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Editorial

Numa conjuntura de dificuldades 
que se segue à fase de notável 
crescimento, o crédito imobiliário 
exibe sinais vitais relevantes, 
como a baixíssima inadimplência 
devida ao esforço das famílias 
para alcançar e preservar a 
moradia própria.

Olhando de frente os problemas  - Pág. 2
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O presidente da Abecip, 
Octavio de Lazari Junior, e o 
presidente recém-eleito para 
o biênio 2015/2017, Gilberto 
Duarte de Abreu Filho, falam 
da revolução do crédito 
imobiliário nos últimos anos e 
das perspectivas para o futuro.

O financiamento imobiliário 
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Capa
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IUHF e da Uniapravi, com o 
apoio da Abecip, em que se 
discutiu o papel do crédito 
imobiliário como instrumento 
de desenvolvimento das cidades. 
Foi um dos mais importantes 
encontros internacionais do 
crédito imobiliário em 2015.
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No 12º ano de sua edição, o 
Prêmio Abecip de Jornalismo 
foi um momento de destaque 
na vida do crédito imobiliário, 
com a homenagem a dezenas 
de profissionais de Imprensa.  
Simultaneamente, foi entregue 
o 1º Prêmio Lares Abecip Secovi 
- SP Soluções para o Mercado de 
Trabalho e Crédito Imobiliário.

O crédito imobiliário na Imprensa - Pág. 26

Conjuntura
Esgotou-se um ciclo de crédito 
excessivo, em que o governo 
endividou-se demais, assinala 
o professor titular da FEA-USP 
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Rumos
A revolução normativa e 
operacional do crédito 
imobiliário alcançou seu ponto 
mais alto nos últimos anos – 
em 2013/2014, foram batidos 
todos os recordes históricos. 
A fase de ajustes decorrente 
da recessão encontra sistemas 
de financiamento (SFH e SFI) 
hígidos, prontos para um novo 
ciclo de crescimento a partir 
do reforço dos mecanismos de 
captação de recursos, enfatiza o 
presidente da Abecip.
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– questão pacificada no mundo 
desenvolvido, pois se baseia 
em fundamentos matemáticos 
– ainda é discutida no Brasil, 
daí a importância da audiência 
pública no STJ marcada para 
fevereiro que poderá dar ponto 
final ao problema, deixando 
claro que a Tabela Price e 
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Os presidentes da Abecip 
– Octavio de Lazari Junior, com 
mandato até novembro, e Gil-
berto 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 relevan-
tes, como a baixíssima inadim-
plência devida ao esforço das fa-
mílias para preservar a moradia 
própria. Em entrevistas à Revista 
do SFI, os dirigentes da entidade 
definem os aspectos centrais da 
política do financiamento imo-
biliário e de seus desafios numa 
conjuntura delicada de juros 
elevados que preocupa os toma-
dores de recursos. Um balan-
ço 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 maté-
ria de capa trata das lições da 
assembleia anual da Internatio-
nal Union of Housing Finance 
(IUHF) e da Unión Interame-
ricana para la Vivienda (Unia-
pravi), realizada no Rio, em se-
tembro, com o apoio da Abecip 
– o vice-presidente Nylton Vello-
so Filho foi eleito para presidir a 
Uniapravi. O encontro avaliou 
aspectos demográficos e urba-
nos 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 imobili-
ário mostrou-se, mais uma vez, 
substancial, como se viu na 12ª 
edição do Prêmio Abecip de 
Jornalismo, para o qual concor-
reram mais de uma centena de 
trabalhos. Esse interesse também 
esteve presente no 1º Prêmio 
Lares Abecip Secovi - SP de solu-
ções para o mercado de trabalho 
e o crédito imobiliário.

O economista Marcelo Cy-
priano, estudioso de temas imo-
biliários, enfatiza a necessidade 
de novas fontes para o financia-
mento do setor, dados os saques 
nas cadernetas de poupança e a 
certeza de retomada, dado o dé-
ficit de moradias. E Roberto Ab-
dalla mostra que programas de 
habitação social, como o PSH, 
podem ter papel anticíclico ao 
permitir a construção de imó-
veis para baixa renda nas cida-
des 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 crédi-
to e endividamento público. 

Teotonio Costa Rezende 
volta a um tema sensível para o 
SFH – a contabilização dos juros 
dos contratos de mútuo habita-
cional. Espera-se que audiência 
pública do Superior Tribunal de 
Justiça, em fevereiro, consagre os 
princípios universais da matemá-
tica, pondo fim à “indústria de li-
minares” que encarece o crédito 
imobiliário, prejudicando finan-
ciadores e mutuários. 

Olhando de frente 
os problemas

eDitoriaL
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ntrevistas

O financiamento 
imobiliário em pauta

Em um momento complexo 
para a vida nacional e de ajuste 
do crédito imobiliário após um 
período de sucessivos recordes 
históricos, a Associação Brasilei-
ra das Entidades de Crédito Imo-
biliário e Poupança (Abecip) 
promoveu sua assembleia geral 
anual, em 6 de novembro, ele-
gendo a diretoria para o biênio 
2015/2017. A nova diretoria será 
presidida por Gilberto Duarte de 
Abreu Filho (Santander), tendo 
como vice-presiden-
tes Altair Antônio de 
Souza (Bradesco), 
Cristiane Magalhães 
Teixeira Portella 
(Itaú), Nelson Anto-
nio de Souza (Caixa 
Econômica Federal), 
Rodrigo Monteiro de 
Barros (Santander), 
Jaime P. Chiganças 
(HSBC), Daniella 
Delfino (Citibank), 
Marco Antonio An-
drade de Araújo 
(BMB), Hamilton Ro-
drigues da Silva (Ban-
co do Brasil), Ademar 
Citolin (Banrisul), 
José de Castro Ne-
ves Soares (Poupex), 
Nylton Velloso Filho 
(Economisa), Onival-
do Scalco (Cibrasec) 
e Roberto Sérgio Ab-
dalla (Cobansa).

Nas entrevistas que se seguem 
nas próximas páginas, Octavio de 
Lazari Junior, presidente da Abe-
cip 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 for-
ma de financiamento imobiliá-
rio, haja vista o esgotamento do 
crédito direcionado. O objetivo é 
desenvolver fontes típicas de mer-
cado, que serão viáveis tão logo a 
inflação comece a ceder e, assim, 
abra espaço para uma redução de 
juros, algo essencial nas opera-
ções de longo prazo. 

E

Octavio de Lazari Jr. e Gilberto Duarte de Abreu Filho: sucessão na Abecip
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Lazari Junior: trabalho de equipe
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Ao final de quatro anos à 
frente da Abecip, o economis-
ta Octavio de Lazari Junior, 52 
anos, coloca o aumento do peso 
político da entidade como uma 
das principais conquistas de sua 
gestão. Avanços importantes fo-
ram alcançados no período gra-
ças à constante interlocução com 
o governo e os outros atores do 
mercado imobiliário brasileiro, 
enfatizou Lazari, diretor geren-
te do Bradesco. “Uma das prio-
ridades foi fazer que a Abecip 
fosse de fato reconhecida como 
entidade muito presente no dia-

-a-dia do crédito imobiliário, 
buscando as melhores práticas, 
as melhores alternativas para 
crescer”. Lazari lembra: “Encon-
tramos uma série de obstáculos, 
mas também encontramos um 
País que estava apresentando 
taxas de juros controladas, pe-
queno desemprego, inflação 
controlada. Tudo acabou servin-
do de pano de fundo para que 
se pudesse fazer o trabalho que 
fizemos aqui na Abecip”.

A seguir, os principais tre-
chos da entrevista de Octavio de 
Lazari Jr. a Marcos Garcia:

 Revista do SFI – O mercado 
imobiliário já superou seu mo-
mento 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 pro-
jeto 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 re-
troalimentar. Neste ano os lança-
mentos caíram em quase 40%, 
chegando a 50% em alguns luga-
res, 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 can-
teiro de obra, contratar mestre de 
obra, carpinteiro. Isso não se faz 
da noite para o dia e é um proces-
so de maturação um pouco mais 
longa.

Ou seja, se houver uma reto-
mada do crescimento econômi-
co, 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-

“Evitar os riscos futuros”
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mais, a oferta era muito pequena, 
a demanda era mais alta porque a 
taxa de juros estava baixa, a gente 
estava fazendo financiamento. Se 
não houver mudanças logo, po-
deria acontecer uma situação até 
um pouco mais acentuada do que 
naquela época, de não ter oferta, 
a demanda se recuperar rapida-
mente, as pessoas podem estar 
empregadas e você poderia ter aí 
uma subida de preço indesejada. 
Então seria importante que essa 
parada não durasse dois ou três 
anos seguidos, porque depois é 
difícil recuperar a velocidade e a 
marcha dessa cadeia. 
Em 2015, o mercado 
já está perdido, mas 
se em 2016, mesmo 
que no segundo se-
mestre, se conseguir 
observar uma recu-
peração, com lança-
mentos acontecendo, 
a própria cadeia vai se 
retroalimentar e não 
vamos enfrentar esse 
problema ou dificul-
dade transitória.

Para o setor voltar a 
produzir é a demanda que 
tem que sair na frente ou o 
mercado?

A demanda. Acho que, 
apesar de todas as dificul-
dades vividas agora – pelo País e 
pelo crédito imobiliário, em espe-
cial –, quando houver a retoma-
da, ocorrerá num patamar mais 
elevado. Saímos de R$ 2 bilhões 
de financiamentos imobiliários 
ao ano, há dez anos, e fechamos 
perto de R$ 100 bilhões de crédi-
to imobiliário. Tivemos uma cur-
va de aprendizado importante e a 
retomada vai se dar em patama-
res bem superiores, de 70, 80, 90 
bilhões de reais ao ano. Mas exis-
tem quatro pilares fundamentais 
do crédito imobiliário, não só no 
Brasil, mas no mundo inteiro: 

uma taxa de juros razoável, um 
nível de emprego alto, confiança 
do consumidor e inflação con-
trolada. Na medida em que esses 
quatro pilares se recuperem, no 
ano que vem ou em 2017, não 
sei, o espírito empreendedor será 
retomado. O empresário ganha 
confiança para lançar empreen-
dimentos novamente e as pessoas 
vão voltar. Então esse ciclo vai se 
retroalimentar naturalmente.

   
Que balanço faz do mercado 

nos quatro anos em que esteve à 
frente da Abecip?

Quando assumi, no começo 
de 2012, no que se refere à enti-
dade, a gente já vinha trabalhan-
do numa série de iniciativas para 
melhorar o crédito imobiliário 
no Brasil, mas uma das priorida-
des foi fazer que a Abecip fosse 
de fato reconhecida pelo mer-
cado financeiro, por todos seus 
atores – construtoras e incorpo-
radoras, governo, órgãos regula-
dores e pessoas, os consumidores 
–, como uma entidade de fato 
muito presente no dia-a-dia do 
crédito imobiliário, buscando as 
melhores práticas, as melhores al-

ternativas para que o crédito imo-
biliário pudesse crescer da forma 
que a gente gostaria. Encontra-
mos uma série de obstáculos, mas 
também encontramos um País 
que apresentava taxas de juros 
controladas, pequeno desempre-
go, inflação controlada. Tudo ser-
viu de pano de fundo para que se 
pudesse fazer o trabalho feito na 
Abecip. A partir daí as coisas co-
meçaram a ocorrer: nunca estive-
mos 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 imobi-
liário e o próprio mer-
cado. E a entidade 
sempre esteve pronta 
para atender a todas 
essas demandas e po-
der explicar, esclare-
cer. O crédito imobili-
ário não é algo muito 
próximo das pesso-
as. 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.

Refere-se à busca de 
peso político...

Tudo isso para se ter uma re-
presentação mais efetiva. Acho 
que a Abecip conseguiu nesses 
quatro anos uma projeção muito 
importante e se tornou uma asso-
ciação ainda mais bem vista e im-
portante e que em todo momen-
to e lugar o crédito imobiliário 
fosse ouvido, que o governo ou-
visse, 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 crédi-
to imobiliário no Brasil. Entendo 
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“Há quatro pilares do crédito
imobiliário, no Brasil e no mundo:
juro baixo, emprego alto,
confiança e inflação controlada”.
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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 publica-
das 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 regulató-
rio do crédito imobiliário brasi-
leiro, que se consolidou. Além do 
arcabouço jurídico da alienação 
fiduciária, criou-se a Letra Imo-
biliária Garantida (LIG), que é 
um papel mundialmente reco-
nhecido, 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 pou-
pança. Acho que foi importante 
o papel da Abecip na criação da 
LIG e na sábia decisão do gover-
no de ouvir-nos sobre como ela 
deveria ser constituída e formata-
da, para que de fato pudesse ser 
colocada no mercado. Hoje, ape-
sar de o juro estar alto e não ha-
ver appeal para colocar a LIG no 
mercado, ela está pronta, como 
um papel com características in-
trínsecas importantes para que o 
crédito imobiliário possa ter um 
funding alternativo, que não de-
penda só da poupança.

Nesses quatro anos houve 
também avanços no campo buro-
crático?

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 financei-
ro, garantindo estatísticas mais 
apuradas, que tipo de imóvel está 
sendo financiado, que imóveis as 
pessoas estão procurando, quan-

tos quartos, quantos banheiros, 
localização, preço médio de ven-
da, preço de m2, quantas vagas de 
garagem. Tudo para que se tenha 
informações estatísticas impor-
tantes até para ajudar o setor da 
construção civil no tipo de pro-
duto que está sendo mais procu-
rado, por exemplo. É importante 
também para as autoridades or-
çamentárias fazerem toda a gama 
de trabalhos necessários para pre-
servar a saúde do setor de finan-

ciamento imobiliário no 
Brasil, distante de proble-
mas que tivemos no passa-
do, de inadimplência alta, 
retomada de imóveis e tudo 
o mais que acabou destruin-
do o setor há 20 anos. To-
das essas regulamentações, 
regulações e resoluções 
implantadas pelo BC certa-
mente vão servir para que o 
crédito imobiliário no Bra-
sil seja muito mais seguro 
e a gente não fique sujeito 
a dificuldades como as que 
aconteceram nos Estados 
Unidos, ou a valorização de-
senfreada 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 buro-
cracia 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 Transmis-
são de Bens Imóveis), de-
pois levar o processo todo 
para o Registro de Imóvel, 
que entregava um proto-
colo para buscar 15 dias 
depois... Se tivesse algum 
erro naquele contrato, pre-
cisava ser arrumado, voltar 
ao banco, depois voltar ao 
cartório, esperar mais 15 
dias. Era uma burocracia 
terrível, em que todos os 
atores perdem. O compra-
dor perde porque precisa 
mudar logo, pois está pa-
gando aluguel; a empresa 
perde porque está pagan-
do juros ao banco por uma 

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

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 
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operação que poderia já estar re-
solvida; 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 ele-
trônico, o banco vai enviar tudo 
ao Registro de Imóveis e, em cin-
co dias, você tem o contrato regis-
trado, seguro, sem risco de frau-
des. É um avanço, um marco na 
história do crédito imobiliário do 
Brasil, que estará pronto em 2016 
para efetivamente estar ope-
rando em 2017.

Ficou mais fácil o acesso 
ao crédito imobiliário...

  Teve também a concen-
tração do ônus na matrícu-
la, 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 cer-
tidões. A partir da consoli-
dação do ônus da matrícula, 
quem comprou um imóvel 
que não tem ônus nenhum 
é um comprador de boa-fé, 
portanto não vai sofrer ne-
nhuma imputação jurídica, 
mesmo que o vendedor ve-
nha 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 pou-
pança. A Abecip teve participação 
fundamental junto ao governo 
para que a mudança fosse a me-
nor possível, sem grandes impactos 
para o poupador, que este pudesse 
entender claramente as mudanças. 

Houve sabedoria por parte de to-
dos os envolvidos, que não permiti-
ram que a mudança afetasse a vida 
de quem tem a poupança como 
sua aplicação financeira. Foi de ex-
trema valia para que não houvesse 
uma corrida de saques nas cader-
netas de poupança.

Mas houve perdas...
A partir de 2014, a gente 

passou a viver um momento de 
maior dificuldade no crédito 
imobiliário, inclusive com a au-

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 pudes-
se continuar concedendo finan-
ciamento sem a necessidade de 
paralisar ou fechar as carteiras 

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

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 re-
solver isso em pouco tempo quan-
do há tantos atores envolvidos. A 
burocracia do crédito imobiliá-
rio precisa ser diminuída, a tec-
nologia tem que fazer parte das 
operações do crédito imobiliário 
e para que sejam mais céleres e 
seguras para todas as partes en-
volvidas, apesar de haver outros 
instrumentos de captação de re-
cursos para o crédito imobiliário. 
É importante que esse mercado 
amadureça, que o Brasil desen-
volva um mercado secundário 
para compra de títulos, que o 
investidor estrangeiro tenha se-
gurança para comprar esses tí-
tulos 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, segurado-
ras, fundos de investimentos... 
Isso depende da regulação e da 
implementação do mercado se-
cundário no Brasil.  Isso vai ser 
importante para assegurar liqui-
dez. De qualquer forma, muitas 
coisas estão caminhando e é im-
portante 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.

“Criar um forte mercado secundário”
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Gilberto Abreu: modelo diferente
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Mais mecanismos de mercado,
menos crédito direcionado

O crédito imobiliário necessi-
ta 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 presiden-
te eleito da Abecip para o biênio 
2015/2017, Gilberto Duarte de 
Abreu Filho, quer promover uma 
ampla discussão sobre os meca-
nismos de funding da atividade. 
“O modelo tem de ser diferente”, 

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 ocor-
ra “uma baixa das taxas de juros, 
o que está no horizonte de médio 
prazo”, enfatiza.

Aos 42 anos, engenheiro de 
produção formado pela Univer-
sidade de São Paulo com mestra-
do no Massachussetts Institute of 
Technology (MIT), nos Estados 

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 histó-
ria 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 Ju-
nior, que comandou a entidade 
no quadriênio 2011/2015. “O 
mercado imobiliário brasileiro é 
sadio”, avalia. “Quando eu vejo os 
empresários da construção ado-
tarem a cautela como norma, é 
sinal da qualidade do mercado”.

