda adicional do juro “um 
pouco mais civilizado, a partir do 
ano que vem, o que será favorável 
para a aquisição de moradias”.

Oportunidade – O Brasil de-
pende principalmente do que 
fizer internamente, mas os ven-
tos internacionais podem ajudar, 
acredita Mendonça de Barros. 
Ele vê na recuperação do merca-

do norte-americano uma “opor-
tunidade única” para o País. “O 
importante é aproveitar essa opor-
tunidade”, enfatiza. Uma pequena 
demonstração do que significa a 
desvalorização do real combina-
da com o aumento da demanda 
do mercado norte-americano foi 
constatada há alguns dias, em via-
gem ao Rio Grande do Sul: “Para 
os segmentos industriais de mó-
veis e de sapatos, a cotação do dó-
lar de R$ 3,20 é um ‘supercâmbio’ 
(se chegar a R$ 3,40, já será um 

‘sonho’). E são muitos os setores 
da indústria que vão se benefi-
ciar com a desvalorização do real 
e retomar expectativas favoráveis 
quanto ao futuro”, afirma.

Casas e carros – “Hoje, o maior 
impacto para o setor de imóveis 
vem da redução da demanda em 
decorrência da falta de emprego. 
Há, portanto, um problema con-
creto, que obriga o setor a dar des-
conto para vender”.

Alguns ensinamentos po-
dem vir de outros segmentos. O 
economista recomenda prestar 
atenção ao que ocorreu com a 
indústria automobilística (um se-
tor que a consultoria MB também 

acompanha de perto): “Quando 
a demanda começou a cair, por 
volta de 2010, o setor automobi-
lístico tentou turbinar as vendas. 
O IPI foi cortado, aumentaram 
os prazos de financiamento. Hou-
ve, portanto, uma antecipação 
de demanda – e é isso que ajuda 
a explicar a situação difícil atu-
al. Nos imóveis, isso ocorreu em 
grau muito menor. Mas é pre-
ciso prestar atenção aos efeitos 
de longo prazo dos leilões que 
ocorrem hoje. Com descontos 

de 25% a 30% sobre 
os preços pedidos an-
teriormente, eles tam-
bém podem significar 
uma antecipação da 
demanda”.

A captação das 
cadernetas – Entre 
os desafios do setor 
imobiliário, um dos 
principais diz respeito 
ao funding proporcio-
nado pelas caderne-
tas de poupança, cujo 

comportamento foi bastante 
favorável até 2014. “A boa 
notícia é que, com inflação 
menor, há uma oportunida-
de para o Banco Central dar 
uma boa ‘baixada’ nas taxas 
de juros – e a única questão 

é saber se conseguirá fazer isso. A 
redução dos juros é o grande re-
fresco do ano que vem. Por isso, 
quando se fala em recomeçar o 
crescimento em 2017, é porque 
2016 deverá ter esse aspecto po-
sitivo. Além disso, inflação menor 
reduz a erosão salarial. Muita gen-
te vai estar em situação melhor”. 
Entre os senões, Mendonça de 
Barros alerta para a concorrência 
no mercado de captação de re-
cursos que começa a ser feita pelo 
Tesouro Direto, cujo número de 
aplicadores é crescente (“chega a 
centenas de milhares e já se apro-
xima do número de investidores 
individuais em ações”). 
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“Quando voltarmos a crescer, não 
será mais com base neste capitalismo 
cabloco de Estado que fracassou no 
principal, o estímulo ao investimento”
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A economista Maria Cristina Mendonça 
de Barros foi quem conduziu, como sócia da 
MB Associados, o estudo sobre a agenda posi-
tiva do crédito imobiliário. O trabalho, de que 
participaram Marcelo Cypriano e Juliana Ara-
nha Serillo, avaliou os recursos para financiar 
a habitação (funding), a continuidade das re-
formas microeconômi-
cas aplicadas à área e as 
adequações tributárias 
necessárias para fortale-
cer o financiamento de 
imóveis.

 “Hoje, já se trata de 
um sistema sofisticado, 
que,  além do mecanis-
mo das cadernetas, dis-
põe das Letras de Cré-
dito Imobiliário (LCIs) 
e, em breve, das Letras 
Imobiliárias Garanti-
das (LIGs)”, nota Ma-
ria Cristina. A questão 
é como aprimorá-lo. As 
LCIs, por exemplo, são 
utilizadas por poucos, 
sua distribuição é res-
trita e “serviram pouco 
para financiar a habitação”.

O estudo não abrangeu as políticas públi-
cas para a habitação (em especial, o progra-
ma Minha Casa Minha Vida). E, com relação 
ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
limitou-se a propor uma ampliação do valor 
máximo financiável, de R$ 750 mil para R$ 
900 mil nas principais metrópoles. A ênfase 
foi dada ao mercado de taxas livres, “em que 
o maior problema passou a ser a falta de recur-
sos” – em decorrência da diminuição da oferta 
do funding das cadernetas. A agenda positiva, 

portanto, envolve principalmente o Sistema 
de Financiamento Imobiliário (SFI). “Há uma 
agenda de aperfeiçoamento do SFI”, enfatiza 
Maria Cristina. 

Entre as constatações do estudo está a   da 
relevância do financiamento à construção. 

O SFH financia o construtor, que vende 
o imóvel na planta. Ao 
entregar a obra, o em-
presário depende do 
crédito oferecido pelos 
bancos ao mutuário fi-
nal para sair da dívida e 
retomar o ciclo produti-
vo. “Mas cresceu o ris-
co do distrato, em que 
o comprador do imó-
vel na planta devolve 
o bem ao construtor”. 
Essa é uma das princi-
pais explicações para o 
crescimento acentuado 
do estoque de imóveis 
prontos e não repassa-
dos ao comprador final.

O aumento da ofer-
ta de recursos via LCIs, 
Certificados de Rece-

bíveis Imobiliários (CRIs) e, em breve, das 
LIGs, é visto pelos especialistas da MB como 
fundamental para o desenvolvimento do cré-
dito imobiliário.

Uma proposta consensual entre os agentes 
financeiros da habitação é permitir que as LCIs 
possam ser adquiridas por fundos de investi-
mento com as mesmas regras de tributação apli-
cáveis à aquisição por pessoas físicas (ou seja, 
sem Imposto de Renda sobre os rendimentos). 
“O objetivo é ampliar o funding, alavancando 
recursos para o SFI”, nota Maria Cristina.

O crédito imobiliário depende de mais recursos

Maria Cristina, da MB: incentivo à captação
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Concentração 
na matrícula – Mar-
celo Cypriano enfa-
tiza a importância da 
criação do instituto 
da concentração dos 
ônus sobre os imó-
veis na matrícula do 
Registro de Imóveis. 
“Em 2016, a entrada 
em vigor da norma 
tornará o mercado 
imobiliário mais for-
te e mais seguro para 
os participantes e, em 
especial, será muito 
mais rápida a trans-
missão da proprie-
dade imobiliária”. O Brasil, prevê Cypriano, 
ficará em posição melhor no ranking Doing 
Business do Banco Mundial. Hoje, o número 
de documentos necessários para o registro de 
uma propriedade imobiliária é de 14 – e, nesse 
particular, o Brasil figura em último lugar num 
conjunto de 185 pa-
íses. “O instituto da 
concentração mais o 
registro eletrônico se-
rão relevantes”, res-
salta o economista.

Mas da agen-
da positiva também 
constam a amplia-
ção dos recursos do 
FGTS aplicados na 
habitação, inclusive 
na fase de construção, 
a melhora das garan-
tias oferecidas aos 
aplicadores em CRIs 
e a maior flexibilida-
de dos empréstimos 

com garantia de imó-
vel (caso do modelo 
de home equity, muito 
desenvolvido em ou-
tros países, como os 
Estados Unidos). E, 
afinal, há um mecanis-
mo que tem enfrentado 
a oposição da Receita 
Federal, mas também 
é largamente usado no 
exterior: a permissão 
para deduzir da renda 
bruta o valor das pres-
tações nas declarações 
das pessoas físicas ao 
Imposto de Renda.

 “Este é o momen-
to ideal para mexer com essas coisas”, acre-
dita Maria Cristina. O Brasil, acrescenta ela, 
tem espaço para atender à demanda por habi-
tação, pois cerca de 25% das famílias reside 
em imóveis alugados. A demanda de habitação 
por novas famílias é estimada em um milhão 

de unidades por ano. 
São estes os números 
da demanda potencial, 
pois, “no curto prazo, 
a demanda diminuiu, 
o distrato é um pesade-
lo para os produtores, 
mas no médio prazo a 
direção está dada – e as 
perspectivas são boas”.

 Como afirma Ma-
ria Cristina: “O cami-
nho é o financiamento 
privado, pois o Tesou-
ro não vai ter fôlego 
para oferecer grandes 
incentivos nos próxi-
mos anos”.
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Mais crédito livre e mais 
papéis no mercado imobiliário 

apaC

Um grande evento internacional, que mobi-
lizou dezenas de personalidades envolvidas com 
o financiamento imobiliário e mais de 200 parti-
cipantes, foi promovido em maio pela Associação 
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip) – e o tema foi a criação do 
mercado de Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs) 

no Brasil. Desenvolvidas a partir da bem-sucedida 
experiência dos covereds bonds no exterior, as 
LIGs são o mais novo instrumento de captação 
de recursos criado este ano pelo governo federal 
e devem assumir um papel importante no futuro 
do mercado imobiliário brasileiro. 

As LIGs estão em processo de regulamentação, 
no qual questões importantes serão definidas para 
garantir o bom desempenho do novo instrumento. 
Entre elas estão o papel do agente fiduciário (que se 
encarregará de monitorar e gerir a carteira de ativos 
dada em garantia aos investidores) e a melhor forma 

de garantir a imobilidade dos ativos, por meio de 
registro ou depósito em agência depositária.

Essas questões figuraram com destaque na 
temática do 5º Seminário Abecip – LIG, A Hora do 
Covered Bond no Brasil, que reuniu em São Paulo 
algumas das mais expressivas lideranças do merca-
do imobiliário brasileiro. Apoiado pelo European 

Covered Bond Coun-
cil (ECBC), o evento 
teve representantes de 
todos os segmentos in-
teressados no processo 
de regulamentação do 
novo título, que deve 
ser promovido ainda 
em 2015 pelo Conse-
lho Monetário Nacio-
nal (CMN).

Na abertura do 
seminário, o presiden-
te da Abecip, Octavio 
de Lazari Jr., lembrou 
que as turbulências en-
frentadas no momento 
pelo setor no Brasil de-
vem servir de estímulo 
para que todos os en-

volvidos se esforcem no sentido de estabelecer bases 
sólidas para o desenvolvimento das LIGs, de modo 
que elas possam repetir, no País, o sucesso que os 
covered bonds (CBs) alcançaram na Europa. “A 
LIG tem tudo a ver com a política econômica que 
se pode prever para os próximos anos”, afirmou.

Num debate de que participaram o secretário 
geral do ECBC, Luca Bertalot, o presidente do Se-
covi, Cláudio Bernardes, o subsecretário de Regu-
lação e Infraestrutura do Ministério da Fazenda, 
Pablo Fonseca, e o economista-chefe do Itaú, Ilan 
Goldfajn, o presidente da Abecip recordou que a 

Mais de 200 pessoas participaram do seminário sobre os covered bonds brasileiros
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Marcos Garcia de Oliveira 
Jornalista
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no painel de abertura: octavio Lazari, Pablo Fonseca, Luca bertalot, Ilan Goldfajn e Claudio bernardes

LIG vem sendo discutida desde a década passada 
e que estudos apurados foram realizados nos seto-
res privado e público, permitindo sua aprovação 
pelo Congresso Nacional. “A Abecip teve e conti-
nuará tendo papel relevante na implantação dos 
covered bonds no Brasil, onde vivemos a hora da 
regulamentação desse instrumento”, disse Laza-
ri, ressaltando que “a LIG permitirá, no médio 
prazo, assegurar os recursos necessários para o fi-
nanciamento de novos projetos. No longo prazo, 
estamos dotando o mercado de um instrumento 
testado e aprovado em economias desenvolvidas, 
em especial na Europa”.

Para ele, as mudanças econômicas que estão sendo 
implantadas pelo governo federal devem trazer resulta-
dos ainda mais positivos do que se poderia esperar “e 
o mercado imobiliário está no centro desse processo”.

Por isso, disse Lazari, o governo federal e o 
mercado imobiliário estão no caminho certo ao 
trabalhar pelo desenvolvimento desse novo instru-
mento: “Por mais complexo que seja o momento, 

não podemos ficar à espera da bonança, pois é cer-
to que voltaremos a crescer e precisamos contar 
com um instrumento moderno, eficiente, de cap-
tação de recursos”.

Ferramenta anticrise – Luca Bertalot defen-
deu ponto de vista semelhante. Ele enfatizou que 
a experiência mundial indica que os covered bon-
ds não são instrumento para se usar apenas em 
momentos de boom econômico, mas em momen-
tos de crise. “É uma ferramenta de administração 
de crises, como ocorreu na década de 1990, quan-
do ajudou a financiar a reconstrução da Alema-
nha após a reunificação”, informou, apresentan-
do gráfico em que mostrou que todas as vezes que 
a volatilidade financeira cresce, os CBs também 
crescem. “Seu papel positivo nas crises pode ser 
confirmado nos últimos 80 anos”, disse.

Bertalot disse que o Brasil teve a sorte de po-
der aproveitar a experiência de todos os países 
que já adotaram o modelo dos CBs, mas precisa 
adaptá-lo de forma consistente à realidade nacio-
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nota: “Senior Unsecured” se refere a todos os títulos senior unsecured (todos valor de face) emitidos por instituições financeiras na União europeia no mês. “Covered bonds” se 
referem a todos os covered bonds emitidos na Ue no mês.  Senior Unsecured = “Senior” significa que o empréstimo tem prioridade sobre outros tipos de dívida em caso de falência; 
“Unsecured” significa que a dívida não é garantida por alguim colateral específico.

algumas observações sobre os eventos
northern rock
A northern rock (antiga London Stock) é um banco britânico, sob 
propriedade pública desde 2008. É sediado em newcastle upon 
Tyne, no nordeste da Inglaterra. em 30 anos de vida, a northern rock 
adquiriu várias outras empresas menores de construção. Junto com 
muitas outras empresas do reino Unido, na década de 1990, apostou 
na “flutuação” na bolsa de valores, para expandir seus negócios 
mais facilmente. em 2008, a empresa fora nacionalizada, passando 
assim seus ativos para o Governo britânico, sendo uma das principais 
empresas a cair na crise econômica mundial.
lehman brothers
Segundo maior banco de investimentos dos estados Unidos, fundado 
há mais de 150 anos. em 15 de setembro de 2008, a empresa 
pediu concordata, já que vinha tendo prejuízos causados pela crise 
dos subprimes nos estados Unidos. A apresentação marcou a maior 
falência na  história americana. no dia seguinte, o banco britânico 
barclays anunciou o seu acordo para a aquisição, sujeita à aprovação 
regulamentar,  do banco de investimento norte-americano e divisões 
juntamente com o seu edifício sede de nova York.
cbPP (covered bond Purchase Programm) 1, 2 e 3
Programa de compra de obrigações hipotecárias.
cbPP1: anunciado em maio de 2009 e entre julho de 2009. esta 
iniciativa teve quatro objetivos: primeiro, reduzir as taxas de mercado 
monetário a prazo; segundo, aliviar as condições de financiamento 
para instituições de crédito e empresas; terceiro, estimular instituições 
de crédito a manter ou expandir o crédito às famílias e empresas; e 
quarto, melhorar a liquidez em importantes segmentos de mercados 
de valores mobiliários de dívida privada. em julho de 2010 foram 
adquiridos 60 bilhões de euros em obrigações. o programa foi bem 
sucedido, restaurando a atividade dos mercados primários de títulos. 
no entanto, o posterior ressurgimento da crise da dívida soberana  
voltou a colocar os mercados de títulos sob pressão. Por isso, foi 
necessário o segundo programa.
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northern 
rock

Lehman CbPP1 Crise da Grécia CbPP2 CbPP3discurso
de draghi
em LondresCrise de 

Insolvência 
(União 

europeia)

cbPP2: este segundo programa de compras associa-se ao primeiro 
com o objetivo de facilitar as condições de financiamento e incentivar 
as instituições a manter ou ou expandir a oferta de crédito, assim 
como apoiar a liquidez nos mercados de renda fixa privada. Houve 
uma aquisição adicional de 40 bilhões de euros por ano a partir de 
novembro de 2011.
cbPP3: irá melhorar a transmissão da política monetária, facilitar 
a disponibilização de crédito à economia da área do euro, gerar 
repercussões positivas para outros mercados e, consequentemente, 
facilitar a orientação da política monetária do bCe e contribuir para a 
retoma das taxas de inflação para níveis perto dos 2%. Terá duração 
de, pelo menos, dois anos. Iniciou-se no quarto trimestre de 2014, 
começando com a compra de covered bonds na segunda quinzena
de outubro.
crise da grécia
o déficit no orçamento grego foi, em 2009, de 13,6% do PIb, um 
dos índices mais altos da europa e quatro vezes acima do tamanho 
permitido pelas regras da chamada zona do euro. Sua dívida estava 
em torno de 300 bilhões de euros (o equivalente a US$ 400 bilhões 
ou r$ 700 bilhões) em maio de 2010.
crise de insolvência
Falta de coordenação política da União europeia para resolver 
questões de endividamento público das nações do bloco. 
endividamento público elevado, principalmente de países como
a Grécia, Portugal, espanha, Itália e Irlanda.
draghi london speech
Presidente do bCe. no verão de 2012, num discurso em Londres, 
anunciou que o banco faria “tudo o que fosse necessário” para
salvar o euro e que, acreditassem nele, isso “seria suficiente”,
o que repercutiu positivamente no mercado.
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nal. “Cada mercado 
tem suas caracterís-
ticas, que precisam 
ser respeitadas, mas 
não se pode perder 
de vista a necessi-
dade de o título ser 
atraente para os in-
vestidores externos”, 
explicou, lembran-
do, por exemplo, 
que é preciso adotar 
os mesmos níveis de 
transparência exis-
tentes nos mercados 
desenvolvidos. “Na 
Grécia, investidores 
perderam dinheiro 
com os títulos do go-
verno, mas não com 
os covereds bonds”, 
citou.

Campanha edu-
cativa – Bertalot de-
fendeu também a ideia de que o Brasil precisa 
realizar uma campanha internacional de infor-
mação aos investidores sobre a LIG. “Esse é um 
processo longo, mas essencial para o sucesso do 
papel; as autoridades brasileiras precisam ir à Eu-
ropa e à Ásia para 
levar informações 
sobre o mercado 
imobiliário do País e 
sobre o novo título”, 
explicou.

A proposta foi 
apoiada pelo subse-
cretário de Regula-
ção e Infraestrutura 
do Ministério da Fa-
zenda, que fez no se-
minário uma exposi-
ção sobre a criação 
da LIG, da qual par-
ticipou ativamente. 
Para Pablo Fonseca, 
ainda há pouca par-
ticipação de investi-
dores estrangeiros 
no mercado brasi-
leiro e é muito im-
portante trabalhar 
para atraí-los. “Nos-

so mercado é sólido, 
mas ainda falta me-
lhor compreensão 
da nossa realidade”, 
afirmou.

