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UM PROJETO EDITORIAL

RENOVADOR
EDITORIAL

Em seu número 44, quase duas dé-
cadas após a primeira edição, em 
1997, a Revista do SFI renova-se, 
com um projeto gráfico atuali-
zado, mais leve e concebido por 

um escritório de design de ponta, na linha de 
conhecidas publicações internacionais de 
feição técnica. Ao mesmo tempo, amplia seu 
conteúdo, com vistas ao leitor interessado nos 
temas do crédito imobiliário. Além da maté-
ria de capa sobre o impacto dos distratos no 
mercado imobiliário e das colunas escritas 
por renomados especialistas como Teotonio 
Costa Rezende, Celso Martone, José Paschoal 
Rossetti e Melhim Chalhub, esta edição abor-
da – e o fará com regularidade doravante – os 
temas do consumidor de crédito em geral e 
imobiliário, questões jurídicas, captação de 
recursos e o segmento comercial – lajes cor-
porativas, shopping centers, hotéis.

Economistas como Marcelo Gazzano, da A.C. 
Pastore&Associados, e Marcelo Cypriano, 
personalidades do crédito imobiliário como 
Nylton Velloso Filho, presidente da Uniapra-
vi,  e executivos como Cláudio Cesar Sanches 
e Gabriel Kumakura Padovesi, além do presi-
dente da Abrainc e da MRV, Rubens Menin, 
escrevem nesta edição.

O financiamento imobiliário ingressa em 
época de desafios que se seguem à longa e 
generosa fase na qual propiciou a milhões de
 brasileiros o acesso à moradia graças aos 
fartos recursos da caderneta de poupança e 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Na vida nacional é tempo de mudança, trata-
da nas entrevistas de Gustavo Loyola e Flávio 
Amary sobre o País e seu governo interino, 
que agregou figuras reconhecidas que ocupam 
não só as pastas da Fazenda e das Relações Ex-
teriores, mas o BNDES e a Petrobrás, pilares 
do investimento. Pela frente, a tarefa hercú-
lea de sanar os orçamentos, conter o ritmo de 
expansão da dívida pública e voltar a crescer.

Cabe, em especial, insuflar ânimo em inves-
tidores nacionais e estrangeiros que, ao res-
ponder às demandas de maior e melhor in-
fraestrutura, poderão oferecer contribuição 
para a retomada da economia sem pressões 
inflacionárias e valendo-se da maior estabili-
dade das contas cambiais, que atenua o custo 
do rebaixamento da classificação de risco do 
País. A questão central é implantar boas polí-
ticas públicas.

Mostrou-se o crédito imobiliário nos últimos 
15 anos capaz de reestruturar-se, com institu-
tos renovadores como a alienação fiduciária 
de bens imóveis, a securitização de ativos, o 
patrimônio de afetação, a concentração dos 
ônus na matrícula e o desenvolvimento de 
novos mecanismos de captação. 

O crédito imobiliário inclui-se entre os ins-
trumentos de fortalecimento das políticas 
públicas voltadas para as famílias, com aten-
ção às questões urbanas e ambientais e como 
notável contribuinte da taxa de investimento.                                                        

 
   Os editores 

PRODUTOS DIFERENCIADOS PARA
INVESTIDORES. SOLUÇÕES INOVADORAS
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Novo índice

Primeiro a segurança

No segundo semestre do ano o mercado poderá ter à disposição 
mais um instrumento para facilitar os negócios: o Índice Geral do 
Mercado Imobiliário Residencial Abecip (IGMI-R). O indicador está 
passando por ajustes e deve estar pronto em breve. Ele será cal-
culado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com base em dados 
colhidos pela Abecip entre seus associados.

Além de estabilidade econômica, uma ma-
neira de o novo governo contribuir para o 
desenvolvimento do mercado imobiliário 
seria criar mecanismos para dar mais se-
gurança jurídica aos negócios. Uma das 
recentes ameaças, nesse campo, são de-
cisões, inclusive no Superior Tribunal de 
Justiça, que configuram um sério revés à 
alienação fiduciária. Juízes estão dando ga-
nho de causa a ex-proprietários que tiveram 
seus imóveis retomados e levados a leilão. 
Nesses casos, afirmam que o ex-proprietá-
rio deveria ter sido comunicado do leilão, 
desconsiderando que a propriedade já havia 
sido transferida para o banco.

