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Olhando de frente
os problemas

Associação Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip)
Diretoria

Os presidentes da Abecip
– Octavio de Lazari Junior, com
mandato até novembro, e Gilberto Duarte de Abreu Filho,
eleito para o biênio 2015/2017
– analisam o presente e o futuro
do crédito imobiliário no País.
O segmento exibe sinais relevantes, como a baixíssima inadimplência devida ao esforço das famílias para preservar a moradia
própria. Em entrevistas à Revista
do SFI, os dirigentes da entidade
definem os aspectos centrais da
política do financiamento imobiliário e de seus desafios numa
conjuntura delicada de juros
elevados que preocupa os tomadores de recursos. Um balanço dos recordes do quadriênio
2011/2015 está na seção Rumos,
assinada por Lazari Junior.
Olhar para a experiência
global é importante em hora
de dificuldades locais. A matéria de capa trata das lições da
assembleia anual da International Union of Housing Finance
(IUHF) e da Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi), realizada no Rio, em setembro, com o apoio da Abecip
– o vice-presidente Nylton Velloso Filho foi eleito para presidir a
Uniapravi. O encontro avaliou
aspectos demográficos e urbanos e o crédito imobiliário como
parte da solução dos desafios.
Como contraponto, o texto do
professor José Paschoal Rossetti
sobre as políticas sustentáveis de
redução da pobreza é de enorme
valia nesta fase da vida brasileira.

O interesse despertado na
Imprensa pelo crédito imobiliário mostrou-se, mais uma vez,
substancial, como se viu na 12ª
edição do Prêmio Abecip de
Jornalismo, para o qual concorreram mais de uma centena de
trabalhos. Esse interesse também
esteve presente no 1º Prêmio
Lares Abecip Secovi - SP de soluções para o mercado de trabalho
e o crédito imobiliário.
O economista Marcelo Cypriano, estudioso de temas imobiliários, enfatiza a necessidade
de novas fontes para o financiamento do setor, dados os saques
nas cadernetas de poupança e a
certeza de retomada, dado o déficit de moradias. E Roberto Abdalla mostra que programas de
habitação social, como o PSH,
podem ter papel anticíclico ao
permitir a construção de imóveis para baixa renda nas cidades com até 100 mil habitantes.
Mas no plano macroeconômico,
como avalia o professor Celso
Luiz Martone, da FEA-USP, dá-se
o esgotamento do ciclo de crédito e endividamento público.
Teotonio Costa Rezende
volta a um tema sensível para o
SFH – a contabilização dos juros
dos contratos de mútuo habitacional. Espera-se que audiência
pública do Superior Tribunal de
Justiça, em fevereiro, consagre os
princípios universais da matemática, pondo fim à “indústria de liminares” que encarece o crédito
imobiliário, prejudicando financiadores e mutuários.
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ntrevistas

O financiamento
imobiliário em pauta
Nas entrevistas que se seguem
nas próximas páginas, Octavio de
Lazari Junior, presidente da Abecip no período 2011/2015, alerta
para a necessidade de observar
o ciclo longo da construção. Se
um ritmo forte de financiamento
não for retomado até o segundo
semestre de 2016, adverte, há o
risco de escassez de moradias
dentro de alguns anos, quando a
economia já estiver recuperando
fôlego.

Para o presidente eleito da
Abecip para o biênio 2015/2017,
Gilberto Duarte de Abreu Filho,
a questão central é mudar a forma de financiamento imobiliário, haja vista o esgotamento do
crédito direcionado. O objetivo é
desenvolver fontes típicas de mercado, que serão viáveis tão logo a
inflação comece a ceder e, assim,
abra espaço para uma redução de
juros, algo essencial nas operações de longo prazo.

Divulgação

Em um momento complexo
para a vida nacional e de ajuste
do crédito imobiliário após um
período de sucessivos recordes
históricos, a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip)
promoveu sua assembleia geral
anual, em 6 de novembro, elegendo a diretoria para o biênio
2015/2017. A nova diretoria será
presidida por Gilberto Duarte de
Abreu Filho (Santander), tendo
como vice-presidentes Altair Antônio de
Souza
(Bradesco),
Cristiane Magalhães
Teixeira
Portella
(Itaú), Nelson Antonio de Souza (Caixa
Econômica Federal),
Rodrigo Monteiro de
Barros (Santander),
Jaime P. Chiganças
(HSBC),
Daniella
Delfino (Citibank),
Marco Antonio Andrade
de
Araújo
(BMB), Hamilton Rodrigues da Silva (Banco do Brasil), Ademar
Citolin
(Banrisul),
José de Castro Neves Soares (Poupex),
Nylton Velloso Filho
(Economisa), Onivaldo Scalco (Cibrasec)
e Roberto Sérgio Abdalla (Cobansa).

Octavio de Lazari Jr. e Gilberto Duarte de Abreu Filho: sucessão na Abecip
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“Evitar os riscos futuros”
-a-dia do crédito imobiliário,
buscando as melhores práticas,
as melhores alternativas para
crescer”. Lazari lembra: “Encontramos uma série de obstáculos,
mas também encontramos um
País que estava apresentando
taxas de juros controladas, pequeno desemprego, inflação
controlada. Tudo acabou servindo de pano de fundo para que
se pudesse fazer o trabalho que
fizemos aqui na Abecip”.
A seguir, os principais trechos da entrevista de Octavio de
Lazari Jr. a Marcos Garcia:

divulgação

Ao final de quatro anos à
frente da Abecip, o economista Octavio de Lazari Junior, 52
anos, coloca o aumento do peso
político da entidade como uma
das principais conquistas de sua
gestão. Avanços importantes foram alcançados no período graças à constante interlocução com
o governo e os outros atores do
mercado imobiliário brasileiro,
enfatizou Lazari, diretor gerente do Bradesco. “Uma das prioridades foi fazer que a Abecip
fosse de fato reconhecida como
entidade muito presente no dia-

Lazari Junior: trabalho de equipe
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Revista do SFI – O mercado
imobiliário já superou seu momento mais difícil nessa crise?
Octavio de Lazari Junior
– Acho que sim, mas o ciclo de
produção do crédito imobiliário,
no Brasil e em qualquer lugar
do mundo, é amplo, longo, vai
da escolha do terreno e do projeto até o habite-se para entrega
do imóvel aos compradores, isso
tudo em menos de quatro, cinco
anos. Hoje a gente colhe os frutos
de decisões tomadas três, quatro
anos atrás. É natural. Colhem-se
os frutos do que se plantou em
2012 e 2013, quando se fez quase
R$ 20 bilhões de financiamento.
Mas o que preocupa é que essa
é uma cadeia que tem que se retroalimentar. Neste ano os lançamentos caíram em quase 40%,
chegando a 50% em alguns lugares, e, se o mercado fica parado
um ou dois anos, o reflexo vai ser
sentido em 2018 ou 2019. E essa
cadeia de produção não pode ser
retomada muito rapidamente,
tem um processo para retomar, as
empresas precisam preparar canteiro de obra, contratar mestre de
obra, carpinteiro. Isso não se faz
da noite para o dia e é um processo de maturação um pouco mais
longa.
Ou seja, se houver uma retomada do crescimento econômico, a demanda por imóveis pode
aumentar e a indústria não teria
como atender.
É isso que não se quer que
aconteça, porque o mercado
pode experimentar um grau de
desequilíbrio até um pouco maior
que o de 2012 e 2013. Na época,
o preço dos imóveis subiu de-

imobiliário, no Brasil e no mundo:

Para o setor voltar a
juro baixo, emprego alto,
produzir é a demanda que
confiança e inflação controlada”.
tem que sair na frente ou o
mercado?
A demanda. Acho que,
apesar de todas as dificuldades vividas agora – pelo País e
Quando assumi, no começo
pelo crédito imobiliário, em espede 2012, no que se refere à enticial –, quando houver a retomadade, a gente já vinha trabalhanda, ocorrerá num patamar mais
do numa série de iniciativas para
elevado. Saímos de R$ 2 bilhões
melhorar o crédito imobiliário
de financiamentos imobiliários
no Brasil, mas uma das prioridaao ano, há dez anos, e fechamos
des foi fazer que a Abecip fosse
perto de R$ 100 bilhões de crédide fato reconhecida pelo merto imobiliário. Tivemos uma curcado financeiro, por todos seus
va de aprendizado importante e a
atores – construtoras e incorporetomada vai se dar em patamaradoras, governo, órgãos regulares bem superiores, de 70, 80, 90
dores e pessoas, os consumidores
bilhões de reais ao ano. Mas exis–, como uma entidade de fato
tem quatro pilares fundamentais
muito presente no dia-a-dia do
do crédito imobiliário, não só no
crédito imobiliário, buscando as
Brasil, mas no mundo inteiro:
melhores práticas, as melhores al-

ternativas para que o crédito imobiliário pudesse crescer da forma
que a gente gostaria. Encontramos uma série de obstáculos, mas
também encontramos um País
que apresentava taxas de juros
controladas, pequeno desemprego, inflação controlada. Tudo serviu de pano de fundo para que se
pudesse fazer o trabalho feito na
Abecip. A partir daí as coisas começaram a ocorrer: nunca estivemos tão presentes nos canais de
comunicação, jornais, TVs. Todas
as mídias tinham uma demanda
muito grande pela Abecip, em
busca de informações
sobre o crédito imobiliário e o próprio mercado. E a entidade
sempre esteve pronta
para atender a todas
essas demandas e poder explicar, esclarecer. O crédito imobiliário não é algo muito
próximo das pessoas. A Abecip sempre
procurou fazer essa
aproximação, através
de entrevistas, do Ibrafi, seu
braço na área de educação,
por meio de simpósios e
apresentações externas.
Divulgação

mais, a oferta era muito pequena,
uma taxa de juros razoável, um
a demanda era mais alta porque a
nível de emprego alto, confiança
taxa de juros estava baixa, a gente
do consumidor e inflação conestava fazendo financiamento. Se
trolada. Na medida em que esses
não houver mudanças logo, poquatro pilares se recuperem, no
deria acontecer uma situação até
ano que vem ou em 2017, não
um pouco mais acentuada do que
sei, o espírito empreendedor será
naquela época, de não ter oferta,
retomado. O empresário ganha
a demanda se recuperar rapidaconfiança para lançar empreenmente, as pessoas podem estar
dimentos novamente e as pessoas
empregadas e você poderia ter aí
vão voltar. Então esse ciclo vai se
uma subida de preço indesejada.
retroalimentar naturalmente.
Então seria importante que essa
parada não durasse dois ou três
Que balanço faz do mercado
anos seguidos, porque depois é
nos quatro anos em que esteve à
difícil recuperar a velocidade e a
frente da Abecip?
marcha dessa cadeia.
Em 2015, o mercado
já está perdido, mas
se em 2016, mesmo
que no segundo semestre, se conseguir
observar uma recuperação, com lançamentos acontecendo,
a própria cadeia vai se
retroalimentar e não
vamos enfrentar esse
problema ou dificul“Há quatro pilares do crédito
dade transitória.

Refere-se à busca de
peso político...
Tudo isso para se ter uma representação mais efetiva. Acho
que a Abecip conseguiu nesses
quatro anos uma projeção muito
importante e se tornou uma associação ainda mais bem vista e importante e que em todo momento e lugar o crédito imobiliário
fosse ouvido, que o governo ouvisse, o Banco Central ouvisse, o
Ministério da Fazenda ouvisse, a
Febraban ouvisse, as construtoras
ouvissem, para todos entenderem
um pouco mais os caminhos que
deveriam ser tomados pelo crédito imobiliário no Brasil. Entendo
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que esse papel foi cumprido de
maneira bastante peculiar nesses
últimos quatro anos de gestão à
frente da Abecip. A quantidade
de matérias e entrevistas publicadas pela mídia aumentou muito,
o que ilustra bem esse aspecto da
gestão.
E houve avanços também no
marco regulatório...
Houve avanços institucionais
importantes no marco regulatório do crédito imobiliário brasileiro, que se consolidou. Além do
arcabouço jurídico da alienação
fiduciária, criou-se a Letra Imobiliária Garantida (LIG), que é
um papel mundialmente reconhecido, um papel que faz que os
mercados inteiros girem de uma
maneira muito especial, sem essa
dependência tão agressiva que
temos hoje da caderneta de poupança. Acho que foi importante
o papel da Abecip na criação da
LIG e na sábia decisão do governo de ouvir-nos sobre como ela
deveria ser constituída e formatada, para que de fato pudesse ser
colocada no mercado. Hoje, apesar de o juro estar alto e não haver appeal para colocar a LIG no
mercado, ela está pronta, como
um papel com características intrínsecas importantes para que o
crédito imobiliário possa ter um
funding alternativo, que não dependa só da poupança.
Nesses quatro anos houve
também avanços no campo burocrático?
Tivemos avanços importantes
também com a Resolução 4066
do Banco Central, que permite
à instituição colher informações
mais detalhadas sobre o que está
sendo feito no mercado financeiro, garantindo estatísticas mais
apuradas, que tipo de imóvel está
sendo financiado, que imóveis as
pessoas estão procurando, quan-
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A LIG é um papel
mundialmente
reconhecido, com
características
únicas para o funding
alternativo do crédito
imobiliário, que
permitirá evitar a
dependência tão
agressiva da caderneta
tos quartos, quantos banheiros,
localização, preço médio de venda, preço de m2, quantas vagas de
garagem. Tudo para que se tenha
informações estatísticas importantes até para ajudar o setor da
construção civil no tipo de produto que está sendo mais procurado, por exemplo. É importante
também para as autoridades orçamentárias fazerem toda a gama
de trabalhos necessários para preservar a saúde do setor de finan-

A Abecip teve uma
participação decisiva
no momento da
mudança nas regras
dos depósitos de
poupança, evitando
grandes impactos
para os poupadores,
que entenderam
o que ocorreu

ciamento imobiliário no
Brasil, distante de problemas que tivemos no passado, de inadimplência alta,
retomada de imóveis e tudo
o mais que acabou destruindo o setor há 20 anos. Todas essas regulamentações,
regulações e resoluções
implantadas pelo BC certamente vão servir para que o
crédito imobiliário no Brasil seja muito mais seguro
e a gente não fique sujeito
a dificuldades como as que
aconteceram nos Estados
Unidos, ou a valorização desenfreada que aconteceu,
por exemplo, na Europa.
E os esforços para tornar o
crédito mais ágil e barato?
Teve o avanço importante do
registro eletrônico, que já está
em teste em alguns bancos. Num
passado recente, havia uma burocracia muito grande depois que o
promitente comprador assinava o
contrato, até ter a posse definitiva
do imóvel, porque o contrato de
crédito imobiliário tinha de ser
impresso num papel, vendedor,
comprador e banco assinar, pegar
e ir ao banco pagar o ITBI
(Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), depois levar o processo todo
para o Registro de Imóvel,
que entregava um protocolo para buscar 15 dias
depois... Se tivesse algum
erro naquele contrato, precisava ser arrumado, voltar
ao banco, depois voltar ao
cartório, esperar mais 15
dias. Era uma burocracia
terrível, em que todos os
atores perdem. O comprador perde porque precisa
mudar logo, pois está pagando aluguel; a empresa
perde porque está pagando juros ao banco por uma

Ficou mais fácil o acesso
ao crédito imobiliário...
Teve também a concentração do ônus na matrícula, um avanço importante,
que dá tranquilidade, deixa
muito transparente e clara
para o comprador a situação
do imóvel, ele não precisará
mais fazer aquele calvário
de passar nos cartórios de
protesto e tirar todas as certidões. A partir da consolidação do ônus da matrícula,
quem comprou um imóvel
que não tem ônus nenhum
é um comprador de boa-fé,
portanto não vai sofrer nenhuma imputação jurídica,
mesmo que o vendedor venha a ter algum problema.
Isso já está funcionando.
Como avalia o funding do
setor?
Um ponto importante foi a
participação da Abecip quando se
decidiu, no momento em que a
taxa de juros estava baixa, mudar
as regras de remuneração da poupança. A Abecip teve participação
fundamental junto ao governo
para que a mudança fosse a menor possível, sem grandes impactos
para o poupador, que este pudesse
entender claramente as mudanças.

Houve sabedoria por parte de todos os envolvidos, que não permitiram que a mudança afetasse a vida
de quem tem a poupança como
sua aplicação financeira. Foi de extrema valia para que não houvesse
uma corrida de saques nas cadernetas de poupança.

de crédito imobiliário. Foi uma
negociação tranquila, respeitada
por todos os agentes que dela
participaram e importante para
manter o financiamento imobiliário.

Mas houve perdas...
A partir de 2014, a gente
passou a viver um momento de
maior dificuldade no crédito
imobiliário, inclusive com a audivulgação

operação que poderia já estar resolvida; e o banco perde porque
não consegue dar atendimento
mais eficiente a esses dois clientes
– à pessoa jurídica, a construtora,
e à pessoa física, o promitente
comprador. Com o registro eletrônico, o banco vai enviar tudo
ao Registro de Imóveis e, em cinco dias, você tem o contrato registrado, seguro, sem risco de fraudes. É um avanço, um marco na
história do crédito imobiliário do
Brasil, que estará pronto em 2016
para efetivamente estar operando em 2017.

“Criar um forte mercado secundário”

sência ou a carência de funding
para continuar a operar porque
a taxa de juros subiu e, como
movimento natural, se os juros
sobem, a poupança começa a
sair. Mais uma vez a Abecip teve
um papel fundamental junto ao
Ministério da Fazenda e o BC
para que parte dos compulsórios
sobre os depósitos de poupança
fosse liberada para que se pudesse continuar concedendo financiamento sem a necessidade de
paralisar ou fechar as carteiras

Olhando à frente, ainda há
questões a serem resolvidas no
crédito imobiliário?
Há desafios muito grandes
porque a burocracia ainda é um
fator relevante e é impossível resolver isso em pouco tempo quando há tantos atores envolvidos. A
burocracia do crédito imobiliário precisa ser diminuída, a tecnologia tem que fazer parte das
operações do crédito imobiliário
e para que sejam mais céleres e
seguras para todas as partes envolvidas, apesar de haver outros
instrumentos de captação de recursos para o crédito imobiliário.
É importante que esse mercado
amadureça, que o Brasil desenvolva um mercado secundário
para compra de títulos, que o
investidor estrangeiro tenha segurança para comprar esses títulos e benefícios como isenção
do Imposto de Renda como um
atrativo a mais para o investidor
institucional estrangeiro investir
no Brasil, não só pessoas físicas,
mas sobretudo pessoas jurídicas,
fundos de pensão, seguradoras, fundos de investimentos...
Isso depende da regulação e da
implementação do mercado secundário no Brasil. Isso vai ser
importante para assegurar liquidez. De qualquer forma, muitas
coisas estão caminhando e é importante que a Abecip tenha um
compromisso de continuidade
do que vem sendo feito, para que
de fato todas as melhorias, que
podem demorar um pouquinho
mais ou um pouquinho menos,
se transformem em realidade.
Que essa continuidade seja uma
marca da associação.
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Mais mecanismos de mercado,
menos crédito direcionado
afirma nesta entrevista à Revista
do SFI. A dependência elevada
do crédito direcionado deve dar
lugar a mecanismos de mercado.
E isso será possível tão logo ocorra “uma baixa das taxas de juros,
o que está no horizonte de médio
prazo”, enfatiza.
Aos 42 anos, engenheiro de
produção formado pela Universidade de São Paulo com mestrado no Massachussetts Institute of
Technology (MIT), nos Estados
divulgação

O crédito imobiliário necessita de mais recursos para custear
os financiamentos. Por isso, mais
do que propor soluções de curto
prazo para a retomada do crédito
imobiliário e para a reativação do
mercado de imóveis, o presidente eleito da Abecip para o biênio
2015/2017, Gilberto Duarte de
Abreu Filho, quer promover uma
ampla discussão sobre os mecanismos de funding da atividade.
“O modelo tem de ser diferente”,

Gilberto Abreu: modelo diferente
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Unidos, e há 12 anos diretor do
Banco Santander Brasil (com
aplicações de R$ 36 bilhões e
captação via cadernetas de R$ 35
bilhões), Abreu é o mais jovem
dos presidentes eleitos da história da Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário
e Poupança (Abecip), escolhido
em novembro para um mandato
de dois anos dando sequência à
gestão de Octavio de Lazari Junior, que comandou a entidade
no quadriênio 2011/2015. “O
mercado imobiliário brasileiro é
sadio”, avalia. “Quando eu vejo os
empresários da construção adotarem a cautela como norma, é
sinal da qualidade do mercado”.
Por maior que tenha sido a expansão dos empréstimos nos últimos dez anos, Abreu acredita que
os números atuais do crédito imobiliário são “modestos”. No Brasil,
o crédito habitacional não deveria
ser tratado em centena de bilhões,
“mas em trilhão de reais”. É essa
a perspectiva de longo prazo dos
agentes financeiros do SFH.
Nesta entrevista a Fabio Pahim
Jr., Gilberto Duarte de Abreu fala
do presente e do futuro do crédito imobiliário, da importância de
desenvolver as relações com os
demais participantes do mercado,
da demanda potencial de imóveis e do pouco significado, para
o Brasil, da experiência em crises
imobiliárias ocorridas no exterior:
“Elas são a antítese do que ocorre
aqui, pois decorreram da existência de dinheiro farto e barato por
muito tempo e da percepção de
risco nulo”.

ciamento Imobiliário (SFI), com
a securitização de recebíveis, os
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), as Letras de
Crédito Imobiliário (LCIs). O
crédito direcionado [já] não é
uma verdade absoluta.
Sua preocupação é, portanto,
acima de tudo com o funding.
Qual sua avaliação dos demais
instrumentos disponíveis, inclusive a recém-criada Letra Imobiliária Garantida (LIG), além,
portanto, das cadernetas de poupança?
São instrumentos fundamentais para propiciar o acesso ao
crédito. A LIG é um veículo, assim como os CRIs. Para sair da
armadilha do crédito direcionado, o mercado tem de buscar

uma convergência com as questões macroeconômicas.
Refere-se ao patamar das taxas de juros?
Momentaneamente, há um
aumento, mas à medida que a macroeconomia volte à normalidade, o que é nossa aposta, o crédito
imobiliário volta a se aquecer.
Conhecendo de perto os mercados de outros países, como dos
Estados Unidos e da Espanha,
além do México, acredita que há
alguma comparação interessante
do ponto de vista do Brasil, em especial, no caso das crises imobiliárias norte-americana e espanhola?
As crises externas são a antítese do que ocorre no Brasil.
Aqui há juros e inflação altos.
divulgação

Revista do SFI – Como vê o
crédito imobiliário e o mercado
imobiliário no País?
Gilberto Duarte de Abreu Filho – O mercado está num momento de impasse. O modelo é
o do crédito direcionado, agora
escasso. É preciso ter alternativas. É uma discussão estrutural:
qual o melhor modelo para o
futuro? O crédito direcionado
serviu para oferecer dinheiro
barato numa economia em crise.
Momentaneamente, a conjuntura é parecida [com a do cenário de
criação do modelo de crédito direcionado], mas o País está mudando
de patamar, com a perspectiva
de juros mais baixos. O modelo
tem de ser diferente. Meus antecessores na entidade prepararam
o modelo do Sistema de Finan-

O presidente eleito da Abecip (centro) na assembleia geral de novembro
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Fale mais sobre o potencial do
mercado de crédito imobiliário.
As análises dão conta de uma
demanda reprimida da ordem
de cinco milhões de unidades
residenciais, mas é provável que
esteja subestimada. Acredito que
esse número é muito maior. Há,
por exemplo, as favelas, que são
a materialização da
ineficiência do mercado, pois o crédito
não está disponível.
Raciocínio semelhante se aplica a toda a
infraestrutura. Os números atuais do crédito imobiliário são modestos. Deveriam ser
medidos em trilhões,
não em centena de bilhões de reais.
Em que horizonte
de tempo isso poderá
ocorrer?
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Attílio

Entre essas reformas já estão a concentração dos ônus na
matrícula do registro
de imóveis e o registro
eletrônico, conferindo
mais segurança e mais
agilidade às operações
de financiamento...
Tanto o registro
eletrônico como o fluxo de interveniente
quitante (a substituição do devedor quando o imóvel é transferido ao mutuário
final) oneram o tempo
e o custo das incorporadoras.

Tem de ter um olho no peixe
e outro no gato. O mercado tem
de continuar ativo, olhar o curto
prazo, preservando sua capacidade até que seja muito maior do
que é hoje. É o que ocorrerá em
dez ou quinze anos.
O que é preciso fazer além dos
aspectos políticos e econômicos?
Cabe separar o conjuntural
do estrutural. Quanto à conjuntura, está fora do nosso alcance
influir. Quanto às questões estruturais, é preciso avançar em
reformas microeconômicas e melhorar as condições de custo da
atividade, mesmo que não haja
mudanças no curto prazo.