Ele explicou que 
o principal motivo 
para a criação da LIG 
no Brasil foi o cres-
cimento expressivo 
dos financiamentos 
na última década, 
enquanto o saldo 
da poupança perma-
necia praticamente 
estabilizado. “Além 
disso, o porcentual 
de participação do 
crédito imobiliário 
no PIB, em torno 
de 10% hoje, ainda 
é muito baixo, indi-
cando um potencial 
de crescimento que 

precisava ser atendido com fontes adicionais de 
recursos”. Lembrou ainda que os covered bonds 
têm grande apelo para os investidores externos e 
a legislação precisa atender às expectativas des-
se público. “Fiquei feliz em ouvir o Luca Bertalot 

comentar que nosso 
papel atende a essa 
necessidade”, disse.

Segundo Fon-
seca, a nova letra é 
importante para o 
mercado imobiliá-
rio nacional porque, 
além de ser fonte 
alternativa de recur-
sos, a captação por 
meio desse instru-
mento dá ao emissor 
a possibilidade de 
melhorar sua gestão 
de ativos e passivos. 
Motivo: a LIG per-
mite aproximar os 
prazos de captação e 
aplicação dos recur-
sos. Além disso, ex-
plicou, é um incenti-
vo para boas práticas 
na originação do 

Lazari, da Abecip: bases sólidas para a LIG

bertalot, do eCbC: papel anticrise
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detalhes para se-
rem regulados pelo 
Conselho Monetário 
Nacional. Ao CMN 
compete definir as 
características da 
carteira de ativos, es-
tabelecendo requisi-
tos de composição, 
suficiência, prazo e 
liquidez.

Esses requisitos, 
segundo Fonseca, 
devem contemplar, 
no mínimo, aspectos 
tais como os limites 
de participação de 
créditos imobiliá-
rios, “que não deve 
ser inferior a 85% 
do seu valor total”, 

e a sobrecolateralização (adicional do valor total 
de ativos em relação ao valor total das LIG a ela 
vinculadas) em porcentual que não pode ser in-
ferior a 5%.

Outros aspectos a serem regulados pelo 
CMN, notou Fonseca, são: vencimento médio 
de ativos não inferior ao vencimento médio das 
LIGs de uma mesma emissão; tipos de instituição 
financeira autorizados a fazer a emissão, inclusi-
ve podendo estabelecer a observância de capital 
mínimo; limites de emissão; utilização de índices, 

taxas ou metodolo-
gias de remunera-
ção; prazos de ven-
cimento e condições 
de resgate antecipa-
do;  forma e condi-
ções para o registro 
e depósito da LIG; e 
critérios de elegibili-
dade dos ativos que 
compõem a carteira 
de garantias, inclusi-
ve no que se refere 
às metodologias de 
apuração.

Custos – Ao 
longo do seminário, 
foram realizados 
outros seis painéis, 
nos quais entraram 
em discussão os di-

12 - SFI

Velloso e Pontual: a LIG atrai

Lições dos mercados desenvolvidos
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crédito imobiliário, 
“uma vez que os mes-
mos permanecem 
no balanço do emis-
sor, diferentemente 
do modelo baseado 
no conceito de origi-
nar para distribuir”.

Lembrando que 
a Letra Imobiliária 
Garantida é um títu-
lo de crédito nomi-
nativo, transferível e 
de livre negociação, 
vinculado à carteira 
de garantias subme-
tida ao regime de 
separação patrimo-
nial, Pablo Fonseca 
destacou que os in-
vestidores têm dupla 
garantia, representada pelos ativos da instituição 
de crédito emissora e, em caso de insolvência, 
pelos ativos provenientes do lastro da carteira de 
garantias, legalmente blindados para pagamento 
prioritário aos investidores antes dos demais cre-
dores da instituição.

Outro ponto a ser ressaltado, afirmou o re-
presentante do Ministério da Fazenda, é o fato 
de ser designado um agente responsável por mo-
nitorar e zelar pela proteção dos direitos e inte-
resses dos investidores, e administrar a carteira 
de garantias no caso 
de decretação de in-
tervenção, liquida-
ção extrajudicial ou 
falência do emissor, 
entre outras. “É uma 
espécie de ‘agente 
fiduciário turbina-
do’”, comentou.

Ele recordou 
que a lei aprovada 
no Congresso esta-
beleceu as caracterís-
ticas básicas da LIG, 
necessárias para 
garantir o interesse 
dos investidores e a 
eficiência do instru-
mento para a cap-
tação de recursos, 
mas ainda ficaram 
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volumes de negócios no mercado do euro
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versos aspectos a 
serem observados 
no processo de re-
gulamentação da 
nova letra imobiliá-
ria. Quanto aos as-
pectos jurídicos da 
LIG, uma das ques-
tões apresentadas 
foi a respeito da ne-
cessidade de a re-
gulamentação de-
finir, com clareza, 
o papel do agente 
fiduciário respon-
sável pela carteira 
de ativos que cons-
tituirá a garantia 
do título. Como 
explicou Sérgio 
Dias, advogado do 
Itaú BBA, na lei brasileira o agente fiduciário ficou 
com a atribuição de monitorar os ativos e também 
fazer a gestão da carteira em caso de quebra da 
instituição financeira.

Para Dias, essa segunda atividade exige que 
o agente fiduciário tenha expertise na gestão de 
créditos, que é uma atribuição mais onerosa. “É 
importante que o CMN tenha em mente, ao regu-
lar essa função, que cada atividade tem um custo 
e, se queremos manter os custos baixos, é preciso 
que estas atividades estejam bastante moduladas”, 
afirmou.

José Cetraro, 
advogado especia-
lizado em Direito 
Imobiliário e con-
sultor jurídico da 
Abecip, afirmou 
que a lei, de fato, 
deixa claro que o 
agente fiduciário 
tem dois papéis ab-
solutamente distin-
tos na proteção dos 
interesses dos in-
vestidores em LIG. 
“Na fase em que o 
emissor administra 
a carteira, o agen-
te praticamente se 
limita ao monitora-
mento, controlan-

do a carteira em 
relação aos requi-
sitos da lei. Mas, 
em caso de insol-
vência, a atuação 
dele é plena e com 
toda a responsabi-
lidade e comple-
xidade necessária 
para que a cartei-
ra seja liquidada 
de modo a pagar 
os investidores”, 
explicou. Contu-
do, em sua opi-
nião, “há espaço 
para que a regula-
mentação preveja 
a indicação de um 
agente para atuar 
no monitoramen-

to da carteira e outro para atuar na fase crítica, 
em caso de insolvência da instituição”.

Outro ponto destacado por Sérgio Dias é a 
definição, na regulamentação, do crédito imobili-
ário que poderá compor a carteira de ativos que 
será dada em garantia. “A lei fala de ativos que te-
nham a garantia de hipoteca e alienação fiduciária 
ou incorporação financiada que esteja submetida 
ao regime de afetação (Lei 10.931), mas temos no 
mercado outros ativos que se valem do conceito 
de crédito imobiliário e que podem compor a ga-

rantia, como LCIs, 
CRIs e mesmo re-
cursos da poupan-
ça direcionados 
a financiamentos 
imobiliários”, lem-
brou.

De qualquer 
modo, em sua 
opinião, “o im-
portante é que o 
regulador, inde-
pendentemente 
de querer fomen-
tar este ou aquele 
setor com sua po-
lítica de crédito, 
estabeleça uma 
definição do que 
venha a ser o las-
tro da LIG que 



seja clara e garanta a segurança jurídica tanto 
para o emissor como para o investidor”.

A figura legal do patrimônio de afetação 
também foi debatida no painel, aberto pelo ju-
rista especializado em direito imobiliário Melhim 
Chalhub, que expôs os diversos aspectos do ins-
trumento. Para a gerente de Produto de Crédito 
Imobiliário do Bradesco, Maria do Carmo Mar-
condes, a inclusão desse recurso no arcabouço 
legal da LIG “mostra a intenção do legislador de 
oferecer garantia real reforçada ao título, fator 
positivo que deve incentivar os investidores, uma 
vez que o próprio Judiciário não cria empecilhos 
para que essa garantia 
seja exercida em caso de 
necessidade”.

Tiago Lessa, do es-
critório Pinheiro Neto 
Advogados, destacou 
a importância da colo-
cação das LIGs junto a 
investidores estrangei-
ros, um tema discutido 
amplamente. A lei, enfa-
tizou, tem grande atua-
lidade, já considerando 
as novas regulações e a 
modernização do siste-
ma de central deposi-
tária e de proteção dos 
ativos para o investidor. 
“Ela está bastante ali-
nhada com o mercado 
de dívida no Brasil, mas, 
como sugestão, acho 
que ela ainda precisa 
de alguns ajustes para 
facilitar a relação com o 
mercado externo”, disse.

Um dos pontos a ser analisado, segundo 
Lessa, é a necessidade de o investidor abrir uma 
conta de não residente no Brasil. “É preciso lem-
brar que muitos desses investidores não estão 
habituados com controle cambial e isso pode ser 
um complicador jurídico importante”, lembrou. 
Uma das saídas sugeridas é incluir na regulamen-
tação a possibilidade de as LIGs serem colocadas 
por meio de depositary receipts, recurso típico do 
mercado de renda variável que a legislação atual 
já permite utilizar no mercado de dívida. “Certa-
mente seria um facilitador para a colocação desse 
papel para estrangeiros”, afirmou.

Outra possibilidade levantada por Lessa para 

facilitar a captação de recursos externos seria a 
colocação direta de LIGs no mercado internacio-
nal, sem prejuízo das exigências legais do merca-
do local. “Há exemplos disso, como é o caso da 
emissão de dívida subordinada dos bancos”.

Depósito de garantias – O depósito de garan-
tias e a função do agente fiduciário foram temas 
bastante discutidos. Lembrou-se, por exemplo, 
que a LIG surge para complementar as fontes de 
recursos já existentes para o mercado imobiliário 
e é preciso equilibrar cuidados com a solidez e 
transparência dos títulos e os custos, de modo a 
garantir seu sucesso.

Para Maurício Ri-
beiro, sócio-diretor da 
Certificadora, a ques-
tão do custo do agente 
fiduciário não deve ser 
considerada tão trau-
mática. “Não há grande 
novidade em relação ao 
que já fazemos hoje no 
CRI, embora seja claro 
que isso depende tam-
bém das funções a se-
rem estabelecidas pelo 
CMN no processo de 
regulamentação”, afir-
mou, ressaltando que 
mais importante é esta-
belecer a obrigatorie-
dade de o interventor 
informar aos devedores 
da carteira quem tem a 
legitimidade para efe-
tuar a cobrança. “Esse 
é o momento de maior 
estresse, pois com a que-

bra do banco muita gente para de pagar e surge 
a dúvida sobre quem tem o direito de receber”, 
explicou.

Jayme Bartling, diretor senior de Estrutura 
Financeira da Fitch Ratings, destacou que é im-
portante, no processo de regulamentação da LIG, 
que seja assegurada uma boa segregação dos ati-
vos para que “ninguém passe na frente dos investi-
dores”. Outro aspecto lembrado por ele é a neces-
sidade de uma boa definição do papel do agente 
fiduciário, para que problemas operacionais não 
comprometam o sucesso desse instrumento.

Karla Andréa Fernandes, diretora de Trust 
Sales do Deutsche Bank, citou os problemas que 
poderiam ser causados em eventual hiato de pa-
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gamentos aos investidores, com a quebra do emis-
sor, no caso de troca do agente fiduciário. Ou seja, 
se o agente que monitorava a carteira tivesse que 
passar o comando para um novo responsável, que 
se encarregaria da liquidação das garantias e pa-
gamento dos investidores. “É preciso, por exem-
plo, discutir a necessidade de manutenção de um 
backup de processamento, que permitisse ao novo 
gestor ter imediatamente o conhecimento neces-
sário para prosseguir na administração da cartei-
ra”, lembrou.

Carlos Ratto Pereira, diretor executivo Co-
mercial e de Produtos da Cetip, destacou, em sua 
participação no painel, 
a importância de a regu-
lamentação da LIG dei-
xar muito claro o papel 
do depositário dos ati-
vos que garantem a LIG. 
Para ele, é preciso equa-
cionar, na regulamenta-
ção, questões suscitadas 
pelo artigo 65 da lei que 
criou o novo instrumen-
to. Segundo o diretor 
da Cetip, a lei oferece 
a possibilidade de fazer 
o registro ou o depósito 
dos ativos na depositá-
ria, para garantir a sua 
imobilidade e proteger 
os investidores, mas é 
preciso lembrar que 
cada uma dessas alterna-
tivas tem prós e contras.

O registro, destacou 
Pereira, “é muito bom 
para o desenvolvimento 
de um mercado secundário no País, pois torna a 
circulação do papel mais fácil, e traz a vantagem 
de o emissor precisar apenas informar os dados 
do ativo à central de registro, sem necessidade 
de transferi-lo. Mas, neste caso, o depositário não 
tem a possibilidade de imobilizar o ativo, pois re-
cebe apenas a informação; alguém na cadeia de 
responsabilidades terá que garantir a existência 
do ativo”.

  No caso de se optar pelo depósito, expli-
cou, a imobilidade é garantida, uma vez que, a 
partir daí, toda e qualquer negociação só pode 
ser feita através do depositário. “A desvantagem é 
operacional, quando se trata de um contrato de 
financiamento, como no caso da LIG. Como se 

vai transferir para o depositário um contrato de 
financiamento? Aí se entra em questões legais de 
difícil operacionalização”, explicou Pereira. Para 
ele, essas são questões que precisam ser esclareci-
das na regulamentação, mas o importante é que 
se tenha uma solução adaptável ao mercado.

Volta da confiança – A visão dos emissores so-
bre o novo título tornou-se bem evidente no 4º 
painel do dia. Nele, Paulo Eduardo Waack, dire-
tor de Tesouraria do Bradesco, afirmou que a LIG 
é imprescindível para o mercado imobiliário, mas 
por si só não pode ser um motor nem resolver o 
problema de funding do segmento, que tem so-

frido com os saques da 
poupança. “Vejo a LIG 
com muito bons olhos 
e uma oportunidade 
de ter um funding mais 
barato no longo prazo, 
mas sob a ótica de crédi-
to imobiliário, não vejo 
como um motor. A LIG 
precisa de lastro e para 
isso o crédito tem de 
crescer mais”, avaliou 
ele.

  Em sua opinião, 
um maior crescimento 
do crédito imobiliário 
só será possível quando 
se retomar a confiança 
na economia brasilei-
ra em uma intensidade 
que estimule a demanda 
pela compra de imóveis. 
“A volta da confiança vai 
ser motor para o crédi-
to imobiliário. Está no 

horizonte. Precisamos de funding estável e barato 
para manter o crescimento do crédito imobiliá-
rio”, acrescentou Waack.

  Sérgio Lima, diretor de funding proprietá-
rio do Itaú BBA, explicou que a transparência e 
a estrutura da LIG contribuem para a redução 
do custo de captação deste instrumento. Acres-
centou, contudo, que somente com a inflação e 
curva de juros sob controle será possível o papel 
decolar no Brasil. Para ele, existe hoje um abis-
mo em termos de prêmio nos mercados brasileiro 
e europeu de captação de recursos. “O custo de 
dinheiro pode pesar para a LIG, que precisa ser 
competitiva para se desenvolver no Brasil”, disse.

Para os investidores, cuja visão foi debatida 
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A recuperação da economia brasileira pode 
começar ainda em 2015, depois de viver seu 
pior momento no segundo trimestre do ano, 
mas as reformas necessárias só virão mesmo 
no próximo mandato presidencial. Esse foi o 
cenário apresentado pelo economista-chefe 
e sócio do Itaú-Unibanco, Ilan Goldfajn, no 
5º Seminário Abecip – 
LIG, A Hora do Cove-
red Bond no Brasil. Para 
ele, o processo de regu-
lamentação da nova le-
tra se dará num contexto 
em que o País andará na 
contramão do plano in-
ternacional.

Em sua visão, a 
LIG, para ser viável, 
precisa de um cenário 
econômico promissor. 
“Portanto, no caso do 
Brasil, vamos precisar 
de uma taxa de juros um 
pouco menor, sair desse 
período atual de muita 
elevação de juros; mas 
isso já está na conta e 
provavelmente a partir 
do próximo ano vamos ter juros caindo”, afir-
mou. Contudo, lembrou, o mais importante 
é que o País precisa de instrumento como as 
LIGs, com dupla garantia, “e acho que vamos 
ser bem-sucedidos no futuro”.

Para Goldfajn, a economia mundial já está 
começando a se recuperar, com perspectiva 
de crescer mais no futuro do que no passado. 
“Para as economias emergentes, isso significa 
um cenário mais favorável do ponto de vista 
do crescimento, mas menos favorável na ques-
tão da liquidez, pois as taxas de juros nos Es-

tados Unidos e na Europa devem começar a 
subir no final deste ano ou início do próximo, 
o que vai reduzir a liquidez que beneficiava os 
países menos desenvolvidos; é uma oportuni-
dade que está terminando”, afirmou.

O Brasil, por sua vez, destaca o economis-
ta, vive uma desaceleração que deve levar a 

uma queda de 1,5% do 
PIB este ano (em artigo 
no Estado, dia 7/7, ele 
falou em queda de 2%), 
“em parte por causa do 
contexto global, mas 
também devido a fato-
res internos que inten-
sificaram essa queda”.  
Para ele, mesmo com 
a reversão de algumas 
políticas, como se ve-
rifica atualmente, a re-
cuperação será lenta. 
“O País está destruindo 
empregos desde o iní-
cio de 2014 e o índice 
de desemprego, que está 
em 5,7%, ainda deve su-
bir até 7,3%. Com isso, 
a recuperação não será 

muito intensa e existe o risco de que a econo-
mia não se recupere; não é a nossa perspectiva, 
mas o risco existe”, afirmou.

Diante disso, Goldfajn afirma que nos 
próximos meses deve-se esperar um quadro 
de ajustes mínimos para sair da crise – “o que 
deve ser ajudado pelo instinto de sobrevivên-
cia de todos os envolvidos no processo” –, mas 
as necessárias reformas econômicas vão ficar 
para depois de 2019, após alguns anos de cres-
cimento baixo. “Ou seja, não teremos crise, 
mas também não teremos bonança”, concluiu.

Cenário para os próximos anos: recuperação lenta

Goldfajn, do Itaú: juro precisa cair
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no 5º painel do se-
minário, o desenvol-
vimento da LIG é o 
caminho correto, 
mas seu sucesso vai 
depender da defini-
ção de preços, riscos 
e prazos. Como ex-
plicou Luiz Fernan-
do Figueiredo, CEO 
de Mauá Sekular 
Investimentos, “vi-
vemos hoje uma si-
tuação caótica onde 
os incentivos aos in-
vestimentos de lon-
go prazo não estão 
alinhados. É preci-
so mudar a estrutu-
ra para que títulos 
como a LIG prospe-
rem”.

Para Gueitiro 
Genso, presiden-
te do Previ, fundo 
de pensão da Caixa 
Econômica Federal, na visão dos investidores ins-
titucionais a criação da LIG é uma ótima notícia. 
“Esse novo instrumento cria um mercado alterna-
tivo de aplicação dos recursos dos fundos de pen-
são”, afirmou, explicando que atualmente esses 
investidores buscam basicamente títulos privados 
e do Tesouro Nacional. “A LIG será uma excelen-
te alternativa para nós que buscamos rentabilizar 
o passivo atuarial de longo prazo, especialmente 
se tiver indexação em preços, o que permitirá ca-
sar nosso ativo com nosso passivo”, disse Genso. 