Por maior que tenha sido a ex-
pansão dos empréstimos nos últi-
mos dez anos, Abreu acredita que 
os números atuais do crédito imo-
biliário 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 crédi-
to imobiliário, da importância de 
desenvolver  as relações com os 
demais participantes do mercado, 
da demanda potencial de imó-
veis 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 existên-
cia de dinheiro farto e barato por 
muito tempo e da percepção de 
risco nulo”. 

8 - SFI
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Revista do SFI – Como vê o 
crédito imobiliário e o mercado 
imobiliário no País?

Gilberto Duarte de Abreu Fi-
lho – O mercado está num mo-
mento de impasse. O modelo é 
o do crédito direcionado, agora 
escasso. É preciso ter alternati-
vas. 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 conjuntu-
ra é parecida [com a do cenário de 
criação do modelo de crédito direcio-
nado], mas o País está mudando 
de patamar, com a perspectiva 
de juros mais baixos. O modelo 
tem de ser diferente. Meus ante-
cessores na entidade prepararam 
o modelo do Sistema de Finan-

ciamento Imobiliário (SFI), com 
a securitização de recebíveis, os 
Certificados de Recebíveis Imo-
biliários (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, inclu-
sive a recém-criada Letra Imo-
biliária Garantida (LIG), além, 
portanto, das cadernetas de pou-
pança?

São instrumentos fundamen-
tais para propiciar o acesso ao 
crédito. A LIG é um veículo, as-
sim como os CRIs. Para sair da 
armadilha do crédito direciona-
do, o mercado tem de buscar 

uma convergência com as ques-
tões macroeconômicas.

 
Refere-se ao patamar das ta-

xas de juros?
Momentaneamente, há um 

aumento, mas à medida que a ma-
croeconomia volte à normalida-
de, o que é nossa aposta, o crédito 
imobiliário volta a se aquecer.

Conhecendo de perto os mer-
cados 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 es-
pecial, no caso das crises imobiliá-
rias norte-americana e espanhola?

As crises externas são a an-
títese do que ocorre no Brasil. 
Aqui há juros e inflação altos. 

O presidente eleito da Abecip (centro) na assembleia geral de novembro
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No exterior, havia di-
nheiro barato e per-
cepção de risco nulo, 
de que a economia 
não mudaria, numa 
espécie de moral ha-
zard (uma falha de 
mercado que induz 
ao erro, no caso, o de 
que não haveria que-
bra 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 alcan-
ce do modelo de financiamento 
imobiliário. Esses dois mercados 
poderiam sustentar o crescimento 
do País por décadas.

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 mer-
cado, pois o crédito 
não está disponível. 
Raciocínio semelhan-
te se aplica a toda a 
infraestrutura. Os nú-
meros atuais do crédi-
to imobiliário são mo-
destos.  Deveriam ser 
medidos em trilhões, 
não em centena de bi-
lhões de reais. 

Em que horizonte 
de tempo isso poderá 
ocorrer?

Tem de ter um olho no peixe 
e outro no gato. O mercado tem 
de continuar ativo, olhar o curto 
prazo, preservando sua capacida-
de 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 conjun-
tura, está fora do nosso alcance 
influir. Quanto às questões es-
truturais, é preciso avançar em 
reformas microeconômicas e me-
lhorar as condições de custo da 
atividade, mesmo que não haja 
mudanças no curto prazo.

Entre essas refor-
mas já estão a con-
centração 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 flu-
xo de interveniente 
quitante (a substitui-
ção do devedor quan-
do o imóvel é trans-
ferido ao mutuário 
final) oneram o tempo 

e o custo das incorporadoras.

A propósito, como vê as ope-
rações do crédito imobiliário des-
tinadas à incorporação?

O mercado vai continuar ati-
vo, há empresas excelentes, com 
solidez financeira e expertise ge-
rencial. O momento é de ajuste, 
mas a demografia vai ajudar o 
mercado. Casa, carro e decoração 
exigem crédito. Não vejo o mer-
cado paralisado de nenhuma for-
ma, vai ser tocado pelas empresas 
de boa qualidade.

Gostaria que falasse mais da 
caderneta de poupança, que so-
freu 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 bara-
to. Continuará sendo 
um veículo importante 
por bom tempo. Cabe 
lembrar que os bancos 
têm interesse em fazer 
crédito imobiliário, isso 
é importante para eles. 

Até que ponto isso 
se deve à proximidade 
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“É preciso separar o mercado por
partes, levando-se em conta os
custos do funding e os custos do
financiamento imobiliário”

que traz com os clientes, à chama-
da fidelização?

No Brasil isso é menos rele-
vante do que em outros merca-
dos. Não chega a ser determi-
nante. 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.

Voltando aos depósitos de 
poupança...

No prazo mais longo, com 
a redução da inflação e do juro 
real, a poupança deveria ser me-
nos relevante. À me-
dida que o custo do 
dinheiro se reduz, 
não seria preciso 
direcionar se o mer-
cado é sadio. A visão 
de que os bancos só 
emprestam porque 
os juros são altos é 
circunstancial. Os 
bancos querem em-
prestar.

Qual é o mon-
tante disponível para 
emprestar?

Há R$ 500 bilhões 
aplicados em poupança 
no SBPE, com direciona-
mento de 65%, mais 5% 
por redução do compul-
sório. Estamos falando 
de R$ 350 bilhões de dinheiro 
disponível direcionado, mais R$ 
160 bilhões de estoque de LCIs 
a custo de mercado, ou seja, 
taxa Selic. É esse o volume que 
existe no mercado.

 
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 financia-
mento. Na carteira hipotecária, 
o custo marginal é a taxa Selic, 
pois não há sobra de recursos. 

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 empreen-
dimentos específicos. O ajuste 
virá mais pela liquidez ou a difi-
culdade 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 

ocorreu naqueles mercados foi 
bem diferente. No País há per-
cepção de excesso de oferta, neste 
ano, mas o mercado brasileiro se 
ajusta rapidamente, calculo que 
isso ocorra em dois a três anos.

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 paran-
do. 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 pró-
ximos anos?

Uma combinação de três 
ações. Primeiro, discutir com os 
demais participantes do merca-
do uma agenda regulatória, para 
tratar de elementos de custo e 
do longo prazo, com vistas à pre-
paração 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 asse-

gurar a solidez desse 
mercado. Vamos ana-
lisar as regiões do País, 
para evitar superoferta 
ou sub-oferta de imó-
veis. Vamos supor, por 
exemplo, que se saiba 
que há em construção 
cinco empreendimen-
tos em Salvador. Nesse 
caso, será melhor evi-
tar o lançamento de 
um sexto empreendi-
mento 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), pró-
ximo de 70%, já não basta para 
assegurar as garantias aos em-
préstimos imobiliários? 

Há competidores que em-
prestam até 90% do valor. Uma 
queda de 10% no preço já coloca 
a garantia na margem.

Faltou citar a terceira ação da 
entidade....

Criar uma agenda de aproxi-
mação com outros organismos re-
presentativos, pois todos têm in-
teresse no mercado imobiliário.
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O crédito imobiliário e 
o avanço da urbanização 

apaC

Pessoas dos quatro cantos do mundo – gente li-
gada ao financiamento habitacional, poupança, co-
operativas, construtoras, funcionários governamen-
tais, 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 (si-
gla em espanhol de Unión Interamericana para la Vi-
vienda 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 Entida-
des 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 conferên-
cia; no caso da IUHF, de seu 29º congresso mundial.

Cerca de 150 pessoas participaram de um den-

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 inchan-
do, 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 populacio-
nal 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 mun-
do, 54% das pessoas já vivem nas cidades. Na Amé-
rica Latina e Caribe (ALC), Europa e outras regiões 
ocidentais, a taxa de urbanização atinge 85%. Me-
galópoles transbordam fronteiras, cidades médias 
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Painel de encerramento: Filipe Pontual, da Abecip (ao centro), trata da importância de pensar as metrópoles no longo prazo
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tornam-se megalópo-
les num ritmo caóti-
co – e grandes áreas 
onde viceja a quali-
dade de vida passam 
a conviver com imen-
sos bolsões de habita-
ções precárias e equi-
pamentos urbanos, 
idem. As luzes da ci-
dade são irresistíveis.

Para além dos 
números frios, pode-
-se imaginar o tama-
nho das tarefas que se 
impõem a governos, 
empresários, urbanis-
tas, acadêmicos e es-
tudiosos em geral. O 
crescimento das cida-
des exige mais casas, 
ruas, saneamento, 
iluminação, escolas, 
postos de saúde, parques, quadras esportivas – qua-
lidade de vida, em suma. Os avanços econômicos 
das duas últimas décadas (fiquemos na América La-
tina para exemplificar) trouxeram mais renda, mais 
acesso a bens materiais, novas aspirações pessoais e 
familiares, ampliando os horizontes de moços, adul-
tos e idosos. Exercendo uma função educacional 
complementar, a vida nas cidades provoca transfor-
mações radicais nos estilos de vida: a expectativa de 
vida aumenta (na América Latina, segundo a ONU, 
a taxa de idosos passará dos atuais 11% para mais de 
25% em 2050); a mulher, que tem vida profissional, 
quer menos filhos; as famílias diminuem (o domicí-
lio-padrão no Brasil já não é de quatro pessoas, mas 
de 3,3); há mais divórcios; jovens deixam para casar 
mais tarde; há mais gente morando sozinha (jovens 
e idosos); aumenta, portanto, a demanda por habi-
tações menores. Assim, “mudanças na demografia 
afetam diretamente o mercado imobiliário”, lem-
bra Octávio de Lazari Júnior, presidente da Abecip 
(e afetam tantas outras áreas, como a Previdência).

Nesse quadro, foi mais do que oportuno o 
evento, que esmiuçou os problemas – do mercado 
privado à habitação social – do nosso subcontinente 
e ainda discutiu o que se passa no mundo desen-
volvido e no emergente. “Essa é a questão central 
para os próximos anos”, diz Nylton Velloso Filho, 
vice-presidente da Abecip que foi eleito no congres-
so novo presidente da Uniapravi. Os governos têm 
que formular políticas públicas, mas a iniciativa pri-

vada quer participar, 
inclusive quando se 
trata de habitações 
para a baixa ren-
da. “Esse casamento 
acontece no mundo 
todo”, afirmou Vello-
so, que comandou 
com a esposa a orga-
nização do encontro. 
“Daí a importância 
do congresso conjun-
to IUHF-Uniapravi” 
– agora reforçado 
por outro casamento, 
Uniapravi-Abecip, na 
frase de Velloso. 

O chileno Ra-
món Santelices 
Tello, que presidia 
a Uniapravi até en-
tão (“ele revitalizou 
a entidade”, disse 

Velloso), destacou, por seu turno, que “os ob-
jetivos público e privado, no tema habitação, se 
entrelaçam”. E lembrou que o evento, além de 
“instigar o debate entre pessoas de todos os con-
tinentes”, serviu de preparação para a Habitat 
III, superconferência que se realizará em Quito, 
Equador, em outubro de 2016. Santelices acres-
centou: “As pessoas não querem qualquer casa, 
mas uma casa sustentável, com proteção para o 
meio ambiente e equipamentos sociais”.

Consciente disso, o alemão Andreas J. 
Zehnder, presidente (reeleito) da IUHF, pre-
feriu enfatizar as mudanças demográficas 
que estão acontecendo (declínio da fertili-
dade, número maior de idosos) em meio às 
projeções populacionais. Esta é a terceira vez 
que Zehnder vem ao Brasil para participar de 
reuniões da entidade: a primeira vez foi em 
1974 (quando foi recebido pelo presidente 
Geisel) e a segunda, em 1999 (recebido pelo 
vice-presidente Marco Maciel). Apaixonado 
pelo Rio, lembrou da Garota de Ipanema e 
da “maravilha” que é a Baía da Guanabara à 
noite (“delegações do mundo inteiro sonham 
em vir aqui”). Lamentou ter encontrado pro-
blemas recorrentes (como inflação, em 1974, 
e questões macroeconômicas, como em 
1999), mas não deixou de lembrar da Copa 
do Mundo ganha pela Alemanha, ao cutucar: 
“Muitos latinos não têm boas lembranças” 

octavio de lazari, da Abecip: o peso da demografia
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(argentinos incluídos). Mas arrematou, a sé-
rio: “Temos que pensar nos problemas para 
oferecer soluções”.

É o que está acontecendo. Entre a última 
reunião e a atual, quase duas décadas se pas-
saram. “E o Brasil mudou muito nesse tem-
po, para melhor”, afirmou Octávio de Laza-
ri. “Abriu oportunidades, ampliou consumo 
e renda, surgiu a nova classe média, criou 
um amplo mercado de crédito imobiliário”, 

acrescentou. O sistema imobiliário bateu su-
cessivos recordes desde então, o volume fi-
nanciado pelo SBPE decuplicou em dez anos, 
surgiram novas fontes de financiamento – en-
quanto isso, mais de 3 milhões de empregos 
diretos foram criados no setor. Além disso, 
“estão sólidos os pilares da democracia bra-
sileira, as instituições funcionam, há mobili-
dade social e manifestações públicas demons-
tram que existe liberdade política”.

A recessão assusta (o PIB pode cair até 3% 
este ano e 1% no ano que vem), a inflação afli-
ge, 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 hipnotiza-
do por uma visão criminal”, essa catarse coleti-
va. 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, preparan-
do os espíritos para uma caminhada na direção 
correta, traçada pelo ministro Levy.

Olhando o mundo, Barros observa uma re-
cuperação moderada, num ambiente de “trade-
less 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 ní-
tida 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.

Falando para mais de uma centena de es-
trangeiros que participaram do evento “Deman-
da 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 diversifi-
cado e moderno da indústria e outros segmen-
tos, o sétimo posto no ranking mundial (3,15% 
do PIB mundial), a solidez das instituições do 
País (sem comparação com a maioria dos emer-
gentes), 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 tergi-
versação, a começar por governo e Congresso. 
Na cabeça de Barros, a agenda de enfrentamen-
to da crise tem quatro itens essenciais: 1) go-
vernança orçamentária (“a mãe das reformas”), 
quer dizer, impor um teto de crescimento anual 
do gasto público que não pode superar o cres-
cimento do PIB nominal; 2) prover “mais po-
tência” à política monetária, reduzindo o peso 
do crédito direcionado; 3) buscar mais produti-
vidade, criando melhor ambiente de negócios, 
reduzindo custos de transação com reformas 
tributária, trabalhista (“é imenso o poder nor-
mativo da Justiça do Trabalho”), na área da edu-
cação, retomar a abertura comercial, incluindo 
acordos bilaterais; e 4) estimular investimentos 
na infraestrutura, retocando a segurança jurídi-

          A moldura       macroeconômica
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Agora, estamos enfrentando uma crise, 
uma fase de transição (“supomos que a ebu-
lição política seja passageira”). A captação de 
recursos via caderneta de poupança enfren-
ta um recuo neste ano de 2015, da mesma 
forma como se desaceleraram os financia-
mentos habitacionais e os lançamentos imo-
biliários. 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 fir-
me, sem arroubos”, afirma o presidente da 
Abecip. “A estrutura do crédito imobiliário 
está pronta para atender à demanda”.

Que virá, daqui a pouco.

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 mé-
dio e longo prazos, cumprida a agenda, o cres-
cimento virá da mudança, das exportações (o 
câmbio desvalorizado veio para ficar), da inte-
gração às cadeias globais, de investimentos em 
infraestrutura (as concessões/privatizações sai-
rão no primeiro semestre). Inflação baixando 
de patamar leva consigo os juros e poderemos 
ver “um modesto crescimento marginal no se-
gundo 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 In-
ternacional 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 (“va-
mos 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 sanea-
mento). Somados, situaram-se entre 0,3%/0,4% 
do PIB nos últimos anos. “Deveriam, igualmen-
te, 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 congestio-
namentos. Segundo Frischtak, temos três entre 
as dez cidades mais congestionadas do mundo: 
pela ordem, Istambul, Cidade do México, Rio, 
Moscou, Salvador, Recife, São Petersburgo, Bu-
careste, Varsóvia e Los Angeles.

O que fazer para dar impulso à infraes-
trutura? Financiar investimentos com “mais 
tributo, mais dívida, mais inflação, não dá”. 
Destacam-se as concessões e parcerias-públi-
co-privadas (PPP), que podem funcionar se o 
modelo for atraente e se o ambiente de negó-
cios ajudar. Outras alternativas podem estar no 
mercado de capitais (debêntures incentivadas 
e ações, quando o contexto permitir), nos ban-
cos (desde que se resolva o problema do des-
casamento entre prazos de ativos e passivos), 
nos modelos estruturados de project finance. 
De toda forma, juros reais altos, taxa de câm-
bio indecisa (R$ 3,50? R$ 4?), déficit nominal 
elevado são variáveis decisivas.

          A moldura       macroeconômica



O setor imobiliário brasileiro bateu sucessivos 
recordes na última década (ou nos últimos 15 anos). 
Entre 2005 e 2014, sextuplicou a oferta de financia-
mento, elevando a participação do crédito imobili-
ário a 9,5% do PIB (partindo de 1,5%). De degrau 
em degrau aumentou a oferta de moradias para 
um milhão de unidades/ano, batendo a marca de 
1,2 milhão de unidades em 2013 (considerando-se 
todos os tipos de financiamentos e operações). Le-
vando em conta ape-
nas o Sistema Brasi-
leiro de Poupança e 
Empréstimos (SBPE), 
vale dizer, recursos da 
caderneta de poupan-
ça, ampliaram-se os 
financiamentos de R$ 
56 bilhões, em 2005, 
a R$ 113 bilhões, em 
2014; em termos de 
unidades financiadas, 
isso representou um 
salto de 421 mil uni-
dades/ano para 538 
mil no mesmo perío-
do.