A propósito, como vê as operações do crédito imobiliário destinadas à incorporação?
O mercado vai continuar ativo, há empresas excelentes, com
solidez financeira e expertise gerencial. O momento é de ajuste,
mas a demografia vai ajudar o
mercado. Casa, carro e decoração
exigem crédito. Não vejo o mercado paralisado de nenhuma forma, vai ser tocado pelas empresas
de boa qualidade.
Gostaria que falasse mais da
caderneta de poupança, que sofreu tanto com a elevação dos
juros...
A caderneta é um
dos pilares do crédito
direcionado. Tem um
papel fundamental na
estrutura do mercado,
por seu funding barato. Continuará sendo
um veículo importante
por bom tempo. Cabe
lembrar que os bancos
têm interesse em fazer
crédito imobiliário, isso
é importante para eles.
Attílio

No exterior, havia dinheiro barato e percepção de risco nulo,
de que a economia
não mudaria, numa
espécie de moral hazard (uma falha de
mercado que induz
ao erro, no caso, o de
que não haveria quebra de instituições).
O Brasil é totalmente
diferente. Já começou
a ter juros mais baixos,
embora mais elevados
do que no mundo em
geral, ainda que esta
não seja a situação presente. O
mercado potencial de imóveis e
de crédito imobiliário é maior, o
que também se aplica às obras de
infraestrutura, estas fora do alcance do modelo de financiamento
imobiliário. Esses dois mercados
poderiam sustentar o crescimento
do País por décadas.

Até que ponto isso
se deve à proximidade

No SFH, parte do mercado não
tem tantas oscilações. No Minha
Casa Minha Vida, o mercado
deve continuar ativo, a demanda
é enorme, mas, dada a demanda
,o programa deve perder ritmo.
Não vejo queda de preços, com
exceção de bairros ou empreendimentos específicos. O ajuste
virá mais pela liquidez ou a dificuldade de repassar a inflação
para os preços.
Nada semelhante, repetindo,
ao que se viu nos Estados Unidos
ou na Espanha?
Não acredito nisso. O que

Voltando aos depósitos de
poupança...
No prazo mais longo, com
a redução da inflação e do juro
real, a poupança deveria ser menos relevante. À medida que o custo do
dinheiro se reduz,
não seria preciso
direcionar se o mercado é sadio. A visão
de que os bancos só
emprestam porque
os juros são altos é
circunstancial.
Os
bancos querem emprestar.
Qual é o montante disponível para
“É preciso separar o mercado por
emprestar?
partes, levando-se em conta os
Há R$ 500 bilhões
custos do funding e os custos do
aplicados em poupança
no SBPE, com direcionafinanciamento imobiliário”
mento de 65%, mais 5%
por redução do compulsório. Estamos falando
de R$ 350 bilhões de dinheiro
ocorreu naqueles mercados foi
disponível direcionado, mais R$
bem diferente. No País há per160 bilhões de estoque de LCIs
cepção de excesso de oferta, neste
a custo de mercado, ou seja,
ano, mas o mercado brasileiro se
taxa Selic. É esse o volume que
ajusta rapidamente, calculo que
existe no mercado.
isso ocorra em dois a três anos.
Como avalia os preços dos
imóveis no Brasil, numa fase de
queda da demanda?
É preciso separar o mercado
por partes, levando em conta os
custos do funding e do financiamento. Na carteira hipotecária,
o custo marginal é a taxa Selic,
pois não há sobra de recursos.

O mundo ajuda ou atrapalha
o Brasil, nesta fase conjuntural
delicada?
O mundo está menos instável
do que há três anos, quando a
Europa e o Japão estavam parando. O cenário exterior vai trazer
um pouco mais de confiança e o
único aspecto ruim é o das com-

modities baratas, o que dificulta
os termos de troca.
Quais os pontos a enfatizar
na política da Abecip para os próximos anos?
Uma combinação de três
ações. Primeiro, discutir com os
demais participantes do mercado uma agenda regulatória, para
tratar de elementos de custo e
do longo prazo, com vistas à preparação para um mercado bem
maior do que o atual. Segundo,
reforçar o papel da entidade
como um centro de inteligência
do mercado, com vistas a assegurar a solidez desse
mercado. Vamos analisar as regiões do País,
para evitar superoferta
ou sub-oferta de imóveis. Vamos supor, por
exemplo, que se saiba
que há em construção
cinco empreendimentos em Salvador. Nesse
caso, será melhor evitar o lançamento de
um sexto empreendimento semelhante na
cidade. Um bom indicador
dos mercados diz respeito
aos preços, que traduzem o
que está ocorrendo. Quedas
de preço afetam a garantia
dos bancos.
Parênteses: o loan-to-value médio (valor financiado em
relação ao preço do imóvel), próximo de 70%, já não basta para
assegurar as garantias aos empréstimos imobiliários?
Há competidores que emprestam até 90% do valor. Uma
queda de 10% no preço já coloca
a garantia na margem.
Divulgação

que traz com os clientes, à chamada fidelização?
No Brasil isso é menos relevante do que em outros mercados. Não chega a ser determinante. Acredito que tenderá a ser
mais importante nos próximos
dois a três anos. No momento
atual, a rentabilidade está mais
associada ao custo do dinheiro.

Faltou citar a terceira ação da
entidade....
Criar uma agenda de aproximação com outros organismos representativos, pois todos têm interesse no mercado imobiliário.
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C

apa

José Roberto Nassar
Jornalista

O crédito imobiliário e
o avanço da urbanização
so programa de palestras e debates. Representaram
34 países, da América Latina e Caribe, Europa, Ásia,
Oriente Médio, África e Estados Unidos.
O tema do encontro é amplo. O planeta Terra
já abriga 7,3 bilhões de pessoas e vai seguir inchando, segundo estudo da Organização das Nações
Unidas (ONU), até chegar a 9,7 bilhões em 2050 e a
11,2 bilhões em 2100. Essa proliferação não se dará
de forma homogênea: ocorrerá marcadamente na
África e em países asiáticos, enquanto diminuirá
a população no Ocidente (e Japão e China). Aqui
mesmo, no Brasil, prevê-se que o ápice populacional ocorrerá em 2047 (248 milhões de pessoas),
para começar a encolher a partir daí.
O que há de comum a todos, no entanto, é a
velocidade do processo de urbanização. No mundo, 54% das pessoas já vivem nas cidades. Na América Latina e Caribe (ALC), Europa e outras regiões
ocidentais, a taxa de urbanização atinge 85%. Megalópoles transbordam fronteiras, cidades médias
Celso Pupo

Pessoas dos quatro cantos do mundo – gente ligada ao financiamento habitacional, poupança, cooperativas, construtoras, funcionários governamentais, especialistas do setor privado – reuniram-se no
Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 4 de setembro, para
discutir um tema da mais viva atualidade: Demanda
e Demografia: Desafios e Oportunidades dos Mercados de
Habitação e Financiamento Habitacional. Pela primeira
vez se realizou um evento conjunto da Uniapravi (sigla em espanhol de Unión Interamericana para la Vivienda ou União Interamericana para a Habitação)
com a International Union for Housing Finance
(IUHF, sigla em inglês de União Internacional pelo
Financiamento Habitacional), tendo como base de
apoio a brasileira Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No
caso da Uniapravi, que já se reunira duas vezes por
aqui em 1974 e 1999, tratava-se de sua 50ª conferência; no caso da IUHF, de seu 29º congresso mundial.
Cerca de 150 pessoas participaram de um den-

Painel de encerramento: Filipe Pontual, da Abecip (ao centro), trata da importância de pensar as metrópoles no longo prazo
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Celso Pupo

tornam-se megalópovada quer participar,
les num ritmo caótiinclusive quando se
co – e grandes áreas
trata de habitações
onde viceja a qualipara a baixa rendade de vida passam
da. “Esse casamento
a conviver com imenacontece no mundo
sos bolsões de habitatodo”, afirmou Velloções precárias e equiso, que comandou
pamentos urbanos,
com a esposa a orgaidem. As luzes da cinização do encontro.
dade são irresistíveis.
“Daí a importância
Para além dos
do congresso conjunnúmeros frios, podeto IUHF-Uniapravi”
-se imaginar o tama– agora reforçado
nho das tarefas que se
por outro casamento,
impõem a governos,
Uniapravi-Abecip, na
empresários, urbanisfrase de Velloso.
tas, acadêmicos e esO chileno Ratudiosos em geral. O
món
Santelices
crescimento das cidaTello, que presidia
des exige mais casas,
a Uniapravi até enOctavio de Lazari, da Abecip: o peso da demografia
ruas,
saneamento,
tão (“ele revitalizou
iluminação, escolas,
a entidade”, disse
postos de saúde, parques, quadras esportivas – quaVelloso), destacou, por seu turno, que “os oblidade de vida, em suma. Os avanços econômicos
jetivos público e privado, no tema habitação, se
das duas últimas décadas (fiquemos na América Laentrelaçam”. E lembrou que o evento, além de
tina para exemplificar) trouxeram mais renda, mais
“instigar o debate entre pessoas de todos os conacesso a bens materiais, novas aspirações pessoais e
tinentes”, serviu de preparação para a Habitat
familiares, ampliando os horizontes de moços, adulIII, superconferência que se realizará em Quito,
tos e idosos. Exercendo uma função educacional
Equador, em outubro de 2016. Santelices acrescomplementar, a vida nas cidades provoca transforcentou: “As pessoas não querem qualquer casa,
mações radicais nos estilos de vida: a expectativa de
mas uma casa sustentável, com proteção para o
vida aumenta (na América Latina, segundo a ONU,
meio ambiente e equipamentos sociais”.
a taxa de idosos passará dos atuais 11% para mais de
Consciente disso, o alemão Andreas J.
25% em 2050); a mulher, que tem vida profissional,
Zehnder, presidente (reeleito) da IUHF, prequer menos filhos; as famílias diminuem (o domicíferiu enfatizar as mudanças demográficas
lio-padrão no Brasil já não é de quatro pessoas, mas
que estão acontecendo (declínio da fertilide 3,3); há mais divórcios; jovens deixam para casar
dade, número maior de idosos) em meio às
mais tarde; há mais gente morando sozinha (jovens
projeções populacionais. Esta é a terceira vez
e idosos); aumenta, portanto, a demanda por habique Zehnder vem ao Brasil para participar de
tações menores. Assim, “mudanças na demografia
reuniões da entidade: a primeira vez foi em
afetam diretamente o mercado imobiliário”, lem1974 (quando foi recebido pelo presidente
bra Octávio de Lazari Júnior, presidente da Abecip
Geisel) e a segunda, em 1999 (recebido pelo
(e afetam tantas outras áreas, como a Previdência).
vice-presidente Marco Maciel). Apaixonado
Nesse quadro, foi mais do que oportuno o
pelo Rio, lembrou da Garota de Ipanema e
evento, que esmiuçou os problemas – do mercado
da “maravilha” que é a Baía da Guanabara à
privado à habitação social – do nosso subcontinente
noite (“delegações do mundo inteiro sonham
e ainda discutiu o que se passa no mundo desenem vir aqui”). Lamentou ter encontrado provolvido e no emergente. “Essa é a questão central
blemas recorrentes (como inflação, em 1974,
para os próximos anos”, diz Nylton Velloso Filho,
e questões macroeconômicas, como em
vice-presidente da Abecip que foi eleito no congres1999), mas não deixou de lembrar da Copa
so novo presidente da Uniapravi. Os governos têm
do Mundo ganha pela Alemanha, ao cutucar:
que formular políticas públicas, mas a iniciativa pri“Muitos latinos não têm boas lembranças”
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(argentinos incluídos). Mas arrematou, a sério: “Temos que pensar nos problemas para
oferecer soluções”.
É o que está acontecendo. Entre a última
reunião e a atual, quase duas décadas se passaram. “E o Brasil mudou muito nesse tempo, para melhor”, afirmou Octávio de Lazari. “Abriu oportunidades, ampliou consumo
e renda, surgiu a nova classe média, criou
um amplo mercado de crédito imobiliário”,

acrescentou. O sistema imobiliário bateu sucessivos recordes desde então, o volume financiado pelo SBPE decuplicou em dez anos,
surgiram novas fontes de financiamento – enquanto isso, mais de 3 milhões de empregos
diretos foram criados no setor. Além disso,
“estão sólidos os pilares da democracia brasileira, as instituições funcionam, há mobilidade social e manifestações públicas demonstram que existe liberdade política”.

A moldura
A recessão assusta (o PIB pode cair até 3%
este ano e 1% no ano que vem), a inflação aflige, o déficit público assusta – os “problemas
são gravíssimos” –, mas Octávio de Barros,
economista-chefe do Bradesco e analista de alta
qualificação, não se deixa “sucumbir”. Ele sabe
que o pessimismo se espraia e que os mercados
pensam que “a casa caiu” (“a casa não caiu”,
diz). Sabe também que o Brasil “está hipnotizado por uma visão criminal”, essa catarse coletiva. Mantém, porém, uma atitude de confiança,
pois espera que a crise econômico-política não
seja desperdiçada, que dê uma chacoalhada no
governo e nos agentes econômicos, preparando os espíritos para uma caminhada na direção
correta, traçada pelo ministro Levy.
Olhando o mundo, Barros observa uma recuperação moderada, num ambiente de “tradeless recovery” (comércio mundial expandindo-se só em 2%, quando já avançou mais do que
10%): os Estados Unidos crescendo pouco mais
do que 2% (e o Federal Reserve tomando muito
cuidado para mexer no juro que afeta o resto
do globo), a zona do euro rodando em torno de
1,5% (já se antevê uma solução parcial para a
situação grega) e os emergentes mostrando nítida desaceleração. A China começa a se tornar
um “país normal” (o PIB cresce 6,5% este ano
e 5,5% em 2016), assistindo a uma redução do
peso das exportações.
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Falando para mais de uma centena de estrangeiros que participaram do evento “Demanda e Demografia”, Octávio de Barros esmerou-se em descrever os fundamentos da economia
brasileira, a posição de liderança em inúmeros
segmentos do agronegócio, o caráter diversificado e moderno da indústria e outros segmentos, o sétimo posto no ranking mundial (3,15%
do PIB mundial), a solidez das instituições do
País (sem comparação com a maioria dos emergentes), de que dá conta o Judiciário. “O Brasil
não está à beira do abismo, não tem problemas
insolúveis e não está destinado ao fracasso”.
Para isso, porém, é preciso agir sem tergiversação, a começar por governo e Congresso.
Na cabeça de Barros, a agenda de enfrentamento da crise tem quatro itens essenciais: 1) governança orçamentária (“a mãe das reformas”),
quer dizer, impor um teto de crescimento anual
do gasto público que não pode superar o crescimento do PIB nominal; 2) prover “mais potência” à política monetária, reduzindo o peso
do crédito direcionado; 3) buscar mais produtividade, criando melhor ambiente de negócios,
reduzindo custos de transação com reformas
tributária, trabalhista (“é imenso o poder normativo da Justiça do Trabalho”), na área da educação, retomar a abertura comercial, incluindo
acordos bilaterais; e 4) estimular investimentos
na infraestrutura, retocando a segurança jurídi-

Agora, estamos enfrentando uma crise,
uma fase de transição (“supomos que a ebulição política seja passageira”). A captação de
recursos via caderneta de poupança enfrenta um recuo neste ano de 2015, da mesma
forma como se desaceleraram os financiamentos habitacionais e os lançamentos imobiliários. Mas novas fontes de financiamento
(funding), típicas do setor privado, nasceram
e cresceram. “Agora temos as Letras Imobili-

árias Garantidas (LIGs), que são os covered
bons brasileiros” [títulos garantidos pelos
bens da entidade emissora, de largo trânsito
na Europa]. O risco de bolha está afastado e
a euforia ficou para trás. “Melhor assim. Com
isso, a nova etapa de expansão poderá ser firme, sem arroubos”, afirma o presidente da
Abecip. “A estrutura do crédito imobiliário
está pronta para atender à demanda”.
Que virá, daqui a pouco.

macroeconômica
ca, buscando novas fontes de financiamento,
abrindo modelos e taxas de retorno (“o setor
privado tem que ser protagonista”).
“A sensação de curto prazo é que é ruim”,
diz o economista-chefe do Bradesco. No médio e longo prazos, cumprida a agenda, o crescimento virá da mudança, das exportações (o
câmbio desvalorizado veio para ficar), da integração às cadeias globais, de investimentos em
infraestrutura (as concessões/privatizações sairão no primeiro semestre). Inflação baixando
de patamar leva consigo os juros e poderemos
ver “um modesto crescimento marginal no segundo semestre de 2016”).
Infraestrutura
Em 2014, o país investiu 2,37% do PIB
em infraestrutura (tudo considerado, energia,
telecomunicações, transportes, saneamento);
nos anos 1970 chegamos a investir 5,4% do
PIB (e nos anos 1980, 3,6%). Mas em 2015 o
porcentual continua caindo e vai para 1,8% do
PIB (uma redução de quase 20% sobre o ano
anterior). E, na verdade, na opinião de Cláudio
Frischtak, presidente da Inter.B Consultoria Internacional de Negócios, “o ideal é que o Brasil
invista em infraestrutura de 5% a 6% do PIB
anualmente, nos próximos 20 anos”.
Embora também se dizendo confiante (“vamos sair da crise, mas neste momento ainda não
se sabe direito”), Frischtak sabe que o caminho

é árduo e que os investimentos que no momento
estão no papel só permitem voltar, em 2018, ao
patamar de 2014. Basta ver os números apenas
da infraestrutura urbana (mobilidade e saneamento). Somados, situaram-se entre 0,3%/0,4%
do PIB nos últimos anos. “Deveriam, igualmente, dobrar”. Com dinheiro escasseando e com
baixa coordenação entre os agentes públicos,
o esgotamento sanitário no Brasil não passa de
60%, além da notória poluição e dos congestionamentos. Segundo Frischtak, temos três entre
as dez cidades mais congestionadas do mundo:
pela ordem, Istambul, Cidade do México, Rio,
Moscou, Salvador, Recife, São Petersburgo, Bucareste, Varsóvia e Los Angeles.
O que fazer para dar impulso à infraestrutura? Financiar investimentos com “mais
tributo, mais dívida, mais inflação, não dá”.
Destacam-se as concessões e parcerias-público-privadas (PPP), que podem funcionar se o
modelo for atraente e se o ambiente de negócios ajudar. Outras alternativas podem estar no
mercado de capitais (debêntures incentivadas
e ações, quando o contexto permitir), nos bancos (desde que se resolva o problema do descasamento entre prazos de ativos e passivos),
nos modelos estruturados de project finance.
De toda forma, juros reais altos, taxa de câmbio indecisa (R$ 3,50? R$ 4?), déficit nominal
elevado são variáveis decisivas.
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O mercado brasileiro e seus desafios

Celso Pupo

O setor imobiliário brasileiro bateu sucessivos
lume de financiamentos no SBPE recue para R$ 80
recordes na última década (ou nos últimos 15 anos).
bilhões e cerca de 400 mil unidades.
Entre 2005 e 2014, sextuplicou a oferta de financiaAlém disso, outros instrumentos de funding
mento, elevando a participação do crédito imobili– típicos do mercado privado, intrínsecos ao SFI –
ário a 9,5% do PIB (partindo de 1,5%). De degrau
nasceram e cresceram, abrindo caminho para o surem degrau aumentou a oferta de moradias para
gimento de novos papéis, como as novatas Letras
um milhão de unidades/ano, batendo a marca de
Imobiliárias Garantidas, o “nosso covered bond”, na
1,2 milhão de unidades em 2013 (considerando-se
expressão de Octávio de Lazari Júnior, presidente
todos os tipos de financiamentos e operações). Leda Abecip. Em julho de 2015, o saldo combinado de
vando em conta apetrês deles alcançava
nas o Sistema BrasiR$ 338 bilhões (seleiro de Poupança e
gundo os registros da
Empréstimos (SBPE),
Cetip), sendo R$ 182
vale dizer, recursos da
bilhões
referentes
caderneta de poupana Letras de Crédito
ça, ampliaram-se os
Imobiliário (LCI) e
financiamentos de R$
o restante ficava por
56 bilhões, em 2005,
conta de Cédulas de
a R$ 113 bilhões, em
Crédito Imobiliário
2014; em termos de
(CCI) e Certificados
unidades financiadas,
de Recebíveis (CRI).
isso representou um
Duas especialissalto de 421 mil unitas e um empresário
dades/ano para 538
do setor trataram
mil no mesmo períodessas questões no
do.
evento Demanda e
Chegamos agora
Demografia, realizaa uma fase de dificuldo no Rio de Janeidades, com queda na
ro – e, trabalhando
captação de recurcom os dados que
sos, na demanda, na
aqui relatamos, conoferta de crédito. Mas
tribuíram para a discrise, como já se torcussão do que fazer
nou proverbial dizer,
de agora em diante.
tem que ser sinônimo
Uma delas é ClauAna Castelo, da FGV: sem crescimento chinês
de oportunidade, de
dia Magalhães Eloy,
busca de alternativas,
pesquisadora do Laaproveitando o moboratório de Habitamento de transição. Claramente, não foi pouco o
ção da FAU/USP, que fez um histórico para o púconquistado, nem a turbulência será facilmente mablico estrangeiro do SFH brasileiro (responsável
nejável. A caderneta de poupança, é verdade, vem sopela construção de 9,1 milhões de unidades entre
frendo perda líquida de recursos em 2015 (mais de
2000 e 2014) – número que, apesar da expansão
R$ 50 bilhões até setembro). Mas essas intercorrênrecente, é bem distante das nossas necessidades.
cias já aconteceram em anos anteriores – vieram e
Nas contas de Claudia, havia em 2012 um déficit
passaram. Registre-se que os saques estão ocorrendo
habitacional de 5,8 milhões de unidades e uma deem cima de volumes gigantescos: no fim de 2014, o
manda projetada de 18,3 milhões de unidades até
saldo combinado de SBPE (R$ 522 bilhões) e Fundo
2023. Só que 85% (58,1 milhões) das 68,4 milhões
de Garantia (FGTS) aproximava-se de R$ 1 trilhão.
de famílias brasileiras (PNAD 2013) têm renda
De qualquer forma, a previsão para 2015 é que o vomédia e baixa, de até R$ 5,4 mil.
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Isso impõe condicionantes aos sistemas de finando atrasos, começou a registrar devolução de imóciamentos. O funding propiciado pelos novos canais
veis por parte de famílias em dificuldades. O total de
de captação do mercado privado terá um crescente
empregos com carteira assinada, que alcançara 3,6
papel a desempenhar, mas é mais caro e deve endemilhões em 2013 (saltando de 1,22 milhão em 2003
reçar-se às famílias de renda média-alta e alta. Para
para 3,4 milhões em 2012), fechou 2014 na marca de
grande parte da população e ampliar o acesso, o SFH
3,3 milhões. Para 2015, Ana Maria prevê que 500 mil
(SBPE e FGTS) continua “estratégico, ao prover crépessoas serão demitidas (o estoque de empregos na
dito relativamente barato”, diz Claudia. E, para as
construção cairá, portanto, para 2,8 milhões).
camadas de renda mais baixa, o piso da pirâmide,
O que fazer? Não há solução fácil, mas tentar
é preciso manter os subsídios. Os mais pobres “não
recuperar a capacidade de investimento seria um
têm condições de contrair crédito para adquirir uma
bom ponto de partida. O Brasil investe em infraesunidade pronta, mesmo com taxas de juros reduzitrutura apenas 2,4% do PIB e deveria dobrar essa
das”.
marca (segundo cálculos da Consultoria Inter.B,
Um milhão?
referendados por Ana
Dois milhões?
Maria), levando-a para
Outra especiaqualquer coisa entre
lista a participar do
4% e 5%. A demanda
evento é Ana Maria
habitacional, por sua
Castelo, coordenavez, tem características
dora de projetos de
particulares.
construção da FGV
Recorrendo a daProjetos. Fez a análidos semelhantes aos
se, por isso mesmo,
de Claudia Eloy (com
do ponto de vista da
pequenas diferenças
construção, que teve
numéricas, justificauma fase de crescidas pela aproximamento chinês, entre
ção que dá suporte à
2008 e 2012. Nesse
argumentação), Ana
período, o PIB braMaria Castelo sustenta
sileiro avançou 19%,
que, até 2024, surgirão
disse ela, enquanto
15 milhões de novas
o PIB da construção
famílias. Somado ao
cresceu 42%. Crédidéficit atual de pouco
to farto e programas
mais de cinco milhões
como Minha Casa
de unidades habitaMinha Vida - MCMV
cionais, o País terá de
(que registra 3,7 mioferecer 20 milhões
lhões de moradias
de unidades nos próxicontratadas e 2,1 mimos dez anos. Ou seja,
Nylton Velloso, novo presidente da Uniapravi: ponto de partida
lhões entregues) ajudois milhões de unidadaram a ampliar em
des por ano. No ritmo
77% o valor adicionado. As edificações (habitação,
atual (1,2 milhão de unidades/ano, segundo o goportanto) estão na linha de frente (82,6%). Houve
verno), “não vai dar”, diz Ana Maria. O ambiente de
forte valorização imobiliária, terrenos encareceram,
negócios ajudaria – acrescenta – se houvesse, entre
salários aumentaram por conta do avanço dos emoutras coisas, mais produtividade (com simplificação
pregos cada vez mais formalizados. O custo do pessotributária, menos burocracia, investimento em treial subiu cerca de 10%, mas a rapidez do crescimento
namento e novos processos); um MCMV aprimoranão implicou aumento da produtividade, talvez por
do; novas fontes de recursos para o social e para o
causa “da rápida absorção da mão de obra”.
mercado comum; capacitação dos municípios para
No biênio 2013/2014, entramos numa “situação
elaboração de projetos.
tipo Grécia”, na frase de Ana Maria: crédito estagnanO empresário João Paulo Rio Tinto de Matos,
do e, depois, diminuindo; lançamentos em queda;
presidente da Ademi-Rio (Associação dos Dirigentes
empregos, idem. Até mesmo o MCMV, já enfrentandas Empresas do Mercado Imobiliário), começou a
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sentir os efeitos da desaceleração em 2014, mas ela
veio mesmo em 2015: crédito mais seletivo, custo
mais alto para o comprador, redução na captação de
recursos, queda (no primeiro semestre) nos lançamentos e vendas no País todo e no Rio de Janeiro em
particular. Não perde, porém, a confiança: já percebeu uma ligeira virada nos números de sua cidade e
renova as expectativas para 2016, ano de Olimpíada.
“O Rio vive um momento especial, com investimen-

tos em infraestrutura, mobilidade e requalificação
do espaço urbano”, diz. E quanto ao País? A construção civil é um setor-chave, que responde por 10% da
economia, e João Paulo torce para que o crescimento seja retomado no ano que vem. Para isso, espera
controle da inflação (que dê “confiança e poder de
compra à população”), redução nos juros, crédito
mais fácil, mais segurança jurídica. E “definição do
cenário político”.