NOTAS&FATOS
Preços 
e crédito

Financiamentos 
procuram-se

Somente uma queda no valor 
dos imóveis será capaz de nor-
malizar o acesso dos brasileiros 
ao crédito imobiliário, segundo 
o banco de investimentos Cre-
dit Suisse. A instituição avalia 
que em São Paulo e no Rio, os dois maiores mercados de imóveis do País, os preços 
precisariam recuar 6% e 10%, respectivamente, para compensar a perda de poder 
aquisitivo dos brasileiros. “O declínio de preços em termos reais foi robusto em 2015, 
de cerca de 8% em São Paulo e 12% no Rio de Janeiro, mas não foi suficiente para 
compensar a perda do poder de compra ao longo do ano”, afirmaram em relatório 
os analistas Nicole Hirakawa, Luis Stacchini e Vanessa Quiroga.

Pesquisa da Acrefi/TNS Brasil relativa ao 
primeiro trimestre – anterior, portanto, 
ao impeachment – mostrou que 43% dos 
consumidores querem contratar crédito 
imobiliário, 10 pontos porcentuais mais 
do que no trimestre anterior. O levanta-
mento feito com mil pessoas contrastou 
com a avaliação dos entrevistados sobre 
o País: 46% viam a situação como péssi-
ma e 37% como ruim, restando 17% que 
tratavam a própria situação como regular, 
boa ou ótima.

Retrato de 2015

Entre 2013 e 2015, segundo mostra de 16 companhias do setor 
de construção feita pela consultoria Economática, as vendas de 
imóveis caíram de R$ 31,8 bilhões para R$ 23,8 bilhões, enquanto 
o resultado líquido saiu de um lucro de R$ 3,59 bilhões para um 
prejuízo de R$ 1,7 bilhão. No ano passado, apenas cinco compa-
nhias apresentaram resultados negativos e uma saiu do prejuízo 
para o lucro. As perspectivas são de estabilização neste ano e li-
geira recuperação a partir de 2017, se confirmada a baixa da in-
flação e dos juros. 

Nos Estados Unidos, os juros cobrados nas hipotecas de valores acima de US$ 417 
mil estão perto dos níveis mais baixos dos últimos 12 meses, mas os compradores 
desse segmento não andam muito animados. De acordo com a Mortgage Bankers 
Association, o volume de negócios na segunda semana de maio foi 18,4% maior do 
que em igual semana de 2015, mas caiu 1,6% em relação à primeira semana. Nos 
negócios de valor mais baixo, as taxas são estáveis, mas a oferta de crédito está res-
trita. Os grandes bancos continuam evitando mutuários de maior risco.

Sem ânimo

Recuperação na Espanha

Enquanto no Brasil o mercado imobiliário 
anda para trás, na Espanha a recuperação já 
começou, segundo o jornal ABC. Após sete 
anos de quedas, o valor médio dos imóveis 
subiu 1,8% em 2015 e a valorização deve 
continuar este ano. Analistas apontam que, 
num cenário de baixa rentabilidade, os imó-
veis se converteram em um bom investimen-
to. O aluguel pode trazer retorno anual entre 
5% e 7%, “desde que o mercado mantenha 
certa segurança jurídica para os proprietá-
rios”, disse Sergi Gargallo, diretor do site Al-
quiler Seguro.

Crédito em alta

A paulatina recuperação do 
mercado espanhol ajuda o 
crédito imobiliário, que cres-
ceu 15,4% em fevereiro. Mas 
isso não indica crescimento 
explosivo, disse ao jornal ABC 
Manuel Gandarias, diretor do 
portal Pisos.com. O acrésci-
mo ocorreu sobre uma base 
muito baixa e os bancos se 
mostram muito cuidadosos 
na aprovação e concessão do 
empréstimo.

Registro único

A Receita Federal instituiu na primeira quinzena de maio o Sistema Na-
cional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), que unifica num 
ambiente nacional, com administração da Receita e gestão compartilha-
da com os registradores e órgãos federais, a recepção das informações 
relacionadas à titularidade dos imóveis que são enviadas pelos Sistemas 
de Registros Eletrônicos dos cartórios brasileiros, tais como as operações 
de alienações, doações e garantias que são objeto de registro público.

Por Por Marcos Garcia
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IMOBILIÁRIA
ESPAÇO PARA A RETOMADA 

ENTREVISTA
GUSTAVO LOYOLA 

O crédito imobiliário tende 
a se recuperar com a volta da 
confiança dos consumidores, 
apesar do período de 
desova dos estoques

Por Fábio Pahim JR.