Pontos essen-
ciais – No último 
painel do evento, 
Júlio Carneiro, 
chefe-adjunto do 
Departamento de 
Normas (Denor) 
do Banco Central 
do Brasil, fez um 
relato dos pontos 
da legislação que 
criou a LIG que 
devem ser anali-
sados durante o 
processo de regu-
lamentação, lem-

brando que alguns 
são essenciais para o 
sucesso da iniciativa. 
“Sem eles, não have-
rá disposição dos in-
vestidores para com-
prar o papel” (veja 
box).

Por fim, Luciana 
Pires Dias, diretora 
da Comissão de Valo-
res Mobiliários, disse 
que a criação da LIG 
repete um procedi-
mento que se tornou 
comum no mercado 
brasileiro, que é o 
desenvolvimento de 
títulos semelhantes 
aos já disponíveis, 
mas com caracterís-
ticas próprias. Como 
resultado, a regula-
mentação torna-se 
complexa, afetando 
a vida dos investido-

res. Contudo, reconheceu, “apesar dessa complexi-
dade, o mercado nacional cresceu cinco vezes nos 
últimos anos, passando de menos de R$ 50 bilhões 
em 2010 para quase R$ 300 bilhões no ano passado, 
ao mesmo tempo em que o mercado secundário au-
mentou mais de 10 vezes em cinco anos”.

O 5º Seminário Abecip – LIG, A Hora do Covered 
Bond no Brasil teve o patrocínio master da Cetip, con-
tando ainda com patrocinadores Diamante (Banco 
do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú 
e Santander); Ouro (Brazilian Securities, Brook-

field e Fitch Ratin-
gs); Prata (BNB Pa-
ribas, Certificadora 
de Créditos Imo-
biliários, HSBC, 
Pinheiro Neto Ad-
vogados, Poupex 
e Standard&Poors 
Ratings Services), 
além do apoio de 
ABBC, Andima, Fe-
braban, Ibrafi, La-
res e Secovi SP.
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A tarefa da regulamentação da LIG requer 
prudência e meticulosidade do regulador e de-
mais agentes envolvidos, em função de sua com-
plexidade e amplitude e de seu caráter inovador 
no Sistema Financeiro Nacional (SFN). A afir-
mação é de Júlio Carneiro, chefe-adjunto do De-
partamento de Regulação do Sistema Financeiro 
(Denor), do Banco Cen-
tral, para quem “a LIG 
permitirá complementar 
o rol de instrumentos de 
captação do SFN desti-
nados ao crédito imobi-
liário, permitindo melhor 
gerenciamento dos riscos 
de maturidade, liquidez e 
crédito”.

Contudo, acrescen-
tou Carneiro, “é im-
portante lembrar que 
algumas de suas carac-
terísticas, típicas dos 
covered bonds, não têm 
referenciais similares 
no arcabouço regulató-
rio do SFN, sendo que 
a complexidade e o ca-
ráter inovador da LIG e 
dos aspectos a serem regulamentados exigem 
estudo da regulamentação adotada em países 
de referência, bem como as melhores práticas 
recomendadas internacionalmente”.

Por isso, afirmou, será importante o envol-
vimento de diversas áreas do Banco Central na 
discussão da proposta de regulamentação, bem 
como de outras áreas do governo, em particular 
do Ministério da Fazenda e do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. “Além, é 
claro, da discussão com outros órgãos, associa-
ções de classe e entidades de mercado envolvi-

das e interessadas no instrumento”, disse.
Em sua palestra no 5º Seminário Abecip: 

LIG - A Hora do Covered Bond no Brasil, Car-
neiro destacou as características básicas do 
novo instrumento de captação, criado pela Lei 
13.097, de 19/01/15, a exemplo da dupla ga-
rantia (emissor e carteira de ativos), da emissão 

mediante registro em 
depositário central, da 
identificação de agente 
fiduciário concomitante 
à emissão e da gestão di-
nâmica da carteira para 
manutenção da qualida-
de do lastro.

  Lembrou que o 
lastro da LIG permane-
ce no ativo do emissor, 
sendo depositado em 
depositário central ou 
registrado em registra-
dora de ativos financei-
ros, conforme o tipo de 
ativo. Citou ainda a so-
brecolaterização míni-
ma de 5% e a instituição 
do regime fiduciário so-
bre a carteira de ativos, 

mediante registro em depositário central. Sobre 
a composição da carteira, recordou que os cré-
ditos imobiliários devem representar 50%, no 
mínimo, podendo ser incluídos ainda títulos do 
Tesouro Nacional, derivativos com contraparte 
central garantidora e outros ativos, em percen-
tuais a serem definidos pelo CMN.

Outro aspecto enfatizado por ele é que, na 
eventualidade de intervenção, liquidação extraju-
dicial ou falência da instituição emissora, foi es-
tabelecida a separação plena da carteira de ativos, 
com vedação ao vencimento antecipado da LIG.

Inovadora, LIG exigirá  regulamentação cuidadosa

Júlio Carneiro, do bC: caráter inovador
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Sobre a figura do agente fiduciário na Lei 
13.097, explicou que este pode ser uma institui-
ção financeira ou outra entidade autorizada para 
esse fim pelo Banco Central. “Ele representa a 
comunhão de investidores, zela pela proteção 
dos seus direitos e interesses e monitora a atu-
ação das instituições financeiras na administra-
ção da carteira de ativos”, esclareceu.

  Lembrou ainda que, pelo texto da lei, cabe 
ao agente fiduciário adotar medidas judiciais 
ou extrajudiciais necessárias à defesa dos inte-
resses dos investidores, convocar a assembleia 
geral dos investidores e exercer a administra-
ção da carteira de ativos no caso de interven-
ção, liquidação extrajudicial ou falência da ins-
tituição emissora, conforme condições a serem 
estabelecidas, entre outras atribuições definidas 
pelo CMN.

A respeito do processo de regulamen-
tação, que deve ocorrer ao longo dos próxi-
mos meses, Júlio Carneiro recordou que a Lei 
13.097 conferiu ao CMN competência para 
regular aspectos essenciais à efetiva emissão 
das LIGs. Entre esses aspectos, destacou os 
tipos de instituições financeiras autorizadas a 
emitir, os limites de emissão (sendo que a LIG 
com cláusula de correção cambial está limi-
tada a 50% do saldo total no primeiro ano de 
aplicação da lei), os índices, taxas e metodo-
logias de remuneração.

São também competências do CMN, nes-
se processo de regulamentação, a definição de 
itens como prazo de vencimento, prazo médio 
ponderado (não inferior a 24 meses), condi-
ções de resgate e de vencimento antecipado, 
critérios de solvência da carteira de ativos, 
hipóteses em que fica vedado o vencimento 
antecipado da LIG (em caso de intervenção, 
liquidação extrajudicial ou falência da insti-
tuição emissora), forma e condições para o 
registro e o depósito da LIG e dos ativos que 
integram a carteira de ativos.

Outras questões a serem regulamentadas 
pelo CMN, segundo o representante do Ban-
co Central, são as modalidades de operação de 
crédito admitidas como créditos imobiliários, 
características dos ativos da carteira de ativos 
quanto às garantias e ao risco de crédito, pra-
zo médio ponderado da Carteira de Ativos em 
relação ao prazo médio ponderado das LIG, 
mitigação do risco cambial (LIG com variação 
cambial), condições de substituição e reforço 
dos ativos, condições de utilização de instru-
mentos derivativos e outros requisitos de ele-
gibilidade, composição, suficiência, prazo e 
liquidez da carteira de ativos, inclusive meto-
dologias de apuração.

Em sua palestra no seminário da Abecip, o 
representante do BC lembrou ainda que exis-
tem estudos sobre outros mecanismos, tais 
como a permissão para múltiplas séries de uma 
mesma emissão vinculadas a uma única cartei-
ra de ativos. Outra questão em análise, segundo 
Júlio Carneiro, é sobre como lidar com risco de 
subordinação temporal entre titulares da LIG, 
em caso de decretação de regimes especiais.

Citou também que há análises sobre repac-
tuação de taxas de juros, a exemplo da possi-
bilidade de submissão de decisão a assembleia 
de titulares da LIG, discutindo-se, por exem-
plo, em quais situações isso ocorreria e se ha-
veria necessidade de consenso ou maioria qua-
lificada, absoluta ou relativa. Outro tópico em 
estudo, segundo ele, é a sucessão do emissor 
em curso regular da  LIG. “Em caso de fusão, 
cisão, aquisição ou desistência de operar em 
crédito imobiliário, por exemplo, é necessário 
avaliar os efeitos na continuidade da emissão”, 
lembrou, afirmando que também estão em estu-
do testes de qualidade de carteira em casos de 
stress de juros, inadimplência, pré- pagamentos 
e outros, além da mensuração de LTV, frequên-
cia de reavaliação de garantias e valuation do 
crédito imobiliário.
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E ntrevista II

Uma estrutura de operações
voltada para o SFH

Há 38 anos atuando na área 
da construção civil, o economista 
formado pelo Mackenzie Abrão 
Muszkat conhece como poucos o 
mercado imobiliário paulistano. 
Nos dias úteis dirige a incorpo-
radora you,inc. que fundou em 
2010. E, nos fins de semana, cor-
re os plantões de venda e olha os 
terrenos indicados por “olheiros” 
como promissores para novos edi-
fícios residenciais. Algumas 
pessoas ou empresas se des-
tacam entre as referências 
de Abrão: as companhias 
EzTec e Helbor, que estão 
entre as mais rentáveis do 
setor; o filho Dany, com 
quem trabalhou durante 
13 anos e que é vice-presi-
dente de uma grande com-
panhia aberta do setor de 
incorporação; e Eduardo 
Muszkat, sobrinho e braço 
direito na you,inc., onde 
responde pela área opera-
cional. “Eu cuido da parte 
estratégica e institucional, 
dos contatos e do futuro da 
companhia”, afirma o pre-
sidente da you,inc.

O foco da atividade da em-
presa são os apartamentos com-
pactos que se tornaram uma al-
ternativa para quem já tem uma 
ideia firmada do bairro onde 
quer morar, sem ter de arcar 
com os preços mais elevados das 
unidades com maior metragem 

construída. “Construímos prin-
cipalmente imóveis de um a três 
dormitórios com áreas entre 
25 m2 e 70 m2”, diz Abrão. “São 
imóveis em geral na faixa dos R$ 
400 mil a R$ 500 mil, destinados 
ao comprador final e que se en-
quadram nos limites do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH)”. 
Em resumo, a quase totalidade 
das unidades incorporadas pela 

empresa depende do financia-
mento do SFH.

 Abrão Muszkat enfrenta a 
crise com a certeza de que a de-
manda de imóveis continua forte, 
mas que é a hora de privilegiar o 
caixa para aproveitar oportuni-
dades. “As crises passadas não se 
comparam com a atual”, afirma. 

“O mercado se institucionalizou”. 
A seguir, os tópicos princi-

pais da entrevista a Fabio Pahim 
Jr., editor da Revista do SFI.

Antes de tudo, parceiros
Em vez de assumir todas as 

etapas de uma incorporação, do 
terreno ao projeto, da construção 
às vendas com pessoal próprio, a 
you,inc. escolheu parceiros que 
há muito atuam no mercado imo-

biliário. Um deles é a cons-
trutora Tibério, que tem 
mais de dois mil funcio-
nários trabalhando para 
edificar os prédios lança-
dos pela incorporadora. 
Outro parceiro é a Lopes 
Imóveis, que atua na in-
termediação, fazendo as 
vendas dos apartamentos, 
com exclusividade – e tem 
na incorporadora uma das 
líderes pelo critério de 
imóveis comercializados.

História de sucesso
Abrão iniciou a vida 

abrindo uma construto-
ra (a ABC), em 1976. E 
“fomos aprendendo no 

dia a dia”, recorda. A atividade 
demanda muito capital e preci-
sa ter economia de escala. Para 
isso, “buscamos investidores de 
grande porte”, sobretudo nos úl-
timos anos. Por volta da virada do 
século, ainda eram poucas as em-
presas que buscavam o capital es-
trangeiro para fazer prédios resi-

Abrão Muszkat
Presidente da you,inc.

A you,inc. foi constituída em
2010, quando o mercado
de imóveis já era muito 
desenvolvido, com 
demanda firme, crédito
satisfatório e segurança 
para incorporadores, 
construtores e mutuários
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denciais, caso da Brasil Realty, do 
empresário Elie Horn, que tinha 
o George Soros como sócio. 

Foi nessa época que o merca-
do começou a se institucionalizar. 
Muitas construtoras abriram o 
capital e levantaram vultosos re-
cursos junto a novos investidores. 
O crédito imobiliário aumentou 
rapidamente e permitiu a aquisi-
ção de moradias por milhões de 
famílias.

Desde logo a you,inc. identi-
ficou a importância de dispor de 
capitais estrangeiros, com o pro-
pósito de participar dos negócios 
e obter resultados no longo pra-
zo – uma política que deve aten-
der tanto ao investidor como ao 
receptor dos recursos. Foi o caso 
do grupo Paladin Realty Partners 
LLC, uma companhia de real 
estate baseada em Los Angeles, 
nos Estados Unidos. “Fizemos 
uma sociedade há 14 anos e eles 

participaram, primeiro, de inves-
timentos imobiliários da constru-
tora Even, onde fui sócio durante 
muitos anos”. Ao sair para formar 
a you,inc. “recebi US$ 50 milhões 
numa joint-venture” com o inves-
tidor estrangeiro. “Mas o Paladin 
quis o direito de opção em cada 
sociedade de propósito (SPE)”. 
(Para cada empreendimento 
imobiliário é formada uma SPE, 
com prazo de encerramento). 

“Ao sair da Even, eu tinha 
16% do bloco de ações de con-
trole, que foi vendido numa 
operação de block-trade da qual 
participaram 22 instituições fi-
nanceiras”. Com os recursos foi 
formada a you,inc. 

Associar-se a outros empre-
endedores sempre esteve na his-
tória de Abrão, que havia cons-
truído, décadas atrás, prédios em 
conjunto com os principais só-
cios da Even. “A questão é pensar 

grande, pois dá no mesmo pensar 
pequeno e pensar grande, o es-
forço é o mesmo”.

O grupo Paladin, fundado 
por investidores imobiliários e do 
qual participa William Simon, ex-
-secretário do Tesouro dos Esta-
dos Unidos, entrou com 33% do 
capital da you,inc. Essa situação 
mudou em cinco anos. “Em janei-
ro, fiz uma emissão de debêntu-
res de R$ 65 milhões para recom-
prar parte das ações do Paladin, 
que ficou com 20% da empresa”. 

Os primeiros prédios
A you,inc. começou sua tra-

jetória construindo dois prédios, 
um no Jardim Marajoara e outro 
na Aclimação. “Hoje são 42 proje-
tos em curso ou concluídos, com 
um, dois e três dormitórios e áre-
as de 25m2 a 70 m2”. Os edifícios 
estão enquadrados nas regras do 
Sistema Financeiro da Habitação 
(em que os preços máximos das 

Abrão Muszkat, da you,inc: operando com parceiros, como Paladin e Tibério
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unidades não podem superar R$ 
750 mil) e, “essencialmente, estão 
voltados para o morador final”. 
Os edifícios estão localizados no 
município de São Paulo ou, no 
máximo, na Grande São Paulo. 
Além disso, a you,inc. construiu 
para o grupo Accor o hotel Íbis 
Frei Caneca e está lançando o Íbis 
São Caetano. 

Governança corporativa
“Uma de nossas preocupa-

ções foi consti-
tuir uma empresa 
com governança 
corporativa, como 
se fosse uma em-
presa de capital 
aberto”, explica 
Abrão. Para o 
que contribuiu a 
presença do so-
brinho Eduardo, 
que veio de um 
banco de investi-
mento e respon-
de pela operação 
da you,inc.

“O grande pulo da 
you,inc. foi a abertura 
para o mercado de capi-
tais”. Está em estudos, ago-
ra, a entrada de um sócio 
estrangeiro, por intermé-
dio do segmento Bovespa 
Mais, que se destina às 
empresas que estão come-
çando sua vida no merca-
do de Bolsa. Mas Abrão adverte: 
“A you,inc. é uma empresa de 
dono. Por isso preferimos limitar 
nossos lançamentos, hoje, a algo 
como R$ 800 milhões por ano. É 
um bom tamanho para preservar 
toda a atividade da empresa sob 
controle”.

O mercado paulistano
No auge da crise, Abrão trata 

da intensidade das dificuldades 
conjunturais: “É um momento 
muito difícil, devido ao ambien-
te macroeconômico. Há grandes 
estoques e as incorporadoras dão 

grandes descontos para vender os 
imóveis. Há 28 mil unidades em 
estoque, nos cálculos do Secovi. 
Vai levar uns dois anos para de-
sovar essas unidades. É hora de 
privilegiar o caixa”.

Mas acredita que a demanda 
continua forte, “não se interrom-
peu com a crise”. É um fator po-
sitivo, em que o maior trabalho 
é escolher bem os compradores. 
Além disso, “é preciso negociar 

descontos para concluir as ope-
rações”.

Abrão lembra que o mer-
cado, atualmente, “está longe 
de ser [tão difícil] como foi no 
passado”, quando as crises eram 
muito mais intensas e afetavam 
a estabilidade das companhias. 
“O mercado é hoje mais institu-
cionalizado. O estoque da em-
presa é pequeno, bem como o 
número de distratos” (quando o 
comprador final desiste da aqui-
sição). Ao contrário da you,inc., 
“há empresas que já não têm o 

controle, cujo dono já é o mer-
cado”.

Em busca de oportunidades
“Na crise, as oportunidades 

surgem. 2015 é um ano para o 
comprador. Tanto para o com-
prador final como para as incor-
poradoras que podem adquirir 
terrenos edificáveis pagando 
preços menores do que aqueles 
que eram praticados até o ano 
passado”.

O Plano Dire-
tor (do município 
de São Paulo) é 
muito restritivo, 
exige outorgas, 
nota Abrão. Mas, 
uma vez eliminado 
o estoque de imó-
veis prontos, “não 
tem como o preço 
do metro quadra-
do não aumentar”. 
É com essa certeza 
que a empresa está 
comprando terre-
nos, “há dez pesso-

as atrás disso”.
Abertura do capital
A you,inc. ainda não 

está abrindo o capital. “Isso 
vai depender do mercado, 
via Bovespa Mais ou via par-
ticipação de novos investi-
dores estrangeiros”. 

O futuro
“O futuro é bom”, afir-

ma Abrão. A conjuntura difícil 
não levou o empresário a per-
der o otimismo: “O brasileiro 
gosta de tijolo. Em momentos 
complicados, volta-se para o 
mercado imobiliário. Olhe para 
os últimos 50 anos. A constru-
ção civil é um carro-chefe. Os 
momentos difíceis são cíclicos. 
Hoje há uma oportunidade 
para quem quer comprar. Um 
desconto de 20% a 30%, que é o 
que se observa olhando o nosso 
caso, deve ser visto como uma 
oportunidade”. 
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“o brasileiro gosta de tijolo. Em 
momentos complicados, volta-se para 
o mercado imobiliário. olhe para os 
últimos 50 anos. A construção é um dos 
carros-chefes da economia. o mercado 
é cíclico. Hoje é tempo de oportunidade” 
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demanda e, às vezes, até mesmo trans-
formando carência em demanda e, des-
sa forma, induzindo o setor produtivo e 
promovendo o crescimento dos níveis 
de emprego e renda.

Nessa mesma direção, pode o Estado também 
intervir por meio de incentivos fiscais ao setor pro-
dutivo, com o objetivo de alavancar a oferta de 
imóveis e, também, reduzir os custos de produção.