Segurança jurídica

Celso Pupo

A profunda transformação que ocorreu no
trimônio de afetação. Trata-se da separação enmercado imobiliário brasileiro deve boa partre a contabilidade patrimonial do incorporate de sua trajetória bem-sucedida a mudanças
dor e a contabilidade do empreendimento (Lei
na legislação que propiciaram, desde meados
10.931/04). Dando maior segurança ao investidos anos 1990, segurança para os protagonisdor/comprador, surgiu na esteira de alguns catas do processo: construtores, financiadores,
sos mal sucedidos no começo daquela década,
incorporadores, investidores, compradores. O
por força da mistura das contabilidades. A apliadvogado Melhim Chacação do patrimônio de
lhub, especialista em
afetação foi agora amDireito Imobiliário, foi
pliada (Lei 13.097/15):
quem explicou aos parestende-se a títulos de
ticipantes estrangeiros
captação como a Letra
(e brasileiros) do evento
Imobiliária Garantida Demanda e Demografia
LIG (considerada o noscomo isso ocorreu no
so covered bond) – os
Brasil.
recebíveis também não
As inovações legais
se comunicam com o pa– que deram impulso
trimônio geral do agente
aos investimentos – pofinanceiro emissor.
dem ser resumidas em
O terceiro ponto retrês tópicos básicos. O
fere-se a processos judiprimeiro trata da aplicaciais e à busca por mais
ção aos bens imóveis da
fluidez, também consalienação fiduciária já
tante da Lei 10.931.
vigente para bens móDetermina a separação
Melhim Chalhub: a força das inovações legais
veis (Lei 9.514/97), que
entre as partes não conpermite a recuperação
troversas e as partes
rápida e extrajudicial do bem. Naturalmente,
controversas que coabitam num processo. Em
isso derrubou a inadimplência para 1,4% (ela é
outras palavras: o que é ponto pacífico tem
de 29% onde não existe alienação).
de ser pago, enquanto se continua a discutir o
O segundo item refere-se à criação do paque é controverso.

18 - SFI

A visão do governo

Celso Pupo

Com 85% de urbanização, o Brasil pôde exibir
de três milhões de famílias vivendo em favelas, núimportantes avanços e transformações sociais nas
mero de domicílios irregulares que pode chegar a
últimas décadas – e espera-se que a recente crise,
18 milhões (problemas fundiários e de registro, por
ainda que com potencial de estagnação, não traga
exemplo). E uma demanda até 2023 de 1,2 milhão
danos irreparáveis. O setor imobiliário é um exemde habitações/ano.
plo cabal disso. Até 2014, com a renda crescendo,
A resposta do governo foi o programa Minha
a classe média aumentando e a pobreza diminuinCasa Minha Vida (MCMV), com um olho nos défido, o crédito imobiliário galgou sucessivas marcas,
cits e na necessidade de investir e outro nas mudanchegando a 9,5% do PIB, quase quintuplicando
ças no estilo de vida do brasileiro, pois a sociedade
em relação a 2005 (1,4%) e já se aproximando dos
se modernizou (pelo menos é assim que se consi10% do México (emdera): há mais divórbora ainda estejamos
cios e domicílios unidistantes dos 20% do
pessoais, a fertilidade
Chile e de países decaiu muito, as famísenvolvidos). Em delias têm menos filhos
corrência do crédito
e um lar padrão,
farto, é claro, a quancomposto por cinco
tidade de unidades
pessoas em 1970 (ou
habitacionais conspor quatro nas décatruídas seguiu pelo
das seguintes), agora
mesmo caminho. Na
tem 3,3 pessoas, tal
segunda metade da
como no Chile, no
década de 1990, gosul da Europa e um
verno Fernando Henpouco mais que os esrique Cardoso, checandinavos (2,6). Já
gamos a um patamar
não vale mais exibir
de cerca de 200 mil
a representação faunidades/ano (enmiliar composta por
quanto na primeira
pai, mãe, um casal de
metade não passamos
filhos nos livros escode 50 mil), considelares, nas peças publirando todas as formas
citárias, nas pesquisas
de
financiamento:
de mercado. [A proSistema Brasileiro de
pósito, a projeção poPoupança e Empréspulacional do IBGE
Gilberto Kassab, das Cidades: em nome do social
timo (SBPE), Fundo
informa que chegarede Garantia (FGTS) e
mos ao auge de 228
mercado. A partir de 2003, governo Lula, sucessivos
milhões de habitantes em 2042, para começar a cair
saltos anuais nos levaram ao patamar de 1 milhão
a partir daí.]
de unidades/ano, para atingir o pico de 1,2 milhão
Falando a uma plateia de cerca de 150 pessoem 2013 (governo Dilma) e a partir daí voltar ao 1
as, das quais mais de 100 estrangeiros (latinos, eumilhão (é a previsão oficial para 2015).
ropeus, africanos), Gilberto Kassab, o ministro das
Os números e análise são de Inês Magalhães,
Cidades, deixou claro que, por seu impacto econôsecretária Nacional de Habitação do Ministério das
mico-social, na engenharia e nos sistemas de finanCidades, e constam de estudo apresentado por Alesciamento, o MCMV é “o carro-chefe” do ministério
sandra Vieira, responsável pela diretoria de urbanie que a terceira fase do programa prevê construção
zação de assentos precários do mesmo ministério).
de 3 milhões de unidades (os números e prazos,
Restam, porém, grandes passivos: um déficit habitaporém, ainda estão em discussão, diante do aperto
cional de mais de cinco milhões de unidades, mais
imposto pela recessão). Somadas às quase 4 milhões
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contratadas até agora
fazer: o governo pode renas duas primeiras fases,
correr aos grandes conjune considerando quatro
tos habitacionais ou tentar
pessoas por domicílio
“desprecarizar” o precário,
(média ainda vigente nas
a favela, o cortiço, a habifaixas de renda mais baitação degradada. Depende
xa, não em termos naciodas circunstâncias, desejos
nais), “serão 28 milhões
e perspectivas de cada fade pessoas contempladas
mília: uns preferem ficar
em nove anos”, disse o
onde estão, outros aceitam
ministro.
mudanças. Alessandra reSendo um prograsume o precário: irreguma composto por vários
laridades fundiárias e/ou
programas e dividido em
urbanísticas; déficits na intrês faixas, o MCMV dá
fraestrutura e insuficiência
95% de subsídios para a
nos serviços públicos (prinfaixa de renda mais baicipalmente saneamento);
xa. Entre 2009 e 2014,
áreas sujeitas a alagamencontabiliza a contratação
tos, deslizamentos e outros
de, precisamente, 3,7 miriscos; alta densidade e
lhões de unidades, segunprecariedade construtiva;
do Inês Magalhães, tendo
enormes distâncias casajá entregue 2,1 milhões. E
-trabalho, transporte ruim,
Octavio de Barros, do Bradesco: “a casa não caiu”
impõe ainda muita coisa
caro e inseguro.
a fazer a construtoras, goAté os anos 1970, a
verno federal e municípios, no entender da secretápolítica dominante era a de erradicação de faveria de Habitação. Exemplo: melhores e mais sustenlas. A partir dos anos 1980 os conceitos e critérios
táveis projetos (menor consumo de água, energia),
foram mudando e, embora haja ainda grandes dismais qualidade nos macussões a respeito do que
teriais e sistemas construfazer, vai vencendo a tese
tivos; trabalho social pósde que, em grande parte
-ocupação nesses grandes
dos casos (principalmenconjuntos habitacionais
te daquelas imensas fa(gestão
condominial);
velas que já viraram cidaimplantar projetos onde
des), o que se deve fazer
houver infraestrutura.
é urbanizar aquela área
Assentamentos pre(“urbanização integral e
cários
integrada à cidade”, na
O déficit habitacional
frase de Alessandra), darchega a 5,8 milhões de
-lhe infraestrutura – e não
unidades, há 18 milhões
remover famílias para
de domicílios irregulares
lugares distantes dos em(desde falta de documenpregos e dos serviços. Retação a ocupação de locais
cursos existem, diz ela. É
perigosos) e 3,2 milhões
o que está acontecendo
de famílias faveladas (conno conhecido Complexo
siderando alguma subestido Alemão (que tem até
mação), estima Alessandra
teleférico), no Rio de JaD’Avila Vieira, diretora de
neiro, ou em Paraisópolis,
urbanização de assentaem São Paulo. Não falta
mentos precários do Minem um certo glamour,
nistério das Cidades. Há
propagado por novela e
Claudia Eloy, da FAU/USP: enfrentar o déficit
duas coisas que se podem
festas populares.
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O papel da Habitat
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O mundo se urbaniza rápida e continuamente.
pratos na balança quando vamos pensar as cidades”,
Em 1950, 30% da população global vivia nas cidaafirma o consultor espanhol Jose Maria Ezquiaga
des; em 2014, esse porcentual já era de 54%; e em
Dominguez. Elas exigem um “olhar integral”.
2050 será de 66%. Já não é questão de desenvolviDispersão versus densificação
mento: a população urbana cresce mais nos países
Doutor em arquitetura pela Universidade de
pobres (na África, por exemplo, onde a população
Madri, Ezquiaga fala das ameaças que vêm da urtotal também continua a apresentar taxas radicais
banização acelerada, em grande parte caótica, que
de expansão) do que nos médios – os países de
produziu a existência de áreas dotadas de alta quamaior renda perdem a primazia. E as megacidades
lidade de vida ao lado de regiões precárias e de(havia 28 delas em 2014) vão cedendo espaço para
gradadas: dispersão territorial (que eleva custos de
o avanço das cidades menores, de até 5 milhões de
transporte, por exemplo), mobilidade deficiente,
habitantes.
ausência de serviços públicos básicos (luz, água, saA região que hoje se
neamento) e de equipamencostuma chamar de ALC
tos sociais (escolas, creches,
(América Latina e Caribe)
atendimento à saúde, parestá na linha de frente desques e opções de lazer), dese processo, que vem dessigualdade social (que abre
de os anos 1950. Cerca de
espaço à criminalidade),
80% das pessoas vivem nas
poluição ambiental, déficit
cidades, média já superahabitacional.
da por países como o BraTais condições, diz Ezsil (85%). A Ásia/Pacífico
quiaga, exigem respostas
tem pouco mais da metaconcretas na direção da rede da população em zona
densificação. Redensificar,
rural (sobretudo devido à
em vez de espalhar, tem
China e à Índia, com um
muitas serventias: economiimenso exército de mais de
za no transporte público,
1,2 bilhão cada uma e que
aproveita serviços já exissó vai diminuir por volta
tentes, dá mais eficiência ao
de 2050). Levando-se em
uso dos recursos (a começar
conta que nenhuma expelo consumo de energia),
pansão é linear e bem comreduz emissões de efeitoportada, pode-se imaginar
-estufa, limita o consumo do
a importância da terceira
solo (até porque as famílias
conferência da ONU soestão diminuindo e as casas
Claudio Fritschak: recursos para infraestrutura
bre moradias e desenvolvitendem a ser menores), remento urbano sustentado
genera áreas degradadas,
– a Habitat III –, marcada para outubro de 2016
“evita a criação de guetos na periferia”. Esse “moem Quito, no Equador (a Habitat II ocorreu há 20
delo compacto de ocupação do território” tem de
anos, na Turquia).
ser acompanhado por ações dirigidas à moradia
No Ocidente e, particularmente, na América
em si mesma – quer dizer, pela qualidade da habiLatina, junto com a urbanização – ou por causa
tação, do projeto à estrutura produtiva. E precisa
dela – há mudanças substanciais na vida das pessoser comandado por uma gestão urbana digna desse
as, no estilo de vida, na taxa de fertilidade, em seus
nome, que envolva integração entre as várias insvalores e aspirações, na expectativa de vida que leva
tâncias do setor público, sistemas de financiamento
ao “envelhecimento”. O ritmo de crescimento da
eficazes, parcerias público-privadas e até a definição
população caiu de 2,8% anuais na década de 1950
em lei de reservas de solo “para habitação social,
para 1,2%, hoje, na ALC , mas ainda assim ele vai se
com equipamentos e espaços verdes”. Enfim, que
concentrar nas cidades. “Temos de pôr todos esses
distribua encargos e benefícios.
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Pois as exigências são crescentes. Por uma década, a América Latina conquistou boas taxas de crescimento econômico e da renda per capita, impulsionada que foi pela valorização das commodities.
Nos últimos dois anos, esse avanço vem sofrendo
um revertério, quando não estancou. Mesmo assim,
os ganhos de renda subiram de patamar e, com isso,
as pessoas tendem a aumentar a demanda por melhores serviços e infraestrutura. Daí a necessidade
de um planejamento que vá além do convencional.
É o que também pensam outros especialistas que,
além de Ezquiaga, participaram do evento. O chileno
Ricardo Jordan, chefe da unidade de assentamentos
humanos da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), da ONU, lembra que as 40 principais cidades da região produzem 30% do PIB regional e chama a atenção para os problemas ambientais, tais como
o déficit hídrico de São Paulo (“70% das emissões que
provocam mudanças climáticas são urbanas”). Participante do processo de preparação da Habitat III, Jordan defende uma “nova agenda urbana”, que trate a
urbanização como fonte de desenvolvimento e como
“facilitadora da integração social” – e que receba a
mesma atenção de políticas como as de educação e
saúde. “A Uniapravi (Unión Interamericana para la

Vivienda) tem um papel central nisso”.
Todas essas questões devem ecoar na Habitat III,
de outubro do ano que vem em Quito. De conferências diplomáticas de que participam centenas de delegados não se devem esperar grandes passos concretos
e imediatos. Mas certamente haverá avanços importantes na discussão e na conscientização dos problemas
urbanos – e a tomada de algumas decisões que indiquem mais uma etapa da caminhada. A Organização
das Nações Unidas (ONU) se prepara. “Nas cidades, é
onde a batalha pelo desenvolvimento sustentável será
vencida ou perdida”, já disse o secretário-geral Ban Ki-Moon. [Curiosidade: as dez maiores regiões metropolitanas do mundo são, pela ordem, Tóquio, Nova
Delhi, Xangai, Cidade do México, São Paulo, Mumbai
(também na Índia), Osaka (também no Japão), Beijing, Nova York e Cairo]. Elkin Velasquez, diretor do
escritório regional que cuida da Habitat na ALC, resume: “Devemos rumar para a cidade que queremos: da
dispersão territorial ao adensamento; da segregação
à integração; do congestionamento à conectividade”.
Segundo ele, cinco princípios dirigirão os trabalhos:
busca de espaço adequado para ruas e espaço público
com eficiente rede de ruas; uso misto da terra; mistura
social; densidade adequada; e uso limitado da terra.

A experiência internacional
O que o mundo tem a contar? Das experiências
mais próximas às mais distantes, há uma rica história
de convívio com o avanço da urbanização, a demanda
de moradias e o crédito imobiliário.
Moradia é um tema fundamental para todas as
famílias em qualquer parte do mundo. Os modelos
diferem nas linhas gerais das políticas habitacionais,
mas há sempre um foco especial, um tratamento particular, seja nas linhas de crédito, seja nas normas da
construção, seja nos estímulos para as camadas de
renda mais baixa da respectiva população. O evento
“Demanda e Demografia: Desafios e Oportunidades
dos Mercados de Habitação e Financiamento Habitacional” tornou-se o fórum para a divulgação de informações e intercâmbio de experiências entre os mais
diferentes países, da Europa à Ásia e Oriente Médio,
da América à África.
Cada expositor debruçou-se sobre um aspecto
que lhe pareceu mais distintivo na experiência de seu
país (ou região), sem esquecer da conjuntura econômica, nem da moldura institucional. A seguir, um breve resumo dos relatos.
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Chile
País mais equilibrado do subcontinente, o Chile
pode ser considerado uma síntese dos vícios e virtudes do acelerado processo de urbanização por que
passamos – e das transformações sociais. Com 18 milhões de habitantes, experimentou crescimento crescente nas últimas décadas (o PIB per capita equivale
a US$ 20 mil em paridade do poder de compra-PPP),
até que a queda (pela metade) no preço do cobre
(metade das exportações) pusesse um freio no ritmo
de expansão – agora desacelerado, mas ainda positivo.
As conquistas permanecem. A taxa de urbanização chegou a 87% (pouco mais que a brasileira),
o investimento privado e público deu frutos, reforçaram-se os subsídios para habitação de famílias vulneráveis. “Caiu pela metade o déficit de habitações
de interesse social nos últimos anos”, diz Patricio
Donoso Tagle, vice-presidente da Câmara Chilena
da Construção, também participante do evento do
Rio de Janeiro. “Mas resta um déficit qualitativo e de
infraestrutura urbana de uso público”. Mais que isso,

ressalte-se que a pobreza diminuiu (de 38,6% da população, em 1990, para 7,8% em 2013); a pobreza
extrema, também: de 13% para 2,5% no mesmo período. A população “envelheceu”: em 2002, havia 44
pessoas de mais de 60 anos para cada 100 menores de
15; em 2012, já eram 67 para 100. As famílias diminuíram (o padrão de 4 pessoas por domicílio caiu para
3,2 – movimento semelhante ao do Brasil, por sinal),
há mais gente morando sozinha e, naturalmente,
aumentou a demanda por casas/apartamentos de
tamanho menor. E quem mora em casa menor, diz
Donoso, quer entorno de qualidade, quer espaço público, transporte, luz, calçamento, áreas verdes, limpeza, equipamentos sociais. E acrescenta: “A cidadania empoderada exige solução
para as desigualdes”.
O crescimento econômico
levou a duas vertentes: de um
lado, bem-sucedidos projetos
imobiliários, mais complexos,
multiuso ou condomínios horizontais para renda média e
alta; de outro, a construção
maciça de projetos sociais em
áreas mais distantes levou ao
isolamento e segregação. Para
definir certos bairros superlotados da região metropolitana
de Santiago, Donoso não tem
meias-medidas: “Alta concentração de patologias sociais e
urbanas, deserção escolar, desemprego juvenil, microtráfico, violência intrafamiliar, falta de espaço público, transporte, equipamentos”. São mazelas que têm de ser atacadas no Chile,
no Brasil e até em Paris.
Alemanha
Em linha com a tradição dos bancos regionais,
que vem do século 19, a Alemanha possui um tipo de
instituição especializada em financiamento habitacional e captação de poupança vinculada desde o início,
em contrato, a um projeto de compra de um imóvel:
são as Bausparkassen. Existem 12 organizações dessa
espécie de caixa econômica na Alemanha e em mais
sete países da Europa central e do norte (sem falar
que outros países, como França, Reino Unido e Itália,
também possuem sistemas específicos, inclusive para
financiamento de habitação social).
Os juros nos depósitos e empréstimos são fixos e
mais baixos do que os do mercado, diz Christian König, conselheiro-chefe da associação dos Bausparkassen privados alemães. O funding é composto basicamente por depósitos (60% do total) e por covered

bonds (títulos garantidos pelos ativos dos banco e/
ou instituição emissora e respondem por 20% do total), de larga circulação na Europa. Apesar dos juros
baixíssimos (perto de zero), o que tornaria os depósitos muito menos atrativos num país nervoso como
o Brasil, eles “são fonte estável, disponível, barata,
que resistiram até à crise global”, segundo o advogado König. Desde 2008/09, o Banco Central Europeu
(BCE) vem injetando recursos e comprando títulos
para contra-atacá-la e tirar a economia do marasmo.
Em contrapartida, “aumentou fortemente as exigências regulatórias”, incluindo a elevação para 100 mil
euros do limite de garantia dos depósitos (desde janeiro deste ano).
Finlândia
País pequeno, com 5,5
milhões de habitantes e renda per capita de US$ 42 mil (e
uma temperatura que vai de
menos 40 graus a mais 32), a
Finlândia é um retrato da estabilidade nórdica e do estado
de bem-estar social. O governo
federal traça as políticas gerais e os municípios (são 301)
põem a mão na massa: respondem pelos serviços públicos e
são grandes proprietários de
casas de aluguel. O sistema habitacional finlandês tem quatro segmentos: propriedade
familiar (mercado privado),
financiada por empréstimos bancários; aluguel, que
vale tanto no mercado privado como no da habitação social (idosos, sem teto, refugiados, etc.); direito de ocupação (o morador paga parte do preço do
imóvel, que pertence aos municípios ou a associações sem fins lucrativos); e propriedade parcial, em
que o residente paga parcela (“share”) do preço do
imóvel (o construtor detém a parcela majoritária),
com a possibilidade de dominá-lo por inteiro ao fim
do contrato.
O operador, que une as duas pontas, é um ente
estatal federal chamado Municipality Finance (MuniFin), dirigido por Pekka Averio, mestre em direito
pela Universidade de Helsinque e autor do relato. O
MuniFin, que busca seus recursos nos mercados de
capitais globais, por meio da colocação de títulos, financia habitações a prazos de até 41 anos, oferece subsídios e rebates fiscais sobre juros, vem do século 19 e
é a “terceira instituição de crédito” finlandesa. Averio,
que já esteve no Brasil em 1999 e na Copa de 2014
(“adorei, mas infelizmente o Brasil não foi tão bem”,

Com US$ 42 mil de
renda per capita, a
Finlândia retrata a
estabilidade nórdica
e representa bem
o estado de
bem-estar social
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disse, sem evitar a cutucada), acrescenta: o MuniFin
financia também serviços públicos.
China
Anos de crescimento espantoso, combinados com
a desaceleração recente (que trouxe para 6%/7% a
expansão do PIB), levaram a China a alguns impasses: sistema financeiro desregulado (com a presença
de muitos não-bancos), bolha na bolsa, frágil situação
fiscal das províncias, bolha no mercado imobiliário.
Apesar de a população continuar a crescer até 2050
(cairá a partir daí), há uma perigosa superoferta de
imóveis, na opinião de Jie Chen, diretor do Instituto
de Pesquisa Imobiliária da Universidade de Finanças
e Economia de Xangai (megalópole de 25 milhões de
habitantes, onde mora).
Em 2008, o estoque de moradias chinês permitia,
nas contas de Chen, registrar um
espaço de 29 m2 por pessoa. Em
2014, diante da continuação dos
investimentos e de uma certa
desaleceração na urbanização,
essa marca subiu para 34 m2/
habitante. Se o ritmo persistir,
ainda que mais lentamente, subirá para 36m2, em 2020, e 43
m2 pouco depois (padrão atual
dos países da OCDE). E mais: de
hoje a 2030, a demanda será de
18,5 bilhões de metros quadrados, enquanto a oferta chegará
a 20,3 bilhões. Sobrarão casas.
Para que isso não aconteça
(embora “o prospecto seja sombrio”), segundo Chen, impõem-se reformas (nos sistemas financeiro, habitacional, fiscal) que desestimulem a oferta e
incentivem a urbanização – “deixemos o mercado decidir”, diz. Uma delas é flexibilizar o sistema do Hukou.
Criado por Mao Tse Tung em 1958 para limitar a migração do campo para as cidades, o Hukou impunha
um registro de domicílios e de moradores, sem o qual
ninguém sairia de seu lugar de origem. Mas os tempos
duros da revolução já passaram.
Japão
Desde o final dos anos 1990, o Japão tenta fazer
uma coisa que assustaria muita gente do lado de cá
do hemisfério: provocar inflação (teto de 2%, como
Estados Unidos e Europa). Só assim conseguiria escapar à persistente estagnação e à deflação que corroeu ativos financeiros e demais bens dos japoneses,
milenarmente poupadores. País rico, com população
se reduzindo, “envelhecido” (o que, aliás, é um mérito, pois revela o sucesso do sistema social japonês), o