Chegamos agora 
a uma fase de dificul-
dades, com queda na 
captação de recur-
sos, na demanda, na 
oferta de crédito. Mas 
crise, como já se tor-
nou proverbial dizer, 
tem que ser sinônimo 
de oportunidade, de 
busca de alternativas, 
aproveitando o mo-
mento de transição. Claramente, não foi pouco o 
conquistado, nem a turbulência será facilmente ma-
nejável. A caderneta de poupança, é verdade, vem so-
frendo perda líquida de recursos em 2015 (mais de 
R$ 50 bilhões até setembro). Mas essas intercorrên-
cias já aconteceram em anos anteriores – vieram e 
passaram. Registre-se que os saques estão ocorrendo 
em cima de volumes gigantescos: no fim de 2014, o 
saldo combinado de SBPE (R$ 522 bilhões) e Fundo 
de Garantia (FGTS) aproximava-se de R$ 1 trilhão. 
De qualquer forma, a previsão para 2015 é que o vo-

lume de financiamentos no SBPE recue para R$ 80 
bilhões e cerca de 400 mil unidades. 

Além disso, outros instrumentos de funding 
– típicos do mercado privado, intrínsecos ao SFI – 
nasceram e cresceram, abrindo caminho para o sur-
gimento de novos papéis, como as novatas Letras 
Imobiliárias Garantidas, o “nosso covered bond”, na 
expressão de Octávio de Lazari Júnior, presidente 
da Abecip. Em julho de 2015, o saldo combinado de 

três deles alcançava 
R$ 338 bilhões (se-
gundo os registros da 
Cetip), sendo R$ 182 
bilhões referentes 
a Letras de Crédito 
Imobiliário (LCI) e 
o restante ficava por 
conta de Cédulas de 
Crédito Imobiliário 
(CCI) e Certificados 
de Recebíveis (CRI).

Duas especialis-
tas e um empresário 
do setor trataram 
dessas questões no 
evento Demanda e 
Demografia, realiza-
do no Rio de Janei-
ro – e, trabalhando 
com os dados que 
aqui relatamos, con-
tribuíram para a dis-
cussão do que fazer 
de agora em diante. 
Uma delas é Clau-
dia Magalhães Eloy, 
pesquisadora do La-
boratório de Habita-

ção da FAU/USP, que fez um histórico para o pú-
blico estrangeiro do SFH brasileiro (responsável 
pela construção de 9,1 milhões de unidades entre 
2000 e 2014) – número que, apesar da expansão 
recente, é bem distante das nossas necessidades. 
Nas contas de Claudia, havia em 2012 um déficit 
habitacional de 5,8 milhões de unidades e uma de-
manda projetada de 18,3 milhões de unidades até 
2023. Só que 85% (58,1 milhões) das 68,4 milhões 
de famílias brasileiras (PNAD 2013) têm renda 
média e baixa, de até R$ 5,4 mil. 
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Isso impõe condicionantes aos sistemas de finan-
ciamentos. O funding propiciado pelos novos canais 
de captação do mercado privado terá um crescente 
papel a desempenhar, mas é mais caro e deve ende-
reçar-se às famílias de renda média-alta e alta. Para 
grande parte da população e ampliar o acesso, o SFH 
(SBPE e FGTS) continua “estratégico, ao prover cré-
dito relativamente barato”, diz Claudia. E, para as 
camadas de renda mais baixa, o piso da pirâmide, 
é preciso manter os subsídios. Os mais pobres “não 
têm condições de contrair crédito para adquirir uma 
unidade pronta, mesmo com taxas de juros reduzi-
das”.

Um milhão? 
Dois milhões? 

Outra especia-
lista a participar do 
evento é Ana Maria 
Castelo, coordena-
dora de projetos de 
construção da FGV 
Projetos. Fez a análi-
se, por isso mesmo, 
do ponto de vista da 
construção, que teve 
uma fase de cresci-
mento chinês, entre 
2008 e 2012. Nesse 
período, o PIB bra-
sileiro avançou 19%, 
disse ela, enquanto 
o PIB da construção 
cresceu 42%. Crédi-
to farto e programas 
como Minha Casa 
Minha Vida - MCMV 
(que registra 3,7 mi-
lhões de moradias 
contratadas e 2,1 mi-
lhões entregues) aju-
daram a ampliar em 
77% o valor adicionado. As edificações (habitação, 
portanto) estão na linha de frente (82,6%). Houve 
forte valorização imobiliária, terrenos encareceram, 
salários aumentaram por conta do avanço dos em-
pregos cada vez mais formalizados. O custo do pesso-
al subiu cerca de 10%, mas a rapidez do crescimento 
não implicou aumento da produtividade, talvez por 
causa “da rápida absorção da mão de obra”.

No biênio 2013/2014, entramos numa “situação 
tipo Grécia”, na frase de Ana Maria: crédito estagnan-
do e, depois, diminuindo; lançamentos em queda; 
empregos, idem. Até mesmo o MCMV, já enfrentan-

do atrasos, começou a registrar devolução de imó-
veis por parte de famílias em dificuldades. O total de 
empregos com carteira assinada, que alcançara 3,6 
milhões em 2013 (saltando de 1,22 milhão em 2003 
para 3,4 milhões em 2012), fechou 2014 na marca de 
3,3 milhões. Para 2015, Ana Maria prevê que 500 mil 
pessoas serão demitidas (o estoque de empregos na 
construção cairá, portanto, para 2,8 milhões).

O que fazer? Não há solução fácil, mas tentar 
recuperar a capacidade de investimento seria um 
bom ponto de partida. O Brasil investe em infraes-
trutura apenas 2,4% do PIB e deveria dobrar essa 
marca (segundo cálculos da Consultoria Inter.B, 

referendados por Ana 
Maria), levando-a para 
qualquer coisa entre 
4% e 5%. A demanda 
habitacional, por sua 
vez, tem características 
particulares.      

Recorrendo a da-
dos semelhantes aos 
de Claudia Eloy (com 
pequenas diferenças 
numéricas, justifica-
das pela aproxima-
ção que dá suporte à 
argumentação), Ana 
Maria Castelo sustenta 
que, até 2024, surgirão 
15 milhões de novas 
famílias. Somado ao 
déficit atual de pouco 
mais de cinco milhões 
de unidades habita-
cionais, o País terá de 
oferecer 20 milhões 
de unidades nos próxi-
mos dez anos. Ou seja, 
dois milhões de unida-
des por ano. No ritmo 

atual (1,2 milhão de unidades/ano, segundo o go-
verno), “não vai dar”, diz Ana Maria. O ambiente de 
negócios ajudaria – acrescenta – se houvesse, entre 
outras coisas, mais produtividade (com simplificação 
tributária, menos burocracia, investimento em trei-
namento e novos processos); um MCMV aprimora-
do; novas fontes de recursos para o social e para o 
mercado comum; capacitação dos municípios para 
elaboração de projetos.    

O empresário João Paulo Rio Tinto de Matos, 
presidente da Ademi-Rio (Associação dos Dirigentes 
das Empresas do Mercado Imobiliário), começou a 
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A profunda transformação que ocorreu no 
mercado imobiliário brasileiro deve boa par-
te de sua trajetória bem-sucedida a mudanças 
na legislação que propiciaram, desde meados 
dos anos 1990, segurança para os protagonis-
tas do processo: construtores, financiadores, 
incorporadores, investidores, compradores. O 
advogado Melhim Cha-
lhub, especialista em 
Direito Imobiliário, foi 
quem explicou aos par-
ticipantes estrangeiros 
(e brasileiros) do evento 
Demanda e Demografia 
como isso ocorreu no 
Brasil.

As inovações legais 
– que deram impulso 
aos investimentos – po-
dem ser resumidas em 
três tópicos básicos. O 
primeiro trata da aplica-
ção aos bens imóveis da 
alienação fiduciária já 
vigente para bens mó-
veis (Lei 9.514/97), que 
permite a recuperação 
rápida e extrajudicial do bem. Naturalmente, 
isso derrubou a inadimplência para 1,4% (ela é 
de 29% onde não existe alienação).

O segundo item refere-se à criação do pa-

trimônio de afetação. Trata-se da separação en-
tre a contabilidade patrimonial do incorpora-
dor e a contabilidade do empreendimento (Lei 
10.931/04). Dando maior segurança ao investi-
dor/comprador, surgiu na esteira de alguns ca-
sos mal sucedidos no começo daquela década, 
por força da mistura das contabilidades. A apli-

cação do patrimônio de 
afetação foi agora am-
pliada (Lei 13.097/15): 
estende-se a títulos de 
captação como a Letra 
Imobiliária Garantida - 
LIG (considerada o nos-
so covered bond) – os 
recebíveis também não 
se comunicam com o pa-
trimônio geral do agente 
financeiro emissor.

O terceiro ponto re-
fere-se a processos judi-
ciais e à busca por mais 
fluidez, também cons-
tante da Lei 10.931. 
Determina a separação 
entre as partes não con-
troversas e as partes 

controversas que coabitam num processo. Em 
outras palavras: o que é ponto pacífico tem 
de ser pago, enquanto se continua a discutir o 
que é controverso.
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Segurança jurídica 

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 lança-
mentos e vendas no País todo e no Rio de Janeiro em 
particular. Não perde, porém, a confiança: já perce-
beu 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 constru-
ção civil é um setor-chave, que responde por 10% da 
economia, e João Paulo torce para que o crescimen-
to 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”.
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Com 85% de urbanização, o Brasil pôde exibir 
importantes avanços e transformações sociais nas 
últimas décadas – e espera-se que a recente crise, 
ainda que com potencial de estagnação, não traga 
danos irreparáveis. O setor imobiliário é um exem-
plo cabal disso. Até 2014, com a renda crescendo, 
a classe média aumentando e a pobreza diminuin-
do, o crédito imobiliário galgou sucessivas marcas, 
chegando a 9,5% do PIB, quase quintuplicando 
em relação a 2005 (1,4%) e já se aproximando dos 
10% do México (em-
bora ainda estejamos 
distantes dos 20% do 
Chile e de países de-
senvolvidos). Em de-
corrência do crédito 
farto, é claro, a quan-
tidade de unidades 
habitacionais cons-
truídas seguiu pelo 
mesmo caminho. Na 
segunda metade da 
década de 1990, go-
verno Fernando Hen-
rique Cardoso, che-
gamos a um patamar 
de cerca de 200 mil 
unidades/ano (en-
quanto na primeira 
metade não passamos 
de 50 mil), conside-
rando todas as formas 
de financiamento: 
Sistema Brasileiro de 
Poupança e Emprés-
timo (SBPE), Fundo 
de Garantia (FGTS) e 
mercado. A partir de 2003, governo Lula, sucessivos 
saltos anuais nos levaram ao patamar de 1 milhão 
de unidades/ano, para atingir o pico de 1,2 milhão 
em 2013 (governo Dilma) e a partir daí voltar ao 1 
milhão (é a previsão oficial para 2015).

Os números e análise são de Inês Magalhães, 
secretária Nacional de Habitação do Ministério das 
Cidades, e constam de estudo apresentado por Ales-
sandra Vieira, responsável pela diretoria de urbani-
zação de assentos precários do mesmo ministério). 
Restam, porém, grandes passivos: um déficit habita-
cional de mais de cinco milhões de unidades, mais 

A visão do governo
de três milhões de famílias vivendo em favelas, nú-
mero de domicílios irregulares que pode chegar a 
18 milhões (problemas fundiários e de registro, por 
exemplo). E uma demanda até 2023 de 1,2 milhão 
de habitações/ano.

A resposta do governo foi o programa Minha 
Casa Minha Vida (MCMV), com um olho nos défi-
cits e na necessidade de investir e outro nas mudan-
ças no estilo de vida do brasileiro, pois a sociedade 
se modernizou (pelo menos é assim que se consi-

dera): há mais divór-
cios e domicílios uni-
pessoais, a fertilidade 
caiu muito, as famí-
lias têm menos filhos 
e um lar padrão, 
composto por cinco 
pessoas em 1970 (ou 
por quatro nas déca-
das seguintes), agora 
tem 3,3 pessoas, tal 
como no Chile, no 
sul da Europa e um 
pouco mais que os es-
candinavos (2,6). Já 
não vale mais exibir 
a representação fa-
miliar composta por 
pai, mãe, um casal de 
filhos nos livros esco-
lares, nas peças publi-
citárias, nas pesquisas 
de mercado. [A pro-
pósito, a projeção po-
pulacional do IBGE 
informa que chegare-
mos ao auge de 228 

milhões de habitantes em 2042, para começar a cair 
a partir daí.]

Falando a uma plateia de cerca de 150 pesso-
as, das quais mais de 100 estrangeiros (latinos, eu-
ropeus, africanos), Gilberto Kassab, o ministro das 
Cidades, deixou claro que, por seu impacto econô-
mico-social, na engenharia e nos sistemas de finan-
ciamento, o MCMV é “o carro-chefe” do ministério 
e que a terceira fase do programa prevê construção 
de 3 milhões de unidades (os números e prazos, 
porém, ainda estão em discussão, diante do aperto 
imposto pela recessão). Somadas às quase 4 milhões 

Gilberto Kassab, das Cidades: em nome do social
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contratadas até agora 
nas duas primeiras fases, 
e considerando quatro 
pessoas por domicílio 
(média ainda vigente nas 
faixas de renda mais bai-
xa, não em termos nacio-
nais), “serão 28 milhões 
de pessoas contempladas 
em nove anos”, disse o 
ministro.

Sendo um progra-
ma composto por vários 
programas e dividido em 
três faixas, o MCMV dá 
95% de subsídios para a 
faixa de renda mais bai-
xa. Entre 2009 e 2014, 
contabiliza a contratação 
de, precisamente, 3,7 mi-
lhões de unidades, segun-
do Inês Magalhães, tendo 
já entregue 2,1 milhões. E 
impõe ainda muita coisa 
a fazer a construtoras, go-
verno federal e municípios, no entender da secretá-
ria de Habitação. Exemplo: melhores e mais susten-
táveis projetos (menor consumo de água, energia), 
mais qualidade nos ma-
teriais e sistemas constru-
tivos; trabalho social pós-
-ocupação nesses grandes 
conjuntos habitacionais 
(gestão condominial); 
implantar projetos onde 
houver infraestrutura.

Assentamentos pre-
cários

O déficit habitacional 
chega a 5,8 milhões de 
unidades, há 18 milhões 
de domicílios irregulares 
(desde falta de documen-
tação a ocupação de locais 
perigosos) e 3,2 milhões 
de famílias faveladas (con-
siderando alguma subesti-
mação), estima Alessandra 
D’Avila Vieira, diretora de 
urbanização de assenta-
mentos precários do Mi-
nistério das Cidades. Há 
duas coisas que se podem 

fazer: o governo pode re-
correr aos grandes conjun-
tos habitacionais ou tentar 
“desprecarizar” o precário, 
a favela, o cortiço, a habi-
tação degradada. Depende 
das circunstâncias, desejos 
e perspectivas de cada fa-
mília: uns preferem ficar 
onde estão, outros aceitam 
mudanças. Alessandra re-
sume o precário: irregu-
laridades fundiárias e/ou 
urbanísticas; déficits na in-
fraestrutura e insuficiência 
nos serviços públicos (prin-
cipalmente saneamento); 
áreas sujeitas a alagamen-
tos, deslizamentos e outros 
riscos; alta densidade e 
precariedade construtiva; 
enormes distâncias casa-
-trabalho, transporte ruim, 
caro e inseguro.

Até os anos 1970, a 
política dominante era a de erradicação de fave-
las. A partir dos anos 1980 os conceitos e critérios 
foram mudando e, embora haja ainda grandes dis-

cussões a respeito do que 
fazer, vai vencendo a tese 
de que, em grande parte 
dos casos (principalmen-
te daquelas imensas fa-
velas que já viraram cida-
des), o que se deve fazer 
é urbanizar aquela área 
(“urbanização integral e 
integrada à cidade”, na 
frase de Alessandra), dar-
-lhe infraestrutura – e não 
remover famílias para 
lugares distantes dos em-
pregos e dos serviços. Re-
cursos existem, diz ela. É 
o que está acontecendo 
no conhecido Complexo 
do Alemão (que tem até 
teleférico), no Rio de Ja-
neiro, ou em Paraisópolis, 
em São Paulo. Não falta 
nem um certo glamour, 
propagado por novela e 
festas populares.
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O mundo se urbaniza rápida e continuamente. 
Em 1950, 30% da população global vivia nas cida-
des; em 2014, esse porcentual já era de 54%; e em 
2050 será de 66%. Já não é questão de desenvolvi-
mento: a população urbana cresce mais nos países 
pobres (na África, por exemplo, onde a população 
total também continua a apresentar taxas radicais 
de expansão) do que nos médios – os países de 
maior renda perdem a primazia. E as megacidades 
(havia 28 delas em 2014) vão cedendo espaço para 
o avanço das cidades menores, de até 5 milhões de 
habitantes.

A região que hoje se 
costuma chamar de ALC 
(América Latina e Caribe) 
está na linha de frente des-
se processo, que vem des-
de os anos 1950. Cerca de 
80% das pessoas vivem nas 
cidades, média já supera-
da por países como o Bra-
sil (85%). A Ásia/Pacífico 
tem pouco mais da meta-
de da população em zona 
rural (sobretudo devido à 
China e à Índia, com um 
imenso exército de mais de 
1,2 bilhão cada uma e que 
só vai diminuir por volta 
de 2050). Levando-se em 
conta que nenhuma ex-
pansão é linear e bem com-
portada, pode-se imaginar 
a importância da terceira 
conferência da ONU so-
bre moradias e desenvolvi-
mento urbano sustentado 
– a Habitat III –, marcada para outubro de 2016 
em Quito, no Equador (a Habitat II ocorreu há 20 
anos, na Turquia).

No Ocidente e, particularmente, na América 
Latina, junto com a urbanização – ou por causa 
dela – há mudanças substanciais na vida das pesso-
as, no estilo de vida, na taxa de fertilidade, em seus 
valores e aspirações, na expectativa de vida que leva 
ao “envelhecimento”. O ritmo de crescimento da 
população caiu de 2,8% anuais na década de 1950 
para 1,2%, hoje, na ALC , mas ainda assim ele vai se 
concentrar nas cidades. “Temos de pôr todos esses 

pratos na balança quando vamos pensar as cidades”, 
afirma o consultor espanhol Jose Maria Ezquiaga 
Dominguez. Elas exigem um “olhar integral”.