Outro aspecto relevante é o fato de que o es-
toque, a cada período, é fixo, fazendo que a oferta 
seja perfeitamente inelástica no curto prazo, isto é, 
a oferta não aumenta nem diminui no curto prazo 
com o aumento ou diminuição do preço dos imóveis.

A procura depende fundamentalmente da si-
tuação econômica regional e 
nacional, com destaque para 
o rendimento das famílias, 
taxa de desemprego, taxa de 
juros, de variáveis demográ-
ficas e, no caso do segmento 
de baixa renda, é imprescin-
dível a intervenção governa-
mental por meio da oferta de 
subsídios. 

Por outro lado, a oferta 
está diretamente relacionada 
com o custo da promoção de 
novo estoque e das perspecti-
vas quanto à velocidade e ao 
valor das vendas. 

Por sua vez, tanto a pro-
cura como a oferta são quase 
plenamente dependentes da 
disponibilidade de crédito e, 
portanto, períodos de restri-
ções de crédito, no caso do 

Ciclos do crédito imobiliário: 
da euforia à normalidade 

onjunturaC

Teotonio Costa Rezende
Mestre em Gestão e
Estratégia de Negócios

Os bens imóveis possuem um con-
junto de características que os torna 
uma espécie de ativo bastante especí-
fico e por demais diferenciado dos ati-
vos financeiros, com destaque para a 
fixidez espacial, a elevada durabilidade, a reduzida 
liquidez, os altos custos de informação e de transa-
ção, o elevado preço de cada unidade, o ciclo de 
produção e de oferta e a quase inevitável interven-
ção governamental.

A elevada durabilidade faz que a taxa de subs-
tituição seja relativamente reduzida e, por sua vez, 
o elevado preço de cada unidade, associado à re-
duzida liquidez, faz que o crédito imobiliário seja 
decisivo para que as transações se realizem.

Independentemente do 
nível de participação do Es-
tado na economia, o merca-
do imobiliário requer inter-
venção governamental, por 
meio de diversos mecanismos 
como, por exemplo, plane-
jamento urbano, regras de 
construção, regulamentação 
ambiental, etc.

Por outro lado, depen-
dendo do nível de interven-
ção do Estado na economia, 
têm-se as políticas de sub-
sídios às famílias de menor 
renda, com o objetivo de via-
bilizar o acesso destas ao mer-
cado imobiliário e, assim, ao 
mesmo tempo, resolver uma 
questão social – acesso à mo-
radia em condições dignas – 
e econômica, fomentando a 

O estoque de imóveis,
a cada período, é
fixo, fazendo que a
oferta desses bens 
seja perfeitamente
inelástica no curto
prazo, isto é, a oferta
não aumenta nem 
diminui com o aumento 
ou a diminuição do 
preço dos imóveis
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mercado imobiliário, provocam impacto tanto no 
presente (escoamento dos estoques), quanto no 
futuro (formação de novos estoques). Daí a gran-
de preocupação quando ocorre alguma ruptura 
brusca na disponibilidade de recursos tanto para 
financiar a produção quanto a comercialização.

Em períodos de rápida expansão do merca-
do, as expectativas irracionais fazem que os preços 
ultrapassem seus valores fundamentais, atraindo 
especuladores que não são experts na produção 

de imóveis. Historicamente, a evolução dos preços 
dos imóveis, no curto prazo, tende a ser excessiva-
mente volátil, fortemente influenciada por infor-
mações relativas aos fundamentos do mercado.

Passados os momentos de euforia, seguem-se 
períodos de correção de mercado, em busca de 
seus valores fundamentais, expulsando aqueles 
que não são do ramo ou, mesmo sendo, que não 
estejam adequadamente estruturados – tipo ‘onde 
os fracos não têm vez’ – reduzindo a variabilidade. 
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Gráfico I – Valores aplicados – Habitação – Período 1974 a 2002
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Fonte: ABECIP – Obs.: os Fonte: ABECIP e Caixa Econômica Federal – (não inclui financiamento material de construção) 
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A aparente crença de 
que essas duas fontes de re-
cursos (cadernetas e FGTS) 
seriam inesgotáveis me faz 
lembrar os tempos de infân-
cia, na zona rural, onde se 
ensinava que existiam duas 
fontes de recursos inesgotá-
veis: o ar e a água. No caso 
da água, a falácia de que era 
uma fonte de recursos pe-
rene levou a uma série de 
agressões à natureza, hoje 
praticamente irreversíveis. 
Por sua vez, no caso do crédi-
to direcionado, levou a uma 
acomodação e lentidão em 
relação à adoção de ações 

mais efetivas em busca da construção de modelos 
de engenharia econômica e de arcabouço legal 
para que o mercado imobiliário tivesse uma par-
ticipação mais relevante nas soluções  financeiras 
e, assim, não fosse tão dependente do crédito di-
recionado. 

Desde sua criação e até o início deste século, 
a oferta de crédito imobiliário no Brasil se caracte-
rizou pela semelhança com as políticas denomina-
das de stop and go, conjugando períodos de boom 
com fases de quase paralisia do mercado. Esse fato 
impedia um planejamento de longo prazo por par-
te do setor da construção civil.

É por isso que, no longo pra-
zo, os preços tendem a ser, 
normalmente, mais estáveis.

No entanto, é inegável 
que, de uma forma geral, o 
mercado imobiliário vive ci-
clos de altas e baixas, o que 
requer das instituições finan-
ceiras, em especial, uma per-
manente atenção com vistas 
a se antecipar a essas tendên-
cias e, do lado do governo, 
sensibilidade e perspicácia 
para saber quando e como 
deve intervir para evitar que 
um momento de transição 
se transforme em crise, ou, 
também, para que o mercado 
não se torne eternamente dependente do governo.

No caso do mercado de crédito imobiliário 
brasileiro, um aspecto preocupante é que sua es-
trutura básica ainda permanece praticamente inal-
terada em relação às condições em que foi regu-
lamentada há mais de meio século, ou seja, quase 
totalmente dependente de recursos direcionados, 
notadamente de funding da caderneta de poupan-
ça e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Pior do que isso, até mesmo os subsídios 
para a habitação de interesse social se sustentam, 
em grande parte, na rentabilidade de uma dessas 
fontes de recursos direcionados, no caso, o FGTS.

Desde sua criação e até 
o início deste século, o
crédito imobiliário no
Brasil caracterizou-se
pelo stop and go, 
conjugando momentos 
de boom com momentos 
de quase paralisia
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Gráfico III – Valores aplicados – Habitação – Período 2000 a 2014
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A partir de 
2002, verifica-se 
um crescimento 
aparentemente 
sustentável e com 
rápida expansão, 
porém, dada a de-
pendência de cré-
dito direcionado, 
a sustentabilida-
de se apresentava 
compromet ida , 
uma vez que a 
velocidade da ex-
pansão do crédito 
não era acompa-
nhada pelo cresci-
mento dos estoques de crédito direcionado. 

Quanto à participação do crédito imobiliário 
no PIB, muito embora esta continue pouco expres-
siva se comparada à maioria das economias madu-
ras, impressiona sua velocidade de crescimento: ao 
longo da última década, a relação crédito imobi-
liário/PIB saiu de 1,3%, em 2004, para 9,4%, no 
início de 2015.

A pergunta a ser respondida é: a inclinação 
da curva da expansão do crédito imobiliário foi 
exagerada, isto é, crescemos a uma velocidade 
inadequada ou foi o estoque de funding que não 
evoluiu na velocidade necessária para fomentar a 
oferta e sustentar a demanda? 

Provavelmente as duas hipóteses são verda-
deiras. A crença de que a estabilidade econômi-
ca seria plenamente sustentável no longo prazo, 
conjugada com o crescimento da renda e do em-
prego, contribuíram para a expansão da oferta 
de crédito e a melhoria das condições de finan-
ciamento – redução da taxa de juros, ampliação 
do prazo de retorno, aumento da LTV (relação 
entre o valor financiado e o preço do imóvel). Ao 
mesmo tempo, os bons fundamentos da econo-
mia brasileira fizeram melhorar a percepção e as 
perspectivas, seja para compradores, seja para o 
setor da construção civil – e o resultado foi o au-
mento tanto da oferta como da demanda. Alie-se, 
ainda, o expressivo volume de recursos destina-
dos ao subsídio às famílias de baixa renda, que 
teve como grande mérito transformar carência 
em demanda de uma parcela expressiva de famí-
lias – que, pelas vias convencionais, não teriam 
condições de ter acesso à moradia.

Essa conjugação de fatores favoráveis levou a 
um superaquecimento do mercado imobiliário, 

com expressivo 
aumento do volu-
me de novos lan-
çamentos e, tam-
bém, com forte 
elevação dos pre-
ços dos imóveis, 
cujos preços, por 
um longo perío-
do, encontravam-
-se por demais 
comprimidos. 

No entanto, 
no tocante ao fun-
ding manteve-se 
uma dependência 
quase plena do 

crédito direcionado – FGTS e caderneta de pou-
pança, que, quase que invariavelmente, têm com-
portamento inverso do desejado tão logo surgem 
os primeiros sinais de instabilidade econômica.

Importante destacar que, já há bom tempo, a 
Abecip vem alertando para o fato de que, dada a 
velocidade de crescimento do crédito imobiliário 
comparativamente ao crescimento da captação de 
depósitos de poupança, mesmo que esta tivesse 
bom desempenho, o estoque de recursos do Siste-
ma Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 
não seria suficiente para garantir o ritmo de cres-
cimento verificado no crédito imobiliário ao longo 
dos últimos anos.

Enquanto a Selic se manteve em patamares 
relativamente civilizados, dois fatores afastavam o 
risco de estrangulamento dos recursos destinados 
a financiar o segmento com perfil do SBPE:

i) a captação da caderneta de poupança conti-
nuava com boa performance; 

ii) o custo de captação das Letras de Crédito 
Imobiliário (LCIs), embora bem superior ao da ca-
derneta de poupança, permitia que, sem esmagar 
as margens da carteira imobiliária ou exigir forte 
elevação nas taxas de juros do crédito imobiliário, 
fosse possível se valer de um mix de caderneta de 
poupança e LCI para lastrear os financiamentos.

Mas neste particular a elevação da Selic trouxe 
duplo impacto negativo: 

i) reduziu o ritmo de captação da caderneta 
poupança e, consequentemente, provocou a ele-
vação do porcentual de participação das LCIs nas 
carteiras imobiliárias; e

ii) a elevação do custo de captação das LCIs, 
conjugada com o aumento de sua participação no 
mix com a poupança, elevou o custo do funding e, 

Gráfico IV – Participação do Crédito Imobiliário no PIB – em %
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assim, ou provocaria redução na margem da car-
teira ou exigiria a elevação das taxas de juros ou 
até mesmo provocaria duplo impacto – queda da 
margem e elevação das taxas de juros. 

O ponto de atenção é que essa limitação de 
funding ocorreu num momento em que o mer-
cado imobiliário apresenta elevado estoque de 
imóveis prontos ou em produção e, também, 
com expressiva queda da velocidade de vendas e 
aumento dos níveis de distratos. Nessa óptica, o 
comportamento negativo de três importantes va-
riáveis – estoque, velocidade de vendas e distra-
tos – pode induzir à comparação com países que 
viveram sérias crises imobiliárias, caso de Estados 
Unidos e Espanha e, inclusive, reforçar o argu-
mento daqueles que acreditam que se vive uma 
bolha imobiliária. 

Muito embora os indicadores recomendem 
cautela e a decisão de repensar tanto a estratégia 
das empresas em termos de novos lançamentos 
e plano tático para redução dos estoques, como 
das instituições financeiras 
em termos de oferta de cré-
dito, a realidade do mercado 
imobiliário brasileiro é bem 
diferente daqueles países 
vitimados pelo estouro de 
bolhas imobiliárias. Isso por-
que, no caso brasileiro, o dé-
ficit habitacional é da ordem 
de 6 milhões de unidades 
habitacionais, a maior parte 
dos imóveis é adquirida para 
fins de moradia própria dos 
adquirentes e a relação cré-
dito imobiliário/PIB ainda é 

muito baixa. Vale ainda destacar a qualidade do 
crédito originado nas duas últimas décadas, que 
apresenta baixa LTV e um cuidado especial com 
o tripé que garante a qualidade do crédito: i) ava-
liação do imóvel; ii) apuração da renda familiar 
e da capacidade de pagamento; e iii) análise de 
risco de crédito. 

No entanto, dado esse cenário, não se pode-
ria descartar a possibilidade de uma crise sistêmi-
ca caso fosse também agregada uma forte e brusca 
redução da oferta de crédito para o financiamen-
to imobiliário. É inegável que o momento atual 
exige uma desaceleração, reduzindo-se o volume 
de lançamentos e centrando esforços na comer-
cialização dos estoques prontos e em produção. 
Mas essa transição deve ocorrer de forma gradual 
e administrada, a fim de evitar que a desacelera-
ção se transforme em freada brusca e provoque a 
“saída do trem dos trilhos”. Se não for bem admi-
nistrada, a efetiva transição de um período de eu-
foria para um patamar mais realístico, pode afetar 

duramente o presente, com o 
risco de interrupção do ritmo 
de atividade das empresas, re-
dução do emprego e da ren-
da e, dependendo da mag-
nitude, até mesmo provocar 
uma queda acentuada e inde-
sejável do valor dos imóveis, 
afetando, em consequência, 
o patrimônio das empresas e 
das famílias e deteriorando a 
qualidade das garantias das 
instituições financeiras, mes-
mo considerando o atual bai-
xo índice de LTV. 

O momento atual exige
uma desaceleração,
reduzindo-se o volume
de lançamentos e
centrando esforços
na comercialização
de imóveis prontos
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Gráfico V – Unidades financiadas SBPE e projeção para 2015, sem as intervenções do CMN/CCFGTS
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  Se não houvesse nenhuma intervenção go-
vernamental para incentivar a oferta de recursos 
para o crédito imobiliário, projeções indicavam 
que, entre 2014 e 2015, poderia ocorrer uma redu-
ção da ordem de 63% na quantidade de unidades 
financiadas pelo SBPE.

A percepção de que o setor imobiliário vive de 
ciclos de expansão e de contração pode levar ao en-
tendimento de que seria mais recomendável que a 
própria dinâmica do mercado levasse novamente ao 
equilíbrio entre oferta e procura, não se justificando 
qualquer intervenção do Estado. De fato, mesmo no 
setor habitacional e, principalmente, em se tratando 
de produtos destinados às classes de média e alta ren-
da, o ideal seria que não houvesse intervenção do Es-
tado ou que esta, quando absolutamente inevitável, 
fosse a menor possível. Mas o mercado imobiliário é 
uma área crucial, independentemente do porte ou 
do estágio econômico-social dos países, sendo impor-
tante instrumento para regular e alavancar políticas 
afetas tanto à área econômica quanto social. 

No contexto da lógica de sistemas, o ciclo imo-
biliário tem, usualmente, como fases principais, a 
seguinte segmentação: i) o processo de desenvol-
vimento do conceito e do produto imobiliário; ii) 
investimento; iii) projeto; iv) execução das obras; 
v) promoção e realização das vendas. 

Em se tratando do mercado imobiliário, um 
aspecto que não pode ser relevado é o de que, 
não raramente, o tempo de desenvolvimento do 
conceito do projeto e o seu licenciamento é por 
demais moroso, demandando vários anos e, por-
tanto, é imperioso que se tenha condições de pre-
visibilidade numa escala temporal de vários anos. 
Portanto, há uma forte interligação entre o ciclo 
imobiliário e o ciclo de regulação do uso do espa-
ço, bem como em relação à criação ou qualificação 
da oferta, inclusive no que diz respeito à promo-
ção imobiliária e, por sua vez, 
o ciclo da procura normal-
mente depende da conjuntu-
ra econômica.

Nesse contexto, num ce-
nário como o atual, embora 
desejável seria temerário dei-
xar a solução exclusivamente 
à mercê da dinâmica do mer-
cado. Assim, era previsível que 
a transição de um período de 
superaquecimento para um 
período de normalidade exi-
gisse um esforço adicional de 
todas as partes envolvidas e a 

dimensão desse esforço dependerá da habilidade 
de todos os atores, públicos e privados e, também, 
tanto do setor produtivo como do setor financeiro.

Dadas as circunstâncias, foi providencial a in-
tervenção do Conselho Monetário Nacional (CMN) 
no que se refere principalmente às mudanças na 
regra do depósito compulsório da caderneta de 
poupança e, também, nos ajustes dos critérios para 
cumprimento do direcionamento básico – ações 
que foram associadas às decisões do Conselho Cura-
dor do FGTS de aportar mais recursos para a linha 
de crédito Pró-cotista e, também, a criação de uma 
nova linha de crédito para imóveis com valor de até 
R$ 300 mil, ambas destinados a um público com 
perfil do SBPE, uma vez que tornará mais suave o 
processo de readequação do mercado imobiliário 
brasileiro, mitigando os riscos de ocorrência de 
uma crise no setor da construção civil e, também, 
no mercado de crédito imobiliário.

Mas é imprescindível que tanto o setor da 
construção civil quanto as instituições financeiras 
tenham claro que as intervenções do CMN e do 
CCFGTS foram pontuais, com fim exclusivo de 
amenizar o impacto de um corte abrupto na ofer-
ta de crédito e, assim, é imprescindível repensar 
esse modelo de dependência do crédito direcio-
nado, buscando construir um modelo em que a 
“habitação de mercado” seja atendida por “meca-
nismos de mercado”, deixando o crédito direcio-
nado para atender prioritariamente à habitação 
de interesse social e apenas complementar a ha-
bitação de mercado.

Mais do que nunca é preciso redobrar a aten-
ção para as tendências do mercado local – evolu-
ção dos preços, estoque de imóveis prontos e em 
produção, perfil da demanda, comportamento da 
inadimplência – e não desprezar o velho e sempre 
atual ensinamento: indicadores que são válidos 

para períodos de céu de briga-
deiro não são, necessariamen-
te, válidos para períodos de 
transição e, muito menos, de 
instabilidades.

  Não é o caso de pânico, 
porém seguramente exigirá 
prudência e, com uma boa 
dose de iniciativa e de criati-
vidade, será possível transfor-
mar as dificuldades momentâ-
neas em oportunidade para, 
finalmente, romper a forte de-
pendência de crédito direcio-
nado e de suporte do Estado.

Indicadores válidos
para um período de
céu de brigadeiro não
são, necessariamente,
válidos para períodos
de transição e, ainda
mais, de instabilidade
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Comparados com o histórico re-
cente do crescimento econômico de 
um grupo relevante de países emer-
gentes, os níveis alcançados pelo Brasil 
têm sido sistematicamente baixos. Nos 
últimos 25 anos, foram raros os momentos em que 
as variações do Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro chegaram perto das médias desses países. 
Mesmo quando comparado com a trajetória das 

economias avançadas, que registram rit-
mo de expansão inferior à metade dos 
emergentes, o Brasil tem apresentado 
fraco desempenho. Não seria, portanto, 
descabida a formulação de um bem fun-

damentado Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC), alinhado às potencialidades de expansão 
do mercado interno e de inserção das cadeias pro-
dutivas do País nas correntes do comércio global.