Japão só presenciou dois choques no mercado imobiliário na história recente: picos de vendas e preços entre 1965/75 e 1985/90, segundo Masahiro Kobayashi,
diretor-geral para assuntos internacionais da Japan
Housing Finance Agency. Mas não perduraram e dois
milhões de trabalhadores na construção perderam
seus empregos entre 2000 e 2013. Atualmente, há 8
milhões de casas vazias, 13,5% do estoque.
Para enfrentar a crise e retomar algum crescimento, americanos e europeus produziram vultosas injeções de recursos (os sucessivos “quantitative easings”).
Mas o Japão não trilhou o mesmo caminho e “pouco
fez para recuperar a economia”, lamenta Kobayashi.
Só recentemente, a partir de 2013, o Banco Central
do Japão começou a pôr dinheiro. Os resultados ainda estão por vir.
África
A população do continente africano é a que mais cresce
no mundo – alcançou 1,2 bilhão de pessoas (16% do total).
E seguirá crescendo em ritmo
forte (2,4% ao ano, segundo a
ONU), com a Nigéria à frente.
A taxa de fecundidade média é
2
de 4,3 filhos. A economia vem
se expandindo (4,9% ao ano na
década passada, na média dos
países) e a urbanização vem aumentando, mas 60% das pessoas
ainda moram na área rural. Há
200 milhões de favelados. Nesse
ambiente, é baixo o impacto do
mercado habitacional, movido a
informalidade, autoconstrução e
falta de planejamento (joga-se dinheiro fora, por isso),
incluindo a África do Sul, a economia mais importante.
Quem explica é Adelaide Steedley, diretora do
CAHF-Center for Affordable Housing Finance (ou
centro para um financiamento habitacional acessível), uma ONG sediada na África do Sul. Sua missão
é “fazer o mercado imobiliário funcionar, particularmente tendo em vista casas populares”. Ou seja, procura conectar países, disseminar informações, promover eventos, elaborar pesquisas, mobilizar vontades
políticas em torno da importância do planejamento e
do preparo técnico. Segundo o Banco Mundial, só 3%
têm renda suficiente para suportar uma hipoteca. E
há muito a fazer na área de infraestrutura, de energia
a rodovias e serviços. Por isso mesmo, afirma Adelaide, esse é o continente das oportunidades.
México
Não só a antropologia empresta ao México carac-

Entre 2008 e 2014,
a área média das
moradias na China
passou de 29m
para 34m2 e tende
a continuar em
crescimento
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terísticas particulares (apesar de guardar semelhança
com outros países latino-americanos quando se trata
da urbanização acelerada e desordenada). Seu modelo de financiamento de casas populares, também.
Um dos principais instrumentos é o Infonavit, cuja
sigla pode ser traduzida por Instituto do Fundo Nacional de Moradias para os Trabalhadores. Criado em
1972, é um órgão tripartite – governo, trabalhadores,
empresários – que se tornou um dos “maiores bancos
hipotecários do mundo”, segundo o diretor Sebastian
Fernández (também vice-presidente da Uniapravi).
Seu funding é oriundo da contribuição dos empregadores de um percentual sobre o salário dos empregados, do mercado de capitais e de serviços hipotecários.
Tem 17 milhões de trabalhadores filiados, aos quais
atende não só com financiamentos subsidiados, mas
também administrando pensões. Uma em cada quatro casas
saiu de seus cofres, de acordo
com Fernández.
Reino Unido
Entre tantas mudanças que
implantou, a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher
deixou sua marca também no
mercado habitacional, particularmente no segmento da habitação social. Na filosofia de
Thatcher, filha de um comerciante do interior, conquistar a
casa própria é a base para uma
vida familiar digna e coesa. Por
meio de um “Housing Act”, de
outubro de 1980, estendeu a
cinco milhões de inquilinos de
imóveis de propriedade dos municípios ou de conselhos municipais o direito de comprar a casa em que
moravam (“right-to-buy”), mediante estímulos como
um desconto que chegava a 33%. Grande parte (calcula-se em dois milhões) aderiu e vendas e preços ganharam impulso (muitos críticos acham que os preços
subiram demais) até o fim daquela década. Nas duas
décadas seguintes, o mercado arrefeceu, sem apoio
dos gabinetes trabalhistas que assumiram o poder
(incluindo Tony Blair). Segundo Andrew Heywood,
editor da revista Housing Finance International, da
IUHF, o governo conservador de David Cameron retomou a ideia a partir de 2012. E busca revigorar o
“right-to-buy”.
Estados Unidos
O americano Jay Brinkman, ex-economista-chefe
da Mortgage Bankers Association (MBA), concentrou
sua exposição na análise da evolução da taxa de pro-

priedade residencial (“homeownership rate”) em seu
país. Considerando um período de 20 anos (de 1994
a 2014), verifica-se que a taxa média subiu de 64,6%,
na ponta inicial, para 69%, nos anos dourados de
2005/07, e voltou a 64,6% em 2014, vivendo ainda de
certa forma a ressaca da crise. A análise se divide por
etnias, raças ou cor da pele e revela que os brancos
(72%) e os asiáticos (55%) têm o maior contingente
de proprietários, que a taxa decai entre os negros e
que os hispânicos sobem. De qualquer forma, os efeitos da crise parecem ter cessado, mas os dados de 2014
retornam ao patamar de 20 anos atrás.
Palestina
Lina Ghbeish, diretora da área de hipotecas na
Autoridade Palestina para o Mercado de Capitais,
veio de Ramallah, onde vive, para participar do evento “Demanda e Demografia”.
Preparou uma circunstanciada
exposição em power point para
apresentar seu país (e sua história) aos participantes. Com uma
população total de 4,5 milhões
de pessoas, o país divide-se em
Cisjordânia (2,8 milhões) e
Gaza (1,7 milhão), com governos autônomos e antagônicos.
Territorialmente fragmentado
intramuros (cercas divisórias e
assentamentos israelenses na
Cisjordânia) e extramuros, depende de doações (de países
árabes e entidades tipo FMI e
Banco Mundial-Bird), enfrenta
graves problemas econômicos
(altíssima inflação, desemprego) e uma óbvia desorganização – a incerteza chega
até aos registros de propriedade.
Mesmo assim, a vida segue seu curso (“não vivemos sob tiroteio permanente”, diz Lina). Há um
banco central, existem bancos comerciais nacionais e
estrangeiros, há algum financiamento habitacional. E
o setor imobiliário – surpreendentemente para quem
está longe – exibe um dinamismo interessante, para
além dos campos de refugiados e de assentamentos
precários. Só que a maior parte dos negócios acontece
mesmo no mercado informal, em que qualquer moeda vale – dólares, dinares da Jordânia ou até shekels
de Israel. Lina exemplifica: o incorporador vende
com financiamento direto e recebe do comprador
180 cheques cobráveis por dez anos.
Pode-se imaginar os problemas que aparecem
onde não há planejamento de longo prazo. Mas, nesse caso, nem poderia haver.

Editado em 1980,
o Housing Act inglês,
da era Thatcher,
permitiu a 5 milhões
de inquilinos adquirir
a casa própria na
Grã-Bretanha
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P

rêmio Abecip

Maiara Farias
e Silvia Braccio
Jornalistas

O crédito imobiliário
na Imprensa
importância da atividade jornalística para a cobertura fidedigna dos fatos, para a compreensão
dos problemas nacionais e para a afirmação de
uma sociedade livre.
O encontro seguiu o roteiro previsto. Chamado pela mestre de cerimônia, o presidente
da Abecip tratou com emoção de um tema que
lhe é caro – o papel da Imprensa na evolução da
sociedade. Citou o livro de Jorge Caldeira Filho
sobre Júlio Mesquita e Seu Tempo, a obra biográfica do fundador do jornal O Estado de S.Paulo,
descreveu a experiência de jovens jornalistas que
estão construindo um caminho de sucesso e destacou o empenho profissional dos que cobrem a
atividade do crédito imobiliário e da construção
civil, contribuindo para educar os leitores e ajuDenis Ribeiro

A cerimônia anual de entrega do Prêmio Abecip de Jornalismo tornou-se um momento marcante das atividades do crédito imobiliário. Em
outubro, como nos últimos 12 anos, repetiu-se a
noite de comemoração do Dia da Imprensa do
Crédito Imobiliário, como o designou, em 2014,
o presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, Octavio
de Lazari Junior. Com a alegria da Banda Paralela e as palavras inspiradoras do filósofo Clóvis
de Barros Filho, o salão de eventos Leopolddo
Jardins, na Avenida Faria Lima, parecia pequeno
para abrigar as mais de 160 pessoas que participaram do encontro, entre elas jornalistas, autoridades, associados da Abecip e convidados especiais.
Lazari falou do espírito do encontro: celebrar a

Na 12ª edição do Prêmio Abecip de Jornalismo, destaque para o interesse crescente da Imprensa pelo crédito imobiliário
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dar as pessoas a fazer
pequenos, médios e
escolhas adequadas
grandes empresários
de investimento – no
têm o direito de escaso da moradia próperar proficiência de
pria, muitas vezes o
governos abastecidos
mais importante incom a carga tributávestimento de suas
ria de 36% do PIB,
vidas. O presidente
uma das mais altas
da Abecip destacou
do mundo, à qual se
o papel fundamendeve acrescer o détal do jornalista na
ficit fiscal para ter a
tarefa diária de inmedida do tamanho
vestigar, apurar e indo Estado”.
formar com seriedaO crédito imode e credibilidade:
biliário “não é uma
“Ninguém
melhor
ilha isolada da temdo que os jornalistas
pestade”, recordou
para entender o que
Lazari, acrescentanse passa, conhecer as
do: “Mas a acomoLazari, da Abecip: informação qualificada
dificuldades enfrendação presente se dá
tadas para pesquisar
num nível de opee dominar os fatos sobre os quais serão produziração muito satisfatório, em que cerca de meio
das reportagens e análises. Leitores exigentes demilhão de imóveis é financiado a cada ano”. Ou
mandam informações qualificadas – e a resposta é
seja, ajusta-se à perda de dinamismo da econodada pelos senhores, legítimos representantes da
mia, após alcançar um estágio significativo que o
imprensa brasileira”.
distingue das crises passadas, pois é bem estrutuTratando do momento econômico e político,
rado, dispõe de fontes permanentes de recursos e
Lazari afirmou: “O País é formado por uma maionão há inadimplência.
ria de pessoas de bem. Trabalhadores da área priPalavras de fé – Vencer a crise não depende
vada, servidores públicos, profissionais liberais,
apenas do governo, mas das atitudes das pessoas e

Jornalistas e associados da Abecip compareceram em grande número ao evento realizado em hora difícil da vida econômica
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do autoconhecimento.
ta) e eletrônica (rádio,
1º Prêmio Lares Abecip Secovi - SP
É o que se depreende
televisão e internet). A
“A queda dos preços dos imóveis no
das palavras do profescomissão julgadora seBrasil, os índices de preços e os working
Claúdio Martins Gaiarsa
sor da USP e filósofo
lecionou os trabalhos
papers do Bis: uma perspectiva para as
Clóvis de Barros Filho,
que mais se destacaram
políticas econômca e monetária”
aplaudido pelos parem três categorias: fi“O mercado brasileiro de securitizacão
Eduardo Fernandez Cazassa imobiliária: uma análise comparativa de
ticipantes ao falar de
nanciamento imobiliáspreads”
ética, felicidade, emrio, fontes de recursos
“Vendas de participação societária
preendedorismo: “O
para o mercado imobiem projetos imobiliários: a utilizcão
Naiara Morais e Paola Tornei
tempo inteiro tentam
liário e responsabilidade recursos de parceiros como fonte
complementar de capital”
medir nossa vida pela
de social na construção
nossa capacidade de
civil.
dispor daquilo que deForam premiados
sejamos. De fato, parece uma excelente definição
os mais importantes veículos de todo o Brasil
de felicidade: ter aquilo que se deseja. E é claro
que se dedicam à cobertura do setor imobiliário.
que a publicidade abre o horizonte ao infinito, e
Os vencedores foram: Alice de Souza (Diário de
aí tudo o que está à nossa disposição é desejável, e
Pernambuco), Antonio Martins Neto, Fabiani Asparece que nossa energia é disponibilizada para ir
sunção, Eriberto Pereira, Catarina Farias, Karina
atrás das coisas que precisaríamos ter como garanCosta, Elaine Santana, Ivanildo Araújo, Juarez Jutia sobre o sucesso da nossa vida. Resta, porém, um
ara, Edilson Alves, Imahero Miranda (TV Jornal
problema proposto pela filosofia desde sempre: a
do Comércio – Pernambuco), Circe Bonatelli,
ideia de que o desejo é sempre pelo que não teRodrigo Petry, Roberta Prescott e Thiago Moremos, o desejo é na falta, portanto, se a felicidade
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12º Prêmio Abecip de Jornalismo
CategoriAS
Financiamento
Imobiliário

Fontes de recursos para
o mercado imobiliário

Educação financeira e
responsabilidade social
na construção civil

Autor

Felipe Marques e
Chiara Quentão

Sérgio Tauhata

Alice de Souza

Matéria

Distratos aumentam com
a piora da economia

Poupança volátil

A nova costa do Pernambuco

Veículo

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Autor

Gustavo Coltri

Circe Bonatelli, Rodrigo Petry,
Roberta Prescott e Thiago Moreno

Priecila Yazbek (com menção para a
cobertura na Exame.com)

Matéria

Ensaios para era digital

O que restou de crédito

Como esticar o seu dinheiro

Veículo

Revista Construcão Mercado

Revista Construcão Mercado

Você S/A

Autor

Hugo Passarelli, Bianca Pinto Lima,
Igor Costa e Jéssica Alves

Diário do Nordeste (CE)
Habitação: preços e temor

Diego Lazzaris Borges

Matéria

Que comprar casa própria?
Então é hora de barganhar

Especial casa própria: Passado,
Presente e Futuro

CRI é boa opção de investimento,
mas é preciso entender de risco

Veículo

O Estado de S. Paulo online

Sonho do Primeiro Imóvel

Infomoney

Autor

Marcelo Henrique Andrade

Wellington Carvalho

Michelly Trobelli

Matéria

Quem casa quer casa

Os reflexos da crise

Bandnews desde crinacinha
(Especial Economia)

Veículo

Rádio CBN João Pessoa (Paraíba)

Rádio Estadão

Rádio Bandnews FM SP

Autor

Antonio Martins Neto, Fabiani
Assunção, Eriberto Pereira, Catarina
Farias, Karina Costa, Elaine Santana,
Ivanildo Araújo, Juarez Juara, Edilson
Alves e Imahero Miranda

_

Hebert Araújo

Matéria

Série de reportagens
“A caminho de casa”

–

Construindo Saberes

Veículo

SBT - TV Jornal do Comércio SBT (pernambuco)

–

TV Cabo Branco/Globo (Paraíba)

Matéria:série “Janela da História”

Veículo: Folha de Pernambuco
(Pernambuco)
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Especial
do Júri

Veículo
do ano

Jornalista: Marcílio Brunop Silva Albuquerque

Jornal Valor Econômico

do 1º Prêmio Lares Abecip Secovi - SP Soluções
para o Mercado de Trabalho e Crédito Imobiliário, criado para incentivar as pesquisas acadêmicas e ampliar o setor imobiliário e expandi-las no
Brasil e países do hemisfério. Foram escolhidos os
três melhores trabalhos que mais se aprofundaram
nas questões da evolução do mercado e do crédito
imobiliário. Os vencedores foram: Claudio Martins
Gaiarsa, pelo artigo “A queda dos preços dos imó-

veis no Brasil, os índices de preços e os working papers do Bis: uma perspectiva para as políticas econômica e monetária”, Eduardo Fernandes Cazassa,
pelo artigo “O mercado brasileiro de securitização
imobiliária: uma análise comparativa de spreads”,
e Naiara Moraes Gatto e Paola Torneri Porto, pelo
artigo “Venda de participação societária em projetos imobiliários: a utilização de recursos de parceiros como fonte complementar de capital”.
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R

iscos jurídicos

Em busca do bom senso, da lógica
e da comprovação do óbvio
Teotonio Costa Rezende
Mestre em Gestão e
Estratégia de Negócios
O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) promoverá, em 29/2/2016, importantíssima audiência pública para
debater e buscar subsídios para julgar
se há ou não capitalização de juros na
Tabela Price (TP) e nos demais sistemas de amortização utilizados no Brasil.
Como o cálculo dos juros na TP é absolutamente idêntico ao praticado em qualquer outro
sistema de amortização matematicamente consistente, que utilize o critério de pagamentos mensais de prestações constituídas de capital e juros, a
decisão valerá também para todos os demais sistemas de amortização utilizados nos financiamentos
de crédito imobiliário no Brasil, inclusive para o
Sistema de Amortização Constante (SAC).
Atualmente o STJ afirma que não cabe àquela Corte tomar referida decisão, por entender
que se trata de questão de fato, e não de direito –
e, portanto, seria assunto para perícias técnicas a
ser resolvido no âmbito das demais instâncias do
Poder Judiciário.
A possibilidade de o STJ vir a julgar efetivamente se há ou não capitalização de juros na TP e nos
demais sistemas de amortização utilizados no Brasil
era, há muito, ansiada por aqueles que acreditam
que a matemática é uma ciência exata. Isso porque
a ausência de uma decisão da referida Corte, que
padronize as decisões das demais instâncias, tem
possibilitado a proliferação, ao longo de décadas,
de milhares de ações judiciais que alegam a existência de capitalização de juros – contagem de juros
dos juros – mesmo nos casos em que os juros vencidos não são adicionados ao saldo devedor, mas sim
cobrados em seus respectivos vencimentos.
Essa situação se agrava em períodos de instabilidade econômica, quando, em geral, ocorre au-
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mento da inadimplência, e a falácia da
capitalização de juros tem sido, historicamente, a principal matéria-prima utilizada pela “indústria de liminares” para
cooptar clientes e retardar os processos
de cobrança contra devedores inadimplentes.
Como temos destacado em estudos e artigos, a
cizânia tem origem no artigo 4º do Decreto 22.626,
de 7/4/1933, segundo o qual “é proibido contar juros
dos juros; esta proibição não compreende a acumulação
de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente
de ano a ano”.
Embora não seja objetivo direto deste artigo,
vale reafirmar que a iniciativa de proibir a capitalização de juros – contagem de juros dos juros – em
nada protege os consumidores. Ao contrário, apenas dificulta a transparência e o entendimento das
regras de negócios e, dessa forma, gera conflitos
entre credores e devedores. Assim, contribui apenas para aumentar o risco jurídico, um dos principais componentes do spread bancário e, portanto,
reduz a oferta de recursos e eleva a taxa de juros.
Os únicos favorecidos são os que vivem de fomentar
ações judiciais, fazendo do conflito fonte de renda.
Se analisarmos a dinâmica e as características
do mercado financeiro atual e sua evolução no tempo, tanto no Brasil como nos demais países, não é
difícil constatar que estamos “anos-luz” à frente da
situação existente em 1933, quanto foi editado o
Decreto 22.626.
Manter, em pleno século 21, resquícios do período feudal – que já eram um equívoco à época
– chega a ser surrealista. É por demais evidente que
a melhor forma de proteger os consumidores, no
contexto da relação de intermediação financeira, é
ter leis, normas e regras claras e objetivas, que obriguem as instituições financeiras a investir e praticar

a educação financeira de seus clientes, além de assegurar plena transparência nas regras dos produtos
financeiros e dos contratos de financiamentos.
Quanto à redução do custo do capital – taxa
de juros para os tomadores de financiamentos –, é
mais que óbvio que a solução não virá da proibição
da “contagem de juros dos juros”, mas de contribuir
para a manutenção de uma economia vigorosa e sustentável, da existência de leis que deixem claros os
direitos e os deveres de todos os agentes que atuam
no mercado financeiro – tomadores e emprestadores –, mitigando o risco jurídico, e, também, de garantir o livre funcionamento do mercado, deixando
que a concorrência entre as instituições financeiras
puxe para baixo as taxas de juros.
Cabe valer-se do bom senso, da lógica e da demonstração do óbvio. É a tônica deste
artigo, apenas para reforçar o
previsto no parágrafo anterior
frente às restrições constantes do artigo 4º do Decreto
22.626. Assim, “reprisaremos”
um exemplo já utilizado em
outros estudos e artigos.
De acordo com o constante do Decreto 22.626/33 e de
qualquer tentativa de proibir
a capitalização de juros, seria
lícito, por exemplo, tomar um
empréstimo, digamos, de R$
100 mil, para ser quitado integralmente ao final de um ano,
sem pagamentos intermediários de capital e juros,
pela taxa de juros de 12,0% ao ano, sem incorporação de juros ao capital. Ou seja, os juros não se
somarão ao capital e, portanto, não servirão de base
para cálculo de juros subsequentes, isto é, não haverá contagem de “juros dos juros”. Assim, ao final
de um ano, o tomador desse empréstimo quitaria a
dívida por R$ 112 mil, sendo R$ 100 mil de capital
e R$ 12 mil de juros.
No entanto, seria ilegal tomar esse mesmo empréstimo de R$ 100 mil, também para ser pago em
parcela única ao final de um ano, sem pagamentos
intermediários de capital e juros, porém à taxa de
juros de 0,1% ao mês capitalizados mensalmente.
Nesse caso, com contagem de “juros dos juros”, ou
seja, capitalização ao saldo devedor dos juros vencidos mensalmente e não pagos, passando estes a
compor a base de cálculo de juros para os períodos
subsequentes, o valor final a ser pago pelo devedor
seria de R$ 101.206,62, sendo R$ 100 mil de capital

e R$ 1.206,62 de juros, o que resulta em uma taxa
efetiva de juros de 1,207% ao ano.
Mais uma vez valendo-se da lógica, do bom senso e do óbvio: alguém duvida que uma taxa de juros
de 1,207% ao ano, com capitalizações mensais dos
juros à taxa de 0,1% ao mês, é menor do que uma
taxa de juros de 12,0% ao ano, sem capitalizações
mensais dos juros vencidos e não pagos? Alguém
duvida que pagar, pelo mesmo capital e pelo mesmo prazo, R$ 1.206,62 de juros é mais benéfico para
o devedor do que pagar R$ 12 mil de juros?
Enfim, embora óbvio, é preciso continuar insistindo que proibir capitalização de juros, a exemplo do que o resto do mundo já descobriu há muito
tempo, não é o caminho minimamente adequado
para reduzir o custo do dinheiro para quem toma empréstimo.
No caso brasileiro, a
questão é muito mais grave
porque, com base em leis arcaicas que proíbem a capitalização de juros para algumas
modalidades de crédito, a
“indústria de liminares” desvirtua, por completo, o que
venha a ser “contar juros dos
juros”, tentando demonstrar
que até mesmo quando os
juros são devidos nos seus
respectivos vencimentos, sem
em momento algum serem
somados ao saldo devedor,
também ocorreria contagem de juros dos juros.
No caso das operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) para contratos assinados a
partir da Lei 11.977, de 11/7/2009, esse problema
foi superado. Referida lei permite explicitamente
a capitalização mensal dos juros e autoriza formalmente a utilização da Tabela Price e do SAC. Mas
prevalece o problema para o estoque de contratos
habitacionais firmados anteriormente a 11/7/2009.
Importante destacar que o fato de a Lei
11.977/2009 ter autorizado a capitalização mensal
dos juros em nada alterou os critérios até então adotados pelas instituições financeiras. Mas teve grande
importância por mitigar os riscos de os devedores
inadimplentes se valerem da falácia da capitalização
de juros e, assim, retardar os processos de realização das garantias.
No entanto, a Lei 11.977/2009 trata apenas de
operações realizadas por instituições financeiras in-