Dispersão versus densificação
Doutor em arquitetura pela Universidade de 

Madri, Ezquiaga fala das ameaças que vêm da ur-
banização acelerada, em grande parte caótica, que 
produziu a existência de áreas dotadas de alta qua-
lidade de vida ao lado de regiões precárias e de-
gradadas: dispersão territorial (que eleva custos de 
transporte, por exemplo), mobilidade deficiente, 
ausência de serviços públicos básicos (luz, água, sa-

neamento) e de equipamen-
tos sociais (escolas, creches, 
atendimento à saúde, par-
ques e opções de lazer), de-
sigualdade social (que abre 
espaço à criminalidade), 
poluição ambiental, déficit 
habitacional. 

Tais condições, diz Ez-
quiaga, exigem respostas 
concretas na direção da re-
densificação. Redensificar, 
em vez de espalhar, tem 
muitas serventias: economi-
za no transporte público, 
aproveita serviços já exis-
tentes, dá mais eficiência ao 
uso dos recursos (a começar 
pelo consumo de energia), 
reduz emissões de efeito-
-estufa, limita o consumo do 
solo (até porque as famílias 
estão diminuindo e as casas 
tendem a ser menores), re-
genera áreas degradadas, 

“evita a criação de guetos na periferia”. Esse “mo-
delo compacto de ocupação do território” tem de 
ser acompanhado por ações dirigidas à moradia 
em si mesma – quer dizer, pela qualidade da habi-
tação, do projeto à estrutura produtiva. E precisa 
ser comandado por uma gestão urbana digna desse 
nome, que envolva integração entre as várias ins-
tâncias do setor público, sistemas de financiamento 
eficazes, parcerias público-privadas e até a definição 
em lei de reservas de solo “para habitação social, 
com equipamentos e espaços verdes”. Enfim, que 
distribua encargos e benefícios. 

Claudio Fritschak: recursos para infraestrutura
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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 par-
ticular, 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 Habita-
cional” tornou-se o fórum para a divulgação de infor-
mações 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 econô-
mica, nem da moldura institucional. A seguir, um bre-
ve resumo dos relatos.

Chile
País mais equilibrado do subcontinente, o Chile 

pode ser considerado uma síntese dos vícios e virtu-
des do acelerado processo de urbanização por que 
passamos – e das transformações sociais. Com 18 mi-
lhões de habitantes, experimentou crescimento cres-
cente 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 posi-
tivo. 

As conquistas permanecem. A taxa de urbani-
zação chegou a 87% (pouco mais que a brasileira), 
o investimento privado e público deu frutos, refor-
çaram-se os subsídios para habitação de famílias vul-
neráveis. “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, 

Pois as exigências são crescentes. Por uma déca-
da, a América Latina conquistou boas taxas de cres-
cimento econômico e da renda per capita, impul-
sionada 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 me-
lhores 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 La-
tina (Cepal), da ONU, lembra que as 40 principais ci-
dades da região produzem 30% do PIB regional e cha-
ma a atenção para os problemas ambientais, tais como 
o déficit hídrico de São Paulo (“70% das emissões que 
provocam mudanças climáticas são urbanas”). Partici-
pante do processo de preparação da Habitat III, Jor-
dan 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 conferên-
cias diplomáticas de que participam centenas de dele-
gados não se devem esperar grandes passos concretos 
e imediatos. Mas certamente haverá avanços importan-
tes na discussão e na conscientização dos problemas 
urbanos – e a tomada de algumas decisões que indi-
quem 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 metro-
politanas do mundo são, pela ordem, Tóquio, Nova 
Delhi, Xangai, Cidade do México, São Paulo, Mumbai 
(também na Índia), Osaka (também no Japão), Bei-
jing, Nova York e Cairo]. Elkin Velasquez, diretor do 
escritório regional que cuida da Habitat na ALC, resu-
me: “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
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ressalte-se que a pobreza diminuiu (de 38,6% da po-
pulação, em 1990, para 7,8% em 2013); a pobreza 
extrema, também: de 13% para 2,5% no mesmo pe-
ríodo. 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 diminu-
íram (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 pú-
blico, transporte, luz, calçamento, áreas verdes, lim-
peza, equipamentos sociais. E acrescenta: “A cidada-
nia 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 ho-
rizontais 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 superlo-
tados da região metropolitana 
de Santiago, Donoso não tem 
meias-medidas: “Alta concen-
tração de patologias sociais e 
urbanas, deserção escolar, de-
semprego juvenil, microtráfico, violência intrafami-
liar, falta de espaço público, transporte, equipamen-
tos”. 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 habitacio-
nal 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 Kö-
nig, conselheiro-chefe da associação dos Bausparkas-
sen privados alemães. O funding é composto basica-
mente por depósitos (60% do total) e por covered 

bonds (títulos garantidos pelos ativos dos banco e/
ou instituição emissora e respondem por 20% do to-
tal), de larga circulação na Europa. Apesar dos juros 
baixíssimos (perto de zero), o que tornaria os depó-
sitos muito menos atrativos num país nervoso como 
o Brasil, eles “são fonte estável, disponível, barata, 
que resistiram até à crise global”, segundo o advoga-
do 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 exigên-
cias regulatórias”, incluindo a elevação para 100 mil 
euros do limite de garantia dos depósitos (desde ja-
neiro deste ano). 

Finlândia
País pequeno, com 5,5 

milhões de habitantes e ren-
da per capita de US$ 42 mil (e 
uma temperatura que vai de 
menos 40 graus a mais 32), a 
Finlândia é um retrato da es-
tabilidade nórdica e do estado 
de bem-estar social. O governo 
federal traça as políticas ge-
rais e os municípios (são 301) 
põem a mão na massa: respon-
dem pelos serviços públicos e 
são grandes proprietários de 
casas de aluguel. O sistema ha-
bitacional finlandês tem qua-
tro segmentos: propriedade 
familiar (mercado privado), 

financiada por empréstimos bancários; aluguel, que 
vale tanto no mercado privado como no da habita-
ção social (idosos, sem teto, refugiados, etc.); direi-
to de ocupação (o morador paga parte do preço do 
imóvel, que pertence aos municípios ou a associa-
ções 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 (Mu-
niFin), 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, fi-
nancia habitações a prazos de até 41 anos, oferece sub-
sídios 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 impas-
ses: 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, su-
birá 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 quadra-
dos, enquanto a oferta chegará 
a 20,3 bilhões. Sobrarão casas. 
Para que isso não aconteça 
(embora “o prospecto seja som-
brio”), segundo Chen, impõem-
-se reformas (nos sistemas finan-
ceiro, habitacional, fiscal) que desestimulem a oferta e 
incentivem a urbanização – “deixemos o mercado deci-
dir”, diz. Uma delas é flexibilizar o sistema do Hukou. 
Criado por Mao Tse Tung em 1958 para limitar a mi-
gração 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 es-
capar à persistente estagnação e à deflação que cor-
roeu ativos financeiros e demais bens dos japoneses, 
milenarmente poupadores. País rico, com população 
se reduzindo, “envelhecido” (o que, aliás, é um méri-
to, pois revela o sucesso do sistema social japonês), o 

Japão só presenciou dois choques no mercado imobi-
liário na história recente: picos de vendas e preços en-
tre 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 crescimen-
to, americanos e europeus produziram vultosas inje-
ções 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 ain-
da estão por vir.

África
A população do continen-

te africano é a que mais cresce 
no mundo – alcançou 1,2 bi-
lhão 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 
de 4,3 filhos. A economia vem 
se expandindo (4,9% ao ano na 
década passada, na média dos 
países) e a urbanização vem au-
mentando, 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 acessí-
vel), uma ONG sediada na África do Sul. Sua missão 
é “fazer o mercado imobiliário funcionar, particular-
mente tendo em vista casas populares”. Ou seja, pro-
cura conectar países, disseminar informações, promo-
ver 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 Adelai-
de, 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 29m2

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 mo-
delo de financiamento de casas populares, também. 
Um dos principais instrumentos é o Infonavit, cuja 
sigla pode ser traduzida por Instituto do Fundo Na-
cional 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 emprega-
dores de um percentual sobre o salário dos emprega-
dos, 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 pen-
sões. Uma em cada quatro casas 
saiu de seus cofres, de acordo 
com Fernández.

Reino Unido
Entre tantas mudanças que 

implantou, a ex-primeira-minis-
tra britânica Margaret Thatcher 
deixou sua marca também no 
mercado habitacional, particu-
larmente no segmento da ha-
bitação social. Na filosofia de 
Thatcher, filha de um comer-
ciante 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 conse-
lhos municipais o direito de comprar a casa em que 
moravam (“right-to-buy”), mediante estímulos como 
um desconto que chegava a 33%. Grande parte (cal-
cula-se em dois milhões) aderiu e vendas e preços ga-
nharam 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 re-
tomou 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 efei-
tos 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 even-

to “Demanda e Demografia”. 
Preparou uma circunstanciada 
exposição em power point para 
apresentar seu país (e sua histó-
ria) 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 gover-
nos autônomos e antagônicos. 
Territorialmente fragmentado 
intramuros (cercas divisórias e 
assentamentos israelenses na 
Cisjordânia) e extramuros, de-
pende de doações (de países 
árabes e entidades tipo FMI e 
Banco Mundial-Bird), enfrenta 
graves problemas econômicos 
(altíssima inflação, desempre-

go) e uma óbvia desorganização – a incerteza chega 
até aos registros de propriedade.

Mesmo assim, a vida segue seu curso (“não vi-
vemos 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 moe-
da 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, nes-
se 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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O crédito imobiliário 
na Imprensa                   

A cerimônia anual de entrega do Prêmio Abe-
cip de Jornalismo tornou-se um momento mar-
cante 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 Entida-
des de Crédito Imobiliário e Poupança, Octavio 
de Lazari Junior. Com a alegria da Banda Para-
lela 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 participa-
ram do encontro, entre elas jornalistas, autorida-
des, associados da Abecip e convidados especiais. 
Lazari falou do espírito do encontro: celebrar a 

importância da atividade jornalística para a co-
bertura fidedigna dos fatos, para a compreensão 
dos problemas nacionais e para a afirmação de 
uma sociedade livre.

O encontro seguiu o roteiro previsto. Cha-
mado 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 biográ-
fica do fundador do jornal O Estado de S.Paulo, 
descreveu a experiência de jovens jornalistas que 
estão construindo um caminho de sucesso e des-
tacou o empenho profissional dos que cobrem a 
atividade do crédito imobiliário e da construção 
civil, contribuindo para educar os leitores e aju-

Na 12ª edição do Prêmio Abecip de Jornalismo, destaque para o interesse crescente da Imprensa pelo crédito imobiliário
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Maiara Farias
              e Silvia Braccio 

Jornalistas



dar as pessoas a fazer 
escolhas adequadas 
de investimento – no 
caso da moradia pró-
pria, muitas vezes o 
mais importante in-
vestimento de suas 
vidas. O presidente 
da Abecip destacou 
o papel fundamen-
tal do jornalista na 
tarefa diária de in-
vestigar, apurar e in-
formar com serieda-
de e credibilidade: 
“Ninguém melhor 
do que os jornalistas 
para entender o que 
se passa, conhecer as 
dificuldades enfren-
tadas para pesquisar 
e dominar os fatos sobre os quais serão produzi-
das reportagens e análises. Leitores exigentes de-
mandam informações qualificadas – e a resposta é 
dada pelos senhores, legítimos representantes da 
imprensa brasileira”.

Tratando do momento econômico e político, 
Lazari afirmou: “O País é formado por uma maio-
ria de pessoas de bem. Trabalhadores da área pri-
vada, servidores públicos, profissionais liberais, 

pequenos, médios e 
grandes empresários 
têm o direito de es-
perar proficiência de 
governos abastecidos 
com a carga tributá-
ria de 36% do PIB, 
uma das mais altas 
do mundo, à qual se 
deve acrescer o dé-
ficit fiscal para ter a 
medida do tamanho 
do Estado”. 

O crédito imo-
biliário “não é uma 
ilha isolada da tem-
pestade”, recordou 
Lazari, acrescentan-
do: “Mas a acomo-
dação presente se dá 
num nível de ope-

ração muito satisfatório, em que cerca de meio 
milhão de imóveis é financiado a cada ano”. Ou 
seja, ajusta-se à perda de dinamismo da econo-
mia, após alcançar um estágio significativo que o 
distingue das crises passadas, pois é bem estrutu-
rado, dispõe de fontes permanentes de recursos e 
não há inadimplência.

Palavras de fé – Vencer a crise não depende 
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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Lazari, da Abecip: informação qualificada
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do autoconhecimento. 
É o que se depreende 
das palavras do profes-
sor da USP e filósofo 
Clóvis de Barros Filho, 
aplaudido pelos par-
ticipantes ao falar de 
ética, felicidade, em-
preendedorismo: “O 
tempo inteiro tentam 
medir nossa vida pela 
nossa capacidade de 
dispor daquilo que de-
sejamos. De fato, parece uma excelente definição 
de felicidade: ter aquilo que se deseja. E é claro 
que a publicidade abre o horizonte ao infinito, e 
aí tudo o que está à nossa disposição é desejável, e 
parece que nossa energia é disponibilizada para ir 
atrás das coisas que precisaríamos ter como garan-
tia sobre o sucesso da nossa vida. Resta, porém, um 
problema proposto pela filosofia desde sempre: a 
ideia de que o desejo é sempre pelo que não te-
mos, o desejo é na falta, portanto, se a felicidade 
depende disso, ela não existe. Afinal, desejamos o 
que não temos, e, quando temos, aparentemente, 
não desejamos mais. E aí então a vida ficaria um 
pouco sem graça”.

A receita do professor Clóvis – autor de vários 
livros sobre o comportamento humano – é gos-
tar do que se faz, trabalhar com afinco e buscar a 
perfeição. “Se você não acha nenhuma graça no 
que faz, troque, 
vá fazer outra 
coisa, porque 
sempre haverá 
aquilo que seja 
objeto do seu 
encantamento 
em você mes-
mo”.

Os premia-
dos – Entre as 
120 matérias ins-
critas e anuncia-
das pela mestre 
de cerimônias 
Renata Jábali, re-
ceberam os prê-
mios 15 reporta-
gens publicadas 
e veiculadas na 
mídia impressa 
(jornal e revis-

ta) e eletrônica (rádio, 
televisão e internet). A 
comissão julgadora se-
lecionou os trabalhos 
que mais se destacaram 
em três categorias: fi-
nanciamento imobiliá-
rio, fontes de recursos 
para o mercado imobi-
liário e responsabilida-
de social na construção 
civil. 

Foram premiados 
os mais importantes veículos de todo o Brasil 
que se dedicam à cobertura do setor imobiliário. 
Os vencedores foram: Alice de Souza (Diário de 
Pernambuco), Antonio Martins Neto, Fabiani As-
sunção, Eriberto Pereira, Catarina Farias, Karina 
Costa, Elaine Santana, Ivanildo Araújo, Juarez Ju-
ara, Edilson Alves, Imahero Miranda (TV Jornal 
do Comércio – Pernambuco), Circe Bonatelli, 
Rodrigo Petry, Roberta Prescott e Thiago More-
no (Revista Construção Mercado), Danilo Vivan 
(Portal Sonho do Primeiro Imóvel), Diego Lazza-
ris Borges (Infomoney), Felipe Marques e Chiara 
Quintão (Valor Econômico), Gustavo Coltri (Re-
vista Construção Mercado), Hebert Araújo ( TV 
Cabo Branco – Paraíba), Hugo Passarelli, Bianca 
Pinto Lima, Igor Costa e Jéssica Alves (O Estado 
de S. Paulo online), Marcelo Henrique Andrade 
(Rádio CBN João Pessoa), Marcilio Bruno Silva 

A lbuquerque 
(Folha de Per-
nambuco), Mi-
chelle Trom-
belli (Rádio 
BandNews FM 
SP), Priscila 
Yazbek (Você 
S/A), Sérgio 
Tauhata (Valor 
E c o n ô m i c o ) 
e Wellington 
Carvalho (Rá-
dio Estadão). 
O prêmio Ve-
ículo do Ano 
foi atribuído 
ao jornal Valor 
Econômico. 