José Paschoal Rossetti
Professor e pesquisador
da Fundação Dom Cabral

A causa central do
baixo crescimento 

acroeconomiaM

QUADRO 1 - DEMANDA AGREGADA NO BRASIL: FINAL DE 2013

Consumo 
das 
famílias 
(62,5%)

Consumo 
do governo 
(22,0%)

Investimentos                     
do governo                        
(1,2%)

Investimentos  
privados                          
(16,8%)

Exportações              
líquidas                          
(- 2,5%)

Sob fortes e impactantes estímulos:
  Aumento real da massa salarial do pessoal ocupado, puxado pela expansão do emprego no setor de serviços e pela escassez de pessoal qualificado.
  Reajustes reais do salário mínimo e de rendimentos previdenciários.
  Aumento expressivo do crédito a pessoas físicas.
  Estímulos fiscais para acumulação de bens duráveis.
Crescimento anual de 5,23% ao ano nos últimos 10 anos, 66,49% acumulados > PIB, 37,5% acumulados.
Pontos de atenção: endividamento das famílias de 25% da renda (2007) para 43% (2013).

Alto peso da máquina burocrática.
Forte expansão das compras de bens e serviços para pessoal civil.
Aumentos reais de salários nos três Poderes e nas três Esferas de Governo.
Expansão anual de 4,33% ao ano nos últimos 10 anos, 52,79% acumulados, também superior ao PIB.

Comprimidos, pelos dispêndios de custeio (consumo, transferências e juros da dívida).
Em queda no último triênio.
Projetos básicos incompletos: aditivos, implicando elevação de custos.
Atrasos na execução dos investimentos.
Baixa propensão a investir em relação à receita tributária: dos 35,8% da carga tributária, 1,4% representam 3,9%. A propensão a dispêndios
de custeio (consumo do governo) é de 96,1%.

A propensão ao consumo do setor privado é de 73,8%. 
Propensão a investir satisfatória, bem distante da do governo: em relação à fatia da Renda Nacional, que sobra após carga tributária,
16,8% representam propensão de 26,2%. 
Se a propensão a investir do governo fosse igual à do setor privado, os investimentos no Brasil e o crescimento do PIB seriam bem
próximos da média dos países emergentes.

Exportações negativamente afetadas pela redução do crescimento mundial.
Baixa competitividade do produto industrial:
  Custos sistêmicos.
  Apreciação histórica da taxa cambial (1999 = 100,00; 54,27 no final do primeiro trimestre de 2013).
Importações estimuladas, com destaque para bens industrializados de alto valor adicionado.
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Por que, então, 
apesar dos PACs 1, 2 
e 3 o crescimento tem 
sido desacelerado? As 
causas seriam exter-
nas? Internas? Ou uma 
mistura de razões das 
duas origens? E, se as-
sim for, qual delas seria 
preponderante? Note-
-se, porém, que a bus-
ca de causas externas 
para um desempenho 
que tem se mantido 
historicamente fraco – 
desde a década de 80, 
considerada “perdida”, 
passando pelos anos 90 
e assim se mantendo 
nos primeiros quinze 
deste século – só seria 
aceitável se ao longo de 
todos esses anos o de-
sempenho econômico 
mundial estivesse atra-
vessando um dos mais 
longos períodos de ex-
pansão anêmica. Não foi, porém, o que ocorreu. 
Contrariamente até, a despeito da crise financei-
ra do biênio 2008-09, o Produto Mundial Bruto, 
as correntes mundiais de comércio e os fluxos de 
investimentos inter-fronteiras movimentaram-se 
positivamente, alcançando magnitudes sem pre-
cedentes históricos.

Em 2001, ano da virada do século 20 para o sé-
culo 21, o Produto Mundial Bruto foi de US$ 31,7 
trilhões; em 2014, chegou a US$ 77,3 trilhões. As 
correntes mundiais de 
comércio de mercado-
rias e serviços saltaram 
no mesmo período de 
US$ 7,6 trilhões para 
US$ 23,5 trilhões. E os 
fluxos globais de inves-
timentos estrangeiros 
diretos avançaram de 
US$ 680 bilhões para 
US$ 3,5 trilhões. As lis-
tagens dos fatores reais, 
sociodemográficos, tec-
nológicos, financeiros 
e institucionais que têm 
impulsionado a econo-

mia global são extensas 
– superando em conte-
údo e em força expan-
sionista as de outros 
períodos históricos pre-
cedentes. 

Pelos potenciais do 
País e diante destes nú-
meros globais, uma se-
quência de baixo cres-
cimento comparativo, 
que estende por déca-
das, certamente tem 
uma importante lista-
gem de causas internas 
– e, entre as listáveis, a 
estrutura da demanda 
agregada deve ser exa-
minada com atenção. 

Este é o propósito 
deste artigo.

O Quadro 1 sinte-
tiza a estrutura da de-
manda agregada do 
Brasil no final de 2013. 
As participações relati-
vas de seus cinco com-

ponentes – o consumo das famílias e do governo, 
os investimentos privados e do governo e as ex-
portações líquidas – revelam o mais importante 
fator que explica os baixos níveis de crescimento 
do País e a dificuldade central em promover sua 
aceleração sustentada. Os dispêndios de consu-
mo totalizam 84,5%; os investimentos, 18,0%; e as 
exportações líquidas são negativas em 2,5%. Esta 
estrutura, quanto à composição consumo/inves-
timentos, tem-se mantido praticamente inaltera-

da nos últimos 25 anos, 
bem como a participa-
ção do governo no to-
tal dos investimentos. 
O Quadro 1 revela ain-
da os principais fatores 
que determinam as ex-
pressões de cada uma 
das grandes variáveis da 
demanda agregada no 
País: enquanto o consu-
mo é puxado para cima 
por recorrente conjun-
to de estímulos, os in-
vestimentos mantêm-se 
comprimidos, pela bai-

QUADRO 2
INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO AO PNB (%) :

COMPARAÇÕES PERÍODO 1991-2013

Países de alta renda

Média ponderada: 20,9

Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook. 
Lausanne: Institute for Management Development.

Países emergentes

Média ponderada: 28,3

1.
2.
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8.
9.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 
22.
23.
24.
25.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 
22.
23.
24.
25.

Coréia do Sul
Singapura
Austrália
Espanha
Japão
Hong Kong
Portugal
Áustria
Taiwan
Suíça
Irlanda
Noruega
Bélgica
Canadá
Itália
Holanda
Finlândia
Grécia
Dinamarca
Israel
França 
Alemanha
Estados Unidos
Suécia
Reino Unido

31,1
27,1
26,6
26,2
25,4
25,3
24,1
23,4
23,2
22,0
21,8
21,3
21,0
20,9
20,5
20,4
20,1
20,1
19,9
19,8
19,7
19,6
18,7
17,9
17,8

43,1
34,1
33,8
31,0
29,9
29,8
26,0
25,8
25,6
23,9
23,9
23,9
22,0
21,6
21,3
21,3
21,2
20,7
20,4
19,9
19,4
18,9
18,1
18,0
17,5

China
Irã
Argélia
Índia
Indonésia
Tailândia
Romênia
Malásia
México
Chile
Nigéria
Venezuela
Emirados Árabes
Rússia
Colômbia
Polônia
Arábia Saudita
Peru
Turquia
Argentina
Egito
Paquistão
Filipinas
África do Sul
Brasil

Enquanto o consumo foi puxado
por um conjunto de estímulos, 
os investimentos mantêm-
se comprimidos, pela baixa 
propensão a investir do governo 
(3,9% da receita de tributos) 
em relação ao setor privado
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xa propensão a inves-
tir do governo (3,9% 
da receita tributária), 
relativamente à do se-
tor privado (16,8% em 
relação à fatia da Ren-
da Nacional de que 
dispõe, deduzida da 
carga tributária). Se a 
propensão a investir do 
governo, relativamen-
te à exação tributária, 
fosse semelhante à do 
setor privado, os inves-
timentos totais se apro-
ximariam da média dos 
países emergentes e o 
crescimento econômi-
co do País certamente 
também se aproximaria 
do que tem sido alcan-
çado por esses países.

O Quadro 2 mos-
tra a posição do Brasil 
quanto à relação investi-
mento/PNB no período 
1991-2013: 17,5%, em 
média ponderada, enquanto a média de 25 países 
de alta renda foi de 20,9% e de 25 emergentes, 
de 28,3%. A do Brasil é a mais baixa entre os 50 
países considerados. Esta é a causa central do bai-
xo crescimento do Brasil nas duas últimas décadas, 
quando comparado com a expansão da economia 
global e, mais expressivamente, com a dos países 
emergentes. O baixo desempenho comparativo do 
país é comprovado no Quadro 3: no período de 
1995-2014, ficou 1,4 vez abaixo da média mundial 
e 2,2 vezes abaixo da 
dos países emergentes. 
Ficou também abaixo 
da média dos países da 
América Latina.

A insuficiência dos 
investimentos revela 
ainda um outro aspecto 
da situação brasileira: o 
stop and go das varia-
ções do PIB nos últimos 
25 anos. Foram raros os 
momentos de expansão 
entre 4% e 5% ano. Na 
ultima década do sécu-
lo 20, a média anual foi 

de 1,85%; no período 
2001-2014, de 2,87%, 
graças ao quinquênio 
2004-2005, o melhor 
entre todos, quando o 
desempenho do País 
foi puxado para cima 
pela expressiva expan-
são da economia mun-
dial e, especialmente, 
da China Continental, 
pela sua relevante par-
ticipação nas corren-
tes de exportação de 
produtos básicos do 
Brasil.

O que este con-
junto de dados reve-
la é o descolamento 
do Brasil em relação 
à variável fundamen-
tal da expansão e da 
aceleração do PIB: os 
investimentos. Os flu-
xos agregados de con-
sumo são sem dúvida 
um dos mais impor-

tantes fundamentos de sustentação dos níveis de 
emprego e dos mercados de bens e serviços finais. 
Mas não são suficientes para promover e sustentar 
o crescimento da economia. Uma das mais com-
provadas relações entre variáveis macroeconômi-
cas é entre investimentos e crescimento. Sem uma 
forte e sustentada taxa de investimentos, o cresci-
mento movido pelo consumo tem fôlego curto. 
Até porque são necessários investimentos susten-
tados nos setores produtores de bens e serviços fi-

nais de consumo, como 
também em infraestru-
tura e nas indústrias 
de base, compatíveis 
com as exigências das 
cadeias de suprimentos 
de bens finais e com as 
bases de sustentação da 
expansão econômica. 
Mas a baixa propensão 
a investir do governo 
deixa de fazer a sua 
parte nesta equação: 
quando é “anêmica”, 
como no caso do Bra-
sil, não há como suprir 

AT
TÍl

Io

São necessários investimentos
em bens e serviços finais de 
consumo, em infraestrutura e 
indústria de base, compatíveis 
com as exigências das cadeias 
de suprimentos e as bases 
de sustentação econômica
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suficientemente a economia das condições infra-
estruturais requeridas para crescimento sustenta-
do e consistente, afetando também – e fortemen-
te – os investimentos nas indústrias de base e de 
bens de capital.

Enquanto permanecer baixa a propensão a 
investir do governo – cuja importância na econo-
mia é definida pela dimensão da carga tributária 

e pela sua destinação –, dificilmente o crescimen-
to será reacelerado. E, para tanto, é fundamental 
que os dispêndios em consumo do governo sejam 
expressivamente comprimidos. Este é o macro 
ajuste fiscal, no lado do dispêndio público, que 
aproximará o desempenho do País das expressi-
vas médias alcançadas pelo conjunto dos emer-
gentes nos últimos 25 anos.

QUADRO 4
VARIAÇÕES ANUAIS DO PIB NO BRASIL: A INSUFICIÊNCIA DOS 

INVESTIMENTOS PARA ACELERAÇÃO SUSTENTADA DO CRESCIMENTO

Primeira década século XXIÚltima década século XX VolatilidadeVolatilidade

Mais um triênio de 
contração acentuada.Forte contração do PIB.

2001
2002
2003

1990
1991
1992

2004
2005
2006
2007
2008

1993
1994
1995

2011
2012
2013
2014

1996
1997
1998
1999

Variação acumulada Variação acumulada 
Variação Anual Variação Anual 

2009

2000

2010

1,3
2,7
1,1

- 4,4
 1,0
- 0,5

5,7
3,1
4,0
6,0
5,0

 4,7
 5,3
 4,4

3,7
1,8
2,7
0,1

 2,2
3,4
0,4
0,2

48,67
2,87

22,37
1,85

- 0,2

4,3

7,6

Quinquênio de expansão 
superior à media dos 15 

anos anteriores.

Recuperação não 
sustentada.

Contração acentuada.
Maior variação do PIB dos 
últimos 25 anos, mas não 

sustentados.

Forte redução do ritmo de 
crescimento.

Quadriênio de 
crescimento “anêmico”.

Recuperação efêmera.

SÍNTESE DO QUADRO COMPARATIVO

Mundo Avançados Emergentes Al BR

6

5

4

3

2

1

0

%

3,61

2,29

5,45

3,12
2,51

QUADRO 3 – CONSEQUÊNCIA DA BAIXA PROPENSÃO A INVESTIR DO PAÍS: CRESCIMENTO ACHATADO

*Projeções IMF, World Economic outlook, January / 2015. IMF – Internacional Monetary Fund. Projeção Brasil: Bacen, Focus. Setembro 2014.

Dimensões

Mundo

Países avançados

Países emergentes

América Latina

BRASIL

Média
1995-2004 2005

4,7

2,8

7,3

4,7

3,1

3,6

2,8

4,9

2,5

2,5

2006

5,2

3,0

8,3

5,6

4,0

2007

5,3

2,7

8,7

5,7

6,0

2008

2,7

0,1

5,8

4,2

5,0

2009

- 0,4

- 3,4

3,1

- 1,2

- 0,2

2010

5,2

3,0

7,5

6,0

7,6

2011

3,9

1,7

6,2

4,6

3,9

2012

3,2

1,5

4,9

2,9

1,8

2013

2,9

1,2

4,5

2,7

2,7

2014*

3,3

1,8

4,4

1,2

0,1

3,61

2,29

5,45

3,12

2,51

Média
1995-2004

o crescimento médio mundial, nos últimos 20 anos, foi 1,6 vez superior ao 
dos países avançados e 1,5 vez inferior ao dos emergentes.
o bloco emergente responde por parcela substancial do crescimento 
mundial: 
   Nos últimos cinco anos, 60% do crescimento mundial foi dependente 
   da Ásia Emergente; 14% da Europa Emergente; 9% da Al.
   Apenas 17% da expansão do PMB – Produto Mundial  Bruto – foi 
   resultante dos países avançados.
o Brasil não se destacou positivamente neste quadro comparativo. o 
crescimento do PIB foi inferior ao da Al, devendo-se considerar que 
o desempenho médio da região é fortemente influenciado pelo peso 
econômico do país. Ficou 1,4 vez abaixo da média mundial e bem distante 
do bloco emergente: 2,2 vezes inferior.
Se a propensão a investir do governo fosse igual à do setor privado, os 
investimentos e o crescimento do PIB alcançariam a média dos emergentes.

Crescimento inferior aos potencias do país

Média 1995-2014
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A relação entre investimento ha-
bitacional, crescimento e bem-estar 
econômico é indiscutivelmente forte. 
Ela se torna especialmente evidente 
em momentos de grande crescimento 
como o que vivemos até recentemente, quando 
milhões de famílias passaram a ter acesso ao mer-
cado imobiliário pela primeira vez.  

Entre 2004 e 2013, o número de famílias no País 
passou de 55,9 milhões para 68,3milhões, um cres-
cimento de 22%. No mesmo período, o número de 
domicílios aumentou 25% e o número de unidades 
financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH) mais que triplicou (aumento de 218%).

A expansão do crédito estimulou a produção 
de novas moradias e, como consequência, as taxas 
de crescimento da construção civil começaram 
a ganhar mais consistência e força. Entre 2004 e 
2013, o PIB da construção registrou expansão de 
57%, enquanto o PIB do País elevou-se 39%. O nú-
mero de empregados com carteira no setor elevou-
-se 165%. As obras de habitação foram indiscutivel-
mente o grande destaque do período.

Nos últimos meses, o cenário mudou e as taxas 
de expansão cederam a resultados negativos que 
mostram uma clara perda de dinamismo do mer-
cado imobiliário brasileiro. Nos primeiros quatro 
meses de 2015, o número de unidades financiadas 
pelos bancos com recursos da poupança registrou 
diminuição de 8% em relação ao mesmo período 
do ano passado. O PIB da construção caiu 2,9% no 
primeiro trimestre do ano e o número de empre-
gados com carteira nas empresas de edificações já 
registra queda de 9% até abril na comparação com 
o mesmo período de 2014.

No entanto, as necessidades habitacionais do 
País persistem elevadas: até 2024, cerca de 15 mi-

lhões de novas famílias deverão se for-
mar.

Assim nos deparamos com o desafio 
premente de reencontrar o caminho da 
retomada de forma a conseguir o aten-

dimento adequado às necessidades da população. 
  Para compreender as circunstâncias da recen-

te perda de dinamismo do segmento habitacional, 
precisamos também conhecer os fundamentos do 
crescimento recente. Para isso, vale retroceder e 
lembrar que há não muito tempo as famílias bra-
sileiras dispunham de muito pouco recurso para 
complementar a poupança própria na aquisição 
de seu imóvel. Em 2003, o Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), por meio de suas fontes – Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
a poupança –, contrataram menos de 300 mil fi-
nanciamentos, 36,5 mil pelo SBPE e 246 mil pelo 
FGTS, o que em valores de 2014 representou cerca 
de R$ 6 bilhões.

O ano de 2003 é emblemático por representar 
o fim de um período bastante difícil da história 
da política habitacional brasileira recente, marca-
do pela perda de capacidade de financiamento de 
um sistema que, em seu apogeu, havia conseguido 
financiar mais de 600 mil unidades em um ano. 

As causas dessa crise são amplamente conheci-
das, mas merecem sempre serem lembradas, espe-
cialmente nesse momento em que o mercado voltou 
a perder o fôlego. Fatores conjunturais, estruturais 
e decisões políticas inconsistentes determinaram a 
redução do volume de recursos disponíveis do SFH 
a partir de meados dos anos de 1980. 

A conjuntura atuou desfavoravelmente marca-
da pela forte elevação da inflação e das taxas de 
juros associadas às baixas taxas de crescimento da 
economia. Essa conjuntura desfavorável expôs a 
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fragilidade estrutural relacionada ao caráter pró-
-cíclico de suas fontes de recursos (poupança e 
FGTS), oriundos da poupança voluntária das fa-
mílias e compulsória dos trabalhadores. Ou seja, o 
sistema que capta a poupança das famílias no curto 
prazo para emprestar em prazos de até 300 meses 
viu a disponibilidade dos seus fundos cair expressi-
vamente. Por sua vez, sucessivas alterações nas re-
gras de correção dos contratos de crédito fizeram 
que parte relevante dos recursos emprestados não 
retornasse ao sistema, o que agravou ainda mais a 
disponibilidade de recursos. 

Com a estabilização propiciada pelo Plano 
Real (1994) voltou-se a ter um ambiente macroe-
conômico mais adequado ao crescimento susten-
tado da economia. No entanto, as taxas de juros 
elevadas permaneceram 
com um fator de desestí-
mulo às concessões e to-
madas de recursos. Além 
disso, as incertezas regula-
tórias e um mercado imo-
biliário enfraquecido tam-
bém contribuíram para 
que não ocorresse uma 
retomada dos emprésti-
mos imediatamente.

A mudança para um 
ambiente de maior estabi-
lidade econômica propi-
ciou a criação do Sistema 
de Financiamento Imo-
biliário (SFI) em 1997, 
tendo como principais 
fundamentos a securitiza-
ção dos créditos imobiliá-
rios e a maior segurança jurídica dos contratos. 
Mas apenas na primeira metade dos anos 2000, 
quando mudanças regulatórias do setor habitacio-
nal são realizadas, trazendo mais segurança para 
compradores de imóveis e investidores, já em um 
contexto de taxa de juros mais comedidas, se con-
segue estabelecer, de fato, condições para a reto-
mada do investimento habitacional. 