A decisão do STJ poderá
consagrar princípios
matemáticos
prevalecentes em todo o
mundo desenvolvido e, ao
mesmo tempo, dar fim à
“indústria de liminares”
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tegrantes do SFH e, portanto, todas as operações
habitacionais firmadas em data anterior ainda estão
sujeitas ao imbróglio existente no Brasil quanto ao
que seja capitalização de juros.
Por outro lado, o artigo 5º da MP 2.170-01 é duplamente mais abrangente que a Lei 11.977/2009,
pois abriga todas as operações realizadas por instituições integrantes do SFH e autoriza a capitalização de juros em qualquer período inferior a um
ano, e não apenas mensal.
Neste contexto, a audiência pública que será
promovida pelo STJ é um dos casos típicos aos quais
se aplica plenamente a “frase feita”: “é, ao mesmo
tempo, uma extraordinária oportunidade e um elevadíssimo risco”.
Pois, se prevalecer a tese da inexistência da
capitalização de juros e da legitimidade da Tabela
Price e dos demais sistemas de amortização matematicamente consistentes, estará eliminada uma
das principais matérias-primas da “indústria de liminares”. Ao mesmo tempo, estará eliminado um dos
maiores riscos jurídicos relacionados às operações
de crédito de médio e longo prazos – e, assim, reduzido o custo operacional e mitigado o risco jurídico,
abrindo espaço para ampliar a oferta de crédito e,
principalmente, para reduzir as taxas de juros.
Se prevalecer a tese de ilegalidade desses sistemas de amortização, além do prejuízo de bilhões de
reais para o setor financeiro, restará eliminada, no
Brasil, a possibilidade da concessão de créditos de
médio e longo prazos, com danos irreparáveis para
a economia e, principalmente, para a população de
um modo geral.
A prática demonstra que a pior das decisões é
a indecisão. Assim, mesmo que se admita, por mera
hipótese, que o STJ decida que há capitalização de
juros na TP e nos demais sistemas de amortização
utilizados pelas instituições financeiras do País e
que estes são ilegais, fazendo do Brasil o único país
do planeta em que não é possível conceder financiamentos de médio e longo prazos para serem pagos em prestações periódicas, pelo menos se porá
fim a esses embates jurídicos.
Nota-se, portanto, que se trata de tema da
maior relevância, que justifica até mesmo ser repetitivo e, recorrentemente, trazê-lo para o debate, pois
demonstrar o óbvio nem sempre é tarefa fácil.
Em que pese a absoluta falta de sintonia com a
dinâmica e a realidade do mercado financeiro atual, verdade é que o texto do artigo 4º do Decreto
22.626 é extremamente claro: “É proibido contar
juros dos juros”. Ou seja, proíbe-se converter juros
vencidos e não pagos em capital e fazer que esses ju-
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ros passem a compor a base de cálculo de juros para
os períodos subsequentes. Em momento algum se
faz qualquer alusão à proibição da utilização de modelos de juros compostos, de taxas de juros nominais e efetivas. Nem tampouco se autoriza “dar asas
à imaginação” para confundir Sistemas de Amortização com Sistemas de Capitalização.
No entanto, não tem sido tarefa fácil comprovar o óbvio. E à medida que os defensores da matemática como ciência exata “desconstróem” um
modelo “matemágico” de juros simples, imediatamente se inventa outro modelo para se continuar
garantindo a cooptação de clientes e gerando renda para os integrantes da “indústria de liminares”.
Um desses modelos atualmente utilizados pela
“indústria de liminares” é o chamado Método de
Gauss, sobre o qual já escrevemos o artigo “O Método Linear Ponderado (GAUSS) – Uma anomalia
no mundo das finanças”. Nele se analisa que, sob
a ótica matemática, fica demonstrada sua absoluta
inconsistência.
Neste artigo, a exemplo do que fizemos em artigo anterior, intitulado “Riscos Jurídicos – Um longo
caminho para comprovar o óbvio”, será enfatizada
apenas a lógica, o bom senso e o óbvio – e não a
matemática propriamente dita – para ratificar, sob
outra ótica, a absoluta inconsistência matemática
do referido Método de Gauss.
Essa revisita ao tema do Método de Gauss se
justifica porque, embora se trate de um modelo
que afronta todas as regras elementares da matemática financeira – capital, taxa de juros e prazo –,
mesmo assim têm sido proferidas sentenças judiciais que obrigam as instituições financeiras a utilizá-lo em substituição aos sistemas de amortização
originalmente contratados, notadamente Tabela
Price e SAC.
Para tanto, vamos supor uma situação hipotética em que uma instituição financeira ofereça um
financiamento de R$ 50.000,00 para ser pago em
240 prestações mensais e sucessivas, com taxa de juros de 12,0% ao ano. No entanto, condiciona que
quem tomar referido financiamento deva depositar
seu valor integral – R$ 50 mil – em uma caderneta
de poupança que renda 0,5% ao mês de juros, proporcional à taxa de juros nominal de 6,0% ao ano e
equivalente à taxa de juros efetiva de 6,17% ao ano.
Admita-se ainda que as prestações do financiamento sejam quitadas, em seus respectivos vencimentos,
por meio de débitos na conta de caderneta de poupança.
Pela “lógica do óbvio”, não é preciso ser expert
em finanças para concluir que este seria um péssi-

mo negócio para o tomador do empréstimo. Afinal,
A primeira pergunta que os representantes do
ele estaria pagando ao banco a título de juros o doPoder Judiciário deveriam fazer, antes de impor a
bro da taxa de juros que receberia como remunerauma instituição financeira substituir um sistema de
ção na caderneta de poupança.
amortização matematicamente consistente – Tabela
Por outro lado, seria um ótimo negócio para o
Price, SAC, etc. – pelo Método de Gauss, seria a sebanco, haja vista que este obteria um spread corresguinte: como pode um financiamento a uma taxa
pondente ao dobro do custo de captação do capital
de juros de 12,0% ao ano resultar em juros inferioemprestado, mas neste caso específico, desde que
res a uma remuneração de uma caderneta de pouse abstraísse o risco de não recebimento da dívida,
pança que rende 6,0% ao ano? Importante: mesmo
pois o saldo da conta de poupança, remunerada
que tivesse ocorrido capitalização de juros na caderpela metade do custo do financiamento, se tornaria
neta de poupança, a taxa efetiva teria sido de 6,17%
nulo muito antes da quitação da dívida.
ao ano, quase a metade da taxa de juros cobrada no
Mesmo que se admitisse que na caderneta de
financiamento.
poupança ocorresse capitalização de juros, a taxa
No presente exemplo, não ocorreu capitalizaseria de 6,17% ao ano e, portanto, ainda seria pração de juros na caderneta de poupança, uma vez
ticamente a metade do custo de juros devidos no
que, mensalmente, o valor da prestação debitada
financiamento.
(saques) foi superior aos rendimentos de juros e,
No entanto, essa proposta absurda seria um ótiportanto, em momento algum ocorreu contagem
mo negócio para o devedor, caso o sistema de amorde juros dos juros.
tização utilizado fosse o chamado Método de Gauss,
Ainda com base nesse exemplo e tendo o óbvio
como adiante será demonstrado.
como referência, a segunda pergunta a ser feita anNa Tabela I está demonstrada a evolução da
tes de acatar o Método de Gauss seria: qual a taxa de
dívida pelo Método de Gauss, com taxa de juros
juros, pelo método de juros simples, que, aplicada
de 12,0% ao ano. E na Tabela II demonstra-se a
sobre um capital de R$ 50 mil, pelo período de 1
evolução da conta de Caderneta de Poupança,
mês, rende R$ 227,79, como foi o caso do Método
remunerada à taxa de juros nominal de 6,0% ao
de Gauss constante no mês 1 da Tabela I?
ano e a correspondente à taxa de juros mensal de
Valendo-se da mais tradicional fórmula de ju0,5%, equivalente à taxa de juros efetiva de 6,17%
ros simples J= c.i.n, onde J=juros, c= capital, i= taxa
ao ano.
de juros e n=prazo, teríamos:
Por uma questão de didática e de espaço, em227,79= 50.000 x i x 1 e, logo, teríamos uma
bora os valores estejam evotaxa nominal de juros de
luídos, mês a mês, durante
5,47% a.a., equivalente a
todo o período de 240 meuma taxa efetiva de juros de
Tabela 1 - Método de Gauss a 12,0% ao ano
ses, as tabelas apresentam a
5,6% a.a., ou seja, menos
Método Linear Ponderado
evolução mês a mês apenas
da metade da taxa de juros
n
P(a+j)
Juros
Amort.
Saldo
até o terceiro mês e, a parprevista para o presente
0
50.000,00
tir de então, as posições são
exemplo.
1
49.905,09
94,91
227,79
322,70
2
49.809,23
95,86
226,84
322,70
apresentadas a cada fechaConsiderando
que,
3
49.712,41
96,81
225,89
322,70
mento de ano.
ao
final
do
primeiro
mês,
12
48,798,41
105,35
217,35
322,70
24
47,460,14
116,74
Nota-se que, mesmo pa205,96
conforme consta da Tabela
322,70
36
45.985,19
128,13
194,57
322,70
gando o dobro da taxa de
I – Método de Gauss, após
48
44.373,58
139,52
183,18
322,70
juros no financiamento, em
pagar uma prestação de R$
60
42.625,28
150,91
171,79
322,70
72
40.740,32
162,30
160,40
322,70
relação ao que seria remune322,70 restou um saldo de
84
38.718,68
173,69
149,01
322,70
rado na caderneta de pouR$ 49.905,09 e, portanto,
96
36.560,36
185,08
137,62
322,70
108
34.265,38
196,47
126,23
322,70
pança, o devedor, sem deo empréstimo poderia ser
120
31.833,71
207,86
114,84
322,70
sembolsar nenhum recurso
quitado por R$ 50.227,79,
132
29.265,38
219,25
103,45
322,70
extra, pagaria integralmente
a terceira pergunta poderia
144
26.560,36
230,64
92,07
322,70
156
23.718,68
242,03
80,68
322,70
a dívida e, ao final dos 240
ser: considerando o mode168
20.740,32
253,42
69,29
322,70
meses, lhe restaria, como lulo de juros simples, qual a
180
17.625,28
264,81
57,90
322,70
192
14.373,58
276,20
46,51
322,70
cro, o valor de R$ 16.408,19,
taxa de juros aplicada a um
204
10.985,19
287,59
35,12
322,70
que corresponde a 32,8% do
capital de R$ 50 mil que ao
216
7.460,14
298,97
23,73
322,70
valor do empréstimo obtido
final de um mês produz um
228
3.798,41
310,36
12,34
322,70
240
(00,0)
321,75
0,95
322,70
pelo Método de Gauss.
montante de R$ 50.227,79?
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Valendo-se da tradide poupança remunerada
Tabela 2 - Cadernetas de Poupança 6,0% a.a.
cional fórmula do mona 6,0% ao ano, cujo saldo
Caderneta de Poupança X Método Linear Ponderado (Gauss)
tante a juros simples M=
foi utilizado, mensalmente,
Períodos
Juros
Saques
Saldo Credor
c(1+in),
teremos
que:
para quitar o valor das pres0
50.000,00
50.227,79=50.000(1+in)
tações mensais do financia1
49.927,30
250,00
322,70
2
49.854,23
249,64
322,70
e, novamente, teremos as
mento.
3
49.780,80
249,27
322,70
mesmas taxas de juros noNota-se que, mesmo
12
49.103,17
245,90
322,70
minal de 5,47% ao ano e
tendo sido remunerada à
24
48.151,02
241,16
322,70
36
47.140,14
236,13
322,70
efetiva de 5,6% ao ano
metade da taxa de juros do
48
46.066,92
230,79
322,70
Uma quarta pergunta
contrato de financiamen60
44.927,50
225,13
322,70
72
43.717,81
219,11
322,70
seria pedir aos defensores
to no Método de Gauss, o
84
42.433,50
212,72
322,70
do Método de Gauss, utilisaldo da caderneta de pou96
41.069,98
205,93
322,70
zando-se da fórmula de jupança foi suficiente para
108
39.622,36
198,73
322,70
120
38.085,46
191,09
322,70
ros simples (J=c.i.n), aplicáquitar todas as prestações
132
36.453,76
182,97
322,70
-la sobre cada um dos saldos
do financiamento, até qui144
34.721,43
174,35
322,70
156
32.882,25
165,20
322,70
devedores mensais frente
tá-lo integralmente e ainda
168
30.929,63
155,48
322,70
aos juros mensais constanapresentar um saldo residu180
28.856,57
145,17
322,70
tes da evolução da dívida
al credor de quase 1/3 do
192
26.655,66
134,22
322,70
204
24.319,00
122,60
322,70
pelo referido Método e pevalor do financiamento.
216
21.838,22
110,25
322,70
dir que expliquem por que
O Gráfico II evidencia
228
19.204,43
97,15
322,70
240
16.408,19
83,24
322,70
não resultou na taxa de juque, mês a mês, desde o priros contratada, no presenmeiro período, os juros de
te exemplo, 12,0% ao ano,
6,0% ao ano da caderneta
e, também, esclarecer por que referida taxa de
de poupança superam os juros de 12,0% ao ano do
juros, além de divergir da taxa contratada, varia
Método de Gauss, fato que por si só já deveria ser
mês a mês, em vez de se manter constante, como
mais que suficiente para afastar qualquer possibilié praxe de ocorrer em qualquer negócio finandade de o Poder Judiciário acatar referido modeceiro em que não se prevê flutuação ou alteração
lo como um Sistema de Amortização. Importante
periódica dos juros.
reafirmar que, na caderneta de poupança, em moFeitas essas perguntas e diante da absoluta inconmento algum houve contagem de juros dos juros,
sistência matemática do referido Método de Gauss,
pois os saques sempre superaram o valor dos juros
restaria fartamente demonstrado que sequer se trata
mensais e, mesmo utilizando o critério de taxa de
de um sistema de amortização e se evitaria que a “injuros efetiva, no caso da caderneta de poupança
dústria de liminares” continuasse ludibriando devedode 6,17% ao ano, que ainda se mantém próximo
res e causando prejuízos aos credores e, de maneira
da metade da taxa de juros utilizada no Método de
geral, prejudiGauss.
cando toda a
O Gráfico
Gráfico 1
sociedade.
III apresenta a
Saldo Método Gauss (12%a.a.) x Saldo Caderneta Poupança (6%a.a.)
No Gráoperação sob
Saldo
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Logo, abs(caderneta de
Juros Método Gauss (12% a.a.) x Juros Caderneta Poupança (6% a.a.)
traindo as depoupança).
Juros
mais despesas
No ato da
300,00
naturais
do
concessão do
250,00
negócio banfinanciamencário e apenas
to e da aber200,00
comparando
tura da conta
150,00
receita finande caderneta
ceira (finande poupança,
100,00
ciamento)
ambos no va50,00
e despesa filor de R$ 50
nanceira (camil,
tem-se
derneta
de
igualdade enpoupança), o
tre os ativos e
Método Linear Ponderado
óbvio do óbvio
passivos geraCaderneta de Poupança X Método Linear Ponderado (GAUSS)
seria admitir
dos pela refeque as receitas
rida operação.
seriam muito
No entanto,
superiores às despesas. Mas, como já estava demesmo sendo o ativo remunerado a 12,0% ao ano
monstrado na comparação das Tabelas I e II, o
e o passivo custando apenas 6,0% ao ano, os prejuGráfico III evidencia que as despesas financeiras
ízos causados à instituição financeira por conta da
são muito superiores às receitas financeiras, fainconsistência matemática do Método de Gauss faz
zendo que, mesmo com um spread do dobro do
que o ativo do banco, em face da superação da descusto de captação, a instituição financeira incorra
pesa financeira frente à receita financeira, passe a
em grandes prejuízos e que referido prejuízo será
ser inferior ao passivo.
tanto maior quanto maior for o prazo de amortiAo final do prazo de 240 meses tem-se a conzação da dívida.
sumação do impensável no mundo racional –
Importa destacar que, além de a despesa finanmesmo não tendo desembolsado sequer R$ 0,01
ceira ter sido maior do que a receita financeira ao
de recursos próprios e, também, mesmo tendo
longo dos 240 meses de pagamento do financiamencontraído um financiamento com taxa de juros
to, o prejuízo do banco continuará se ampliando,
equivalente ao dobro da remuneração que recepois as despesas financeiras continuarão a incidir sobeu, o devedor (mutuário) inverte sua posição em
bre o saldo remanescente na caderneta de poupanrelação ao credor (instituição financeira), passança, enquanto
do ele, tomaas receitas fidor do finanGráfico 3
nanceiras se
ciamento, à
Receita Financeira (Gauss 12%) x Despesas Financeiras incorridas
encerrarão ao
situação
de
pela Instituição Financeira (Caderneta de Poupança 6%)
final dos 240
credor
da
Método GAUSS
meses, com a
instituição
300,00
quitação do fifinanceira,
nanciamento.
haja vista que
250,00
No Gráfinada mais lhe
200,00
co IV tem-se o
deverá e ainmesmo sentida terá um
150,00
do de análise
saldo positivo
100,00
constante do
em sua conta
Gráfico
III,
de caderneta
50,00
somente que
de poupança.
agora focado
Mais uma vez
no valor do
fica evidente
Receita de juros
ativo (finana absoluta inDespesa de juros
ciamento)
consistência e

SFI - 35

20.000,00

Ativo Crédito Imobiliário
Passivo - Depósito

inadmissibilidade do Método de Gauss como sistema de amortização.
Para reforçar o óbvio e sendo mesmo repetitivo, refaremos o exemplo apresentado anteriormente, agora prevendo que, em vez de 12,0% ao
ano, a taxa de juros do financiamento seja de 6,0%
ao ano, ou seja, a mesma da caderneta de poupança em que os recursos serão depositados e na qual
serão debitadas as prestações.
Suponha-se que o cliente tenha duas opções
para o financiamento: i) Método de Gauss; ii)
Tabela Price.

Tabela 3 – Método de Gauss a 6,0% ao ano
Método Linear Ponderado - 6,0% a.a
n

P(a+j)

Juros

Amort.

Saldo

0
1
2
3
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240

286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91

156,94
155,84
155,19
149,32
141,50
133,67
125,85
118,02
100,20
102,37
94,55
86,72
78,90
71,07
63,25
55,43
47,60
39,78
31,95
24,13
16,30
8,48
0,65

130,41
131,06
131,72
137,58
145,41
153,23
161,06
168,88
176,71
184,53
192,36
200,18
208,01
215,83
223,66
231,48
239,31
247,13
254,96
262,78
270,61
278,43
286,25

50.000,00
49.869,59
49.738,52
49.606,81
48.392,02
46.690,14
44.894,37
43.004,69
41.021,13
38.943,66
36.772,30
34.507,04
32.147,89
29.694,84
27.147,89
24.507,04
21.772,30
18.943,66
16.021,13
13.004,89
9.894,37
6.690,14
3.392,02
(0,00)
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228

40.000,00

216

50.000,00

204

Método GAUSS
60.000,00

A evolução do financiamento pelo Método de Gauss a 6,0%
ao ano consta da Tabela III, enquanto a evolução da caderneta de poupança remunerada a
6,0% ao ano, em que serão debitadas as prestações do financiamento pelo Método de Gauss,
constam da Tabela IV.
Dois pontos importantes
precisam ser observados nessa
comparação de um financiamento e de uma aplicação feitos pelo
mesmo valor e pela mesma taxa
de juros, em que os recursos da
aplicação serão sacados na mesma data e valor de quitação das
prestações do financiamento, ou
seja, em que exista plena sintonia entre ambos.
O primeiro ponto é que, se o valor do financiamento e da aplicação na caderneta de poupança são os mesmos (R$ 50 mil); se a taxa de juros é
a mesma (6,0% ao ano); e se os valores das prestações do financiamento são os mesmos dos saques
na caderneta de poupança, é evidente que tanto os
juros mensais quanto os saldos do financiamento e
da caderneta de poupança terão que ser, necessariamente, idênticos.
O segundo ponto é que, na caderneta de
poupança, em momento algum o poupador recebeu “juros dos juros”, isto é, não ocorreu capitalização de juros, uma vez que, desde o primeiro
mês, os saques superaram os juros, ou seja, referidos juros foram sempre calculados apenas sobre
o principal (capital).
No entanto, a exemplo do que ocorreu na hipótese anterior em que a taxa de juros do financiamento era de 12,0% ao ano, os juros apurados no Método de Gauss a 6,0% ao ano são muito inferiores aos
rendimentos da caderneta de poupança remunerada também a 6,0% ao ano, o que fez que, mesmo
não utilizando R$ 0,01 sequer de capital próprio,
o devedor quitou integralmente o financiamento e
ainda foi agraciado, sem nenhum esforço, com um
saldo residual credor em sua conta de caderneta de
poupança de R$ 32.947,63, correspondente a quase
66% do valor tomado por empréstimo.
Para este exemplo, caso os representantes do
Poder Judiciário fizessem as mesmas perguntas sugeridas no exemplo anterior, constatariam que a
taxa de juros simples que faz que um capital de R$
50 mil renda juros de R$ 156,49 ao final de um mês
não é 6,0% ao ano, mas 3,75% ao ano, e que tam192
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bém, de forma idêntica ao que ocorreu no exemplo
anterior, a taxa real de juros variará a cada mês, diferentemente do que foi previsto, que era uma taxa
de juros fixa de 6,0% a.a.
Por outro lado, caso o financiamento tivesse
sido concedido pela TP ou por qualquer outro Sistema de Amortização matematicamente consistente, teríamos plena equivalência entre saldos e juros
do financiamento e da caderneta de poupança,
sendo que essa confirmação está demonstrada no
confronto entre as Tabelas V e VI.
Nesse caso, se os representantes do Poder Judiciário também fizessem aquelas perguntas sugeridas em relação ao Método de Gauss, porém agora
em relação à Tabela Price, ou seja, qual a taxa de juros simples que faz que um capital de R$ 50 mil produza juros de R$ 250 ao final de um mês, constatariam que é 6,0% ao ano ou 0,5% ao mês, tal qual foi
previsto no contrato de financiamento. Da mesma
forma, caso aplicassem a fórmula de juros simples
mês a mês sobre os saldos devedores apresentados
na Tabela Price, constatariam que este se manteve
constante em 0,5% ao mês, correspondente à taxa
de juros nominal de 6,0% ao ano, conforme previsto no contrato de financiamento.
Da tabela IV, que apresenta a evolução de um
financiamento pela Tabela Price, é possível desmistificar outros dois equívocos em relação a esse sistema de amortização, bem como aos demais utilizados nas operações de crédito imobiliário.
O primeiro deles é que “ocorre antecipação
de juros” na Tabela Price. Ora, os primeiros juros
– R$ 250 – foram calculados sobre os R$ 50 mil que
o devedor recebeu há um mês, ou seja, sobre um
prazo integralmente já decorrido e, portanto, não
há que se falar em “antecipação de juros”. Ressalte-se que o saldo inicial – R$ 50 mil – é constituído
exclusivamente de capital, sem qualquer acréscimo de juros futuros.
Por sua vez, o saldo resultante ao final do primeiro mês (R$ 49.891,78), após a quitação dos juros do mês anterior (R$ 250 apurados sobre o capital inicial de R$ 50 mil), juros estes que foram
integralmente quitados e nem sequer R$ 0,01 foi
adicionado ao capital, com a dedução da amortização do principal (R$ 108,22), fez que a base de
cálculo para os períodos seguintes seja constituída exclusivamente de capital. Enfim, em todos os
meses da evolução da dívida os juros foram sempre
calculados sobre um período já passado e, também,
sobre um saldo constituído exclusivamente de capital. Portanto, não há que se falar em “antecipação
de juros” e muito menos em capitalização de juros.

Tabela 4 – Caderneta de Poupança (6,0%)
para pagamento Gauss (6%)
Método Linear Ponderado - 6,0% a.a
Períodos

Juros

Saques

Saldo Credor

0
1
2
3
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240

250,00
249,82
249,63
247,92
245,51
242,96
240,25
237,37
234,32
231,07
227,63
223,97
220,09
215,97
211,60
206,95
202,02
196,78
191,23
185,33
179,06
172,41
165,35

286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91
286,91

50.000,00
49.963,09
49.926,00
49.988,73
19.544,74
49.061,39
48.548,24
48.003,43
47.425,02
46.810,94
46.158,98
45.466,81
44.731,95
43.951,77
43.123,46
42.224,07
41.310.43
40.319,22
39.266,86
38.149,60
36.963,43
35.704,10
34.367,10
32.947,63

O outro equívoco é o de afirmar que a existência de taxa efetiva é sinônimo de capitalização de
juros e, pior do que isso, usar do artifício de transformar a taxa nominal em taxa efetiva com a finalidade de “excluir” a capitalização de juros.
No presente exemplo, temos uma taxa nominal de juros de 6,0% ao ano, proporcional à taxa

Tabela 5 – Tabela Price a 6,0% ao ano
Tabela Price - 6,0% a.a
n

P(a+j)

Juros

Amort.