A cerimônia 
também mar-
cou a entrega Clóvis de barros Filho, da UsP: trabalho motivador
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Claúdio Martins Gaiarsa

Eduardo Fernandez Cazassa

Naiara Morais e Paola Tornei

“A queda dos preços dos imóveis no 
brasil, os índices de preços e os working 
papers do bis: uma perspectiva para as 
políticas econômca e monetária”

“o mercado brasileiro de securitizacão 
imobiliária: uma análise comparativa de 
spreads”

“Vendas de participação societária 
em projetos imobiliários: a utilizcão 
de recursos de parceiros como fonte 
complementar de capital”

1º PrêMio LarEs abECiP sECovi - sP



SFI - 29

CaTEGorias

Financiamento
imobiliário

MÍDias

autor

autor

autor

autor

autor

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

veículo

veículo

veículo

veículo

veículo

E
s
P
E
C
i
a
s

E
L
E
T
r
Ô
N
i
C
a

i
M
P
r
E
s
s
a

Felipe Marques e
Chiara Quentão

sérgio Tauhata Alice de souza

ensaios para era digital o que restou de crédito Como esticar o seu dinheiro

Distratos aumentam com
a piora da economia

Poupança volátil A nova costa do Pernambuco

Revista Construcão Mercado

o estado de s. Paulo online

sbT - TV Jornal do Comércio -
sbT (pernambuco)

Jornalista: Marcílio brunop silva Albuquerque

Rádio CbN João Pessoa (Paraíba)

Revista Construcão Mercado

sonho do Primeiro Imóvel

–

Matéria:série “Janela da História”

Jornal Valor econômico

Rádio estadão

Você s/A

Infomoney

TV Cabo branco/Globo (Paraíba)

Veículo: Folha de Pernambuco 
(Pernambuco)

Rádio bandnews FM sP

Valor econômico Valor econômico Valor econômico

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

Antonio Martins Neto, Fabiani 
Assunção, eriberto Pereira, Catarina 
Farias, Karina Costa, elaine santana, 
Ivanildo Araújo, Juarez Juara, edilson 

Alves e Imahero Miranda

Marcelo Henrique Andrade

Diário do Nordeste (Ce)
Habitação: preços e temor

_

Wellington Carvalho

Diego Lazzaris borges

Hebert Araújo

Michelly Trobelli

Gustavo Coltri
Circe bonatelli, Rodrigo Petry,

Roberta Prescott e Thiago Moreno
Priecila Yazbek (com menção para a 

cobertura na exame.com)

Que comprar casa  própria?
então é hora de barganhar

série de reportagens
“A caminho de casa”

Quem casa quer casa

especial casa própria: Passado, 
Presente e Futuro

–

os reflexos da crise

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

Construindo saberes

bandnews desde crinacinha
(especial economia)

JorNaL

rEvisTa

iNTErNET

ráDio

Tv

Educação financeira e
responsabilidade social

na construção civil

Fontes de recursos para
o mercado imobiliário

veículo
do ano

Prêmio
Especial
do Júri

12º PrêMio abECiP DE JorNaLisMo

do 1º Prêmio Lares Abecip Secovi - SP Soluções 
para o Mercado de Trabalho e Crédito Imobiliá-
rio, criado para incentivar as pesquisas acadêmi-
cas 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 pa-
pers do Bis: uma perspectiva para as políticas eco-
nômica 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 proje-
tos imobiliários: a utilização de recursos de parcei-
ros como fonte complementar de capital”.
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mento da inadimplência, e a falácia da 
capitalização de juros tem sido, histori-
camente, a principal matéria-prima uti-
lizada 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 capitali-
zação de juros – contagem de juros dos juros – em 
nada protege os consumidores. Ao contrário, ape-
nas dificulta a transparência e o entendimento das 
regras de negócios e, dessa forma, gera conflitos 
entre credores e devedores. Assim, contribui ape-
nas para aumentar o risco jurídico, um dos princi-
pais 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 tem-
po, 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 pe-
ríodo 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 obri-
guem as instituições financeiras a investir e praticar 

Em busca do bom senso, da lógica 
e da comprovação do óbvio 

iscos jurídicosR

Teotonio Costa Rezende
Mestre em Gestão e
Estratégia de Negócios

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) promoverá, em 29/2/2016, im-
portantíssima 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 amor-
tização utilizados no Brasil. 

Como o cálculo dos juros na TP é absoluta-
mente idêntico ao praticado em qualquer outro 
sistema de amortização matematicamente consis-
tente, que utilize o critério de pagamentos men-
sais de prestações constituídas de capital e juros, a 
decisão valerá também para todos os demais siste-
mas 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 àque-
la 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 efetivamen-
te 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 existên-
cia de capitalização de juros – contagem de juros 
dos juros – mesmo nos casos em que os juros venci-
dos não são adicionados ao saldo devedor, mas sim 
cobrados em seus respectivos vencimentos.

Essa situação se agrava em períodos de insta-
bilidade econômica, quando, em geral, ocorre au-
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a educação financeira de seus clientes, além de asse-
gurar 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 sus-
tentável, da existência de leis que deixem claros os 
direitos e os deveres de todos os agentes que atuam 
no mercado financeiro – tomadores e emprestado-
res –, mitigando o risco jurídico, e, também, de ga-
rantir 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 sen-
so, da lógica e da demonstra-
ção do óbvio. É a tônica deste 
artigo, apenas para reforçar o 
previsto no parágrafo anterior 
frente às restrições constan-
tes do artigo 4º do Decreto 
22.626. Assim, “reprisaremos” 
um exemplo já utilizado em 
outros estudos e artigos. 

De acordo com o constan-
te 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 inte-
gralmente ao final de um ano, 
sem pagamentos intermediários de capital e juros, 
pela taxa de juros de 12,0% ao ano, sem incorpo-
ração 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 ha-
verá 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 em-
préstimo 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 ven-
cidos 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 sen-
so 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 mes-
mo 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 in-
sistindo que proibir capitalização de juros, a exem-
plo do que o resto do mundo já descobriu há muito 
tempo, não é o caminho minimamente adequado 

para reduzir o custo do di-
nheiro para quem toma em-
préstimo.

  No caso brasileiro, a 
questão é muito mais grave 
porque, com base em leis ar-
caicas que proíbem a capitali-
zação de juros para algumas 
modalidades de crédito, a 
“indústria de liminares” des-
virtua, 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 institui-

ções financeiras integrantes do Sistema Financei-
ro 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 formal-
mente 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 ado-
tados 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 realiza-
ção 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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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 mo-
delos de juros compostos, de taxas de juros nomi-
nais e efetivas. Nem tampouco se autoriza “dar asas 
à imaginação” para confundir Sistemas de Amorti-
zação com Sistemas de Capitalização.

No entanto, não tem sido tarefa fácil compro-
var o óbvio. E à medida que os defensores da ma-
temática como ciência exata “desconstróem” um 
modelo “matemágico” de juros simples, imediata-
mente se inventa outro modelo para se continuar 
garantindo a cooptação de clientes e gerando ren-
da 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 Mé-
todo 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 arti-
go 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 mate-
mática financeira – capital, taxa de juros e prazo –, 
mesmo assim têm sido proferidas sentenças judi-
ciais que obrigam as instituições financeiras a uti-
lizá-lo em substituição aos sistemas de amortização 
originalmente contratados, notadamente Tabela 
Price e SAC.

 Para tanto, vamos supor uma situação hipoté-
tica 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 ju-
ros 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, pro-
porcional 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 financiamen-
to sejam quitadas, em seus respectivos vencimentos, 
por meio de débitos na conta de caderneta de pou-
pança.

Pela “lógica do óbvio”, não é preciso ser expert 
em finanças para concluir que este seria um péssi-

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 du-
plamente mais abrangente que a Lei 11.977/2009, 
pois abriga todas as operações realizadas por ins-
tituições integrantes do SFH e autoriza a capitali-
zação 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 ele-
vadíssimo risco”.

Pois, se prevalecer a tese da inexistência da 
capitalização de juros e da legitimidade da Tabela 
Price e dos demais sistemas de amortização mate-
maticamente consistentes, estará eliminada uma 
das principais matérias-primas da “indústria de limi-
nares”. Ao mesmo tempo, estará eliminado um dos 
maiores riscos jurídicos relacionados às operações 
de crédito de médio e longo prazos – e, assim, redu-
zido 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 siste-
mas 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 finan-
ciamentos de médio e longo prazos para serem pa-
gos 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 repeti-
tivo 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 atu-
al, 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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mo negócio para o tomador do empréstimo. Afinal, 
ele estaria pagando ao banco a título de juros o do-
bro da taxa de juros que receberia como remunera-
ção na caderneta de poupança. 

Por outro lado, seria um ótimo negócio para o 
banco, haja vista que este obteria um spread corres-
pondente ao dobro do custo de captação do capital 
emprestado, mas neste caso específico, desde que 
se abstraísse o risco de não recebimento da dívida, 
pois o saldo da conta de poupança, remunerada 
pela metade do custo do financiamento, se tornaria 
nulo muito antes da quitação da dívida.

Mesmo que se admitisse que na caderneta de 
poupança ocorresse capitalização de juros, a taxa 
seria de 6,17% ao ano e, portanto, ainda seria pra-
ticamente a metade do custo de juros devidos no 
financiamento.

No entanto, essa proposta absurda seria um óti-
mo negócio para o devedor, caso o sistema de amor-
tização utilizado fosse o chamado Método de Gauss, 
como adiante será demonstrado. 

Na Tabela I está demonstrada a evolução da 
dívida pelo Método de Gauss, com taxa de juros 
de 12,0% ao ano. E na Tabela II demonstra-se a 
evolução da conta de Caderneta de Poupança, 
remunerada à taxa de juros nominal de 6,0% ao 
ano e a correspondente à taxa de juros mensal de 
0,5%, equivalente à taxa de juros efetiva de 6,17% 
ao ano. 

Por uma questão de didática e de espaço, em-
bora os valores estejam evo-
luídos, mês a mês, durante 
todo o período de 240 me-
ses, as tabelas apresentam a 
evolução mês a mês apenas 
até o terceiro mês e, a par-
tir de então, as posições são 
apresentadas a cada fecha-
mento de ano. 

Nota-se que, mesmo pa-
gando o dobro da taxa de 
juros no financiamento, em 
relação ao que seria remune-
rado na caderneta de pou-
pança, o devedor, sem de-
sembolsar nenhum recurso 
extra, pagaria integralmente 
a dívida e, ao final dos 240 
meses, lhe restaria, como lu-
cro, o valor de R$ 16.408,19, 
que corresponde a 32,8% do 
valor do empréstimo obtido 
pelo Método de Gauss.

A primeira pergunta que os representantes do 
Poder Judiciário deveriam fazer, antes de impor a 
uma instituição financeira substituir um sistema de 
amortização matematicamente consistente – Tabela 
Price, SAC, etc. – pelo Método de Gauss, seria a se-
guinte: como pode um financiamento a uma taxa 
de juros de 12,0% ao ano resultar em juros inferio-
res a uma remuneração de uma caderneta de pou-
pança que rende 6,0% ao ano? Importante: mesmo 
que tivesse ocorrido capitalização de juros na cader-
neta de poupança, a taxa efetiva teria sido de 6,17% 
ao ano, quase a metade da taxa de juros cobrada no 
financiamento. 

No presente exemplo, não ocorreu capitaliza-
ção de juros na caderneta de poupança, uma vez 
que, mensalmente, o valor da prestação debitada 
(saques) foi superior aos rendimentos de juros e, 
portanto, em momento algum ocorreu contagem 
de juros dos juros. 

Ainda com base nesse exemplo e tendo o óbvio 
como referência, a segunda pergunta a ser feita an-
tes de acatar o Método de Gauss seria: qual a taxa de 
juros, pelo método de juros simples, que, aplicada 
sobre um capital de R$ 50 mil, pelo período de 1 
mês, rende R$ 227,79, como foi o caso do Método 
de Gauss constante no mês 1 da Tabela I? 

Valendo-se da mais tradicional fórmula de ju-
ros simples  J= c.i.n, onde J=juros, c= capital, i= taxa 
de juros e n=prazo, teríamos:

227,79= 50.000 x i x 1 e, logo, teríamos uma 
taxa nominal de juros de 
5,47% a.a., equivalente a 
uma taxa efetiva de juros de 
5,6% a.a., ou seja, menos 
da metade da taxa de juros 
prevista para o presente 
exemplo.

Considerando que, 
ao final do primeiro mês, 
conforme consta da Tabela 
I – Método de Gauss, após 
pagar uma prestação de R$ 
322,70 restou um saldo de 
R$ 49.905,09 e, portanto, 
o empréstimo poderia ser 
quitado por R$ 50.227,79, 
a terceira pergunta poderia 
ser: considerando o mode-
lo de juros simples, qual a 
taxa de juros aplicada a um 
capital de R$ 50 mil que ao 
final de um mês produz um 
montante de R$ 50.227,79?

P(a+j) Saldo

Método Linear Ponderado

Jurosn Amort.
-

322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70

-
227,79
226,84
225,89
217,35
205,96
194,57
183,18
171,79
160,40
149,01
137,62
126,23
114,84
103,45

92,07
80,68
69,29
57,90
46,51
35,12
23,73
12,34

0,95

-
94,91
95,86
96,81

105,35
116,74
128,13
139,52
150,91
162,30
173,69
185,08
196,47
207,86
219,25
230,64
242,03
253,42
264,81
276,20
287,59
298,97
310,36
321,75

50.000,00
49.905,09
49.809,23
49.712,41
48,798,41
47,460,14
45.985,19
44.373,58
42.625,28
40.740,32
38.718,68
36.560,36
34.265,38
31.833,71
29.265,38
26.560,36
23.718,68
20.740,32
17.625,28
14.373,58
10.985,19

7.460,14
3.798,41
(00,0)

0
1
2
3

12
24
36
48
60
72
84
96

108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240

TAbeLA 1 - MéTodo de GAuSS A 12,0% Ao Ano
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Valendo-se da tradi-
cional fórmula do mon-
tante a juros simples M= 
c(1+in), teremos que: 
50.227,79=50.000(1+in) 
e, novamente, teremos as 
mesmas taxas de juros no-
minal de 5,47% ao ano e 
efetiva de 5,6% ao ano

Uma quarta pergunta 
seria pedir aos defensores 
do Método de Gauss, utili-
zando-se da fórmula de ju-
ros simples (J=c.i.n), aplicá-
-la sobre cada um dos saldos 
devedores mensais frente 
aos juros mensais constan-
tes da evolução da dívida 
pelo referido Método e pe-
dir que expliquem por que 
não resultou na taxa de ju-
ros contratada, no presen-
te exemplo, 12,0% ao ano, 
e, também, esclarecer por que referida taxa de 
juros, além de divergir da taxa contratada, varia 
mês a mês, em vez de se manter constante, como 
é praxe de ocorrer em qualquer negócio finan-
ceiro em que não se prevê flutuação ou alteração 
periódica dos juros.

Feitas essas perguntas e diante da absoluta incon-
sistência matemática do referido Método de Gauss, 
restaria fartamente demonstrado que sequer se trata 
de um sistema de amortização e se evitaria que a “in-
dústria de liminares” continuasse ludibriando devedo-
res e causando prejuízos aos credores e, de maneira 
geral, prejudi-
cando toda a 
sociedade. 

No Grá-
fico I estão 
demonstrados 
os comporta-
mentos do sal-
do devedor do 
financiamen-
to pelo Méto-
do de Gauss, 
evoluído à 
taxa de juros 
de 12,0% ao 
ano frente ao 
saldo credor 
da caderneta 

de poupança remunerada 
a 6,0% ao ano, cujo saldo 
foi utilizado, mensalmente, 
para quitar o valor das pres-
tações mensais do financia-
mento.

Nota-se que, mesmo 
tendo sido remunerada à 
metade da taxa de juros do 
contrato de financiamen-
to no Método de Gauss, o 
saldo da caderneta de pou-
pança foi suficiente para 
quitar todas as prestações 
do financiamento, até qui-
tá-lo integralmente e ainda 
apresentar um saldo residu-
al credor de quase 1/3 do 
valor do financiamento. 

O Gráfico II evidencia 
que, mês a mês, desde o pri-
meiro período, os juros de 
6,0% ao ano da caderneta 

de poupança superam os juros de 12,0% ao ano do 
Método de Gauss, fato que por si só já deveria ser 
mais que suficiente para afastar qualquer possibili-
dade de o Poder Judiciário acatar referido mode-
lo como um Sistema de Amortização. Importante 
reafirmar que, na caderneta de poupança, em mo-
mento algum houve contagem de juros dos juros, 
pois os saques sempre superaram o valor dos juros 
mensais e, mesmo utilizando o critério de taxa de 
juros efetiva, no caso da caderneta de poupança 
de 6,17% ao ano, que ainda se mantém próximo 
da metade da taxa de juros utilizada no Método de 

Gauss.
O Gráfico 

III apresenta a 
operação sob 
a ótica da ins-
tituição finan-
ceira que fez 
uma operação 
ativa remune-
rada a 12,0% 
ao ano e uma 
operação ativa 
que lhe cus-
tará 6,0% ao 
ano, ou seja, 
com um spre-
ad igual ao 
dobro do cus-

Saques Saldo Credor

Caderneta de Poupança X Método Linear Ponderado (Gauss)

JurosPeríodos

TAbeLA 2 - CAderneTAS de PouPAnçA 6,0% A.A.

-
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70
322,70

-
250,00
249,64
249,27
245,90
241,16
236,13
230,79
225,13
219,11
212,72
205,93
198,73
191,09
182,97
174,35
165,20
155,48
145,17
134,22
122,60
110,25
97,15
83,24

50.000,00
49.927,30
49.854,23
49.780,80
49.103,17
48.151,02
47.140,14
46.066,92
44.927,50
43.717,81
42.433,50
41.069,98
39.622,36
38.085,46
36.453,76
34.721,43
32.882,25
30.929,63
28.856,57
26.655,66
24.319,00
21.838,22
19.204,43
16.408,19

0
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GráfiCo 1
SALdo MéTodo GAuSS (12%A.A.) X SALdo CAderneTA PouPAnçA (6%A.A.)
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to do capital.
Logo, abs-

traindo as de-
mais despesas 
naturais do 
negócio ban-
cário e apenas 
comparando 
receita finan-
ceira (finan-
c i a m e n t o ) 
e despesa fi-
nanceira (ca-
derneta de 
poupança), o 
óbvio do óbvio 
seria  admitir 
que as receitas 
seriam muito 
superiores às despesas. Mas, como já estava de-
monstrado na comparação das Tabelas I e II, o 
Gráfico III evidencia que as despesas financeiras 
são muito superiores às receitas financeiras, fa-
zendo que, mesmo com um spread do dobro do 
custo de captação, a instituição financeira incorra 
em grandes prejuízos e que referido prejuízo será 
tanto maior quanto maior for o prazo de amorti-
zação da dívida.

Importa destacar que, além de a despesa finan-
ceira ter sido maior do que a receita financeira ao 
longo dos 240 meses de pagamento do financiamen-
to, o prejuízo do banco continuará se ampliando, 
pois as despesas financeiras continuarão a incidir so-
bre o saldo remanescente na caderneta de poupan-
ça, enquanto 
as receitas fi-
nanceiras se 
encerrarão ao 
final dos 240 
meses, com a 
quitação do fi-
nanciamento.

No Gráfi-
co IV tem-se o 
mesmo senti-
do de análise 
constante do 
Gráfico III, 
somente que 
agora focado 
no valor do 
ativo (finan-
c i a m e n t o ) 

e do passivo 
(caderneta de 
poupança).