Os efeitos do reordenamento institucional 
e da estabilização macroeconômica passaram a 
ser sentidos de forma marcante. Já em 2004, os 
financiamentos com origem na poupança cresce-
ram 28,9% em termos reais na comparação com 
2003 e passaram a registrar sucessivos recordes a 
cada ano. As novas fontes criadas pelo SFI tam-
bém reforçaram a oferta de recursos disponíveis 
no mercado.

Nesse período, houve, em 2009, o anúncio e 
início das contratações do Programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV), voltado para a habitação 
de interesse social. O programa contribuiu para 
dar um impulso maior ao mercado, que já se en-
contrava em ritmo de crescimento forte. 

No entanto, a despeito do crescimento de ins-
trumentos que captam recursos no mercado (LCI, 
CRIs, etc), a habitação continuou dependendo ba-
sicamente do FGTS e da poupança. O SBPE e o 
FGTS responderam, em 2014, por mais de 80% do 
total do crédito habitacional. E do montante do 
SFH, R$ 112,8 bilhões ou 72% tiveram origem nos 
recursos da poupança. 

Portanto, os números do período já carrega-
vam em si indicações da não sustentabilidade do 

crescimento. A expansão, 
nos últimos anos, da ofer-
ta de crédito com origem 
na poupança ocorreu em 
velocidade superior à de 
captação da poupança. 
Manteve-se a grande de-
pendência das fontes de 
crédito direcionadas, os 
preços dos imóveis subi-
ram mais do que a renda 
das famílias e houve gran-
de escassez de mão de 
obra qualificada.

Em 2015, mais uma vez 
a fragilidade estrutural do 
sistema, que capta no cur-
to prazo para emprestar 
no longo prazo, foi exacer-
bada pelo cenário macroe-

conômico de queda da renda e elevação dos juros.
Com a elevação da taxa Selic, a poupança tor-

na-se menos atrativa para os investidores compa-
rativamente a outras aplicações. A elevação da in-
flação, a queda na renda das famílias e o aumento 
do desemprego também vêm contribuindo para a 
retirada de recursos da poupança. 

Dessa forma, a queda na captação da poupan-
ça passou a afetar novamente a disponibilidade 
de recursos para financiamento, levando os ban-
cos a restringir a oferta de financiamento. Assim, 
o crédito habitacional tornou-se mais caro e difí-
cil tanto para as famílias como para as empresas. 

O aperto de crédito torna o cenário setorial 
mais frágil por ocorrer no final do ciclo imobiliário 
que teve o ápice em 2012. A partir do ano passado, 
elevou-se o número de imóveis prontos, ou seja, 

A expansão do crédito 
estimulou a produção de 
moradias e o crescimento da 
construção ganhou força: entre 
2004 e 2013, enquanto o PIB 
do País cresceu 39%, o PIB 
da construção avançou 57% 
e o emprego formal no setor 
expandiu-se em 165%
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quando as famílias bus-
cam o financiamento. Vale 
notar também que o mer-
cado passa por um cená-
rio de ajuste de estoques, 
resultado do aumento da 
oferta acima da demanda. 
Assim, o quadro de aperto 
creditício prolonga o tem-
po de ajuste desse estoque 
e retarda o início de um 
novo ciclo de produção.

Nesse sentido, as recen-
tes medidas do governo al-
terando o compulsório da 
poupança e aumentando o 
direcionamento para o fi-
nanciamento habitacional 
são bastante positivas.  

Com isso é possível dar algum fôlego ao merca-
do, aliviando o clima de tempestade perfeita. No 
entanto não se pode perder de vista que é uma 
medida apenas paliativa para a questão imediata 
de falta de recursos. As dificuldades das famílias 
em decorrência do cenário macroeconômico não 
serão resolvidas no curto prazo, ou seja, a deman-
da por imóveis deve continuar fraca porque as 
perspectivas continuam sendo de queda na renda 
e aumento do desemprego em 2015. Ou seja, mais 
uma vez, a questão conjuntural volta a afetar com 
força a dinâmica do mercado.

Também não resolve o problema da fragilida-
de sistêmica do SBPE, que é de captar recursos no 
curto prazo para emprestar no longo prazo, e, ain-
da, da falta de competitivi-
dade da poupança em um 
contexto de taxa de juros 
em elevação. 

Portanto, a renovação 
do ciclo de crescimento en-
contra agora grandes desa-
fios a serem superados. 

O horizonte de turbu-
lências macroeconômicas 
acena ainda para dificul-
dades à frente nos próxi-
mos meses. O mercado 
de trabalho e a renda das 
famílias estão apenas co-
meçando a refletir o ajuste 
em curso. O crédito per-
manecerá caro ainda por 
algum tempo, o que signi-

fica que por algum tempo 
poupança e FGTS terão 
papéis fundamentais no 
mercado de crédito imobi-
liário brasileiro. 

As lições de um passado 
não tão distante mostram 
a importância da estabili-
dade macroeconômica no 
crescimento setorial: não 
é possível dissociar um do 
outro. Mas mostram tam-
bém que a estabilidade é 
condição necessária, mas 
não suficiente, para o cres-
cimento. 

Um novo ciclo de cres-
cimento do mercado imo-
biliário partirá de um pata-

mar mais elevado, mas exigirá a continuidade dos 
aperfeiçoamentos institucionais, do surgimento de 
novas fontes de crédito com custo compatível com 
o perfil de renda das famílias que se formarão, assim 
como a adequação dos preços dos imóveis à renda 
dessas novas famílias.

Nesse sentido, a efetiva implantação de medi-
das como o princípio da concentração do ônus na 
matrícula do imóvel pelos cartórios representa um 
passo importante, assim como a consolidação da 
criação do novo título, a Letra Imobiliária Garanti-
da (LIG), que pode ajudar a reconfigurar o sistema 
tornando-o menos dependente de suas fontes tra-
dicionais. 

Nas esferas institucional e econômica, colo-
cam-se ainda os desafios 
da redução da burocra-
cia e da tributação, peça 
crítica do quebra-cabeça 
habitacional, do custo da 
terra e da escassez de mão 
de obra qualificada. As 
empresas, por sua vez, se 
deparam com o desafio de 
aumentar sua produtivida-
de, investindo em gestão e 
processos construtivos. 

Enfim, retomar o cres-
cimento mostra-se uma 
tarefa possível, mas que 
demanda sinalizações cla-
ras de prioridades e dispo-
sição dos diversos agentes 
envolvidos.

Recentes medidas alterando 
o compulsório da poupança e 
aumentando o direcionamento 
de recursos ao financiamento 
habitacional são positivas e 
aliviam o clima negativo, mas 
a questão da oferta de crédito 
também será atendida com a 
consolidação das LIGs

As lições do passado mostram 
o valor da estabilidade 
macroeconômica para o 
crescimento do setor da 
construção, mas não se pode 
esquecer de que a estabilidade 
é condição necessária, mas 
não condição suficiente para a
retomada do segmento
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1. A situação crítica de 2014
No final de 2014, a perspectiva da 

economia brasileira era sombria. Ao 
longo dos anos, mas especialmente 
depois da crise financeira de 2008, de-
sequilíbrios e distorções foram se acumulando, in-
duzidos por decisões equivocadas de política econô-
mica. A seguir, traçamos um quadro dos principais 
problemas. 

Primeiro, a taxa de inflação vinha sendo repri-
mida por uma combinação de controles de preços 
essenciais (energia elétrica, derivados de petróleo, 
transportes), subsídios variados e sobrevalorização 
cambial. Como esta não era uma situação sustentá-
vel, as expectativas de inflação se elevaram para os 
anos seguintes.

Segundo, o desequilí-
brio fiscal se tornou crítico. 
O setor público apresentou 
o primeiro déficit primário 
em 15 anos. Os chamados 
“restos a pagar” para 2015 
escalaram para R$ 245 bi-
lhões (em 2011, eram R$ 
129 bilhões), tornando o 
controle fiscal ainda mais 
difícil. Apenas no primei-
ro governo Dilma, a dívida 
bruta do setor público su-
biu 10 pontos porcentuais 
do PIB, atingindo 60,2% 
no final do ano passado, 
prevendo-se 65% do PIB ao 
final de 2015, mesmo com 
o ajuste fiscal prometido. O 
fantasma do calote voltou a 
rondar o País. 

Terceiro, a economia estava entran-
do em recessão, com todas as consequ-
ências negativas disso: queda forte dos 
investimentos, aumento do desemprego, 
contração contínua da produção indus-

trial, produtividade em declínio. 
Quarto, o déficit em conta-corrente de 4,5% do 

PIB não pode ser mais financiado com investimen-
tos diretos do exterior. O País voltou a depender do 
ingresso de investimentos de carteira, pouco viáveis 
numa situação de desconfiança.

2. A reação do governo em 2015
A política macroeconômica anunciada no cor-

rente ano basicamente pretende reverter a expansão 
fiscal e monetária do período posterior a 2008 para 
uma contração monetária e fiscal. Do lado monetá-

rio, o aumento da taxa de 
juro e o controle da expan-
são do crédito dos bancos 
federais são os instrumentos 
utilizados. Do lado fiscal, o 
objetivo é reverter o déficit 
primário de 0,6% do PIB de 
2014 para um superávit de 
1,1% no corrente ano. 

Sob a hipótese de que a 
nova política será conduzi-
da consistentemente daqui 
em diante, pode-se pergun-
tar como a economia rea-
girá e qual a dinâmica de 
ajustamento provável em 
2015 e 2016. O diagrama 
abaixo, que utiliza uma cur-
va de Philips ampliada, per-
mite examinar esta questão. 
Colocamos a taxa de infla-
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Do lado monetário, mais 
juros e o controle do crédito 
dos bancos federais são os 
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reverter o déficit primário 
de 0,6% do PIB, em 2014, 
para um superávit da 
ordem de 1,1% do PIB 



próximos anos: superá-
vits primários de 1,1% em 
2015 e 2% em 2016. Ainda 
é pouco para estabilizar e, 
preferencialmente, reduzir 
a relação entre a dívida bru-
ta e o PIB, a mais elevada 
entre os países emergentes. 
A dificuldade ocorre tanto 
pelo lado da receita quanto 
da despesa. A receita real 
provavelmente cairá neste 
e no próximo ano devido 
à recessão. Isso coloca todo 
o ônus do ajuste sobre os 
cortes de despesas, que não 
apenas são rígidas para bai-
xo, como também sujeitas 
a resistências políticas den-
tro e fora do governo. Há 
um famoso dito econômico 
que diz: “governo fraco não 
faz ajuste fiscal”. O Brasil 
tem agora a oportunidade 
de mostrar que essa afirma-
ção nem sempre é válida.

O maior risco da atual 
política econômica brasi-
leira é o “arrependimento”, 

isto é, o abandono das políticas de austeridade no 
meio do caminho, por pressão dos descontentes. 
Isso provavelmente levaria a um círculo vicioso de 
mais inflação e mais desemprego, ao contrário do 
círculo virtuoso descrito acima. Assim, o único ca-
minho que faz sentido econômico e social é o ajus-
tamento, mais ou menos nos moldes que o governo 
se comprometeu a fazer.

4. O retorno do crescimento
O Brasil poderá atenuar os desequilíbrios gera-

dos pela política econômica do período posterior a 
2008 em cerca de dois anos, conforme a análise feita 
aqui. A partir daí, poderá retomar um ciclo de cres-
cimento moderado, de acordo com as suas limitadas 
possibilidades: baixa taxa de poupança e investimen-
to, pouco crescimento da produtividade total de fa-
tores e distorções microeconômicas de várias ordens. 
Isso quer dizer o retorno a uma taxa de crescimento 
ao redor dos 3% ao ano. Para avançar mais do que 
isso, seria necessário retomar uma agenda positiva de 
reformas estruturais, que estão na linha de frente das 
discussões nos últimos 20 anos, pelo menos.

ção no eixo vertical e a taxa 
de desemprego no eixo ho-
rizontal. O percurso teórico 
da economia, ao longo de 
um processo de estabiliza-
ção, segue o sentido horá-
rio. Podemos dizer que, ao 
final de 2014, estávamos 
no ponto A (quadrante 1), 
com inflação acima da meta 
(7%) e taxa de desemprego 
abaixo da taxa natural ou 
de equilíbrio (6%). 

A partir do ponto A, o 
aperto fiscal e monetário 
começa a mover a econo-
mia ao longo do círculo no 
sentido horário. Isso signi-
fica que teremos que passar 
pelo quadrante 2 e 3 até che-
gar ao ponto final B, onde 
a inflação estará na meta e 
o desemprego no seu nível 
natural. A fase difícil do ajus-
tamento está exatamente na 
transição do ponto A até o 
final do quadrante 2, onde 
temos a indesejável combi-
nação de inflação crescente 
e desemprego em alta e, posteriormente, inflação em 
queda, mas desemprego ainda em alta. A fase final do 
ajuste no quadrante 3 é a que todo governante almeja: 
inflação em queda e desemprego também em queda.

3. O tempo do ajuste e seus riscos
O cenário descrito acima pode ser chamado 

de virtuoso, porque produz o necessário ajuste na 
economia e prepara o caminho para a retomada do 
crescimento na sequência. Três questões importan-
tes podem ser formuladas aqui. A primeira é: quan-
to tempo é preciso para transitar de A para B? A 
segunda é: o esforço fiscal e a contração monetária 
em curso são suficientes? E a terceira: o que aconte-
ce se o governo se arrepender no meio do caminho 
e revogar as políticas de austeridade?

É difícil precisar o tempo do ajuste, pois depen-
de de muitas variáveis. O que é possível dizer, nas 
circunstâncias políticas e econômicas delicadas do 
País, é que dois anos parecem ser um horizonte ra-
zoável. Isso significa que o ponto B só seria atingido 
em 2017. Naquela data, a economia voltaria a cres-
cer com a inflação dentro da meta.

Existem dúvidas sobre o alcance das medidas 
de ajuste fiscal propostas pelo governo para os dois 
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Trajetória provável da inflação e do desemprego

Estamos
em A,
Queremos
atingir B

4.5%

Inflação

Desemprego

A

B

1

3

2

4

Cenário virtuoso: 2015-16
(sob ambiente político favorável)
1. Recessão em 2015 (queda do PIB): consumo fraco, 
investimento em queda, desemprego em alta, algum 
controle fiscal, aumento do custo do crédito
2. Juro real  elevado e demanda fraca revertem  inflação 
no 2º semestre; choque de oferta (energia, água) pode 
agravar inflação e recessão
3. Melhora na conta-corrente pelo não crescimento da 
demanda ; câmbio continua a se desvalorizar
4. Pequeno crescimento em 2016  com inflação na meta

 y crise de confiança no Brasil (“bola da vez”?)
 y rebaixamento do rating brasileiro (perda do

      “investment grade”) no horizonte

(*) Este texto foi escrito antes da redução, em julho,  
 da meta de superávit primário para 0,15% do PIB.
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Como meio de mobilizar os fundos 
aplicados pelas instituições financeiras 
na construção de moradias e, ao mesmo 
tempo, como método alternativo para 
captar novos recursos de longo prazo 
para esta atividade, a Lei 13.097, de 19/1/2015, 
criou a Letra Imobiliária Garantida (LIG), com vis-
tas também a atrair investidores estrangeiros. Sen-
do as LIGs papéis destinados à comercialização em 
grande escala, a Lei habilitou a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) a regulamentar a forma de dis-
tribuição e a oferta pública desses títulos.

É do que cuida este texto, tratando separada-
mente das características da LIG, seus atrativos, a 
responsabilidade do emissor, a carteira de ativos 
como patrimônio separado, o regime fiduciário so-
bre o patrimônio separado (que equivale a garantia 
real), o agente fiduciário, o que está pendente de 
regulamentação, as diferenças entre a LIG e a Letra 
de Crédito Imobiliário (LCI) e uma conclusão.

1. Letra Imobiliário Garantida (LIG)
É um título de crédito nominativo, emitido ex-

clusivamente por instituições financeiras, que con-
tém uma promessa de pagamento em dinheiro. A 
LIG é transferível e de livre negociação, emitida 
exclusivamente sob a forma escritural mediante re-
gistro em depositário central autorizado pelo Ban-
co Central; como a lei não regula a maneira como 
será confirmada a titularidade após sua transmis-

são (para efeitos de pagamento de ren-
dimentos, convocatória de assembleias, 
etc.), a matéria deverá ser objeto de re-
gulamentação posterior, mas, em todo 
caso, será apenas pela forma escritural 

ou registral.
A LIG pode ser executada sem necessidade de 

protesto, apenas com uma certidão do depositário 
central indicando o titular atual e a vigência do tí-
tulo. 

2. Os atrativos do novo título
Várias são as novidades trazidas pela Lei 13.097 

para tornar atraentes para os mercados as letras 
emitidas sob sua égide.

Supervisão pública – São várias as formas de 
exercício do controle público sobre esses títulos, 
dotando-os de transparência e alto nível de seguran-
ça. Por um lado, apenas instituições financeiras es-
tão habilitadas para sua emissão, as quais são objeto 
permanente de acompanhamento e vigilância pelas 
autoridades econômicas e diversas autarquias. Por 
outro lado, as LIGs e os ativos que as lastreiam de-
vem ser depositados em entidade autorizada a exer-
cer a função de depósito centralizado pelo Banco 
Central ou pela CVM, conforme a classe dos ativos 
em garantia; esse procedimento comporta novos 
controles e fiscalização por estes organismos e pe-
las autoridades monetárias. Finalmente, a lei criou 
a figura do agente fiduciário como representante 

Maria do Carmo 
Marcondes

         Advogada

A criação da LIG, um passo   
à frente no crédito imobiliário

ireito ImobiliárioD

A Letra Imobiliária Garantida (LIG), criada em janeiro, constitui 
um instrumento promissor para o desenvolvimento do funding do 

crédito imobiliário, ao lado das cadernetas de poupança, dos fundos 
imobiliários, das Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e dos 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)



39SFI - 

dos investidores para acompanhar a emissão des-
de o primeiro momento; este agente pode ser uma 
instituição financeira ou outra entidade autorizada 
pelo BC, mas independente da instituição emissora, 
e tem suas atividades também fiscalizadas pelo BC, 
sujeitando-se a seus controles e a quem terão que 
disponibilizar em tempo real os livros, registros e 
demais informações sobre a carteira de ativos dada 
em garantia sempre que solicitado. A figura do 
agente fiduciário será analisada mais à frente.

Benefícios tributários – Aos investidores em 
LIGs, a lei concede isenção tributária sobre os ren-
dimentos e sobre os ganhos de capital, excetuadas 
as pessoas jurídicas residentes no Brasil que não têm 
benefício tributário algum. Investidores residentes 
nos países considerados como de tributação favore-
cida a que se refere a Lei do Imposto de Renda (art. 
24 da Lei 9.430) serão tributados pela alíquota fixa 
de 15%. Assim, estes títulos vão concorrer direta-
mente com as aplicações em caderneta de poupan-
ça, podendo o emissor acrescentar às LIGs alguma 
rentabilidade adicional para atrair o interesse dos 
investidores. 

Retribuição e atualização do investimento – 
Além de juros fixos ou variáveis, que expressamente 
podem ser capitalizados segundo o texto da Lei, são 
aceitas formas de remuneração baseadas em índices 
de ampla divulgação pública. A Lei prevê também 
cláusulas de correção pela variação cambial (só po-
dem contar com esta cláusula 50% das LIGs emiti-
das pela mesma instituição no primeiro ano da Lei) 
e ainda atualização mensal segundo índices de pre-
ços (desde que as Letras sejam emitidas com venci-
mento mínimo de 36 meses). Todos estes aspectos 
tornam interessante este tipo de aplicação também 
para investidores estrangeiros.