Saldo

0
1
2
3
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240

358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22
358,22

250,00
249,46
248,92
243,90
236,85
229,36
221,41
212,98
204,02
194,51
184,41
173,69
162,31
150,22
137,40
123,78
109,32
93,97
77,67
60,36
41,99
22,49
1,78

108,22
108,76
109,30
114,32
121,37
128,86
136,80
145,24
154,20
163,71
173,81
184,53
195,91
207,99
220,82
234,44
148,90
264,25
280,55
297,85
316,22
335,73
356,43

50.000,00
49.891,78
49.783,03
49.673,73
48.665,10
47.247,87
45.743,22
44.145,77
42.449,80
40.649,22
38.737,58
36.708,04
34.553,33
32.265,71
29.837,00
27.258,49
24.520,94
21.614,55
18.528,90
15.252,93
11.774,91
8.082,37
4.162,058
0,00
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de juros de 0,5% ao mês e
Muito embora a utiTabela 6 – Caderneta de Poupança (6%) –
Pagamento prestações Tabela Price (6%)
equivalente à taxa efetiva
lização dos conceitos de
Caderneta de Poupança 6% a.a X Tabela PRICE 6% a.a
de juros de 6,17% ao ano.
taxa nominal e taxa efetiva
Períodos
Juros
Saques
Saldo Credor
Do critério de transde juros seja uma prática
0
50.000,00
formar a taxa nominal de
universal, como já tivemos
1
49.891,78
250,00
358,22
6,0% ao ano em taxa efea oportunidade de sugerir
2
49.783,03
249,46
358,22
3
49.673,73
248,92
358,22
tiva de 6,0% ao ano resulanteriormente, essa con12
48.665,10
243,90
358,22
taria a taxa de 0,4867% ao
fusão pode facilmente ser
24
47.247,87
236,85
358,22
mês obtida pela extração
evitada bastando que se de36
45.743,22
229,36
358,22
48
44.145,77
221,41
358,22
da raiz décima segunda de
termine que a taxa de juros
60
42.449,80
212,98
358,22
6,0% ao mês.
seja expressa na mesma pe72
40.649,22
204,02
358,22
84
38.737,58
194,51
358,22
Este artifício não alteriodicidade em que os juros
96
36.708,04
184,41
358,22
raria os critérios de cálculo
são devidos. Portanto, se os
108
34.553,33
173,69
358,22
de juros, mas apenas o seu
juros são devidos mensal120
32.265,71
162,31
358,22
132
29.837,00
150,22
358,22
valor e, no presente exemmente, ela deve vir expressa
144
27.258,49
137,40
358,22
plo, para o primeiro mês,
em taxa de juros mensal; se
156
24.520,94
123,78
358,22
168
21.614,55
109,32
358,22
reduziria os juros de R$
semestral, em taxa de juros
180
18.528,90
93,97
358,22
250 para R$ 243,37 e, consemestral; se anual, em taxa
192
15.252,93
77,67
358,22
sequentemente, teria idênde juros anual e, assim, su204
11.774,91
60,36
358,22
216
8.082,37
41,99
358,22
tico impacto nos períodos
cessivamente.
228
4.162,08
22,49
358,22
subsequentes. No entanto,
O Gráfico V reforça o
240
0,00
1,78
358,22
continuaria existindo uma
que já foi mencionado em
taxa de juros nominal e ourelação ao confronto das
tra taxa efetiva. Assim, a taxa mensal de 0,4867% ao
Tabelas de números 3 a 6, evidenciando a consismês implicaria a taxa de juros nominal de 5,84% ao
tência matemática e a inexistência de capitalização
ano, equivalente à taxa efetiva de 6,0% ao ano.
de juros na Tabela Price, sendo que as linhas dos
Para “descapitalizar” a taxa de juros efetiva de
saldos do financiamento por esse sistema, a juros de
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desta, apurando a taxa de juros mensal de 0,474%
juros, não permitindo que esse fosse adicionado ao
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principal e, portanto, que em momento algum houano, que é equivalente à taxa de juros efetiva de
vesse contagem de “juros dos juros”.
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constante do Gráfico V, porém
agora com foco na evolução dos
juros dos financiamentos pela
Tabela Price e Gauss, ambos a
6,0% ao ano, frente às cadernetas de poupança também remuneradas a 6,0% ao ano, que serviu de base para a quitação das
prestações.
Restam ratificadas a consistência matemática e a inexistência de capitalização de juros na
TP, com a curva de juros sobrepondo a curva de juros da caderneta de poupança, enquanto
a inconsistência matemática do
Método de Gauss fica mais uma
vez evidenciada.
O Gráfico VII apresenta os
resultados das receitas e despesas financeiras para a instituição
financeira, novamente demonstrando que, sendo um ativo e
um passivo remunerados à mesma taxa de juros, o credor teria
enorme prejuízo se o financiamento fosse pelo Método de
Gauss.
Já o Gráfico VIII apresenta
a mesma análise constante do
Gráfico VII, porém agora considerando o financiamento concedido pela Tabela Price. Confirma-se o óbvio, ou seja, uma taxa
de 6,0% ao ano aplicada sobre
um financiamento ou sobre a
caderneta de poupança, ambos
com o mesmo valor inicial e
sendo as prestações do financiamento idênticas aos saques da
caderneta de poupança, produz,
necessariamente, os mesmos valores. Daí ambas as retas se sobreporem.
No Gráfico IX, de forma
idêntica ao verificado no exemplo em que a taxa de juros do
financiamento era de 12,0% ao
ano, ratifica-se que o Método de
Gauss, com qualquer taxa de juros, apresenta enormes inconsistências matemáticas e, no caso de
o financiamento e a caderneta
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228

de poupança terem as mesmas taxas de juros, causa ainda maiores distorções, fazendo que o devedor,
ao final, sem fazer um único pagamento com recursos próprios, se transforme em credor de expressiva
quantia, passando o banco a ser seu devedor.
O Gráfico X reafirma que 6,0% ao ano é igual a
6,0% ao ano quando se utiliza um sistema de amortização matematicamente consistente, ou seja, no
caso do exemplo pela Tabela Price, sendo o spread
do financiamento igual a zero, abstraindo os demais
custos da instituição financeira, isto é, considerando
apenas as despesas e as receitas financeiras geradas
na operação constante do exemplo ora em comento,
o valor do ativo e o do passivo do credor se manterão
idênticos do início ao final da operação.
Conforme mencionado em artigo anterior, a
constatação de que no Método de Gauss é possível
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aplicar integralmente o fruto do
empréstimo em uma caderneta
de poupança que o remunere a
uma taxa de juros muito inferior
ao que é previsto no contrato
de financiamento, quitar todas
as prestações do financiamento por meio de débito nessa caderneta de poupança e, mesmo
assim, obter um saldo residual
positivo após a quitação integral
do financiamento, nos levou a
desenvolver o que denominamos “Teoria do Absurdo”, que
é uma fórmula matemática que
nos permitiria criar um sistema
de renda vitalício, a custo zero.
Por essa fórmula, o indivíduo, dada sua expectativa de vida e a renda pretendida após a aposentadoria, apuraria quanto deveria
tomar emprestado pelo Método de Gauss, qualquer
que fosse a taxa de juros devida nesse sistema, e deixaria o valor depositado em caderneta de poupança
rendendo 6,0% ao ano, sendo nela debitadas mensalmente as prestações do financiamento. Quando
da quitação do financiamento, sem que o devedor
utilizasse R$ 0,01 sequer além do valor do financiamento obtido pelo Método de Gauss, ou seja, a custo zero, passaria a usufruir da renda vitalícia previamente calculada.
Essa “fabulosa” engenharia financeira consta,
detalhada, em Nota Técnica que elaboramos há alguns anos, para servir de subsídios em defesas contra a pretensão de se utilizar o Método de Gauss em
substituição à Tabela Price e ao SAC.
A constatação de que até
mesmo aberrações como o Método de Gauss têm sido acatadas
pelo Poder Judiciário, em demandas judiciais, para substituir
os sistemas de amortização contratados entre as partes, ratifica
a pertinência, a importância e
a urgência da audiência pública proposta pelo STJ e, principalmente, que aquela corte sumule, no contexto de recursos
repetitivos e, assim, padronize
para todas as instâncias, a decisão sobre capitalização de juros
e sobre os sistemas de amortização passíveis de serem utilizados
no Sistema Financeiro Nacional.
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A meta de redução da pobreza
extrema e seus resultados
José Paschoal Rossetti
Professor e pesquisador
da Fundação Dom Cabral
No último quadrimestre de 2000,
próximo da virada para o século 21, 191
Estados mobilizados pelas Nações Unidas comprometeram-se com um conjunto de oito metas, a ser buscadas no
novo milênio. A primeira definida foi a redução da
pobreza extrema no mundo, situação em que então se encontravam as populações com renda diária
inferior a US$ 1,00 por dia, valor insuficiente para
a aquisição de uma cesta de bens e serviços capaz
de atender a necessidades mínimas, fisiológicas, de
sobrevivência. Este parâmetro foi aumentado na segunda metade da primeira década do século para
US$ 1,25 e neste ano para US$ 1,90, em função de
mudanças na composição da cesta e em seus custos
em termos médios mundiais.
Entre as razões que justificaram a escolha desta meta, destacamos três: 1) o elevado número de

pessoas que mal sobreviviam com níveis
de renda abaixo do parâmetro definido
– 1,5 bilhão, 30% da população mundial;
2) o fracasso dos projetos ideológicos
focados na construção, por Estados totalitários, que sacrificaram a liberdade, a economia
de mercado e a propriedade privada dos meios de
produção, com a promessa do pleno socialismo, da
sociedade sem classes socioeconômicas, igualitária
– e então a substituição do ideal da igualdade perfeita pela redução de todas as formas de exclusão,
com destaque para as condições de indigência e de
miséria; e 3) a natureza das medidas de política pública que as instituições multilaterais e os governos
deveriam adotar para que este objetivo fosse efetivamente alcançado e mantido.
As Tabelas 1 e 2 mostram que em todas as regiões mais pobres do mundo, com exceção da África

TABELA 1 - A POBREZA EXTREMA NO MUNDO.
POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES EXTREMAs DE POBREZA. EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS 25 ANOS, 1990-2015
Regiões

População (em milhões de pessoas), com renda diária abaixo de US$ 1,25
1990

África subsaariana
Sul da Ásia
Leste da Ásia e Pacífico
América Latina e Caribe
Oriente Médio e Norte da África
Europa e Ásia Central
MUNDO

290
620
939
53
13
7
1.923

África subsaariana
Sul da Ásia
Leste da Ásia e Pacífico
América Latina e Caribe
Oriente Médio e Norte da África
Europa e Ásia Central
MUNDO

15,1
32,2
48,8
2,8
0,7
0,4
100,0

(a) Projecões

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

415
403
398
400
385
359
338
399
540
596
638
617
630
636
161
272
324
518
661
682
887
28
31
40
54
55
51
55
6
7
9
11
13
12
13
3
2
6
10
18
20
13
1.011
1.255
1.374
1.631
1.751
1.754
1.942
% em relação ao total do contingente em situação de extrema pobreza
41,0
32,1
29,0
24,5
22,0
20,5
17,4
39,5
43,0
43,4
39,1
35,2
35,9
32,7
15,9
21,7
23,6
38,1
37,7
38,9
45,7
2,8
2,5
2,9
3,3
3,1
2,9
2,8
0,6
0,6
0,7
0,7
0,47
0,7
0,7
0,2
0,2
0,4
1,0
1,1
1,1
0,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0

(a)

2015
403
311
86
27
7
1
836

48,3
37,2
10,3
3,2
0,9
0,2
100,0

Fonte: WORD BANK. World view: millenium development goals: erradicate extreme poverty. World Development Report 2015. Washington DC: World Bank , 2015.
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TABELA 2 - POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES DE POBREZA EXTREMA NO MUNDO
Regiões
África subsaariana
Sul da Ásia
Leste da Ásia e Pacífico
América Latina e Caribe
Oriente Médio e Norte da África
Europa e Ásia Central
MUNDO

% da população mundial com renda diária média abaixo de US$ 1,25
1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2015

56,6
54,1
57,0
12,2
5,8
1,5
36,4

60,9
52,1
51,7
11,9
5,3
2,9
35,1

59,7
46,8
38,3
10,5
4,8
4,3
30,4

59,3
45,0
35,9
11,0
4,8
3,8
29,1

57,1
44,1
27,3
10,3
3,8
2,1
26,1

52,8
39,3
16,7
7,3
3,0
1,3
21,1

49,7
34,1
13,7
5,4
2,1
0,58
18,6

46,8
24,5
7,9
4,6
1,7
0,5
14,5

10,9
18,1
4,1
4,3
2,0
0,3
11,5

Fonte: WORD BANK. World view: millenium development goals: erradicate extreme poverty. World Development Report 2015. Washington DC: World Bank , 2015.

Subsaariana, este objetivo tem sido progressivamente alcançado. Em 1990, ano de grandes mudanças
geopolíticas, encontravam-se em situação de extrema pobreza 1.923 milhões de pessoas, 36.4% da
população mundial. No final da última década do
século 20, em 1999, antes portanto da definição das
metas para o novo milênio, estes números haviam
sido reduzidos, respectivamente, para 1.751 milhões e 29,1%. Mas deve-se notar que esta redução
não foi “universal”, pois ocorreu somente na Ásia
e, mais especificamente, na porção do Leste e do
Pacífico, onde a pobreza extrema foi realmente reduzida. Em todas as demais regiões ela aumentou.
Já no século 21, excetuando-se a África Subsaariana, ocorreram reduções expressivas, proporcionalmente bem superiores às da última década do
século 20 e de maior abrangência geográfica. Além
das mudanças expressivas que ocorreram na Ásia do
Leste do Pacífico – porção continental em que se
situam, além dos Quatro Tigres, a China Continental e outras economias de industrialização intensa e
recente –, chamam também a atenção os números
da Europa e da Ásia Central
– porção em que se situam
os países da antiga Cortina
de Ferro. Nessa região, a
pobreza extrema aumentou expressivamente com o
fim dos regimes coletivistas
igualitários, mas reduziu-se
aceleradamente já a partir da segunda metade dos
anos 90, em ritmo até superior aos da Nova Ásia Industrial.
Em síntese: de 1990 a
1999, a redução da pobreza
extrema foi de 9%, em termos mundiais, mas preponderantemente localizada na
Ásia. De 1999 a 2015, foi de

52% e praticamente universal. Já na América Latina, estabilizou-se na última década do século 20 e
reduziu-se nos últimos 15 anos, mas em ritmo bem
inferior ao da Nova Ásia Industrial e da Europa
Central, onde a redução entre 1999 e 2015 foi de
89% - um desempenho realmente notável.
Que lições se extraem destes resultados? Esta é
uma questão sobre a qual vale a pena refletir. E vários pontos podem ser destacados.
O primeiro ponto: nunca antes da história do
mundo, em termos absolutos e relativos, a pobreza
reduziu-se com tamanha velocidade, ampliando-se
o acesso aos mercados básicos em praticamente todos os lugares. E entre todas as grandes mudanças
que se desencadearam no final do século 20, a partir
das transformações geopolíticas e institucionais dos
anos 90 (desmonte da URSS, abertura da Cortina
de Ferro, constituição de blocos e de mercados comuns, fim dos modelos nacionalistas e protecionistas, programas nacionais de privatização alcançando
setores estratégicos e intensificação das transações
internacionais, comerciais e financeiras), uma das
mais notáveis e visíveis foi a
construção de novas economias industriais, de grandes
escalas e de massas, que viabilizou a mobilidade socioeconômica ascendente e a reconfiguração dos mercados,
proporcionando, em velocidade sem precedentes, o
acesso das classes de baixa
renda a cestas mais extensas
de bens e serviços. A Figura
1 sintetiza estes avanços.
O segundo ponto: o
centro de gravidade econômica está se deslocando
dos países avançados para
os emergentes de industrialização recente. Isso não sig-

Entre 1999 e 2015,
a redução da pobreza
extrema foi de 52% e
praticamente universal,
mas na América Latina o
ritmo foi inferior ao da Nova
Ásia Industrial e da Europa
Central, onde a diminuição
alcançou a marca de 89%
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nifica que as grandes e tradicionais nações industriais da América do Norte, da Europa Ocidental
e do Extremo Oriente perderão radicalmente seu
poder e sua influência. Mas terão que se defrontar
com novos competidores globais, em estruturas de
custos, em produtividade, em escalas e em avanços
tecnológicos. Em sua edição de outubro, a Harvard
Business Review destacou as grandes mudanças em
curso nos mercados emergentes: em 1980, respondiam por 21% das receitas corporativas, em 2013
saltaram para 41% e nos próximos anos devem se
manter em patamares superiores a 50%. Há 25
anos, a China e outros países emergentes do Leste da Ásia-Pacífico e do Leste da Europa estavam
à margem do sistema mundial de produção. Agora
caminham para o centro.
O terceiro ponto: estas mudanças no sistema econômico global são fortemente relacionadas com a
redução dos contingentes de pobres absolutos (pessoas com renda diária inferior a US$ 4,0) e de pobres extremos (renda diária inferior a US$ 1,9). Os
números reunidos nas Tabelas 1 e 2 são, por si, comprovações desta ligação. A redução da pobreza, em
suas várias dimensões, pode ser proporcionada por
programas públicos de transferência de renda e de
sistemas previdenciários generosos. Mas eles não têm
o mesmo alcance. Como pilares de sustentação de
mudanças sociais efetivas, podem ser descritos como
extremamente frágeis em relação a outros pilares de
políticas públicas, como os que destinam recursos
orçamentários para investimentos maciços em educação de alto padrão em todos os níveis e em formação de bases infraestruturais avançadas para suportar
operações produtivas globalmente competitivas. A

formatação dos orçamentos do governo, no lado das
receitas e das despesas, é um dos mais importantes
ingredientes de programas que se sustentam ao longo do tempo como promotores efetivos do bem-estar
comum. Outro pilar é a estrutura das operações e
dos custos dos sistemas nacionais de intermediação
financeira. Definições estratégicas consistentes, nestes dois campos, para a construção de economias eficientes e competitivas, é que levam à redução efetiva
e universal da pobreza.
Por fim, vale olhar para o caso do Brasil, que sintetizamos nas Figura 2 e 3. Superando longo período
de quatro décadas (anos 50, 60, 70 e 80), em que
os fundamentos estratégicos das políticas públicas
foram o nacionalismo, a estatização, as reservas de
mercado e o protecionismo, o posicionamento estratégico adotado pelo governo mudou radicalmente,
do início dos anos 90 a 2002. Os traços marcantes desta revolução estratégica foram radicalmente opostos
aos precedentes. Certamente, não é uma virada fácil,
que traz resultados de curto prazo. Mas é semelhante
à que a Nova Ásia Industrial e outras áreas em que
a pobreza foi sendo exemplarmente reduzida adotaram antes até dos anos 90. Mas, no Brasil, as opções
estratégicas dos anos 90 não foram aprofundadas –
ou sequer firmemente seguidas – nos últimos anos.
A opção foi pela construção de uma “nova matriz”
macroeconômica e estratégica, tendo por pilares
centrais a redução da pobreza extrema por programas de transferência de renda (concessão massiva de
“bolsas”), aumento real dos dispêndios previdenciários e da massa salarial, esta puxada por generosas
e recorrentes expansões reais do salário, em níveis
superiores aos da produtividade do trabalho e por

FIGURA 1 - MOBILIDADE SOCIO-CONÔMICA E RECONFIGURAÇÃO DOS MERCADOS:
A MUDANÇA DE MAIOR VISIBILIDADE ENTRE AS TRANSFORMAÇÕES GLOBAIS
O processo de inclusão das classes de média e de média-baixa renda
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D

E
Renda Nacional

População

MERCADOS DE BENS E SERVIÇOS FINAIS
Acesso fácil.
Produtos mais sofisticados.

Acesso facilitado.
Produtos mais simples.

Upgrade de todas as classes socioeconômicas, especialmente das
classes de baixa renda, quanto às aspirações e ao acesso aos mercados.
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Figura 2
A ESTRATÉGIA PROTECIONISTA E NACIONALISTA
DAS DÉCADAS DE 1960, 1970 E 1980
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A REVOLUÇÃO ESTRATÉGICA DOS ANOS 90:
DA PROTEÇÃO À ABERTURA
Alta
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TRAÇOS MARCANTES
Adesão à onda liberalizante.
Criação de Mercosul. Integração regional,
primeiro passo da abertura continental: a
Alca, o mercado comum das Américas.
Propósitos de inserção global.
Abertura: fim das reservas de mercado.
Privatizações têm “áreas estratégicas”.
Novos marcos regulatórios: criação de
agências nacionais.
Desmonopolizacão: produtividade
e competitividade estimuladas e
expandidas.
Fim da inflação acelerada e crônica.
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concentração da renda e da riqueza.
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global)
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importações)

aumentos expressivos de dispêndios de custeio, sacrificando a capacidade de investimento do governo.
A este novo conjunto de diretrizes, somou-se o forte
aumento de operações de crédito a pessoas físicas.
Excluindo-se o crédito imobiliário, estas operações
saltaram, em termos nominais, de R$ 101,0 bilhões
em 2003 para R$ 783,3 bilhões em 2014, um avanço
significativamente superior ao crescimento nominal
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Alta
ênfase

do PIB. Em termos relativos, essas operações eram de
5,87% do PIB; em 2014, 14,22%, basicamente destinadas para o financiamento da aquisição de bens de
consumo de uso durável.
Estes pilares promoveram redução dos índices
de concentração da renda e da riqueza. Foram estes
os resultados, no período 2003 a 2014: o coeficiente Gini caiu de 0,583 para 0,514; o número de pes-

soas em situação de pobreza absoluta caiu de 38,4
milhões para 19,9 milhões, respectivamente 21,6%
e 8,8% da população total; e a pobreza extrema caiu
de 12,9 milhões para 7,4 milhões, respectivamente
7% e 3,7% da população total. Na esteira destas mudanças, as atividades comerciais e de outros serviços
foram fortemente privilegiadas às industriais, implicando a multiplicação de empregos no setor terciário e forte redução nas taxas de desemprego aberto,
que caíram de 12,4% para 5,3%, depois de ter chegado a seu ponto mais baixo em 2013, de 4,3%.
Mas estes resultados implicaram também altos
custos de oportunidade. Minguaram os recursos públicos e a capacidade de financiamento para programas de maior consistência a longo prazo. E já são evidentes as fragilidades dos pilares destas mudanças.
Apenas nos oito primeiros meses deste ano, nas seis
grandes regiões metropolitanas do País (que são o
universo da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílio do IBGE), o pessoal ocupado recuou
de 23,2 para 22,7 milhões. A massa salarial erodiu,
de R$ 65,8 bilhões para R$ 49,6 bilhões. O coeficiente Gini subiu para 0,523, sinalizando reversão do
processo de redução das desigualdades de renda e
riqueza. O desemprego subiu para 7,5%, ao mesmo
tempo em que a inflação está bem acima do limite
superior das bandas da meta definida pelo Banco

Central e o crescimento da economia ficará próximo
de zero nos três últimos anos, em média ponderada.
Fechando estas reversões perversas, as taxas de juros
subiram. Para pessoas físicas, eram de 38,5% ao ano
no final de 2013; foram para 44,2% no final de 2014
e no final do primeiro semestre deste ano alcançaram 58,5%, agravando o quadro de dificuldades financeiras de consumidores endividados.
A Figura 3 sintetiza caminhos alternativos para
o Brasil. Avanços na direção que está sendo seguida
serão menos eficazes, em horizonte de longo prazo, que o da construção de diretrizes estratégicas
que conciliem alta ênfase em competitividade com
a construção de uma economia interna de massas.
Esta escolha estratégica, sustentada ao longo do
tempo, certamente promoverá a redução efetiva das
condições de pobreza, com baixos riscos de retrocessos, como os que estão ocorrendo. A escolha distributivista pode reduzir a pobreza extrema, mas não
tem força suficiente para o passo seguinte, que é o
de retirar os beneficiários das bolsas da situação de
pobreza absoluta. Esta evolução requer preparar os
que foram assistidos para que reúnam condições e
motivações pessoais para alcançar e manter degraus
mais altos na estrutura socioeconômica da nação. E
também contribuindo para que o todo se movimente positivamente.

FIGURA 3 - REAÇÃO AOS RISCOS DE RETROCESSOS: PLANO ESTRATÉGICO DE ORIENTAÇÃO ECONÔMICA

Dois caminhos
alternativos podem
ser definidos:
(a) Estancamento do modelo
distributivista: construção
de sistema competitivo
em termos mundiais.
Estratégia focada em
competitividade como
instrumento de avanços
socioeconômicos
sustentáveis.
(b) Avanço distributivista:
foco em aprofundar o
processo de “inclusão
social” não sustentável
de caráter messiânico
e populista.

Pelas trajetórias dos últimos 25 anos e pelas mais profundas mudanças do último quadriênio,
ocorreram reorientações de alto impacto nos fundamentos da matriz estratégica.
Alta
ênfase

1990 - 2002

A conciliacão
sustentável

2003 - 2010

Economia aberta e competitiva
em termos globais, com ganhos
acelerados de posicionamento
nos rankings de competitividade
e atratividade de capitais para
investimentos.

2011 - 2014

(b)

(a)

Avanço
Distributivista

Baixa
ênfase

Baixa
ênfase

Economia interna de massas:
aceleração dos processos
de inclusão socioeconômica
com redução efetiva de
pobreza, da concentração da
renda e da riqueza.