No ato da 
concessão do 
financiamen-
to e da aber-
tura da conta 
de caderneta 
de poupança, 
ambos no va-
lor de R$ 50 
mil, tem-se 
igualdade en-
tre os ativos e 
passivos gera-
dos pela refe-
rida operação. 
No entanto, 

mesmo sendo o ativo remunerado a 12,0% ao ano 
e o passivo custando apenas 6,0% ao ano, os preju-
ízos causados à instituição financeira por conta da 
inconsistência matemática do Método de Gauss faz 
que o ativo do banco, em face da superação da des-
pesa financeira frente à receita financeira, passe a 
ser inferior ao passivo. 

Ao final do prazo de 240 meses tem-se a con-
sumação do impensável no mundo racional – 
mesmo não tendo desembolsado sequer R$ 0,01 
de recursos próprios e, também, mesmo tendo 
contraído um financiamento com taxa de juros 
equivalente ao dobro da remuneração que rece-
beu, o devedor (mutuário) inverte sua posição em 
relação ao credor (instituição financeira), passan-

do ele, toma-
dor do finan-
ciamento, à 
situação de 
credor da 
i n s t i t u i ç ã o 
f i n a n c e i r a , 
haja vista que 
nada mais lhe 
deverá e ain-
da terá um 
saldo positivo 
em sua conta 
de caderneta 
de poupança. 
Mais uma vez 
fica evidente 
a absoluta in-
consistência e 

GráfiCo 2
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inadmissibilidade do Método de Gauss como sis-
tema de amortização.

Para reforçar o óbvio e sendo mesmo repeti-
tivo, refaremos o exemplo apresentado anterior-
mente, 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 poupan-
ça 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.

A evolução do financiamen-
to pelo Método de Gauss a 6,0% 
ao ano consta da Tabela III, en-
quanto a evolução da caderne-
ta de poupança remunerada a 
6,0% ao ano, em que serão de-
bitadas as prestações do finan-
ciamento pelo Método de Gauss, 
constam da Tabela IV.

Dois pontos importantes 
precisam ser observados nessa 
comparação de um financiamen-
to e de uma aplicação feitos pelo 
mesmo valor e pela mesma taxa 
de juros, em que os recursos da 
aplicação serão sacados na mes-
ma 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 finan-

ciamento e da aplicação na caderneta de poupan-
ça são os mesmos (R$ 50 mil); se a taxa de juros é 
a mesma (6,0% ao ano); e se os valores das presta-
ções 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, necessa-
riamente, idênticos. 

O segundo ponto é que, na caderneta de 
poupança, em momento algum o poupador rece-
beu “juros dos juros”, isto é, não ocorreu capita-
lização de juros, uma vez que, desde o primeiro 
mês, os saques superaram os juros, ou seja, referi-
dos juros foram sempre calculados apenas sobre 
o principal (capital). 

No entanto, a exemplo do que ocorreu na hipó-
tese anterior em que a taxa de juros do financiamen-
to era de 12,0% ao ano, os juros apurados no Méto-
do de Gauss a 6,0% ao ano são muito inferiores aos 
rendimentos da caderneta de poupança remunera-
da 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 su-
geridas 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 tam-
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Jurosn Amort.
-

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
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   TAbeLA 3 – MéTodo de GAuSS A 6,0% Ao Ano 
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bém, de forma idêntica ao que ocorreu no exemplo 
anterior, a taxa real de juros variará a cada mês, di-
ferentemente 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 Sis-
tema de Amortização matematicamente consisten-
te, 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 Ju-
diciário também fizessem aquelas perguntas sugeri-
das em relação ao Método de Gauss, porém agora 
em relação à Tabela Price, ou seja, qual a taxa de ju-
ros simples que faz que um capital de R$ 50 mil pro-
duza juros de R$ 250 ao final de um mês, constata-
riam 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 previs-
to no contrato de financiamento.

Da tabela IV, que apresenta a evolução de um 
financiamento pela Tabela Price, é possível desmis-
tificar outros dois equívocos em relação a esse siste-
ma de amortização, bem como aos demais utiliza-
dos 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 acrésci-
mo de juros futuros. 

Por sua vez, o saldo resultante ao final do pri-
meiro mês (R$ 49.891,78), após a quitação dos ju-
ros do mês anterior (R$ 250 apurados sobre o ca-
pital 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 amorti-
zação do principal (R$ 108,22), fez que a base de 
cálculo para os períodos seguintes seja constituí-
da 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 capi-
tal. Portanto, não há que se falar em “antecipação 
de juros” e muito menos em capitalização de juros.

O outro equívoco é o de afirmar que a existên-
cia de taxa efetiva é sinônimo de capitalização de 
juros e, pior do que isso, usar do artifício de trans-
formar a taxa nominal em taxa efetiva com a finali-
dade de “excluir” a capitalização de juros.

No presente exemplo, temos uma taxa nomi-
nal de juros de 6,0% ao ano, proporcional à taxa 

P(a+j) Saldo

Tabela Price - 6,0% a.a

Jurosn Amort.
-

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
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Método Linear Ponderado - 6,0% a.a

TAbeLA 4 – CAderneTA de PouPAnçA (6,0%)
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Saques Saldo CredorJurosPeríodos
-

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

-
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

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
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de juros de 0,5% ao mês e 
equivalente à taxa efetiva 
de juros de 6,17% ao ano.

Do critério de trans-
formar a taxa nominal de 
6,0% ao ano em taxa efe-
tiva de 6,0% ao ano resul-
taria a taxa de 0,4867% ao 
mês obtida pela extração 
da raiz décima segunda de 
6,0% ao mês.

Este artifício não alte-
raria os critérios de cálculo 
de juros, mas apenas o seu 
valor e, no presente exem-
plo, para o primeiro mês, 
reduziria os juros de R$ 
250 para R$ 243,37 e, con-
sequentemente, teria idên-
tico impacto nos períodos 
subsequentes. No entanto, 
continuaria existindo uma 
taxa de juros nominal e ou-
tra taxa efetiva. Assim, a taxa mensal de 0,4867% ao 
mês implicaria a taxa de juros nominal de 5,84% ao 
ano, equivalente à taxa efetiva de 6,0% ao ano. 

Para “descapitalizar” a taxa de juros efetiva de 
6,0% ao ano utilizando a taxa de juros nominal 
como máxima permitida, no caso 5,84% ao ano, no-
vamente teria que se extrair a raiz décima segunda 
desta, apurando a taxa de juros mensal de 0,474% 
ao mês proporcional à taxa nominal de 5,69% ao 
ano, que é equivalente à taxa de juros efetiva de 
5,84% ao ano. 
A busca de eli-
minar a exis-
tência de taxa 
de juros nomi-
nal e efetiva 
levaria a uma 
autêntica situ-
ação de loop.

Essa res-
salva se faz ne-
cessária para 
afastar outro 
equívoco, que 
é o de con-
fundir taxa de 
juros capitali-
zada com ca-
pitalização de 
juros.

Muito embora a uti-
lização dos conceitos de 
taxa nominal e taxa efetiva 
de juros seja uma prática 
universal, como já tivemos 
a oportunidade de sugerir 
anteriormente, essa con-
fusão pode facilmente ser 
evitada bastando que se de-
termine que a taxa de juros 
seja expressa na mesma pe-
riodicidade em que os juros 
são devidos. Portanto, se os 
juros são devidos mensal-
mente, ela deve vir expressa 
em taxa de juros mensal; se 
semestral, em taxa de juros 
semestral; se anual, em taxa 
de juros anual e, assim, su-
cessivamente.

O Gráfico V reforça o 
que já foi mencionado em 
relação ao confronto das 

Tabelas de números 3 a 6, evidenciando a consis-
tência matemática e a inexistência de capitalização 
de juros na Tabela Price, sendo que as linhas dos 
saldos do financiamento por esse sistema, a juros de 
6,0% ao ano, se sobrepõem ao saldo da caderneta 
de poupança remunerada também a 6,0% ao ano, 
em que o poupador sempre sacou integralmente os 
juros, não permitindo que esse fosse adicionado ao 
principal e, portanto, que em momento algum hou-
vesse contagem de “juros dos juros”.

Por sua 
vez, no caso 
do Método de 
Gauss, mesmo 
com taxa de 
juros idêntica 
à caderneta 
de poupança, 
amplia-se a 
distorção do 
saldo do fi-
nanciamento, 
que fica muito 
inferior ao sal-
do da cader-
neta de pou-
pança.

No Gráfi-
co VI é feita a 
mesma análise 

Saques Saldo Credor

Caderneta de Poupança 6% a.a X Tabela PriCe 6% a.a

JurosPeríodos
-

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

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
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21.614,55
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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 caderne-
tas de poupança também remu-
neradas a 6,0% ao ano, que ser-
viu de base para a quitação das 
prestações.

Restam ratificadas a consis-
tência matemática e a inexistên-
cia de capitalização de juros na 
TP, com a curva de juros sobre-
pondo a curva de juros da ca-
derneta de poupança, enquanto 
a inconsistência matemática do 
Método de Gauss fica mais uma 
vez evidenciada.

O Gráfico VII apresenta os 
resultados das receitas e despe-
sas financeiras para a instituição 
financeira, novamente demons-
trando que, sendo um ativo e 
um passivo remunerados à mes-
ma taxa de juros, o credor teria 
enorme prejuízo se o financia-
mento fosse pelo Método de 
Gauss.

Já o Gráfico VIII apresenta 
a mesma análise constante do 
Gráfico VII, porém agora consi-
derando o financiamento conce-
dido pela Tabela Price. Confir-
ma-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 financia-
mento idênticas aos saques da 
caderneta de poupança, produz, 
necessariamente, os mesmos va-
lores. Daí ambas as retas se so-
breporem.

No Gráfico IX, de forma 
idêntica ao verificado no exem-
plo 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 ju-
ros, apresenta enormes inconsis-
tências matemáticas e, no caso de 
o financiamento e a caderneta 
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de poupança terem as mesmas taxas de juros, cau-
sa ainda maiores distorções, fazendo que o devedor, 
ao final, sem fazer um único pagamento com recur-
sos 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 amor-
tização 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 

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 financiamen-
to por meio de débito nessa ca-
derneta de poupança e, mesmo 
assim, obter um saldo residual 
positivo após a quitação integral 
do financiamento, nos levou a 
desenvolver o que denomina-
mos “Teoria do Absurdo”, que 
é uma fórmula matemática que 
nos permitiria criar um sistema 
de renda vitalício, a custo zero.

Por essa fórmula, o indiví-
duo, dada sua expectativa de vida e a renda preten-
dida após a aposentadoria, apuraria quanto deveria 
tomar emprestado pelo Método de Gauss, qualquer 
que fosse a taxa de juros devida nesse sistema, e dei-
xaria o valor depositado em caderneta de poupança 
rendendo 6,0% ao ano, sendo nela debitadas men-
salmente as prestações do financiamento. Quando 
da quitação do financiamento, sem que o devedor 
utilizasse R$ 0,01 sequer além do valor do financia-
mento obtido pelo Método de Gauss, ou seja, a cus-
to zero, passaria a usufruir da renda vitalícia previa-
mente calculada. 

Essa “fabulosa” engenharia financeira consta, 
detalhada, em Nota Técnica que elaboramos há al-
guns anos, para servir de subsídios em defesas con-
tra 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 Mé-
todo de Gauss têm sido acatadas 
pelo Poder Judiciário, em de-
mandas judiciais, para substituir 
os sistemas de amortização con-
tratados entre as partes, ratifica 
a pertinência, a importância e 
a urgência da audiência públi-
ca proposta pelo STJ e, princi-
palmente, que aquela corte su-
mule, no contexto de recursos 
repetitivos e, assim, padronize 
para todas as instâncias, a deci-
são sobre capitalização de juros 
e sobre os sistemas de amortiza-
ção passíveis de serem utilizados 
no Sistema Financeiro Nacional.

Método GAuSS

GráfiCo 9

60.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

-

2
4

01 2 3

1
2

2
4

3
6

4
8

6
0

7
2

1
0

8

1
2

0

1
3

2

1
4

4

1
5

6

1
6

8

1
8

0

1
9

2

2
0

4

2
1

6

2
2

8

8
4

9
6

Ativo Crédito imobiliário
Passivo - depósito

GráfiCo 10

60.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

-

2
4
01 2 3

1
2

2
4

3
6

4
8

6
0

7
2

1
0
8

1
2
0

1
3
2

1
4
4

1
5
6

1
6
8

1
8
0

1
9
2

2
0
4

2
1
6

2
2
8

8
4

9
6

Ativo Crédito imobiliário
Passivo - depósito



SFI - 41

No último quadrimestre de 2000, 
próximo da virada para o século 21, 191 
Estados mobilizados pelas Nações Uni-
das comprometeram-se com um con-
junto de oito metas, a ser buscadas no 
novo milênio. A primeira definida foi a redução da 
pobreza extrema no mundo, situação em que en-
tão 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 se-
gunda 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 des-
ta 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 tota-

litários, 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 per-
feita 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 pú-
blica que as instituições multilaterais e os governos 
deveriam adotar para que este objetivo fosse efetiva-
mente alcançado e mantido.

As Tabelas 1 e 2 mostram que em todas as regi-
ões mais pobres do mundo, com exceção da África 

José Paschoal Rossetti
Professor e pesquisador
da Fundação Dom Cabral

A meta de redução da pobreza
extrema e seus resultados 

conomia mundialE

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

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

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

290
620
939
53
13
7

1.923

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

100,0

338
636
887
55
13
13

1.942

17,4
32,7
45,7
2,8
0,7
0,7

100.0

359
630
682
51
12
20

1.754

20,5
35,9
38,9
2,9
0,7
1,1

100,0

385
617
661
55
13
18

1.751

22,0
35,2
37,7
3,1

0,47
1,1

100,0

400
638
518
54
11
10

1.631

24,5
39,1
38,1
3,3
0,7
1,0

100,0

398
596
324
40
9
6

1.374

29,0
43,4
23,6
2,9
0,7
0,4

100,0

403
540
272
31
7
2

1.255

32,1
43,0
21,7
2,5
0,6
0,2

100,0

415
399
161
28
6
3

1.011

41,0
39,5
15,9
2,8
0,6
0,2

100,0

403
311
86
27
7
1

836

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

100,0

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

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2015
(a)

% em relação ao total do contingente em situação de extrema pobreza
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Subsaariana, este objetivo tem sido progressivamen-
te alcançado. Em 1990, ano de grandes mudanças 
geopolíticas, encontravam-se em situação de ex-
trema 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 mi-
lhões 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 re-
duzida. Em todas as demais regiões ela aumentou.

Já no século 21, excetuando-se a África Subsaa-
riana, ocorreram reduções expressivas, proporcio-
nalmente 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 Continen-
tal 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 aumen-
tou expressivamente com o 
fim dos regimes coletivistas 
igualitários, mas reduziu-se 
aceleradamente já a par-
tir da segunda metade dos 
anos 90, em ritmo até supe-
rior aos da Nova Ásia Indus-
trial.

Em síntese: de 1990 a 
1999, a redução da pobreza 
extrema foi de 9%, em ter-
mos mundiais, mas prepon-
derantemente localizada na 
Ásia. De 1999 a 2015, foi de 

52% e praticamente universal. Já na América Lati-
na, 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 vá-
rios 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 to-
dos 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 co-
muns, fim dos modelos nacionalistas e protecionis-
tas, 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 econo-
mias industriais, de grandes 
escalas e de massas, que via-
bilizou a mobilidade socioe-
conômica ascendente e a re-
configuração dos mercados, 
proporcionando, em velo-
cidade 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 eco-
nômica está se deslocando 
dos países avançados para 
os emergentes de industria-
lização recente. Isso não sig-

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

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

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

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2015

TABELA 2 - POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES DE POBREZA EXTREMA NO MUNDO

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 indus-
triais 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, respon-
diam 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 Les-
te 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 eco-
nômico global são fortemente relacionadas com a 
redução dos contingentes de pobres absolutos (pes-
soas com renda diária inferior a US$ 4,0) e de po-
bres extremos (renda diária inferior a US$ 1,9). Os 
números reunidos nas Tabelas 1 e 2 são, por si, com-
provações 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 edu-
cação de alto padrão em todos os níveis e em forma-
ção 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 lon-
go 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, nes-
tes dois campos, para a construção de economias efi-
cientes e competitivas, é que levam à redução efetiva 
e universal da pobreza.

Por fim, vale olhar para o caso do Brasil, que sin-
tetizamos 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 estra-
tégico adotado pelo governo mudou radicalmente, 
do início dos anos 90 a 2002. Os traços marcantes des-
ta 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 adota-
ram 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 progra-
mas de transferência de renda (concessão massiva de 
“bolsas”), aumento real dos dispêndios previdenciá-
rios 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
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FIGURA 2
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agências nacionais.
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aumentos expressivos de dispêndios de custeio, sa-
crificando 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 

do PIB. Em termos relativos, essas operações eram de 
5,87% do PIB; em 2014, 14,22%, basicamente desti-
nadas 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 coeficien-
te Gini caiu de 0,583 para 0,514; o número de pes-
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FIGURA 3 - REAÇÃO AOS RISCOS DE RETROCESSOS: PLANO ESTRATÉGICO DE ORIENTAÇÃO ECONÔMICA
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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 mu-
danças, as atividades comerciais e de outros serviços 
foram fortemente privilegiadas às industriais, impli-
cando a multiplicação de empregos no setor terciá-
rio e forte redução nas taxas de desemprego aberto, 
que caíram de 12,4% para 5,3%, depois de ter chega-
do a seu ponto mais baixo em 2013, de 4,3%.

Mas estes resultados implicaram também altos 
custos de oportunidade. Minguaram os recursos pú-
blicos e a capacidade de financiamento para progra-
mas de maior consistência a longo prazo. E já são evi-
dentes 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 coeficien-
te 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 alcança-
ram 58,5%, agravando o quadro de dificuldades fi-
nanceiras 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 pra-
zo, 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 retroces-
sos, como os que estão ocorrendo. A escolha distri-
butivista 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 movimen-
te positivamente.     