Garantias reforçadas por uma carteira de ativos 
vinculada - Para fortalecer a confiança dos investi-
dores, o legislador adota o mecanismo de criar um 
patrimônio de afetação destinado única e exclusi-

vamente a garantir cada emissão de LIGs. O tema é 
comentado de forma mais ampla a seguir.

Responsabilidades do emissor
De modo geral, o emitente responde pelo cum-

primento das obrigações assumidas na emissão das 
LIGs com todo seu patrimônio, como nas demais 
obrigações; podendo acrescentar outras garantias 
reais ou fidejussórias como reforço.

  Além disso, a instituição emissora deve sepa-
rar no seu balanço uma carteira de ativos em forma 
de patrimônio separado, especialmente destinada a 
dar cobertura para cada emissão destas Letras; daí a 
qualificação de “garantidas” que a Lei outorga. Os 
ativos que integram esta carteira não podem estar 
sujeitos a qualquer tipo de ônus, exceto a própria 
emissão das LIGs, constituindo uma garantia eco-
nômica específica da mesma. 

Podem fazer parte da carteira afetada os seguin-
tes ativos:
•	créditos imobiliários das modalidades aceitas pelo 

Conselho Monetário Nacional. Para que um crédi-
to desta classe seja aceito como parte das carteiras 
de ativos, deve contar com garantia hipotecária ou 
alienação fiduciária sobre imóveis; também serão 
aceitos créditos outorgados para financiar uma in-
corporação imobiliária se a operação de crédito es-
tiver submetida ao regime de afetação a que se re-
fere o art. 31-A da Lei 4.591, de 16/12/1964. Estes 
créditos imobiliários devem representar, ao menos, 
50% do valor total da carteira de ativos;

•	títulos de emissão do Tesouro Nacional;
•	 instrumentos derivativos contratados por meio de 

contraparte central garantidora; e 
•	outros ativos que venham a ser autorizados pelo 

Conselho Monetário Nacional.
Em nossa opinião, o porcentual mínimo de 

50% de créditos imobiliários para a composição 
da carteira pode ser considerado baixo, se se levar 
em conta que são emissões de títulos chamados de 
“Letras Imobiliárias” pelo próprio legislador; prin-

São várias as formas de
exercício do controle público sobre
as LIGs,  assegurando a esses
títulos transparência e alto 
nível de segurança

Para fortalecer a confiança dos 
investidores, o legislador criou um 
patrimônio de afetação destinado 
única e exclusivamente a garantir 
cada emissão de LIGs
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cipalmente se atentamos para o fato de que alguns 
desses créditos podem não contar com garantia 
real de imóveis e tratar-se, apenas, de créditos para 
a construção outorgados sob o regime contábil de 
patrimônio de afetação. Todavia, o Conselho Mo-
netário Nacional poderá estabelecer um porcentual 
maior conforme habilitação legal.

O valor total da carteira de ativos deve superar 
em, ao menos, 5% do valor total das LIGs emitidas 
sob seu resguardo, podendo o Conselho Monetário 
Nacional estabelecer também porcentuais superio-
res de cobertura. Porcentual que parece baixo (te-
mos lido opiniões no sentido de que uma margem 
de cobertura maior faria mais segura a emissão para 
investidores interessados neste tipo de títulos), le-
vando em consideração os mesmos argumentos ex-
pressados no parágrafo anterior.

Ainda, a instituição emissora deve promover a 
substituição ou reforço de ativos sempre que se veri-
ficar insuficiência ou inadequação dos mesmos.

Declarado o emissor em situação de insolvência, 
sob intervenção ou mesmo em estado de falência, 
em caso de insuficiência da carteira de ativos para 
a satisfação dos investidores, estes terão direito de 
inscrever o que faltar na lista de credores quirogra-
fários do concurso.

Além desta dupla responsabilidade econômica 
do emissor, a geral com todo seu patrimônio e a 
específica com a carteira de ativos separada, o emi-
tente responde genericamente pela origem e au-
tenticidade dos ativos que integram a carteira, por 
negligência ou administração temerária ou, ainda, 
por desvio da finalidade da mesma; responsabilida-
des, todas elas, expressamente mencionadas na Lei 
em favor dos compradores das Letras. Na prática, 

estas obrigações legais não têm relevância para os 
detentores dos títulos, que já contam com a dupla 
responsabilidade econômica do emissor, mas lhes 
oferecem o conforto de saber que o emitente fica 
sob a supervisão e pode ser sancionado pelas auto-
ridades financeiras por estes motivos.

A carteira de ativos como patrimônio separado
As LIGs e os ativos afetados devem ser depo-

sitados em entidade autorizada a exercer funções 
de depositário centralizado pelo Banco Central do 
Brasil, indicando que os ativos que integram a car-
teira ficam especialmente afetados como garantia 
das LIGs.

O emitente continuará a gerir os ativos incluí-
dos nessa carteira, especialmente os créditos imo-
biliários que dela fazem parte, tendo responsabi-
lidade pela cobrança, manutenção dos registros e 
averbações das garantias nos Registros Públicos e 
relações com os devedores (seus clientes) e o dever 
de fornecer informações separadas desta carteira 
de ativos em suas demonstrações financeiras peri-
ódicas.

Em outros sistemas jurídicos, a carteira de ati-
vos em garantia tem vida própria e independente 
da instituição emissora dos títulos, sai totalmente 
do seu balanço e constitui um patrimônio dotado 
de personalidade jurídica limitada, com a exclusiva 
finalidade de satisfazer os direitos dos investidores. 
A Lei 13.097, de 2015, apenas manda separar esses 
ativos em um patrimônio especialmente afetado, 
porém continuando a fazer parte dos ativos totais 
do emitente.

O patrimônio de afetação previsto na Lei 13.097 
significa que:
•	os ativos dessa carteira não farão parte dos ativos 

totais do emitente caso a instituição seja colocada 
sob intervenção, liquidação extrajudicial, falên-
cia ou decretada sua insolvência segundo os crité-
rios do Banco Central do Brasil; não integrando 
em nenhum caso a massa concursal;

•	esses ativos não respondem direta nem indire-
tamente por dívidas e obrigações da instituição 
emissora, por mais privilegiadas que sejam, até o 
pagamento integral dos montantes devidos aos 
titulares das LIGs. Nem mesmo respondem por 
obrigações tributárias, trabalhistas ou previdenci-
árias que a Medida Provisória 2.158-35, de 2001, 
declarava privilegiadas ante qualquer outro patri-
mônio separado ou de afetação: a aplicação desta 
MP é excluída expressamente pela Lei 13.097;

•	tampouco esses ativos podem ser objeto de ar-
resto, sequestro, penhora, busca e apreensão 
ou qualquer outro ato de constrição judicial em 

OBRIGAÇÕES DO EMISSOR

OBRIGAÇÕES 
EcOnôMIcAS
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pATRIMônIO

pATRIMônIO
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ATIvOS
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(responsabilidade)

Origem e autenticidade 
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administração
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geral
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decorrência de outras obrigações da instituição 
emissora; e

•	também não podem ser utilizados esses ativos 
para realizar ou garantir obrigações assumidas 
pela instituição emissora, exceto as decorrentes 
da emissão das próprias LIGs.

No curso normal da gestão do emissor, os re-

cursos provenientes dessa carteira de ativos serão li-
berados após a satisfação das obrigações garantidas 
em favor dos titulares das LIGs quanto ao principal, 
juros, atualizações e demais encargos constantes na 
emissão. Mas, se o emitente for declarado em situ-
ação de insolvência, sob intervenção ou em estado 
de falência, os eventuais recursos que sobejarem 
após o pagamento das obrigações correntes das 
LIGs serão retidos em favor de seus titulares, sob 
administração do agente fiduciário, para atender a 
obrigações de vencimento futuro.

Por sua vez, não cabe solicitar o pagamento an-
tecipado das LIGs nem sua execução judicial nas hi-
póteses de intervenção ou liquidação do emitente 
se a carteira de ativos for solvente, pois para isso se 
constituiu um ativo separado, expressamente afeta-
do em garantia das obrigações representadas pelas 
LIGs. Os critérios para avaliar a solvência da car-
teira serão estabelecidos pelo Conselho Monetário 
Nacional na regulamentação da Lei.

Se o emitente estiver em situação de interven-
ção ou liquidação no momento do vencimento fi-
nal das LIGs e pagas todas as obrigações decorren-
tes da emissão, os recursos remanescentes serão 
entregues à massa.

Regime fiduciário sobre um patrimônio separa-
do equivale a garantia real

A Lei aplica à carteira de ativos em garantia 
um conceito semelhante ao de garantia real. De 
acordo com o Código Civil, as garantias reais (hi-
poteca, penhor e anticrese) outorgam ao credor 
uma preferência perante os demais credores de 

modo que os bens dados em ga-
rantia são aplicados com priori-
dade à satisfação da dívida; os 
bens ficam sujeitos, por víncu-
lo real, à satisfação dos direi-
tos garantidos. De modo seme-
lhante, a Lei 13.097, de 2015, 
quando cria o regime fiduciário 
sobre a carteira de ativos se-
gregada, a destina à satisfação 
prioritária dos direitos dos titu-
lares das LIGs, excluindo esses 
ativos dos demais credores do 
emitente até a integral satisfa-
ção dos primeiros: não respon-
dem por outras dívidas da ins-
tituição emissora, não podem 
ser objeto de penhora nem ar-
resto, não são alcançados pelos 
efeitos da decretação de inter-
venção ou falência do emissor 

nem integram a massa concursal.

Também no caso de execução há paralelismo: 
o credor pode executar o bem hipotecado ou em-
penhado para satisfação de seu direito. No regime 
da LIG, se o emitente sofrer intervenção judicial, 
administrativa ou for declarado em situação de fa-
lência, os credores gerem a carteira de ativos em 
garantia com independência (cobrando, executan-
do, dando quitação, cedendo ou transferindo os 
ativos...); e isso tudo para receber seus créditos com 
preferência aos demais credores do emitente, pois 
a carteira de ativos fica de fora da massa concursal.

A Lei 13.097 não utiliza o termo garantia real 
para se referir ao patrimônio separado. Porém, con-
templa o regime fiduciário sobre a carteira de ativos 
como uma verdadeira garantia real sui generis ou 
especial; esse privilégio não funciona só na época 
de gestão ordinária dos créditos, mas também e 
principalmente em caso de intervenção judicial ou 
falência do emitente. A separação de um patrimô-
nio, quando se constitui sobre ele um regime fidu-
ciário de afetação, o transforma em garantia real: 
ainda na posse do devedor (a carteira de ativos per-
manece no balanço do emissor das LIGs), os títulos 
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de crédito e a carteira de ativos ficarão registrados 
no depositário central, que funcionará como uma 
espécie de Registro de Títulos e Documentos para 
efeitos de publicidade da garantia, além de ter a 
função de registro de controle de ativos perante a 
autoridade monetária nacional, que por si só já lhe 
confere grau de maior qualificação e eficácia.

Aliás, a garantia instituída pela Lei que criou a 
LIG pode ser considerada uma garantia real refor-
çada, pois afasta até a aplicação da MP 2.158-35, de 
2001, que mantém os privilégios dos créditos traba-
lhistas, previdenciários e fiscais, embora existam pa-
trimônios separados ou 
afetados. No caso das 
LIGs, até esses créditos 
especialmente privile-
giados são preteridos 
em favor dos titulares 
das letras, o que lhes 
outorga uma situação 
de maior proteção ou 
garantia real especial-
mente reforçada.

Aliás, nossa inter-
pretação de que a cons-
tituição de um regime 
fiduciário sobre um pa-
trimônio separado pos-
sui as características de 
uma verdadeira garan-
tia real é ratificada pelo 
legislador no corpo da 
Lei 13.097. Com efeito, 
quando trata dos ativos 
que lastreiam a emissão 
da LIG, o legislador in-
clui no leque os crédi-
tos imobiliários outor-
gados pelo emitente, 
que podem ser de duas 
classes: créditos imo-
biliários com garantias 
reais típicas (hipoteca 
e alienação fiduciária de imóvel) e outros créditos 
quando a incorporação imobiliária objeto da opera-
ção de crédito estiver submetida ao regime de afeta-
ção a que se refere a Lei 4.591, de 1964.

Em resumo: pela Lei 13.097 comentada, a cons-
tituição do regime fiduciário sobre um patrimônio 
separado equivale a uma garantia real, com os mes-
mos efeitos que se outorgam no nosso ordenamen-
to jurídico ao penhor, por exemplo, mas com um 
caráter reforçado.

O agente fiduciário
Nomeado pela instituição emitente das LIGs 

no momento de constituir o regime fiduciário da 
mesma, suas obrigações, responsabilidades e retri-
buição são também inicialmente determinadas por 
ela. Nos primeiros rascunhos da Lei, era chamado 
de “monitor” da carteira, seguindo a tradição nor-
te-americana, e sua presença é recomendada pelo 
Banco Mundial como um acréscimo de garantia em 
favor dos investidores.

O agente fiduciário deve ser instituição finan-
ceira ou de outra classe autorizada pelo Banco 

Central do Brasil para 
exercer estas funções e 
não pode estar ligado 
ao emitente das LIGs, 
ligação cujo alcance e 
significado serão deter-
minados pelo Conselho 
Monetário Nacional 
na regulamentação da 
Lei. Em caso de des-
cumprimento de suas 
obrigações, o agente 
fiduciário está sujeito 
às mesmas sanções que 
podem ser aplicadas às 
instituições financeiras.

Esta figura repre-
senta o conjunto de ti-
tulares das LIGs, com 
funções de acompanha-
mento da administra-
ção do emitente sobre 
a carteira de ativos em 
garantia; sua missão é 
cuidar dos interesses 
dos investidores ado-
tando as medidas de 
todo tipo, até judiciais,  
se for o caso. E pode 
convocar a assembleia 
dos titulares quando 

for preciso e nos casos previstos na Lei 13.097.
No decorrer do tempo de gestão do emissor, 

suas funções estão limitadas a verificar o regular 
recebimento dos créditos que compõem a carteira 
em garantia, a movimentação dos ativos não credití-
cios e o pagamento dos rendimentos estipulados na 
emissão das LIGs. Cabe-lhe chamar a atenção da ins-
tituição emissora quando observar insuficiência dos 
ativos para atender aos compromissos de pagamen-
to. Neste ponto, observamos que o pré-pagamento 

At
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e a portabilidade de créditos imobiliários (vide Lei 
12.810, de 2013) vão representar um desafio para 
as instituições emissoras, pois obrigarão a extrair da 
carteira de ativos as operações pré-pagas ou migra-
das para outros bancos e a substituí-las por outras 
de características semelhantes; o acompanhamento 
destas alterações será um dos itens a que o agente fi-
duciário deverá prestar atenção especial; e poderão 
ser muitas, dado o longo prazo que normalmente 
terão as emissões de LIGs. 

Sendo as Letras passíveis de transferência, o 
agente fiduciário também deverá controlar a ma-
nutenção do registro 
de titularidades, tanto 
por parte da entidade 
emissora (para paga-
mento dos rendimen-
tos a quem for titular 
em cada momento) 
como pelo depositário 
centralizado (a quem 
corresponde confir-
mar, em último extre-
mo, a titularidade da 
Letra); ele próprio de-
verá manter atualizado 
o registro de titulari-
dades para quando for 
necessária a convoca-
ção de assembleia dos 
investidores. Suas fun-
ções assemelham-se às 
de um auditor. É por 
isso que a Lei manda 
o emitente e o depo-
sitário central permiti-
rem o acesso irrestrito 
do agente fiduciário a 
todas as informações 
existentes sobre as 
LIGs e a carteira de ati-
vos em cobertura.

Nesta etapa, uma 
das atividades mais importantes do agente fiduciá-
rio é verificar, em cada pagamento de rendimentos 
aos investidores, se a carteira de ativos gerou recur-
sos suficientes para o cumprimento das obrigações, 
fazendo as correspondentes projeções para o futu-
ro; em caso de insuficiência, deverá exigir do emis-
sor a complementação da carteira de ativos para 
garantir o fluxo de ingressos.

Suas responsabilidades transformam-se em ges-
tão direta da carteira de ativos quando o emissor 

fica submetido à intervenção, liquidação extraju-
dicial ou falência; nestes casos, o agente fiduciário 
assume a função de administrador direto da cartei-
ra, com mandato pleno para gerir, no mais amplo 
sentido, os ativos que a compõem (ceder, transigir, 
renegociar...), judicial e extrajudicialmente, na me-
lhor forma, para satisfazer os direitos dos titulares 
das LIGs até o completo pagamento. Esta função 
representa para os investidores a garantia de que 
a cobrança e realização dos ativos da carteira em 
caso de insolvência ou falência do emissor serão 
feitas por um administrador privado independente, 

sem as dilações e limita-
ções que normalmente 
atrasam as liquidações 
concursais sujeitas aos 
Tribunais. 

A Lei 13.097 prevê 
que na constituição do 
regime fiduciário seja 
determinada também 
pelo emitente a for-
ma de substituição do 
agente fiduciário. Em 
outros sistemas jurídi-
cos, a escolha do agente 
cabe aos compradores 
dos títulos que cele-
bram uma assembleia 
com este propósito es-
pecífico. Nada impede, 
porém, que no ato de 
sua nomeação apareça 
a previsão de que, co-
locadas integralmente 
as LIGs entre investido-
res, uma reunião dos 
mesmos seja convocada 
com objeto de ratificar 
o agente fiduciário no-
meado pela instituição 
emitente ou substituí-
do por outro a escolha 

dos compradores dos títulos.
Pendente de regulamentação
A Lei 13.097 entrou em vigor imediatamente no 

que diz respeito à LIG. Ficam pendentes de regula-
mentação por parte do Conselho Monetário Nacio-
nal vários temas expressamente elencados na Lei, 
entre os quais os requisitos para a atuação como 
agente fiduciário e suas atribuições, utilização de 
índices e metodologias de remuneração das Letras, 
limites de emissão de LIG com cláusula de corre-
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ção pela variação cambial, 
condições de resgate e 
vencimento antecipado, 
substituição e reforço dos 
ativos da carteira, assim 
como as condições de uti-
lização de derivativos den-
tro da carteira. Por sua 
vez, a Comissão de Valores 
Mobiliários tem a enco-
menda de regulamentar a 
forma de distribuição das 
LIGs e sua oferta pública, 
como já apontado.

Diferenças com a Le-
tra de Crédito Imobiliá-
rio (LCI)

Criada pela Medida Provisória 2.223, de 4 de 
setembro de 2001, e mantida na Lei 10.931, de 2 
de agosto de 2004, a Letra de Crédito Imobiliário 
(LCI) está pensada como título singular que uma 
instituição financeira pode emitir com lastro em 
um ou vários créditos imobiliários de sua carteira 
que ficam caucionados em garantia. Com dife-
rente finalidade, a nova figura da Letra Imobiliá-
ria Garantida (LIG) busca captar recursos do pú-
blico em geral; destinada a uma distribuição em 
massa, fortalece as garantias oferecidas vinculan-
do uma carteira de ativos do emissor como patri-
mônio de afetação, separado do restante de seus 
ativos e com a finalidade exclusiva de satisfazer 
os direitos dos titulares das LIGs. A constituição 
deste patrimônio separado como garantia cons-
titui a diferença essencial da LIG em relação à 
LCI. Para tanto, a Lei 13.097 manda que as LIGs 
e a carteira de ativos 
afetados sejam deposita-
das em um depositário 
central autorizado pelo 
Banco Central, criando 
a figura do agente fidu-
ciário representante dos 
investidores, que pode 
se transformar em gestor 
da carteira de ativos se o 
emitente ficar em situa-
ção de insolvência.