Alta
ênfase
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Unindo as pontas para
chegar aos 20% do PIB
Marcelo P. Cypriano
Economista,mestre
pela Unicamp
A evolução do financiamento imobiliário na última década foi a mais
impressionante dentro do Sistema Financeiro Nacional. No início dos anos
2000 era possível ver essa área em dependências de custo mais baixo dentro dos bancos.
Era uma unidade de negócios menos importante,
quando o financiamento imobiliário correspondia
a apenas 1,3% do PIB e o restante do crédito somava 24% do PIB.
Essa situação mudou dramaticamente. Um conjunto de reformas iniciado nos anos 90 culminou
numa nova institucionalidade do setor após 2004.
Era um momento de depósitos de poupança muito
acima do volume de crédito, que fornecia amplos
recursos para a expansão do financiamento imobiliário ao menor custo disponível no sistema bancário.
Nos últimos 10 anos o financiamento imobiliário tornou-se o segmento que mais cresceu no mercado de crédito. Em breve, o estoque deve atingir
níveis próximos de 10% do PIB, contra 45% do PIB
dos demais segmentos. As unidades de negócios estão hoje nos andares mais altos das sedes bancárias,
cercadas de equipamentos nobres. Seus diretores
são personagens essenciais no planejamento estratégico dos maiores bancos do País, nacionais, estatais ou estrangeiros.
Esse caminho exitoso reduziu a distância do Brasil para a referência internacional de crédito em relação à renda nacional. A América Latina apresenta
dois países com financiamento acima de 20% do PIB
(Panamá e Chile). A Costa Rica tem 15% e a Bolívia,
11%. Uma amostra global com 84 países mostra 35
com volumes de crédito acima de 20% do PIB, sendo 11 considerados países emergentes. Este deve ser
o número de países com sistemas de financiamento
imobiliário de maior porte, pois os excluídos da lista
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apresentam pouca sofisticação financeira
para desenvolver volumes num setor tão
sensível e sofisticado como o crédito imobiliário de longo prazo.
Os prós e contras do Brasil – A sofisticação necessária abrange quatro aspectos – e a mobilização de recursos é o ponto central deste artigo.
O primeiro é a capacidade de análise do risco
de crédito. O Brasil vai bem nesse quesito. Um estudo do Financial Stability Board – criado dentro do
G-20, após a crise, para avaliar a qualidade e transparência das informações sobre o financiamento
imobiliário – mostrou o detalhamento brasileiro
entre os melhores. Segundo o Banco Central, mais
de 70% dos financiamentos imobiliários são risco
AA e A e as estatísticas de atraso e inadimplência,
disponíveis mensalmente, se mantiveram baixas em
todos estes anos de crescimento acelerado do financiamento imobiliário.
O segundo aspecto é a facilidade que tem o
comprador para registrar o imóvel e dá-lo como
garantia ao financiador. O Brasil possuía um sistema complexo que ainda exige elevado número de
certidões negativas, mas a concentração de quaisquer ônus ao imóvel na sua matrícula no cartório, a
vigorar plenamente no segundo semestre de 2016,
transporta o País para as melhores práticas entre os
185 países pesquisados pelo Doing Business do Banco Mundial. A execução do imóvel em garantia também mudou e se tornou eficiente após 2004 com a
alienação fiduciária.
Outras reformas recentes, como o novo Código
Civil, que facilita a regularização do registro do imóvel em cartório, tornando-o elegível para a venda financiada, levarão em breve o Brasil a exceder neste
quesito, assim como as condições para a migração
para o registro eletrônico.

O terceiro aspecto – inflação – piorou nos últimos anos, o que interferiu no quarto aspecto e também se torna central nas pontas que precisam ser
ligadas. O acerto dessas pontas soltas pode formar
uma estrutura institucional sólida o bastante para
que o estoque de financiamento imobiliário atinja
20% do PIB, um objetivo crível para a próxima década e passível de ser alcançado em circunstâncias
adequadas.
A estabilidade de preços é fundamental para um
sistema de financiamento que lida com prazos de 15
a 35 anos. A amostra de 35 países com crédito acima de 20% do PIB mostra que 33 deles têm inflação
inferior a 3% ao ano. As exceções são o Panamá e
a África do Sul. O Panamá usa o dólar americano
como moeda, o que torna a inflação dos Estados
Unidos mais relevante para o balanço dos bancos. A
África do Sul está vendo nos últimos anos o crédito imobiliário cair rapidamente de cerca de 30% do
PIB para a vizinhança de 20%.
O Brasil não foi bem nesse quesito. A meta de
inflação é muito alta para garantir as condições ideais e a inflação média nos últimos cinco anos ficou
na tolerância superior de um regime mais permissivo que a média internacional. O ideal é o retorno
do cumprimento do ponto central da meta e a sua
redução para 3% ao ano, nível típico de outros países emergentes similares, considerados bem administrados e com volumes de crédito elevado.
Um horizonte para tal redução na meta de inflação nem existe atualmente. Espera-se que a meta
de 4,5% volte a ser cumprida apenas ao final de
2017. Embora o limite de tolerância tenha sido reduzido para 2017, não se menciona a possibilidade
de redução da meta a partir de 2018, cuja meta será
definida em junho de 2016.
A implicação da inflação elevada para o quarto
aspecto é direta: a mobilização de recursos a prazos e
custos compatíveis com o financiamento imobiliário.
Primeiro, a inflação elevada e acima da meta por
tantos anos aumentou seu componente inercial e tornou a sociedade mais cética quanto ao cumprimento
futuro de um cenário de inflação baixa. Consequentemente, o juro real neutro voltou a crescer e o Brasil
possui, entre as suas poucas certezas, a perspectiva de
que o juro será elevado nos próximos anos.
Uma vez que o ajuste fiscal seja capaz de recompor o superávit primário a ponto de reconstituir a
sustentabilidade da dívida pública no longo prazo,
o que está previsto apenas para 2018 ou depois,
mais a redução do risco macroeconômico e o suposto cumprimento da meta de inflação em 201718, somente então haverá condições para um novo

processo de convergência da taxa real de juros para
níveis internacionais.
Um ambiente de juros reais elevados é, portanto, o pano de fundo para o quarto aspecto e principal desafio para o sistema de financiamento imobiliário no Brasil.
Nesse contexto se insere o principal mecanismo
de mobilização de recursos do sistema. A caderneta de poupança é um instrumento de curto prazo
para fundear financiamentos de longo prazo, mas,
ao longo de meio século, ganhou segurança para o
seu uso por conta da estabilidade dos depósitos em
fases de normalidade econômica.
O período de crescimento mais acelerado da
economia (2006 a 2008), quando a produtividade, o
lucro e os salários cresceram, levou também ao crescimento acelerado dos depósitos na poupança, o que
aumentou ainda mais a folga do sistema de financiamento imobiliário na fase de expansão acelerada.
O ambiente de inflação baixa – 3% ao ano entre
meados de 2006 e 2007 –, juntamente com a queda
do risco macroeconômico (finanças públicas com superávit, acúmulo de reservas internacionais), criou
também o primeiro período de convergência gradual da taxa de juros brasileira para níveis internacionais. A expectativa vigente de que o juro elevado não
era mais necessário e poderia cair, o que tornava a
caderneta de poupança atrativa a longo prazo, estabeleceu uma dinâmica favorável para o preço dos ativos – imóveis inclusive – e criou forte demanda por
financiamento imobiliário.
Agora, o teste – A estabilidade dos depósitos de
poupança enfrenta um duro teste em 2015. Não é
trivial fazer comparações com os 30 anos entre 1964
e 1994, mas há uma perda de depósitos que já acumula 0,5% do PIB em 12 meses e ruma para igualar a perda de 1% do PIB registrada em 1998-1999
(gráficos 1 e 2). A divisão de responsabilidades entre a taxa Selic elevada e a queda na renda real das
famílias não é clara, mas a perspectiva de recessão
e juros elevados cria um cenário de provável perda
adicional das cadernetas.
O conjunto de reformas concluído em 2004
trouxe a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) para
se juntar ao Certificado de Recebíveis Imobiliários
(CRIs). É notório que o sistema de financiamento
imobiliário envolve, na maioria dos países, alguma
renúncia fiscal para reduzir custos. A opção brasileira foi isentar o rendimento de capital dos instrumentos de mobilização de recursos. A isenção da
caderneta de poupança é histórica e a LCI, o CRI
e a recém-criada LIG (Letra Imobiliária Garantida)
receberam o mesmo tratamento. Em um país como
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Gráfico 1
Rendimento Fundos e Caderneta de Poupança
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o Brasil, que taxa com mais de um imposto o rendimento financeiro, a isenção dos
instrumentos imobiliários é um caminho
30%
óbvio para reduzir os custos de captação.
A isenção funciona perfeitamente
25%
para a caderneta, pois a instituição que
capta o depósito se apropria integral20%
mente da isenção, enquanto propicia um
15%
rendimento líquido adequado ao investidor. A LCI não tem o mesmo sucesso.
10%
Embora não haja uma medida agregada
5%
do rendimento do estoque de LCI, a evidência anedótica aponta que sua emis0%
são ocorre muito mais próxima da curva
-5%
bruta de juros do que da curva líquida de
impostos. Em outras palavras, os investi-10%
dores se apropriam mais da isenção do
-15%
que o emissor.
Além do mais, o histórico de instabilidade da economia brasileira retornou
com força desde 2011 e fez que o movimento de emissão de LCI desde 2013
se desse a taxas pós-fixadas, geralmente
indexadas ao CDI. A emissão de estoque
expressivo, hoje na casa de 3% do PIB, colocada
diretamente junto ao investidor pessoa física, precisou concorrer com os outros instrumentos de investimento, sendo o principal a indústria de fundos.
Isso produziu outro efeito colateral, pois a LCI precisou oferecer também a liquidez diária oferecida
pelos fundos de investimento.
A expansão do crédito imobiliário para os atuais
9,6% do PIB se valeu assim de 5,8% do PIB em exigibilidade da poupança, 3,2% do PIB de LCI e 1% do
PIB em CRI. Essa combinação mostrou seus problemas potenciais na última elevação da taxa de juros.
O sistema empresta a longo prazo a taxas fixas sobre
a TR (que se alterou de 0,2% ao ano para 1,7% ao
ano), enquanto parcela relevante do passivo acompanhou a alta da Selic de 7,25% ao ano para 14,25%
ao ano e possui, no momento, custos maiores que a
taxa ativa de empréstimo. A parcela de LCI indexada
ao CDI, embora isenta de impostos, onerou o custo
dos financiamentos e ficou exposta à liquidez diária
num ambiente mais arriscado que o normal.
O conjunto mais recente de reformas trouxe a
LIG, um título mais sofisticado que separa garantias
no balanço do banco e desfruta de um status diferenciado de risco. Como exemplo citado em seminário
da Abecip sobre a LIG, os investidores perderam recursos com títulos públicos da Grécia, mas não perderam com covered bonds gregos, categoria de títulos
à qual pertence a LIG.

Taxa Selic
Rendimento Mensal Poupança (anualização)
Diferença Retorno Poupança e Fundo DI Curto Prazo (liq. IR)

Ainda não se sabe o custo de captação desse novo
instrumento isento de imposto, pois a LIG ainda não
estava totalmente regulada no momento da elaboração deste artigo. Mas alguns desafios permanecem.
O primeiro é se as maiores garantias permitirão
ao agente emissor se apropriar da isenção na forma
de menores taxas. O segundo é se o investidor pessoa
física se disporá a abrir mão de prazos curtos e qual
será o prazo e duração médios dos títulos. O terceiro
é em que medida a LIG vai apenas substituir a LCI.
Ou seja, se a LIG será capaz de mobilizar, na próxima
década, 10 pontos do PIB a prazos e custos adequados, algo como R$ 600 bilhões a preços de hoje.
Uma expectativa do setor é a possibilidade de colocação da LIG junto ao investidor estrangeiro, haja
vista a procura por maiores garantias ao investir em
mercados emergentes. Mas há uma questão: o investidor externo já é isento do IR sobre rendimento
de capital. Acessa, portanto, a taxa bruta dos títulos
federais e não tem incentivo para arbitrar a LIG na
direção de taxas próximas do rendimento líquido de
impostos dos títulos federais, objetivo da isenção. A
falta de incentivos para arbitrar taxas também se aplica aos fundos de pensão, outro investidor de longo
prazo isento do IR sobre títulos federais e, portanto,
sem apetite por títulos incentivados que rendam próximo da curva de juros líquida de impostos.
O desafio de instrumentos como poupança, LIG,
CRI e LCI deve ser descrito da seguinte maneira: se-

Gráfico 2
Diferencial e Var. 12m Depósitos na Poupança – % do PIB
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rão eles capazes de mobilizar mais 10 pontos do PIB
a prazos e custos adequados se valendo da isenção
de impostos sobre rendimentos e, no caso da LIG,
de uma estrutura mais robusta de garantias? A seção
final descreve quais são as pontas soltas no mercado
financeiro que podem ser ligadas para aumentar a
possibilidade de êxito desta mobilização.
Pontas a unir – Algumas magnitudes permitem
orientar melhor a discussão. O financiamento imobiliário representa hoje 9,6% do PIB, financiado
pela caderneta de poupança (5,8% do PIB direcionado ao SBPE), LCI (3,2% do PIB) e CRI (1% do
PIB). O estoque de títulos privados detidos diretamente pelo investidor pessoa física está em 18% do
PIB (onde se incluem as LCI).
Outras magnitudes também importam quando se avalia a capacidade de mobilização de 10%
do PIB em recursos de longo prazo. O estoque de
investimento estrangeiro em ativos locais está em
US$ 325 bilhões (18% do PIB), concentrado em títulos federais e nas ações mais líquidas negociadas
na BM&FBOVESPA. Os fundos de pensão possuem
13% do PIB em ativos. Os investidores carregam
42% do PIB em fundos de investimento, o que inclui
fundos DI/curto prazo, renda-fixa, multimercados e
ações. Segmentos como fundos imobiliários (0,5%
do PIB), private equity (2%) e outros mais específicos possuem volumes mais modestos.
Os regimes de tributação também importam e

variam bastante entre os instrumentos de
investimento. Como dito, poupança, LCI,
CRI e LIG são isentos, se o investidor for
15%
pessoa física. A compra direta por pessoas
físicas de títulos públicos, privados e ações
é tributada em 15% do rendimento no mo10%
mento do resgate ou vencimento (22,5%
se o prazo for menor que seis meses).
5%
O rendimento do investimento realizado por intermédio de fundos também é
0%
tributado em 15% (ou 22,5%), mas o recolhimento é diferente, pois a alíquota de
15% é cobrada “adiantada” a cada 6 meses
-5%
e abatida do imposto na hora do resgate.
O investidor estrangeiro e os fundos de
-10%
pensão são, por sua vez, isentos de imposto sobre o rendimento de qualquer título
-15%
público, privado ou ações, a não ser que
invistam em fundos locais que são tributados independentemente da residência ou
status tributário do cotista.
Vimos finalmente as duas pontas soltas
mais relevantes. De um lado, títulos imobiliários isentos que não conseguem se apropriar da isenção na forma de menores custos de captação, menos ainda obter prazos compatíveis com o
financiamento de longo prazo de sua base de 580 mil
investidores pessoas físicas. De outro, a indústria de
fundos de investimento possui a capacidade de carregar uma carteira de títulos com duração superior
à dívida pública federal, ao mesmo tempo em que
oferece a tão admirada liquidez diária de suas cotas.
Além do mais, a existência de 14 mil fundos com
patrimônio de R$ 2,2 trilhões, 3,8 milhões de investidores e 1.300 gestores estabelece a primazia da formacão da curva de juros brasileira e da arbitragem
de todas as oportunidades de retorno líquido de
qualquer ativo. A indústria de fundos tem, por sua
vez, um regime tributário mais oneroso que a média
dos instrumentos de investimento ao adiantar a cada
seis meses o imposto de renda sobre o rendimento
de capital dos cotistas.
A permissão para que a isenção de impostos da
LCI, CRI e LIG seja estendida à compra desses títulos
pelo mesmo investidor, realizada, porém, através de
um fundo de investimento, é sem dúvida o passo mais
importante para garantir a expansão sustentada do financiamento imobiliário na direção de 20% do PIB.
O primeiro benefício virá da arbitragem da isenção na direção de custos de emissão mais próximos
do rendimento líquido dos títulos federais, taxados
entre 15% e 22,5%, a depender do prazo. Um título
com isenção melhora a rentabilidade de um fundo
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ao render pouco mais que a curva de juros líquida de
impostos.
O segundo benefício virá da extensão de prazos, especialmente quando o ajuste fiscal estiver mais avançado e permitir novo ciclo de corte de juros, possivelmente ao longo de alguns anos. Assim, a partir de algum
momento de 2016 aumentará a demanda por títulos
prefixados de duração mais longa. LIG, CRI e LCI com
prazos entre 2 e 3 anos e taxas prefixadas (próximas
de 85% da curva pré de mercado) parecem instrumentos ótimos para o emissor do sistema de financiamento
imobiliário e para o cotista de fundos de investimento.
A possibilidade de migrar da correção dos títulos
de taxas pós-fixadas para prefixadas retiraria o risco do
sistema de financiamento em próximas altas de juros,
se houver, quando o sistema tiver caminhado na direção de 20% do PIB em financiamento com uma parcela de passivos majoritariamente em LIG e LCI.
O terceiro benefício fica para a indústria de fundos.
Ao permitir que uma parcela (digamos metade da carteira de um fundo) carregue títulos imobiliários isentos de
impostos, mesmo com taxas arbitradas em relação à curva de juros líquida de impostos, os fundos melhoram a
sua rentabilidade ao se livrar do “come-cotas” sobre parcela do lastro e diminuem a distância tributária para os
demais instrumentos. Ao discutirmos aqui a necessidade
de mobilização de 10 pontos do PIB em recursos para o
SBPE nos próximos anos, o tamanho atual da indústria
de fundos mostra que 1/4 de seu patrimônio seria suficiente para absorver este montante.
Imagine o País daqui a 10 anos e faça a comparação de dois cenários. No primeiro (status quo), é preciso
ver um estoque de LIG superior a 10 pontos do PIB
colocado diretamente junto ao investidor pessoa física.
A isenção de impostos incidiria sobre todo este estoque de qualquer maneira, mas uma parte importante
da isenção seria capturada pelo grande investidor, que
continuaria como o principal comprador desses títulos
isentos.
Os prazos permaneceriam sem incentivos para serem longos e, provavelmente, ainda existiria a liquidez
diária. A persistência no uso de taxas pós-fixadas deixaria o sistema de financiamento imobiliário vulnerável
a crises, se algum evento obrigasse a uma alta excessiva
de juros. A composição dos agregados monetários veria
também o aumento do estoque de títulos privados colocados diretamente junto ao investidor de 18% para
28% do PIB.
O cenário que amarra as pontas da mobilização de
recursos imobiliários aos fundos de investimento possui potencial bastante distinto. A capacidade de arbitragem dos fundos vai permitir que a isenção tributária
seja majoritariamente revertida em termos de menor
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custo para a mobilização de recursos. O prazo médio
também deve ser substancialmente maior e a indexação deve migrar, em boa parte, para taxas prefixadas,
principal indexador dos fundos de renda fixa e multimercados. O melhor palpite para a duração de títulos
como a LIG, daqui a 10 anos, seria a duração da dívida
pública hoje, cerca de 3 anos, sendo que a duração da
carteira dos fundos é maior atualmente.
O uso dos fundos de investimento para a compra
de títulos permitiria também que o mercado de capitais assumisse parte do risco de crédito que hoje está no
balanço dos bancos. A securitização via CRI ganharia
um mercado imenso e a distribuição da mobilização de
recursos, atualmente cerca de 6/7 dos passivos bancários e 1/7 mercado de capitais (CRI, FII, IPO e debêntures), poderia ficar mais equilibrada.
Alguém poderia argumentar que já há fundos
imobiliários, mas o argumento precisa considerar que
estes detêm em sua maioria a propriedade de imóveis
físicos, e não títulos incentivados. O seu tamanho hoje
é pequeno e seria preciso crescer muitas vezes e além
da perspectiva vislumbrada pelo setor. Assim, se é para
desenvolver fundos com isenção, por que não estender
a isenção para a parcela da indústria de fundos de investimento que já pode carregar grandes volumes de
títulos imobiliários?
Repita-se: há a expectativa de que o investidor estrangeiro seja um comprador ávido de títulos imobiliários. Caso não se desfaça da sua carteira de títulos federais, o estoque de investimento estrangeiro em carteira
terá de crescer de 18% para até 28% do PIB. A participação do investidor estrangeiro e dos fundos de pensão
é difícil de avaliar, mas ela dependeria da pouca arbitragem da isenção em favor do emissor, visto que ambos
investidores são isentos do IR sobre o rendimento dos
títulos públicos e privados.
Como se vê, existe a ponta de duas questões que
podem ser ligadas e criar uma solução de mercado eficiente e definitiva. Alguns avanços na gestão macroeconômica ajudariam muito o processo, como um ajuste
fiscal construído por meio de reformas que controlassem o crescimento do gasto público e uma política monetária crível que avançasse na direção de uma meta de
inflação de 3% ao ano.
A sofisticação do sistema bancário e financeiro no
Brasil é indiscutível e mudanças institucionais como
esta geralmente encontram respostas eficientes e rápidas. Afinal, a convergência de interesses é sempre um
caminho poderoso para superar desafios. O uso eficiente do mercado faz crer que a entrada do Brasil no
seleto grupo de países com mais de 20% do PIB em financiamento imobiliário é só uma questão de reformas
institucionais na direção correta. (Outubro de 2015).

C

onjuntura

O esgotamento
do ciclo de crédito
Celso L. Martone
Professor titular
da FEA-USP
O Brasil passou por um intenso
período, o que autoriza dizer que grane generalizado ciclo de expansão de
de parte dele foi destinada ao aumento
crédito na última década. Como todo
do consumo público e privado.
ciclo de crédito, ele chegou ao fim,
Neste artigo, vamos examinar algudeixando como herança uma série de
mas consequências atuais do ciclo de
problemas. Assim como a fase ascendente do ciclo
endividamento. Uma palavra será dita também soalavancou a taxa de crescimento da economia acibre a política monetária e suas limitações.
ma da taxa potencial (até 2011), sua fase descenO endividamento público – O efeito mais gradente tem provocado o efeito oposto, ou seja, ajuve do ciclo de crédito foi, sem dúvida, o aumento
dado a aprofundar a recessão (a partir de 2014).
da dívida pública como proporção do PIB, como
Aliás, é interessante observar que a taxa média de
mostra a Figura 1. Em 2015, essa proporção atincrescimento entre 2007 e 2011 foi de 4,6% ao ano,
giu 64% e deve elevar-se para 71% em 2016, fruto
ao passo que a taxa de crescimento entre 2012 e
do déficit nominal do setor público de cerca de
2015 foi de apenas 0,4% ao ano. Na média desse
10% do PIB nesse período. Esse déficit é composperíodo, a taxa ficou em 2,7% ao ano, que mais
to por um déficit primário de 1% (deixando de
ou menos corresponde à taxa potencial de crescifora as “pedaladas” de 2014) e carga de juros de
mento brasileira.
9% em 2015. Para estabilizar a relação dívida/
O endividamenPIB, seria necessário
to do setor não-fique o setor público
FIGURA 1
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privado. Isso significa
de todo esse endivijuro real mais eleva52
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mais baixos do que
mente a metade do
FIGURA 2 – CRÉDITO LIVRE EM TERMOS REAIS
seria possível. Ou
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seja, a recessão
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vida pública. Terceiro, a dinâmica da dívida públiO risco maior desse processo é a possibilidade de
ca se torna explosiva, requerendo eventualmente
que as perdas não sejam suportadas pelo sistema
algum tipo de renegociação. Por razões distintas,
financeiro e se inicie algum tipo de crise bancária,
uma situação como a descrita parece ter ocorricomo em 2008 nos Estados Unidos. No caso do
do em 2002-2003, por ocasião da eleição de Lula.
Brasil, como o sistema financeiro opera com baixa
Hoje, há dúvidas
alavancagem, esse
se estamos sob dorisco é pequeno.
figura 3 – crédito direcionado em termos reais
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próprio governo
meses, contribui
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vidas, especialmente do setor público. Como vimos,
e prossegue até agora, não logrou o objetivo de
essa tem sido uma das causas importantes da recesreduzir a taxa de inflação, devido à “inflação corsão atual. No setor privado, as forças de mercado
retiva” dos preços administrados, realizada para
estão produzindo o ajuste. O problema é o setor púcompensar o irrealismo da política de preços público, especialmente numa situação de desacordo
blicos dos anos recentes. Em condições normais,
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excluindo a possiNo caso do Brasil,
bilidade de o goesse apoio instituverno ingressar no
cional não existe,
terreno da domio que significa que
nância fiscal e inuteremos que reatilizar os esforços
lizar a reforma do
de estabilização do
setor público com
Banco Central. Por
nossos próprios reoutro lado, é claro
cursos. Por penoso
que a baixa taxa de
que possa ser, esse
crescimento do esparece ser o únitoque monetário,
co caminho para
que se tornou nevoltar a crescer no
gativa nos últimos
futuro.
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NOTAS & FATOS
Ritmo de desenvolvimento, preocupações sociais e ambientais dominaram o congresso internacional sobre demanda e demografia
promovido em setembro no Brasil
pela IUHF e Uniapravi, com apoio
da Abecip. A questão central é
como financiar os investimentos
destinados às metrópoles, da oferta de moradia adequada aos serviços básicos – água, esgoto, energia,
transporte. A preocupação não se
limita às nações institucionalmente fortes, mas a áreas de conflito,
como a cidade de Ramallah, objeto de uma vibrante exposição de
Lina Ghbeish, diretora da área de
hipotecas na Autoridade Palestina
para o Mercado de Capitais.

do ao Brasil, que criou a Letra
Imobiliária Garantida (LIG), o
covered bond do País, em fase
de regulamentação. No congresso de Barcelona, Filipe Pontual
ancorou um debate sobre os covered bonds no Brasil e participou do grupo de discussão em
painel em que foram abordados
os casos do Brasil, de Cingapura,
Canadá e Hong Kong.
Dan Taylor

Inserção global

O Brasil na ECBC
Interesse especial foi dedica-
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No médio ou longo prazos, há
consenso quanto à possibilidade
de as LIGs ocuparem um papel
destacado no mercado brasileiro
de capitais. Mas no curto prazo o
financiamento imobiliário continuará dependente dos depósitos de poupança e das Letras de
Crédito Imobiliário (LCIs), não
obstante a tendência de retirada
líquida das cadernetas, que, até
outubro, alcançou R$ 54 bilhões
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
Assembleia anual

A Abecip na ECBC
O presidente da Abecip, Octavio de Lazari Junior, e o diretor executivo da entidade, Filipe
Pontual, participaram, em setembro, do Congresso Euromoney/
European Covered Bond Council
(ECBC), no Palácio de Congressos da Catalunha, com a presença
de investidores, emissores e representantes dos bancos centrais. Ao
todo, mais de mil pessoas compareceram ao encontro, entre elas
mais de 100 associadas da ECBC
provenientes de mais de 25 países. A presença maciça no evento
é uma comprovação da pujança
do mercado de covered bonds, papéis com uma história centenária
de segurança e credibilidade.