A evolução do financiamento imo-
biliário na última década foi a mais 
impressionante dentro do Sistema Fi-
nanceiro Nacional. No início dos anos 
2000 era possível ver essa área em de-
pendências 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 soma-
va 24% do PIB.

Essa situação mudou dramaticamente. Um con-
junto 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 imobili-
ário ao menor custo disponível no sistema bancário.

Nos últimos 10 anos o financiamento imobiliá-
rio tornou-se o segmento que mais cresceu no mer-
cado 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 es-
tão hoje nos andares mais altos das sedes bancárias, 
cercadas de equipamentos nobres. Seus diretores 
são personagens essenciais no planejamento estra-
tégico dos maiores bancos do País, nacionais, esta-
tais ou estrangeiros.

Esse caminho exitoso reduziu a distância do Bra-
sil para a referência internacional de crédito em re-
lação 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, sen-
do 11 considerados países emergentes. Este deve ser 
o número de países com sistemas de financiamento 
imobiliário de maior porte, pois os excluídos da lista 

apresentam pouca sofisticação financeira 
para desenvolver volumes num setor tão 
sensível e sofisticado como o crédito imo-
biliário de longo prazo.

Os prós e contras do Brasil – A sofis-
ticação necessária abrange quatro aspectos – e a mo-
bilização 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 es-
tudo do Financial Stability Board – criado dentro do 
G-20, após a crise, para avaliar a qualidade e trans-
parência 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 finan-
ciamento 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 siste-
ma complexo que ainda exige elevado número de 
certidões negativas, mas a concentração de quais-
quer 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 Ban-
co Mundial. A execução do imóvel em garantia tam-
bém 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 imó-
vel em cartório, tornando-o elegível para a venda fi-
nanciada, levarão em breve o Brasil a exceder neste 
quesito, assim como as condições para a migração 
para o registro eletrônico.

Marcelo P. Cypriano 
Economista,mestre
pela Unicamp

Unindo as pontas para
chegar aos 20% do PIB 

ontes de recursosF
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O terceiro aspecto – inflação – piorou nos últi-
mos anos, o que interferiu no quarto aspecto e tam-
bém 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 dé-
cada 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 aci-
ma 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 crédi-
to 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 ide-
ais e a inflação média nos últimos cinco anos ficou 
na tolerância superior de um regime mais permis-
sivo 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 pa-
íses emergentes similares, considerados bem admi-
nistrados e com volumes de crédito elevado.

Um horizonte para tal redução na meta de in-
flação 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 re-
duzido 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 tor-
nou a sociedade mais cética quanto ao cumprimento 
futuro de um cenário de inflação baixa. Consequen-
temente, 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 recom-
por 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 su-
posto cumprimento da meta de inflação em 2017-
18, 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, portan-
to, o pano de fundo para o quarto aspecto e princi-
pal desafio para o sistema de financiamento imobi-
liário no Brasil. 

Nesse contexto se insere o principal mecanismo 
de mobilização de recursos do sistema. A caderne-
ta 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 cres-
cimento acelerado dos depósitos na poupança, o que 
aumentou ainda mais a folga do sistema de financia-
mento 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 su-
perávit, acúmulo de reservas internacionais), criou 
também o primeiro período de convergência gradu-
al da taxa de juros brasileira para níveis internacio-
nais. 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, esta-
beleceu uma dinâmica favorável para o preço dos ati-
vos – 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 acu-
mula 0,5% do PIB em 12 meses e ruma para igua-
lar a perda de 1% do PIB registrada em 1998-1999 
(gráficos 1 e 2). A divisão de responsabilidades en-
tre 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 brasi-
leira foi isentar o rendimento de capital dos instru-
mentos 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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o Brasil, que taxa com mais de um impos-
to o rendimento financeiro, a isenção dos 
instrumentos imobiliários é um caminho 
óbvio para reduzir os custos de captação.

A isenção funciona perfeitamente 
para a caderneta, pois a instituição que 
capta o depósito se apropria integral-
mente da isenção, enquanto propicia um 
rendimento líquido adequado ao inves-
tidor. A LCI não tem o mesmo sucesso. 
Embora não haja uma medida agregada 
do rendimento do estoque de LCI, a evi-
dência anedótica aponta que sua emis-
são ocorre muito mais próxima da curva 
bruta de juros do que da curva líquida de 
impostos. Em outras palavras, os investi-
dores se apropriam mais da isenção do 
que o emissor.

Além do mais, o histórico de instabi-
lidade da economia brasileira retornou 
com força desde 2011 e fez que o  mo-
vimento 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, pre-
cisou concorrer com os outros instrumentos de in-
vestimento, sendo o principal a indústria de fundos. 
Isso produziu outro efeito colateral, pois a LCI pre-
cisou 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 exigi-
bilidade da poupança, 3,2% do PIB de LCI e 1% do 
PIB em CRI. Essa combinação mostrou seus proble-
mas 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 acom-
panhou 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 diferen-
ciado de risco. Como exemplo citado em seminário 
da Abecip sobre a LIG, os investidores perderam re-
cursos com títulos públicos da Grécia, mas não per-
deram com covered bonds gregos, categoria de títulos 
à qual pertence a LIG.

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 elabora-
ção 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 adequa-
dos, algo como R$ 600 bilhões a preços de hoje.

Uma expectativa do setor é a possibilidade de co-
locação da LIG junto ao investidor estrangeiro, haja 
vista a procura  por maiores garantias ao investir em 
mercados emergentes. Mas há uma questão: o in-
vestidor 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 apli-
ca aos fundos de pensão, outro investidor de longo 
prazo isento do IR sobre títulos federais e, portanto, 
sem apetite por títulos incentivados que rendam pró-
ximo da curva de juros líquida de impostos.

O desafio de instrumentos como poupança, LIG, 
CRI e LCI deve ser descrito da seguinte maneira: se-
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Gráfico 1
Rendimento Fundos e Caderneta de Poupança
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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 imo-
biliário representa hoje 9,6% do PIB, financiado 
pela caderneta de poupança (5,8% do PIB direcio-
nado ao SBPE), LCI (3,2% do PIB) e CRI (1% do 
PIB). O estoque de títulos privados detidos direta-
mente pelo investidor pessoa física está em 18% do 
PIB (onde se incluem as LCI).

Outras magnitudes também importam quan-
do 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 tí-
tulos 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 específi-
cos 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 
pessoa física. A compra direta por pessoas 
físicas de títulos públicos, privados e ações 
é tributada em 15% do rendimento no mo-
mento do resgate ou vencimento (22,5% 
se o prazo for menor que seis meses). 

O rendimento do investimento reali-
zado por intermédio de fundos também é 
tributado em 15% (ou 22,5%), mas o re-
colhimento é diferente, pois a alíquota de 
15% é cobrada “adiantada” a cada 6 meses 
e abatida do imposto na hora do resgate. 
O investidor estrangeiro e os fundos de 
pensão são, por sua vez, isentos de impos-
to sobre o rendimento de qualquer título 
público, privado ou ações, a não ser que 
invistam em fundos locais que são tributa-
dos independentemente da residência ou 
status tributário do cotista.

Vimos finalmente as duas pontas soltas 
mais relevantes. De um lado, títulos imobi-
liários isentos que não conseguem se apro-

priar da isenção na forma de menores custos de cap-
tação, 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 car-
regar 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 inves-
tidores e 1.300 gestores estabelece a primazia da for-
macão 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 fi-
nanciamento imobiliário na direção de 20% do PIB.

O primeiro benefício virá da arbitragem da isen-
ção 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, es-
pecialmente quando o ajuste fiscal estiver mais avança-
do e permitir novo ciclo de corte de juros, possivelmen-
te 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 instrumen-
tos 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 dire-
ção de 20% do PIB em financiamento com uma parce-
la de passivos majoritariamente em LIG e LCI.

O terceiro benefício fica para a indústria de fundos. 
Ao permitir que uma parcela (digamos metade da cartei-
ra de um fundo) carregue títulos imobiliários isentos de 
impostos, mesmo com taxas arbitradas em relação à cur-
va de juros líquida de impostos, os fundos melhoram a 
sua rentabilidade ao se livrar do “come-cotas” sobre par-
cela 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 sufi-
ciente para absorver este montante.

Imagine o País daqui a 10 anos e faça a compara-
ção 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 esto-
que 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 se-
rem longos e, provavelmente, ainda existiria a liquidez 
diária. A persistência no uso de taxas pós-fixadas deixa-
ria 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 co-
locados 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 pos-
sui potencial bastante distinto. A capacidade de arbitra-
gem dos fundos vai permitir que a isenção tributária 
seja majoritariamente revertida em termos de menor 

custo para a mobilização de recursos. O prazo médio 
também deve ser substancialmente maior e a indexa-
ção deve migrar, em boa parte, para taxas prefixadas, 
principal indexador dos fundos de renda fixa e multi-
mercados. 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 capi-
tais 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 bancá-
rios e 1/7 mercado de capitais (CRI, FII, IPO e debên-
tures), 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 in-
vestimento que já pode carregar grandes volumes de 
títulos imobiliários?

Repita-se: há a expectativa de que o investidor es-
trangeiro seja um comprador ávido de títulos imobiliá-
rios. Caso não se desfaça da sua carteira de títulos fede-
rais, o estoque de investimento estrangeiro em carteira 
terá de crescer de 18% para até 28% do PIB. A partici-
pação do investidor estrangeiro e dos fundos de pensão 
é difícil de avaliar, mas ela dependeria da pouca arbitra-
gem 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 efi-
ciente e definitiva. Alguns avanços na gestão macroeco-
nômica ajudariam muito o processo, como um ajuste 
fiscal construído por meio de reformas que controlas-
sem o crescimento do gasto público e uma política mo-
netária 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 rápi-
das. Afinal, a convergência de interesses é sempre um 
caminho poderoso para superar desafios. O uso efi-
ciente do mercado faz crer que a entrada do Brasil no 
seleto grupo de países com mais de 20% do PIB em fi-
nanciamento imobiliário é só uma questão de reformas 
institucionais na direção correta. (Outubro de 2015).
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O Brasil passou por um intenso 
e generalizado ciclo de expansão de 
crédito na última década.  Como todo 
ciclo de crédito, ele chegou ao fim, 
deixando como herança uma série de 
problemas. Assim como a fase ascendente do ciclo 
alavancou a taxa de crescimento da economia aci-
ma da taxa potencial (até 2011), sua fase descen-
dente tem provocado o efeito oposto, ou seja, aju-
dado a aprofundar a recessão (a partir de 2014). 
Aliás, é interessante observar que a taxa média de 
crescimento entre 2007 e 2011 foi de 4,6% ao ano, 
ao passo que a taxa de crescimento entre 2012 e 
2015 foi de apenas 0,4% ao ano. Na média desse 
período, a taxa ficou em 2,7% ao ano, que mais 
ou menos corresponde à taxa potencial de cresci-
mento brasileira. 

O endividamen-
to do setor não-fi-
nanceiro foi geral: 
governo, empresas e 
famílias embarcaram 
num processo contí-
nuo de aumento de 
gastos financiados 
pelo sistema financei-
ro doméstico (ban-
cos públicos e priva-
dos) e pelo resto do 
mundo (aumento do 
déficit em conta-cor-
rente no balanço de 
pagamentos). Apesar 
de todo esse endivi-
damento, a taxa bru-
ta de investimento 
pouco se alterou no 

período, o que autoriza dizer que gran-
de parte dele foi destinada ao aumento 
do consumo público e privado. 

Neste artigo, vamos examinar algu-
mas consequências atuais do ciclo de 

endividamento. Uma palavra será dita também so-
bre a política monetária e suas limitações.  

O endividamento público – O efeito mais gra-
ve do ciclo de crédito foi, sem dúvida, o aumento 
da dívida pública como proporção do PIB, como 
mostra a Figura 1. Em 2015, essa proporção atin-
giu 64% e deve elevar-se para 71% em 2016, fruto 
do déficit nominal do setor público de cerca de 
10% do PIB nesse período. Esse déficit é compos-
to por um déficit primário de 1% (deixando de 
fora as “pedaladas” de 2014) e carga de juros de 
9% em 2015. Para estabilizar a relação dívida/

PIB, seria necessário 
que o setor público 
gerasse superávits 
primários acima de 
3% do PIB por vários 
anos, o que parece 
estar fora de alcance.

A gravidade des-
sa situação de debt 
distress se deve a três 
efeitos perversos. 
Primeiro, ela produz 
um efeito de crowding 
out de grande pro-
porção sobre o setor 
privado. Isso significa 
juro real mais eleva-
do e, em consequên-
cia, investimento e 
consumo privados 
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mais baixos do que 
seria possível. Ou 
seja, a recessão 
atual é mais aguda 
e mais prolongada 
como resultado 
da necessidade de 
financiamento do 
setor público. Se-
gundo, corremos o 
risco de ingressar 
numa situação que 
os economistas 
chamam de “do-
minância fiscal”, 
com efeito desas-
troso sobre a po-
lítica monetária. 
Sob essa situação, 
o Banco Central 
não pode contro-
lar a inflação e, se 
tentar fazê-lo, pro-
duzirá efeitos perversos: desvalorização cambial e 
mais inflação, além de induzir a derrocada da dí-
vida pública. Terceiro, a dinâmica da dívida públi-
ca se torna explosiva, requerendo eventualmente 
algum tipo de renegociação. Por razões distintas, 
uma situação como a descrita parece ter ocorri-
do em 2002-2003, por ocasião da eleição de Lula. 
Hoje, há dúvidas 
se estamos sob do-
minância fiscal, 
mas o certo é que 
caminhamos rapi-
damente para ela.

O endivida-
mento privado – O 
crédito ao setor pri-
vado dobrou para 
55% como propor-
ção do PIB nos úl-
timos dez anos até 
2013. No segmento 
livre do mercado, o 
volume real de cré-
dito estabilizou-se 
e começou a cair a 
partir de 2014 (Fi-
gura 2). Mesmo no 
segmento direcio-
nado, que hoje par-
ticipa com pratica-

mente a metade do 
crédito total, o vo-
lume estabilizou-se 
em 2015 (Figura 3). 

O aperto do 
crédito, tanto em 
volume quanto em 
taxas de juro sobre 
os empréstimos, 
depois da extraor-
dinária expansão 
do passado recen-
te, sempre produz 
fricções no mer-
cado. Entretanto, 
existe uma dife-
rença fundamen-
tal entre o crédito 
ao setor privado e 
ao setor público. O 
processo de ajuste 
no setor privado é 
realizado pelo pró-

prio mercado, em nível microeconômico, através 
da inadimplência e das renegociações de dívida. 
O risco maior desse processo é a possibilidade de 
que as perdas não sejam suportadas pelo sistema 
financeiro e se inicie algum tipo de crise bancária, 
como em 2008 nos Estados Unidos. No caso do 
Brasil, como o sistema financeiro opera com baixa 

alavancagem, esse 
risco é pequeno. 

No setor públi-
co, ao contrário, o 
processo de estabi-
lização da dívida 
depende de deci-
sões políticas sobre 
o corte das despe-
sas e eventualmen-
te de aumento das 
receitas. Não há 
mecanismos de 
mercado em ação, 
o que torna o risco 
de uma crise fiscal 
aguda mais impor-
tante. Ao longo de 
2015, constatamos 
a dificuldade de to-
mada de decisões 
sobre a despesa 
pública, tanto pelo 
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próprio governo 
quanto pelo Con-
gresso Nacional.

A política mo-
netária e o con-
trole da inflação 
– Desde 2007, pas-
samos por três ci-
clos completos de 
aperto e afrouxa-
mento da política 
monetária brasi-
leira (Figura 4). 
Podemos ver isso 
pelo movimen-
to da taxa Selic 
(a maneira mais 
usual) ou pela taxa 
de crescimento 
do estoque mo-
netário (M1). As 
duas variáveis têm 
comportamento 
oposto, como seria de se esperar. A última fase 
de contração, que se iniciou em meados de 2013 
e prossegue até agora, não logrou o objetivo de 
reduzir a taxa de inflação, devido à “inflação cor-
retiva” dos preços administrados, realizada para 
compensar o irrealismo da política de preços pú-
blicos dos anos recentes. Em condições normais, 
a contração mone-
tária eventualmen-
te terá sucesso em 
empurrar a taxa 
de inflação para 
baixo ao longo de 
2016. Dizemos em 
condições normais 
porque estamos 
excluindo a possi-
bilidade de o go-
verno ingressar no 
terreno da domi-
nância fiscal e inu-
tilizar os esforços 
de estabilização do 
Banco Central. Por 
outro lado, é claro 
que a baixa taxa de 
crescimento do es-
toque monetário, 
que se tornou ne-
gativa nos últimos 

meses, contribui 
para a contração 
do crédito livre ao 
setor privado. 

Endividamento 
e crescimento – É 
fácil crescer com 
dívida. O cresci-
mento, contudo, 
tem vida curta se 
não gera aumento 
de riqueza que o 
torne sustentável: 
dura enquanto 
houver espaço para 
nova dívida. Este 
foi o caso do Brasil, 
que usou o endivi-
damento para au-
mentar o consumo 
público e privado. 
Claramente, esse 
espaço não existe 

mais. Ao contrário, o desafio hoje é o de reduzir dí-
vidas, especialmente do setor público. Como vimos, 
essa tem sido uma das causas importantes da reces-
são atual. No setor privado, as forças de mercado 
estão produzindo o ajuste. O problema é o setor pú-
blico, especialmente numa situação de desacordo 
político. Como diz o ditado: “governo fraco não faz 

ajuste fiscal”. 
Os países da União 
Europeia que acu-
mularam dívidas 
excessivas foram 
resgatados median-
te maciço apoio 
financeiro da UE, 
do BCE e do FMI. 
No caso do Brasil, 
esse apoio institu-
cional não existe, 
o que significa que 
teremos que rea-
lizar a reforma do 
setor público com 
nossos próprios re-
cursos. Por penoso 
que possa ser, esse 
parece ser o úni-
co caminho para 
voltar a crescer no 
futuro.
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Inserção global
 

     Ritmo de desenvolvimento, pre-
ocupações sociais e ambientais do-
minaram o congresso internacio-
nal 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 ofer-
ta de moradia adequada aos servi-
ços básicos – água, esgoto, energia, 
transporte. A preocupação não se 
limita às nações institucionalmen-
te fortes, mas a áreas de conflito, 
como a cidade de Ramallah, obje-
to de uma vibrante exposição de 
Lina Ghbeish, diretora da área de 
hipotecas na Autoridade Palestina 
para o Mercado de Capitais.