A LIG também traz 
como novidade a possibi-
lidade de utilizar índices 
públicos como referência 
para a retribuição do in-
vestimento, assim como a 

previsão de correção dos 
valores dos títulos pela 
variação cambial, instru-
mentos que não foram 
empregados na regula-
mentação da LCI. Por en-
quanto, a LIG não dispõe 
da segurança que oferece 
aos investidores o Fundo 
Garantidor de Créditos 
(FGC), que estende sua 
cobertura às LCI; mas isso 
poderá ocorrer no futuro: 
de fato, criada por MP em 
2001, só um ano mais tar-
de a LCI ganhou a prote-
ção do FGC.

Conclusão
A figura da Letra Imobiliária Garantida repre-

senta uma nova e atrativa modalidade de funding 
para o mercado de crédito. Os investidores em tais 
títulos contarão não somente com a garantia da 
figura do emissor, mas também com uma garan-
tia real blindada constituída sobre os créditos que 
dão lastro à emissão da LIG. Cabe lembrar que as 
entidades financeiras são bem seletivas no estudo 
das operações e têm produtos com elevado nível 
de proteção contra inadimplência e riscos de per-
da da garantia, pois, em geral, costumam exigir dos 
clientes garantias adicionais, como fianças pessoais, 
penhor de títulos ou depósitos, outros imóveis, se-
guro prestamista, etc.; por exemplo, nas operações 
de financiamento imobiliário no âmbito do Siste-
ma Financeiro da Habitação (SFH), a concessão do 
crédito é balizada por regras do Banco Central, ha-

vendo limitadores quanto 
ao porcentual da garantia 
e comprometimento de 
renda do devedor, além 
de seguros de morte e in-
validez permanente e de 
danos físicos no imóvel. 
Tais práticas contribuem 
para que o perfil da cartei-
ra tenha desde a origem 
uma boa qualificação.

A segurança do investi-
mento seria por si só sufi-
ciente, entretanto os bene-
fícios tributários tornam a 
aplicação atrativa também 
sob o aspecto da rentabili-
dade. (Maio/2015)

A Lei 13.097 determina que 
as LIGs e a carteira de títulos 
afetados sejam depositadas em 
um depositário central autorizado 
pelo BC, criando a figura do 
agente fiduciário representante
dos investidores

As emissões de LIGs podem
se destinar à colocação pública
ou privada, prevendo-se sempre
o fortalecimento das garantias
oferecidas, mediante a vinculação
de uma carteira afetada de ativos
do agente financeiro emissor
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12º Prêmio de Jornalismo
 

  A Associação Brasileira das En-
tidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip) lançou em ju-
lho o 12º Prêmio Abecip de Jorna-
lismo, para premiar os melhores 
trabalhos da Imprensa escrita, TV, 
Rádio e Internet relativos ao pe-
ríodo de 1/9/2014 a 31/8/2015. 
A cerimônia da já tradicional pre-
miação – de que participaram 
centenas de profissionais de Im-
prensa de todo o País – está pre-
vista para fins de outubro.

O Brasil atrai

Despertou enorme interesse 
o seminário (foto) sobre a Letra 
Imobiliária Garantida (LIG), ver-
são brasileira do covered bond, 
realizado em São Paulo em 20 de 
maio com a presença de mais de 
200 pessoas. Do encontro parti-
ciparam autoridades, economis-
tas, juristas e altos executivos do 
setor de crédito imobiliário do 
País e o diretor do European Co-
vered Bond Comission (ECBC), 
Luca Bertalot. O ECBC divul-
gou, na newsletter de maio, tex-
to do jornalista Marcos Garcia de 
Oliveira, colaborador da Revista 
do SFI, sobre o evento (ver no 
site www.hypo.org).

A indexação dos contratos  

O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) ganhou compe-
tência, pela Lei 13.097/2015, 
para dispor sobre a indexação 
dos contratos do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação (SFH). 
Desde 1991, a indexação estava 
vinculada à legislação que criou 

a Taxa Referencial (TR), alte-
rada uma única vez, em 2006, 
para permitir a contratação de 
empréstimos imobiliários com 
prestações prefixadas.

Empurrão no crédito (1)
O Conselho Curador do 

FGTS ampliou de R$ 800 milhões 
para R$ 5 bilhões o volume de re-
cursos para o financiamento de 
imóveis na linha Pró-cotista, mas 
os empréstimos se restringem às 
unidades no valor de até R$ 400 
mil, bem abaixo do teto de R$ 
750 mil vigente até 26 de junho.

Empurrão no crédito (2)

Dois dias após a decisão do 
FGTS, o Conselho Monetário 
Nacional liberou para emprésti-
mos R$ 22,5 bilhões dos depó-
sitos compulsórios que incidem 
sobre os depósitos de poupan-
ça. “As medidas compensam a 
redução da poupança”, notou 
o diretor de Política Monetária 
do Banco Central, Aldo Men-
des. Para evitar o aumento de 
crédito na economia, o BC de-
cidiu, simultaneamente, elevar 
de 20% para 25% (ou R$ 25 bi-
lhões) o compulsório incidente 
sobre os depósitos a prazo.

O ajuste das cadernetas

O Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE) já 
superou momentos mais difíceis 
do que os atuais. Num só mês, 
março de 1986, os saques corres-
ponderam a 10,5% dos saldos; e 
em 1989 os saldos da poupança 
recuaram 22,4% reais, segundo 
a Revista Habitação&Poupança, 
da Abecip (fev/90). Em 2015, 
os saques nos depósitos de pou-
pança, de R$ 36 bilhões até ju-
nho, corresponderam a menos 
de 7,8% dos saldos da aplicação 
no SBPE.

Congresso IUHF/Uniapravi

A União Internacional para 
o Financiamento Habitacional 
(IUHF) e a União Interameri-
cana pela Habitação (Uniapra-
vi) promoverão em conjunto 
com a Abecip, no Rio, entre 2 e 
4 de setembro, o encontro De-
manda e Demografia: Desafios 
e Oportunidades dos Mercados 
de Habitação e Financiamen-
to Habitacional. Do congresso 
participarão centenas de execu-
tivos do setor de todo o mundo 
e os maiores especialistas glo-
bais em crédito imobiliário. En-
tre os brasileiros, está prevista a 
presença da secretária nacional 
de Habitação do Ministério das 
Cidades, Inês Magalhães, do 
economista-chefe do Bradesco, 
Octávio de Barros, e da pesqui-
sadora da FAU-USP Claudia 
Magalhães Eloy. Maiores infor-
mações estão disponíveis nos 
sites www.housingfinance2015.
org e www.abecip.org.br.
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O SBPE em números
Recursos

1 – Caderneta de poupança X outras aplicações – Saldo/Patrimônio em final de mês                                           Valores em R$ milhões

2 – Evolução do saldo das cadernetas SBPE

3- Contas de Poupança: Distribuição do saldo depositantes por faixa de valor   Dez.2014

jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15

 490.241 
 495.726 
 499.481 
 503.953 
 508.272 
 514.772 
 522.344 
 520.702 
 518.719 
 512.302 
 510.116 
 507.704 
 503.757 

 1.088.118 
 1.092.826 
 1.101.150 
 1.112.909 
 1.118.555 
 1.125.369 
 1.134.233 
 1.142.078 
 1.151.600 
 1.151.727 
 1.176.805 
 1.178.673 
 1.195.374 

 136.729 
 138.627 
 138.994 
 139.460 
 139.231 
 138.956 
 140.384 
 140.075 
 139.471 
 137.989 
 138.193 
 141.069 
 142.805 

 675.123 
 669.603 
 678.934 
 671.654 
 706.021 
 717.512 
 673.649 
 713.487 
 717.335 
 770.412 
 760.439 
 774.030 
 806.376 

 157.458 
 153.050 
 153.860 
 157.560 
 154.638 
 162.693 
 172.455 
 158.231 
 156.061 
 151.798 
 144.448 
 143.726 
 144.628 

 2.519.495 
 2.543.540 
 2.599.173 
 2.608.342 
 2.611.587 
 2.638.407 
 2.620.285 
 2.641.687 
 2.688.616 
 2.718.470 
 2.760.646 
 2.804.624 
 2.824.872 

jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15

Até 100,00
De 100,01 a  500,00
De 500,01 a 1.000,00
De 1.000,01 a 5.000,00
De 5.000,01 a 20.000,00
De 20.000,01 a 30.000,00
Mais de 30.000,00
Total

      1.034 
 4.068 
 6.176 

 42.751 
 118.144 
 56.056 

 429.580 
 657.810 

 0,16 
 0,62 
 0,94 
 6,50 

 17,96 
 8,52 

 65,30 
 100,00 

  0,16 
 0,78 
 1,71 
 8,21 

 26,17 
 34,70 

 100,00 

 74.164 
 16.264 
 8.524 

 17.537 
 11.548 
 2.296 
 4.799 

 135.132 

 54,88 
 12,04 
 6,31 

 12,98 
 8,55 
 1,70 
 3,55 

 100,00 

 54,88 
 66,92 
 73,23 
 86,20 
 94,75 
 96,45 

 100,00 

 490.241 
 495.726 
 499.481 
 503.953 
 508.272 
 514.772 
 522.344 
 520.702 
 518.719 
 512.302 
 510.116 
 507.704 
 503.757 

  1,07 
 1,12 
 0,76 
 0,90 
 0,86 
 1,28 
 1,47 

 (0,31)
 (0,38)
 (1,24)
 (0,43)
 (0,47)
 (0,78)

   5.204 
 5.485 
 3.755 
 4.472 
 4.319 
 6.500 
 7.572 

 (1.641)
 (1.983)
 (6.417)
 (2.186)
 (2.412)
 (3.946)

 5,02 
 6,20 
 7,00 
 7,96 
 8,89 

 10,28 
 11,90 
 (0,31)
 (0,69)
 (1,92)
 (2,34)
 (2,80)
 (3,56)

 16,87 
 15,53 
 14,76 
 13,90 
 13,35 
 12,84 
 11,90 
 10,81 
  9,31 
  7,04 
  6,17 
  4,67 
  2,76 

 23.452 
 28.937 
 32.692 
 37.164 
 41.483 
 47.983 
 55.555 
 (1.641)
 (3.624)

 (10.042)
 (12.227)
 (14.640)
 (18.586)

Depósitos
à vista

Tít. Púb.(SELIC)
Est. Mun.FIF's

Fontes: ABECIP, ANBIMA e Banco Central do Brasil     

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil 

Fonte: Banco Central do Brasil / FGC

Títulos privados
poder do público

Poupança
rural

Participação dos Ativos jun.15

Poupança
SBPE

Saldo
R$ milhões

Faixa de
Valor em R$

Variação no mês
R$ milhões                 %

Variação acumulada no ano
R$ milhões                            %

Variação %
Em 12 meses

Meses

Meses

Saldo

R$ milhões % por faixa % acumulado % por faixa % acumuladoMilhares

Número de clientes

Variação dos Ativos - Jun.2015 / Jun.2014

FIFs Poupança
Rural

Poupança
SBPE

Títulos
Privados

Títulos
Públicos

Depósitos
à vista

3%
Depósitos

à Vista

50%
FIFs

14%
Títulos Públicos

9%
Poupança SBPE

3%
Poupança

Rural

21%
Títulos Privados

-8,1%

19,4%

9,9%
2,8%4,4%

12,1%
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O SBPE em números
4 - SBPE: Distribuição de contratos por valor de prestação

5 - SBPE: Contratos ativos por data de  assinatura 

6 - SBPE: Distribuição dos contratos ativos por região geoeconômica

7 - SBPE: Unidades financiadas e valores contratados

Aplicações

Até 50,00
De 50,01 a 100,00
De 100,01 a 200,00
De 200,01 a 300,00
De 300,01 a 400,00
De 400,01 a 500,00
De 500,01 a 600,00
De 600,01 a 900,00
Acima de 900,00
Total

Âmbito do SFH  

    Até 23.6.98   

    Após 24.6.98    

Carteira Hipotecária 

Total

   1.650.074 

 17.521 

 1.632.553 

 185.425 

 1.835.499 

 1.673.876 

 19.618 

 1.654.258 

 195.579 

 1.869.455 

 1.686.694 

 17.102 

 1.669.592 

 186.274 

 1.872.968 

 1.720.288 

 17.650 

 1.702.638 

 185.998 

 1.906.286 

 1.740.960 

 18.942 

 1.722.018 

 197.993 

 1.938.953 

 1.747.022 

 17.986 

 1.729.036 

 199.607 

 1.946.629 

Norte
Nordeste
Sudeste 
Sul 
Centro-Oeste 
Brasil

 64.473 
 233.415 
 982.979 
 367.100 
 187.532 

 1.835.499 

 66.176 
 237.917 
 993.947 
 372.369 
 199.046 

 1.869.455 

 66.524 
 239.513 

 1.002.650 
 372.793 
 191.488 

 1.872.968 

 68.552 
 243.875 

 1.017.795 
 380.793 
 195.271 

 1.906.286 

 70.694 
 248.141 

 1.026.985 
 385.656 
 207.477 

 1.938.953 

 71.123 
 249.528 

 1.031.335 
 386.168 
 208.475 

 1.946.629 

jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
Total 2014
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15

 13.930 
 17.225 
 13.004 
 15.649 
 11.840 
 11.194 
 16.495 

 163.316 
 10.321 
 9.030 
 7.238 

 10.560 
 7.029 
 8.300 

 29.140 
 33.002 
 31.029 
 34.461 
 34.338 
 30.252 
 33.109 

 375.031 
 33.371 
 19.851 
 29.678 
 34.021 
 13.244 
 17.300 

 43.070 
 50.227 
 44.033 
 50.110 
 46.178 
 41.446 
 49.604 

 538.347 
 43.692 
 28.881 
 36.916 
 44.581 
 20.273 
 25.600 

 2.701 
 3.217 
 2.361 
 2.777 
 2.575 
 2.332 
 3.238 

 31.404 
 1.928 
 1.951 
 1.702 
 1.882 
 1.982 
 1.816 

 6.417 
 7.185 
 6.795 
 7.506 
 7.601 
 6.660 
 7.397 

 81.450 
 7.207 
 4.497 
 6.785 
 7.366 
 3.608 
 4.059 

 9.117 
 10.402 
 9.156 

 10.282 
 10.177 
 8.992 

 10.635 
 112.854 

 9.135 
 6.448 
 8.488 
 9.249 
 5.590 
 5.874 

 2.174 
 3.881 

 13.484 
 26.259 
 36.776 
 50.970 
 61.432 

 221.983 
 1.296.878 
 1.713.837 

 0,13 
 0,23 
 0,79 
 1,53 
 2,15 
 2,97 
 3,58 

 12,95 
 75,67 

 100,00 

 0,13 
 0,35 
 1,14 
 2,67 
 4,82 
 7,79 

 11,38 
 24,33 

 100,00 
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1.250
1.150
1.050

950
850
750
650
550
450
350

125,0
115,0
105,0
95,0
85,0
75,0
65,0
55,0
45,0
35,0

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil            Exclusive contratos em poder da Emgea                 

‘Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil 

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil   

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil 

Valor da  Prestação
mensal em R$ % por faixa % acumulado

Contratacões acumuladas em 12 meses
Unidades

Jan.2015 Fev.2015 Mar.2015 Abr.2015 Mai.2015 Jun.2015

Jan.2015 Fev.2015 Mar.2015 Abr.2015 Mai.2015 Jun.2015

Aquisição TotalConstrução Aquisição TotalConstrução

Número de contratos

Data de assinatura

Número de contratosRegiões
Geoeconômicas

Valores em R$ milhõesUnidades financiadasMeses

Número de contratos - Dez/2014

de
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O crédito imobiliário e                                                
a conjuntura complexa

Octavio de Lazari 
Junior
   Presidente
   da Abecip

 A complexidade da conjuntura 
econômica do primeiro semestre é fato 
incontestável e é possível até que a si-
tuação persista por tempo mais longo 
do que se poderia imaginar no início 
do ano, quando foram anunciadas mu-
danças de fundo na condução das políticas e a re-
visão da chamada Nova Matriz Macroeconômica. 
Mas também é incontestável que o País, a partir de 
sua condição de sétima economia do mundo, con-
tinua dispondo de um enorme – e pouco explora-
do – mercado de crédito, em que o estoque pouco 
supera os 50% do Produto Interno Bruto (PIB), e, 
em especial, um segmento de crédito imobiliário 
com peso entre 9% e 10% do PIB, aquém do regis-
trado em países latino-americanos, como o Chile e 
até o México, e muito menor em relação a países 
desenvolvidos. Deve ficar claro que o Brasil volta-
rá a crescer, certamente com a maior presença do 
setor privado e dos investidores particulares, inter-
nos e externos, cabendo ao governo criar condi-
ções favoráveis para a atração de capitais e estimu-
lar a confiança das famílias.

Por isso o encolhimento do crédito imobiliá-
rio verificado no bimestre maio/junho, afetando 
os resultados semestrais do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), deve ser visto antes que tudo 
como um ponto de inflexão após um longo perí-
odo de crescimento vigoroso. Recorde-se que em 
alguns momentos esse crescimento chegou a ser 
superior ao esperado pelos agentes do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

De fato, entre janeiro e junho o fluxo de fi-
nanciamentos destinados aos mutuários finais e 
às incorporações alcançou o montante de R$ 44,8 
bilhões, 15,8% menor que o do primeiro semestre 
de 2014 e envolvendo um número total de unida-

des de quase 200 mil. Os indicadores fi-
caram aquém do esperado não apenas 
como efeito da política de oferta de cré-
dito de alguns grandes financiadores, 
mas porque muitos potenciais tomado-
res se retraíram, ante as incertezas rela-

tivas à evolução de renda, emprego e intensidade 
do processo inflacionário. A esse respeito, cabe 
enfatizar que a inflação corretiva constatada no 
período e que estará presente nos indicadores de 
2015 não se repetirá, com toda probabilidade, no 
ano que vem. 

É preciso enfatizar, portanto, que os indicado-
res conjunturais sofreram a influência, mas menor 
do que se poderia imaginar, do comportamento 
insatisfatório dos depósitos de poupança, sujei-
tando-se também a outros fatores. A propósito, 
cabe notar que grandes bancos privados consegui-
ram preservar a oferta de crédito imobiliário, ao 
mesmo tempo que novos recursos são aportados, 
como na linha Pró-Cotista e aqueles provenientes 
da atenuação dos níveis do compulsório.

Afinal, sendo a premissa básica a de que o Brasil 
passa por uma recessão cíclica – ou seja, não estru-
tural –, tão logo esta se conclua se poderá antever 
a ocorrência de uma retomada graças à melhoria 
de indicadores macroeconômicos tais como infla-
ção, juros e câmbio. É o que permitirá recuperar a 
atividade exportadora e o balanço de pagamentos, 
ao mesmo tempo que evoluirão os investimentos na 
infraestrutura até que se torne viável uma recompo-
sição da confiança das famílias e das empresas.

Ao contribuir para a criação de instrumentos 
como a Letra Imobiliária Garantida (LIG), os agen-
tes do crédito imobiliário expressam a crença no fu-
turo, a partir do fortalecimento dos mecanismos de 
captação de recursos afetados pelo juro alto.

umosR
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