Captação local

Filipe Pontual: o case do Brasil na ECBC

Presença global
O desenvolvimento dos covered bonds no mundo é objeto de
grande interesse, pois esses papéis têm classificação semelhante
à de títulos soberanos. Na sua história, nunca deram prejuízo aos
aplicadores, o que é de enorme
valor para os investidores institucionais. Os maiores bancos globais figuram entre os emissores
e tiveram ativa participação no
Congresso Euromoney/ECBC,
tais como Barclay’s, Deutsche,
RBS, ABN, DBVA, Citi, Credit
Agricole, Lloyd’s, Nomura e UBS.

A Abecip realizou sua assembleia anual no início de novembro, quando foram aprovadas as
contas da entidade relativas ao biênio 2014/2015 e escolhida a nova
diretoria, que será presidida por
Gilberto Duarte de Abreu Filho,
diretor de Negócios Imobiliários
do Banco Santander. Eleito para
um mandato de dois anos, Abreu
substitui Octavio de Lazari Junior.
A cerimônia de posse formal está
prevista para janeiro de 2016.
Alta e baixa
Inflação em alta – o IGP-M
deverá passar dos 10% neste
ano, marca já alcançada em outubro – e preços de imóveis e
aluguéis estáveis, em termos nominais. Ou seja, em termos reais, o mercado ficou mais favorável para os consumidores. Se
os índices de preços de 2016 de
fato cederem, como projetam
os analistas, os mercados têm
maior possibilidade de reagir.

H

abitação popular

Desafios na criação de novos
instrumentos de fomento
Roberto Abdalla
Diretor da Cobansa
Cia. Hipotecária
Produzir habitação sempre foi a receita para gerar desenvolvimento, emprego, renda e melhoria de qualidade
de vida da população. Num período
de escassez de recursos, a Habitação
de Interesse Social (HIS) se apresenta como uma
forma de política anticíclica de eficiência e menor
dispêndio, complementando os objetivos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema
de Financiamento Imobiliário (SFI). A experiência
acumulada pela Cobansa na área popular tem várias décadas, alcançou 450 municípios e propiciou
parcerias com os programas governamentais para a
moradia neste verdadeiro desafio de levar a habitação popular para os lugares mais remotos, principalmente porque tais programas foram e continuam sendo os principais voltados diretamente para a
solução habitacional para a baixa renda em pequenos municípios. Entre tais programas destaquem-se
o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse
Social (PSH), a Oferta Pública de Recursos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e outros
na esfera dos governos estaduais. São operados
principalmente por instituições financeiras privadas, que geraram expertise sem igual nesse longo
período de operação.
Este texto trata da problemática da solução habitacional para os municípios de pequeno porte e
da contribuição do setor privado no encaminhamento de soluções para enfrentar o desafio.
Os programas abordados estão voltados, na
maior parte, para as cidades de pequeno porte, com
uma população não superior a 100 mil habitantes.
Esse grupo de cidades abrangidas pelos programas
sociais tem peso considerável tanto na quantidade
quanto no déficit habitacional brasileiros. Os municípios com menos de 100 mil habitantes corres-

pondem a 94,63% do total, a 44,31% da
população e a 65,62% do déficit habitacional, enquanto os municípios com menos de 50 mil habitantes correspondem a
88,55% do total de municípios, a 32,63%
da população e a 55,70% do déficit habitacional
brasileiros.
Em que pese a participação no déficit habitacional, a destinação de recursos para programas habitacionais não sempre segue a prioridade esperada.
Considerando como exemplo o Programa Minha
Casa Minha Vida 1, o valor de orçamento com foco
nos municípios abaixo de 50 mil habitantes equivale a 5,1% do orçamento total, desproporcional à
sua participação no déficit, que é de 55,70%.
A aplicação de recursos na área habitacional,
além da melhoria da qualidade de vida, gera emprego e renda e ajuda a fixar a população local,
evitando-se assim o estrangulamento de metrópoles
impactadas pelo crescimento desordenado.
Considerando somente os programas habitacionais distribuídos mais recentemente, a estatística
que apresentamos na Tabela 1, originada em 2002,
demonstra que os valores aplicados em programas
habitacionais estruturados e voltados em sua maioria aos pequenos municípios são bastante reduzidos, vis-à-vis o déficit geral registrado.
Apesar do pequeno orçamento disponível em
face da demanda apresentada, é considerável a
produtividade gerada em função da modelagem da
operação, das parcerias e de outros aspectos. Tomando-se como exemplo os valores ofertados para a
produção da unidade habitacional nos municípios
de menor porte, comparados com o ofertado nos
programas para municípios de maior porte, verifica-se que os valores da oferta pública 2, hoje em R$
25 mil, e que poderão chegar no futuro a R$ 35 mil
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por unidade, comparados com os valores do
PMCMV FAR (Fundo
de Arrendamento Residencial), em que pesem
os custos maiores de terreno e outros inerentes
a empreendimentos de
maior porte, é 56,14 %
menor.
A diferença se explica, em geral, pelo maior
número de agentes que
operam junto aos pequenos municípios e
com foco na formação
de parcerias. Em resumo, trata-se de fazer mais com menos, gerando dispêndio menor de recursos públicos.
Os municípios, principalmente os de menor
porte, têm como características a carência de quadros técnicos, notadamente para elaborar projetos,
buscar alternativas, soluções, pesquisas, etc.
Outro ponto a destacar é que os instrumentos do Estatuto das Cidades e de novos institutos
que regem a matéria – notadamente vindos com
o PMCMV, e versam sobre a regularização fundiária, fator que permitiria acelerar a oferta de áreas
a custos mais baixos – são minimamente utilizados,
principalmente por falta de conhecimento técnico
sobre o assunto nos municípios. Nesse quesito des-

taque-se a possibilidade
de usar os institutos da
concessão de direito
real de uso e a concessão de uso. Em ambos, a
administração transfere
o uso de terreno, não se
mencionando a transferência de domínio, por
um tempo determinado
ou indeterminado, oneroso ou gratuito, com
o compromisso do concessionário de destiná-lo estritamente aos fins
previstos na regulamentação.
Outro ponto a destacar – e que propiciaria agilidade e redução de custos – é a formação de parcerias com outros municípios, a formação de Parcerias
Público-Privadas (PPP) na geração de empreendimentos e a constituição de fundos municipais para
a realimentação de programas habitacionais que
ainda são pouco desenvolvidos. Estas ações permitiriam combinar melhor políticas públicas com
interesses empresariais, com vistas a resultados comuns. A baixa utilização decorre principalmente
da carência técnica e da menor disponibilidade de
competências multidisciplinares, principalmente
nos municípios de menor porte.
Os agentes financeiros privados com atuação

Parcerias entre os poderes
públicos e instituições
privadas permitem oferecer
moradia à população de baixa
renda em municípios de
pequeno porte, com até
100 mil habitantes, onde se
concentra o déficit de unidades

Quadro 1
Principais Operações Habitacionais de Menor Porte
Ano / Qtd

PSH

PMCMV Entidades

FDS

PCMV Rural

PMCMV Oferta Pública

Total

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

18.213
28.349
59.155
43.012
33.484
19.775
48.581
32.556
283.125

310
6.636
2.641
5.027
12.959
22.439
9.338
59.350

151
108
4.704
1.574
117
1.793
12.587
21.034

-

67.000
107.332
174.332

18.213
28.349
59.155
43.012
33.635
19.883
53.285
101.540
13.875
15.765
165.205
62.821
53.102
16.521
684.361

100
7.122
11.331
40.259
49.862
30.663
7.183
146.520

PSH - Programa de subsídio á habitação de interesse social
PMCMV Entidades - Destinados à associações, movimentos sociais etc.
PMCMV Rural - Destinado a intervençoes em area rural
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social
PMCMV Oferta Pública - Destinada a municípios menores de 50 mil habitantes
Fonte: Caixa, Mcidades e Cobansa
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Quadro 2
nas áreas de inteà habitação de
Comparativo Defícit Habitacional x Porte do Município e População
resse social, além
qualidade.
Déficit Habitacional
de cumprir o paComo exemPopulação
%
% déficit
Absoluto (un.)
pel de instituição
plo da busca de
Brasil
201.032.000
100
5.430.000
100%
financeira, agem
novos modelos
Abaixo de 50 mil hab.
65.586.699
32,63
3.024.357
55,70%
como catalisadode estruturação
Abaixo de 100 mil hab.
89.098.316
44,32
3.563.071
65,62%
res, suprindo a
de operações de
Fonte: Fundação João Pinheiro e IBGE
carência técnica,
HIS, há os tragerando novas
balhos em curcompetências locais, estruturando operações de
so no grupo de trabalho Conacap, da Abecip. Na
forma a viabilizar a contento a geração de habitação
Conacap foi criado um modelo em que os agentes
digna e integrada para a população e, principalmenprivados atuam na produção de empreendimentos,
te, procurando deixar um legado de conhecimento
utilizando-se de novos instrumentos de mercado
para novas ações de desenvolvimento urbano.
na geração de funding (títulos vinculados à operaSe por um lado o município possui deficiências
ção), com apoio oficial via redução de taxas. Após a
técnicas, por outro menores intervenções e a pluprodução, as unidades são adquiridas por meio de
ralidade de agentes propiciam vantagens na geraprogramas governamentais e repassadas ao benefição de competências na área de assistência técnica,
ciário, desonerando assim os entes governamentais
aproveitando também os recursos governamentais
dos riscos de produção e propiciando mais agilidadisponibilizados para o trabalho.
de ao processo de entrega.
Outra vantagem do tamanho das intervenA produção habitacional nos pequenos muções e da pluralidade de agentes é atuar onde as
nicípios, além de reduzir o déficit habitacional
intervenções maciças não atuam, entre as quais a
e gerar desenvolvimento, alimenta toda a cadeia
melhor inserção urbana das habitações, o melhor
produtiva local, pois, em virtude do tamanho das
aproveitamento dos serviços e da infraestrutura urintervenções, as empresas são geralmente locais e
bana já disponível e até propiciando intervenções
abastecidas por comércio local ou das proximidaindividuais, geralmente em áreas de propriedade
des, desenvolvendo e estruturando esse nicho de
das famílias. Em todos os casos, é possível gerar
mercado. Ressalte-se ainda a fixação das pessoas
melhor qualidade de vida e maior fixação da poem seus locais de origem, evitando-se o crescimenpulação no local.
to desordenado das metrópoles e o caos social deOs desafios futuros são expressivos, além de
corrente.
acentuados pela situação macroeconômica, os altos
É fundamental o desenvolvimento da política
custos dos recurhabitacional dos
sos e a escassez
municípios
de
deles. Mas, como
forma integrada,
costuma ocorrer
utilizando de forem tempos de crima inteligente os
se, vários setores
benefícios dispoda área financeiníveis nos diverra buscam novas
sos
programas
alternativas para
habitacionais,
ampliar as fontes
complementande recursos e o
do com parcerias
número de agene envolvimento
tes financiadores.
das comunidaO resultado é redes, atendendo
duzir os riscos na
assim à demanesfera oficial, otida das diversas
mizar a distribuifaixas de renda
ção de recursos
da
população,
e de produtos e
com habitação
melhorar as ensustentável e de
tregas, com vistas
qualidade.
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O SBPE em números
Recursos
Participação dos Ativos out.15
9%
Poupança SBPE

Variação dos Ativos - Out.2015 / Out.2014

13%
Títulos Públicos

11,5%

10,6%

8,5%

2%
Depósitos
à Vista

3%
Poupança
Rural

-1,8%

51%
FIFs

22%
Títulos Privados

FIFs

Poupança
Rural

Poupança
SBPE

1 – Caderneta de poupança X outras aplicações – Saldo/Patrimônio em final de mês
Meses
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15

Poupança
SBPE
508.272
514.772
522.344
520.702
518.719
512.302
510.116
507.704
503.757
504.610
500.781
498.686
498.993

Poupança
rural
139.231
138.956
140.384
140.075
139.471
137.989
138.193
141.069
142.805
143.636
144.336
145.363
145.854

4,8%

Títulos privados
poder do público
1.118.555
1.125.369
1.134.233
1.142.078
1.151.600
1.151.727
1.178.589
1.194.905
1.199.380
1.211.809
1.218.523
1.225.047
1.237.289

Títulos
Privados

Títulos
Públicos

Valores em R$ milhões

FIF's
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
2.855.959
2.866.553
2.884.893
2.911.443

Tít. Púb.(SELIC)
Est. Mun.
706.021
717.512
673.649
713.487
717.335
770.412
761.696
771.854
797.277
771.574
795.176
778.651
765.883

-15,2%
Depósitos
à vista

Depósitos
à vista
154.638
162.693
172.455
158.231
156.061
152.866
145.802
145.294
146.292
137.520
136.703
134.264
131.073

Fontes: ABECIP, ANBIMA e Banco Central do Brasil		

2 – Evolução do saldo das cadernetas SBPE
Meses
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15

Saldo
R$ milhões
508.272
514.772
522.344
520.702
518.719
512.302
510.116
507.704
503.757
504.610
500.781
498.686
498.993

Variação no mês
R$ milhões
%
4.319
6.500
7.572
(1.641)
(1.983)
(6.417)
(2.186)
(2.412)
(3.946)
853
(3.828)
(2.095)
307

0,86
1,28
1,47
(0,31)
(0,38)
(1,24)
(0,43)
(0,47)
(0,78)
0,17
(0,76)
(0,42)
0,06

Variação acumulada no ano
R$ milhões
%
41.483
47.983
55.555
(1.641)
(3.624)
(10.042)
(12.227)
(14.640)
(18.586)
(17.734)
(21.562)
(23.658)
(23.351)

8,89
10,28
11,90
(0,31)
(0,69)
(1,92)
(2,34)
(2,80)
(3,56)
(3,40)
(4,13)
(4,53)
(4,47)

Variação %
Em 12 meses
13,35
12,84
11,90
10,81
9,31
7,04
6,17
4,67
2,76
1,79
0,26
(1,05)
(1,83)

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil

Jun.2015

3- Contas de Poupança: Distribuição do saldo depositantes por faixa de valor			
Faixa de
Valor em R$
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

Fonte: Banco Central do Brasil / FGC
58 - SFI

Saldo
R$ milhões
1.110
3.980
5.693
39.031
112.328
54.227
425.921
642.291

% por faixa
0,17
0,62
0,89
6,08
17,49
8,44
66,31
100,00

Número de clientes
% acumulado
0,17
0,79
1,68
7,76
25,24
33,69
100,00

Milhares

79.788
16.090
7.810
15.905
10.923
2.219
4.690
137.425

% por faixa
58,06
11,71
5,68
11,57
7,95
1,62
3,41
100,00

% acumulado
58,06
69,77
75,45
87,02
94,97
96,59
100,00

O SBPE em números
Aplicações

4 - SBPE: Distribuição de contratos por valor de prestação

Número de contratos - Jun./2015

Unidades

% por faixa

% acumulado

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

1.847
3.934
14.264
25.956
37.054
50.955
62.057
228.303
1.416.345
1.840.715

0,10
0,21
0,77
1,41
2,01
2,77
3,37
12,40
76,95
100,00

0,10
0,31
1,09
2,50
4,51
7,28
10,65
23,05
100,00

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil

1.250
1.150
1.050
950
850
750
650
550
450
350

Contratacões acumuladas em 12 meses

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

jul/15

out/15

jan/15

em R$ bilhões

Unidades

abr/15

jul/14

out/14

jan/14

abr/14

jul/13

out/13

jan/13

abr/13

jul/12

out/12

abr/12

jan/12

em mil unidades

Valor da Prestação
mensal em R$

R$ Bilhões

Exclusive contratos em poder da Emgea

5 - SBPE: Contratos ativos por data de assinatura
Número de contratos
Data de assinatura

Âmbito do SFH

Mai.2015

Ago.2015

Set.2015

Out.2015

1.753.942

1.750.413

1.749.248

1.755.314

18.942

17.986

17.829

16.957

16.869

16.713

1.722.018

1.729.036

1.736.113

1.733.456

1.732.379

1.738.601

197.993

199.607

200.327

190.187

190.855

191.990

1.938.953

1.946.629

1.954.269

1.940.600

1.940.103

1.947.304

Set.2015

Out.2015

Carteira Hipotecária
Total

Jul.2015

1.747.022

Até 23.6.98
Após 24.6.98

Jun.2015

1.740.960

‘Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil

6 - SBPE: Distribuição dos contratos ativos por região geoeconômica
Regiões
Geoeconômicas

Número de contratos

Norte

Nordeste
Sudeste
Sul

Centro-Oeste
Brasil

Mai.2015

Jun.2015

248.141

249.528

70.694

71.123

Jul.2015

71.453

250.948

Ago.2015

70.143

250.313

70.132

251.448

1.026.985

1.031.335

1.035.142

1.034.391

1.032.899

207.477

208.475

209.341

199.485

198.438

385.656

1.938.953

386.168

1.946.629

387.385

1.954.269

386.268

1.940.600

387.186

1.940.103

70.457

252.855

1.036.251
388.425
199.316

1.947.304

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil 		

7 - SBPE: Unidades financiadas e valores contratados
Meses
out/14
nov/14
dez/14
Total 2014
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15

Unidades financiadas

Valores em R$ milhões

Construção

Aquisição

Total

Construção

Aquisição

Total

11.840
11.194
16.495
163.316
10.321
9.030
7.238
10.560
7.029
8.300
11.086
11.785
8.526
8.215

34.338
30.252
33.109
375.031
33.371
19.851
29.678
34.021
13.244
17.300
16.886
16.391
16.512
12.182

46.178
41.446
49.604
538.347
43.692
28.881
36.916
44.581
20.273
25.600
27.972
28.176
25.038
20.397

2.575
2.332
3.238
31.404
1.928
1.951
1.702
1.882
1.982
1.816
1.997
2.018
1.551
1.593

7.601
6.660
7.397
81.450
7.207
4.497
6.785
7.366
3.608
4.059
3.960
3.849
3.860
3.107

10.177
8.992
10.635
112.854
9.135
6.448
8.488
9.249
5.590
5.874
5.957
5.867
5.411
4.700

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil
SFI - 59
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Um balanço
positivo
Octavio de Lazari
Junior
Presidente
da Abecip
A revolução normativa e operacional do crédito imobiliário iniciada
nos anos 1990 alcançou seu ponto mais
alto nesta década, em especial no biênio 2013/2014, quando foram quebrados todos os recordes históricos da
atividade. Graças à solidez e ao avanço dos marcos
jurídicos do setor, os ajustes decorrentes da recessão não afetaram a higidez do SFH e do SFI.
Esses sistemas estarão prontos para retomar fôlego tão logo o País saia da recessão e comece um
novo ciclo de crescimento, baseado numa questão
concreta – o reforço dos mecanismos de captação
de recursos – e numa questão abstrata – a volta da
confiança. Esta, no entanto, depende de fatores fora
do alcance das empresas e dos mutuários, tais como
a segurança no emprego, na renda e na recuperação do poder aquisitivo dos salários, ameaçado pelo
maior patamar de inflação em quase duas décadas.
Cerca de 1,9 milhão de unidades foi financiado pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo no quadriênio 2012 a 2015, com destaque para as 538,3 mil relativas a 2014, recorde
histórico do SBPE. O volume de empréstimos do
período foi próximo de R$ 380 bilhões. A relação
crédito imobiliário/PIB elevou-se a 9,7%. Era bem
diferente uma década atrás: no quadriênio 2002
a 2005, foram financiados apenas 180 mil imóveis
em montante próximo de R$ 12 bilhões. A expansão do crédito imobiliário estará assegurada pelo
aumento dos limites do SFH, no qual se permite
financiar até R$ 750 mil por unidade, valor revisto
em 2013 e novamente em estudos, para elevação.
Tão importante como os números é o avanço
institucional da atividade. A Lei 13.097/2015 deu
origem a dois institutos relevantes para o crédito
imobiliário. O primeiro é a criação da Letra Imobi-

60 - SFI

liária Garantida (LIG), o covered bond
brasileiro, que se destina a prover o fluxo constante de capital para o crédito
imobiliário em momento de enfraquecimento dos depósitos de poupança. O
segundo foi o estabelecimento da concentração dos ônus na matrícula do imóvel nos
Cartórios de Registro de Imóveis, em discussão
desde a década passada.
A rapidez das operações também será promovida pelo registro eletrônico dos contratos de financiamento imobiliário, assegurado pelos provimentos 11 e 37 da Corregedoria de Justiça do TJSP.
A qualidade e a segurança do crédito imobiliário são fortalecidas pela certificação, estendendo-se
a 15 mil correspondentes bancários por intermédio da categoria CA-300, desenvolvida na Abecip.
As oscilações de preço dos imóveis exige mais
atenção com a qualidade das garantias, reforçando a importância da criação do Índice Geral de
Mercado Imobiliário (IGMI-R), desenvolvido pela
FGV. O indicador proverá informações a financiadores, financiados e intermediários em geral.
Com o aperfeiçoamento do instituto da alienação fiduciária de bem imóvel e a solução para
problemas ainda existentes do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), o terreno
para a retomada está aplainado.
O setor imobiliário, no geral, e o crédito imobiliário, em particular, operam no longo prazo e dependem de estabilidade. Esta deriva de segurança
normativa, regras estritas de conduta e mecanismos
compensatórios para financiadores e mutuários.
Sob todos esses aspectos o balanço dos últimos
anos é muito positivo. Mas não há como dissociar
os sistemas de crédito imobiliário dos aspectos macroeconômicos, como mostra a história.

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

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!

As Certificações ABECIP estão também abertas aos
demais profissionais e universitários.
Acesse o site da ABECIP, faça sua inscrição, agende sua
prova e garanta o futuro do seu sucesso profissional!
PROGRAME-SE PARA FAZER SUA CERTIFICAÇÃO ABECIP!

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

PRODUTOS DIFERENCIADOS PARA
INVESTIDORES. SOLUÇÕES INOVADORAS
PARA TOMADORES DE RECURSOS.
Compra de recebíveis imobiliários residenciais, comerciais, de loteamento e de shopping center.
Operações estruturadas incluindo Built-to-Suit, Sale-and-Lease Back e desimobilização.
Estruturação, emissão e distribuição de CRI e CRA.
Estruturação e gestão de Fundos de Inves mento Imobiliário e Fundo de Inves mento em Direitos Creditórios.

O pioneirismo e a ampla contribuição para a estruturação
do mercado secundário de recebíveis imobiliários fazem da
CIBRASEC a companhia que mais entende de securi zação
no Brasil, provendo a seus clientes soluções integradas
e cria vas em crédito estruturado e securi zação.
A CIBRASEC é uma das maiores securi zadoras do país,
com R$ 18 bilhões de Cer cados de Recebíveis
Imobiliários (CRI) emi dos e par cipação de mercado
de 22%. Com sólido grupo de acionistas composto pelos
principais bancos brasileiros além de organismos
mul laterais estrangeiros, a CIBRASEC possui Ra ng
A+(bra) Fitch Ra ngs, con rmando sua alta qualidade
de crédito e elevada capacidade de pagamento
dos compromissos nanceiros.

Avenida Paulista, 1439 - 2ª Sl.
Bela Vista São Paulo SP CEP 01311-200
Tel.: 55 11 4949 3000
Fax: 55 11 4949 3011
www.cibrasec.com.br