A Abecip na ECBC

O presidente da Abecip, Oc-
tavio de Lazari Junior, e o dire-
tor executivo da entidade, Filipe 
Pontual, participaram, em setem-
bro, do Congresso Euromoney/
European Covered Bond Council 
(ECBC), no Palácio de Congres-
sos da Catalunha, com a presença 
de investidores, emissores e repre-
sentantes dos bancos centrais. Ao 
todo, mais de mil pessoas compa-
receram ao encontro, entre elas 
mais de 100 associadas da ECBC 
provenientes de mais de 25 paí-
ses. A presença maciça no evento 
é uma comprovação da pujança 
do mercado de covered bonds, pa-
péis com uma história centenária 
de segurança e credibilidade.

O Brasil na ECBC  

Interesse especial foi dedica-

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

Presença global 

O desenvolvimento dos cove-
red bonds no mundo é objeto de 
grande interesse, pois esses pa-
péis têm classificação semelhante 
à de títulos soberanos. Na sua his-
tória, nunca deram prejuízo aos 
aplicadores, o que é de enorme 
valor para os investidores institu-
cionais. Os maiores bancos glo-
bais 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.

Captação local 

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 con-
tinuará dependente dos depósi-
tos 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 Poupan-
ça e Empréstimo (SBPE).

Assembleia anual

A Abecip realizou sua assem-
bleia anual no início de novem-
bro, quando foram aprovadas as 
contas da entidade relativas ao biê-
nio 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 ou-
tubro – e preços de imóveis e 
aluguéis estáveis, em termos no-
minais. Ou seja, em termos re-
ais, o mercado ficou mais favo-
rável para os consumidores. Se 
os índices de preços de 2016 de 
fato cederem, como projetam 
os analistas, os mercados têm 
maior possibilidade de reagir. 
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Produzir habitação sempre foi a re-
ceita para gerar desenvolvimento, em-
prego, 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 Siste-
ma Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema 
de Financiamento Imobiliário (SFI). A experiência 
acumulada pela Cobansa na área popular tem vá-
rias décadas, alcançou 450 municípios e propiciou 
parcerias com os programas governamentais para a 
moradia neste verdadeiro desafio de levar a habita-
ção popular para os lugares mais remotos, princi-
palmente porque tais programas foram e continu-
am sendo os principais voltados diretamente para a 
solução habitacional para a baixa renda em peque-
nos municípios. Entre tais programas destaquem-se 
o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse 
Social (PSH), a Oferta Pública de Recursos do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e outros 
na esfera dos governos estaduais. São operados 
principalmente por instituições financeiras priva-
das, que geraram expertise sem igual nesse longo 
período de operação.

Este texto trata da problemática da solução ha-
bitacional para os municípios de pequeno porte e 
da contribuição do setor privado no encaminha-
mento 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 mu-
nicípios com menos de 100 mil habitantes corres-

pondem a 94,63% do total, a 44,31% da 
população e a 65,62% do déficit habita-
cional, enquanto os municípios com me-
nos 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 habitacio-
nal, a destinação de recursos para programas habi-
tacionais 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 equi-
vale 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 em-
prego e renda e ajuda a fixar a população local, 
evitando-se assim o estrangulamento de metrópoles 
impactadas pelo crescimento desordenado.

Considerando somente os programas habitacio-
nais 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 maio-
ria aos pequenos municípios são bastante reduzi-
dos, 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. To-
mando-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, verifi-
ca-se  que os valores da oferta pública 2, hoje em R$ 
25 mil, e que poderão chegar no futuro a R$ 35 mil 

Roberto Abdalla
Diretor da Cobansa

Cia. Hipotecária 

abitação popularH
Desafios na criação de novos 
instrumentos de fomento
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por unidade, compara-
dos  com os valores do  
PMCMV FAR (Fundo 
de Arrendamento Resi-
dencial), em que pesem 
os custos maiores de ter-
reno e outros inerentes 
a empreendimentos de 
maior porte, é 56,14 % 
menor.

A diferença se expli-
ca, em geral, pelo maior 
número de agentes que 
operam junto aos pe-
quenos municípios e 
com foco na formação 
de parcerias. Em resu-
mo, trata-se de fazer mais com menos, gerando dis-
pêndio menor de recursos públicos.

Os municípios, principalmente os de menor 
porte, têm como características a carência de qua-
dros técnicos, notadamente para elaborar projetos, 
buscar alternativas, soluções, pesquisas, etc.

Outro ponto a destacar é que os instrumen-
tos do Estatuto das Cidades e de novos institutos 
que regem a matéria – notadamente vindos com 
o PMCMV, e versam sobre a regularização fundiá-
ria, 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 conces-
são de uso. Em ambos, a 
administração transfere 
o uso de terreno, não se 
mencionando a transfe-
rência de domínio, por 
um tempo determinado 
ou indeterminado, one-
roso ou gratuito, com 
o compromisso do con-
cessionário de destiná-
-lo estritamente aos fins 
previstos na regulamen-
tação.

Outro ponto a destacar – e que propiciaria agi-
lidade e redução de custos – é a formação de parce-
rias com outros municípios, a formação de Parcerias 
Público-Privadas (PPP) na geração de empreendi-
mentos e a constituição de fundos municipais para 
a realimentação de programas habitacionais que 
ainda são pouco desenvolvidos. Estas ações per-
mitiriam combinar melhor políticas públicas com   
interesses empresariais, com vistas a resultados co-
muns. 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

2002 18.213 - - - - 18.213
2003 28.349 - - - - 28.349
2004 59.155 - - - - 59.155
2005 43.012 - - - - 43.012
2006 33.484 - 151 - - 33.635
2007 19.775 - 108 - - 19.883
2008 48.581 - 4.704 - - 53.285
2009 32.556 310 1.574 100 67.000 101.540
2010 - 6.636 117 7.122 - 13.875
2011 - 2.641 1.793 11.331 - 15.765
2012 - 5.027 12.587 40.259 107.332 165.205
2013 - 12.959 - 49.862 - 62.821
2014 - 22.439 - 30.663 - 53.102
2015 - 9.338 - 7.183 - 16.521
Total 283.125 59.350 21.034 146.520 174.332 684.361

Ano / Qtd PSH PMCMV Entidades FDS PCMV Rural PMCMV Oferta Pública Total

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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nas áreas de inte-
resse social, além 
de cumprir o pa-
pel de instituição 
financeira, agem 
como catalisado-
res, suprindo a 
carência técnica, 
gerando novas 
competências locais, estruturando operações de 
forma a viabilizar a contento a geração de habitação 
digna e integrada para a população e, principalmen-
te, procurando deixar um legado de conhecimento 
para novas ações de desenvolvimento urbano.

Se por um lado o município possui deficiências 
técnicas, por outro menores intervenções e a plu-
ralidade de agentes propiciam vantagens na gera-
ção de competências na área de assistência técnica, 
aproveitando também os recursos governamentais 
disponibilizados para o trabalho. 

Outra vantagem do tamanho das interven-
ções e da pluralidade de agentes é atuar onde as 
intervenções maciças não atuam, entre as quais a 
melhor inserção urbana das habitações, o melhor 
aproveitamento dos serviços e da infraestrutura ur-
bana já disponível e até  propiciando intervenções 
individuais, geralmente em áreas de propriedade 
das famílias. Em todos os casos, é possível gerar 
melhor qualidade de vida e maior fixação da po-
pulação no local.

Os desafios futuros são expressivos, além de 
acentuados pela situação macroeconômica, os altos 
custos dos recur-
sos e a escassez 
deles. Mas, como 
costuma ocorrer 
em tempos de cri-
se, vários setores 
da área financei-
ra buscam novas 
alternativas  para 
ampliar as fontes 
de recursos e o 
número de agen-
tes financiadores. 
O resultado é re-
duzir os riscos na 
esfera oficial, oti-
mizar a distribui-
ção de recursos 
e de produtos e 
melhorar as en-
tregas, com vistas 

à habitação de 
qualidade.

Como exem-
plo da busca de 
novos modelos 
de estruturação 
de operações de 
HIS, há os tra-
balhos em cur-

so no grupo de trabalho Conacap, da Abecip. Na 
Conacap foi criado um modelo em que os agentes 
privados atuam na produção de empreendimentos, 
utilizando-se de novos instrumentos de mercado 
na geração de funding (títulos vinculados à opera-
ção), com apoio oficial via redução de taxas. Após a 
produção, as unidades são adquiridas por meio de 
programas governamentais  e repassadas ao benefi-
ciário, desonerando assim os entes governamentais 
dos riscos de produção e propiciando  mais agilida-
de ao processo de entrega.

A produção habitacional nos pequenos mu-
nicípios, além de reduzir o déficit habitacional 
e gerar desenvolvimento, alimenta toda a cadeia 
produtiva local, pois, em virtude do tamanho das 
intervenções, as empresas são geralmente locais e 
abastecidas por comércio local ou das proximida-
des, desenvolvendo e estruturando esse nicho de 
mercado. Ressalte-se ainda a fixação das pessoas 
em seus locais de origem, evitando-se o crescimen-
to desordenado das metrópoles e o caos social de-
corrente.

É fundamental o desenvolvimento da política 
habitacional dos 
municípios de 
forma integrada, 
utilizando de for-
ma inteligente os 
benefícios dispo-
níveis nos diver-
sos programas 
habi tac iona i s , 
complementan-
do com parcerias 
e envolvimento 
das comunida-
des, atendendo 
assim à deman-
da das diversas 
faixas de renda 
da população, 
com habitação 
sustentável e de 
qualidade.

At
tíl

io

População % % déficit
Déficit Habitacional 

Absoluto (un.)

Quadro 2
Comparativo Defícit Habitacional x Porte do Município e População

Fonte: Fundação João Pinheiro e iBGE

Brasil 201.032.000 100 5.430.000 100% 
Abaixo de 50 mil hab. 65.586.699 32,63 3.024.357 55,70%
Abaixo de 100 mil hab. 89.098.316 44,32 3.563.071 65,62%
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O SBPE em números
Recursos

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

2 – Evolução do saldo das cadernetas SBPE

3- Contas de Poupança: Distribuição do saldo depositantes por faixa de valor   Jun.2015

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

 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 

 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 

  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 

  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  

  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 

  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  

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

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

       1.110 
 3.980 
 5.693 

 39.031 
 112.328 
 54.227 

 425.921 
 642.291 

  0,17 
 0,62 
 0,89 
 6,08 

 17,49 
 8,44 

 66,31 
 100,00 

  0,17 
 0,79 
 1,68 
 7,76 

 25,24 
 33,69 

 100,00 

  79.788 
 16.090 
 7.810 

 15.905 
 10.923 
 2.219 
 4.690 

 137.425 

  58,06 
 11,71 
 5,68 

 11,57 
 7,95 
 1,62 
 3,41 

 100,00 

  58,06 
 69,77 
 75,45 
 87,02 
 94,97 
 96,59 

 100,00 

  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 

   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 

    4.319 
 6.500 
 7.572 

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

 853 
 (3.828)
 (2.095)

 307 

  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)

  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)

 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)

Depósitos
à vista

Tít. Púb.(SELIC)
Est. Mun.FIF's

Fontes: ABECIP, ANBIMA e Banco Central do Brasil     

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil 

Fonte: Banco Central do Brasil / FGC

Títulos privados
poder do público

Poupança
rural

Participação dos Ativos out.15

Poupança
SBPE

Saldo
R$ milhões

Faixa de
Valor em R$

Variação no mês
R$ milhões                 %

Variação acumulada no ano
R$ milhões                            %

Variação %
Em 12 meses

Meses

Meses

Saldo

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

Número de clientes

Variação dos Ativos - Out.2015 / Out.2014

FIFs Poupança
Rural

Poupança
SBPE

Títulos
Privados

Títulos
Públicos

Depósitos
à vista

2%
Depósitos

à Vista

51%
FIFs

13%
Títulos Públicos

9%
Poupança SBPE

3%
Poupança

Rural

22%
Títulos Privados

-15,2%

-1,8%

4,8%
8,5%10,6%11,5%
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O SBPE em números
4 - SBPE: Distribuição de contratos por valor de prestação

5 - SBPE: Contratos ativos por data de  assinatura 

6 - SBPE: Distribuição dos contratos ativos por região geoeconômica

7 - SBPE: Unidades financiadas e valores contratados

Aplicações

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

Âmbito do SFH  

    Até 23.6.98   

    Após 24.6.98    

Carteira Hipotecária 

Total

    1.740.960 

 18.942 

 1.722.018 

 197.993 

 1.938.953 

  1.747.022 

 17.986 

 1.729.036 

 199.607 

 1.946.629 

  1.753.942 

 17.829 

 1.736.113 

 200.327 

 1.954.269 

  1.750.413 

 16.957 

 1.733.456 

 190.187 

 1.940.600 

 1.749.248 

 16.869 

 1.732.379 

 190.855 

 1.940.103 

 1.755.314 

 16.713 

 1.738.601 

 191.990 

 1.947.304 

Norte
Nordeste
Sudeste 
Sul 
Centro-Oeste 
Brasil

 70.694 
 248.141 

 1.026.985 
 385.656 
 207.477 

 1.938.953 

  71.123 
 249.528 

 1.031.335 
 386.168 
 208.475 

 1.946.629 

  71.453 
 250.948 

 1.035.142 
 387.385 
 209.341 

 1.954.269 

  70.143 
 250.313 

 1.034.391 
 386.268 
 199.485 

 1.940.600 

  70.132 
 251.448 

 1.032.899 
 387.186 
 198.438 

 1.940.103 

 70.457 
 252.855 

 1.036.251 
 388.425 
 199.316 

 1.947.304 

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

  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 

  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 

em
 m

il 
un

id
ad

es

em
 R

$ 
bi

lh
õe

s

1.250
1.150
1.050

950
850
750
650
550
450
350

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

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

‘Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil 

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil   

Fontes: ABECIP e Banco Central do Brasil 

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

Contratacões acumuladas em 12 meses
Unidades

Mai.2015 Jun.2015 Jul.2015 Ago.2015 Set.2015 Out.2015

Mai.2015 Jun.2015 Jul.2015 Ago.2015 Set.2015 Out.2015

Aquisição TotalConstrução Aquisição TotalConstrução

Número de contratos

Data de assinatura

Número de contratosRegiões
Geoeconômicas

Valores em R$ milhõesUnidades financiadasMeses

Número de contratos - Jun./2015

ja
n/

12

ja
n/

13

ja
n/

14

ja
n/

15

ab
r/

12

ab
r/

13

ab
r/

14

ab
r/

15

ou
t/

12

ou
t/

13

ou
t/

14

ju
l/1

2

ju
l/1

3

ju
l/1

4

ju
l/1

5

ou
t/

15

Unidades R$ Bilhões
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Um balanço 
positivo                                                

Octavio de Lazari 
Junior
   Presidente
   da Abecip

A revolução normativa e opera-
cional do crédito imobiliário iniciada 
nos anos 1990 alcançou seu ponto mais 
alto nesta década, em especial no bi-
ênio 2013/2014, quando foram que-
brados todos os recordes históricos da 
atividade. Graças à solidez e ao avanço dos marcos 
jurídicos do setor, os ajustes decorrentes da reces-
são não afetaram a higidez do SFH e do SFI.

Esses sistemas estarão prontos para retomar fô-
lego 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 recupera-
ção do poder aquisitivo dos salários, ameaçado pelo 
maior patamar de inflação em quase duas décadas.

Cerca de 1,9 milhão de unidades foi finan-
ciado pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo no quadriênio 2012 a 2015, com des-
taque 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 expan-
são 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-

liária Garantida (LIG), o covered bond 
brasileiro, que se destina a prover o flu-
xo constante de capital para o crédito 
imobiliário em momento de enfraque-
cimento dos depósitos de poupança. O 
segundo foi o estabelecimento da con-

centração dos ônus na matrícula do imóvel nos 
Cartórios de Registro de Imóveis, em discussão 
desde a década passada.

A rapidez das operações também será promo-
vida pelo registro eletrônico dos contratos de fi-
nanciamento imobiliário, assegurado pelos provi-
mentos 11 e 37 da Corregedoria de Justiça do TJSP.

A qualidade e a segurança do crédito imobiliá-
rio são fortalecidas pela certificação, estendendo-se 
a 15 mil correspondentes bancários por intermé-
dio da categoria CA-300, desenvolvida na Abecip.

As oscilações de preço dos imóveis exige mais 
atenção com a qualidade das garantias, reforçan-
do a importância da criação do Índice Geral de 
Mercado Imobiliário (IGMI-R), desenvolvido pela 
FGV. O indicador proverá informações a financia-
dores, financiados e intermediários em geral.

Com o aperfeiçoamento do instituto da alie-
nação fiduciária de bem imóvel e a solução para 
problemas ainda existentes do Fundo de Com-
pensação de Variações Salariais (FCVS), o terreno 
para a retomada está aplainado.

O setor imobiliário, no geral, e o crédito imobi-
liário, em particular, operam no longo prazo e de-
pendem 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 ma-
croeconômicos, como mostra a história.

umosR



Destaque-se no 
Mercado Imobiliário

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

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

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

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

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

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



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, 

Imobiliários (CRI) emi dos e par cipação de mercado

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.

com R$ 18 bilhões de Cer cados de Recebíveis

de 22%. Com sólido grupo de acionistas composto pelos

Fax:   

Bela Vista São Paulo SP  CEP 01311-200

www.cibrasec.com.br

Avenida Paulista, 1439 - 2ª Sl.

Tel.: 55 11 4949 3000
55 11 4949 3011