Gustavo Loyola, 
da Tendências 

Consultoria

A 
diferença fundamental entre os governos Dil-
ma Rousseff e Michel Temer é a possibilidade 
de que agora se possa formar uma maioria no 
Congresso, apesar da “instabilidade dos mo-
delos de coalizão”, afirma Gustavo Loyola, 

ex-presidente do Banco Central, hoje sócio diretor da Ten-
dências Consultoria. Como disse Loyola nesta entrevista à 
Revista do SFI, “Temer deve ter um governo pró-mercado, 
com estabilidade, voltado para o investimento, abertura da 
economia, ações que podem levar à volta do crescimento”. E 
“essa perspectiva positiva para as empresas e as pessoas vai 
ajudar a recuperação”.

O mercado imobiliário será um dos segmentos beneficia-
dos, segundo Loyola. A principal explicação é que o crédito 
“tende a se recuperar com a volta da confiança do consumi-
dor”, apesar do efeito contrário representado pelo período 
de desova de estoques. “A partir de certo momento os lança-
mentos voltam”, acredita. Além disso, analisa: “Os vetores 
básicos continuam presentes, como o déficit habitacional, a 
demanda decorrente da evolução demográfica que faz elevar 
a necessidade de moradia e a relação crédito imobiliário/PIB”.

A retomada do mercado imobiliário será tanto maior 
quanto mais rápida for a queda das taxas de juros. Neste caso, 
serão favorecidos os novos instrumentos de captação, como 

as Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs). Mas, do ponto de 
vista do investidor em papéis de longo prazo, a dificuldade 
é “pôr de pé” mercados secundários fortes, que assegurem 
liquidez a títulos como as LIGs. Isso é essencial no processo 
de “atração dos investidores para títulos de longo prazo”.

  Revista do SFI – Com o novo governo, voltam à pauta os 
fundamentos da economia – ou seja, uma política macroe-
conômica comum a países desenvolvidos e emergentes que 
aspiram ao desenvolvimento, com base em reequilíbrio fis-
cal, metas de inflação e flexibilidade cambial. Em sua análi-
se, quais são as possibilidades de o governo Temer ser bem 
sucedido numa tarefa de tais proporções, decorrente do es-
gotamento da política de Dilma?

  Gustavo Loyola – Entre Temer e Dilma a diferença funda-
mental é que Temer  poderá formar maioria no Congresso. 
Apesar da instabilidade dos modelos de coalizão, do toma lá 
dá cá, mesmo assim o comando, com um político experien-
te e um partido importante como o PMDB e com o apoio do 
PSDB e outros, abre espaço para o ajuste na área fiscal. Um 
aspecto positivo é que o governo se despe do viés ideológico 
dos governos petistas, notadamente Dilma, protecionista, 
intervencionista. Isso deve ser mudado. Temer deve ter um 
governo pró-mercado, com estabilidade, voltado para o in-
vestimento, abertura da economia, ações que podem levar à 
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volta do crescimento. Essa perspec-
tiva é positiva para as empresas e as 
pessoas e vai ajudar a recuperação 
da economia. O Brasil vai ingressar 
num período um pouco melhor. Mas 
a gravidade da crise é um fato. O que 
precisa ser feito na área fiscal é com-
plexo. Não só o governo federal es-
tá em dificuldades, mas os Estados, 
alguns quebrados. É uma dificulda-
de adicional para um novo governo. 
Estamos saindo do pior governo da 
história republicana em termos de 
desenvolvimento econômico. 

Mas também temos um certo alívio com os indicadores de 
inflação em queda, como se vê na pesquisa Focus, abrindo 
espaço para um processo de redução de juros no início do 
segundo semestre, abrindo espaço para alguma recuperação. 
A economia chegou ao fundo do poço. Mas a pior herança é 
ter revertido anos e anos de responsabilidade fiscal. A partir 
de 2013 o Brasil entrou numa fase desastrosa no plano fis-
cal. Livrar-se dessa herança é, ao mesmo tempo, urgente e 
complexo. Maiores sacrifícios serão exigidos da sociedade 
– como um corte de privilégios, até um aumento de tributos.

Uma questão central sem dúvida parece ser a da re-
tomada de investimentos, pois a taxa de Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu muito nos últimos 
anos. É possível conseguir resultados nessa frente que 
se afigura tão complexa, dependendo de decisões do 
investidor estrangeiro e do investidor doméstico?

Loyola –  O investimento no Brasil está em queda há três 
anos. Os vilões são a falta de confiança, o custo Brasil e, mais 
recentemente, o escândalo de corrupção atingindo a Petro-
brás – que é um grande investidor. O restabelecimento da 
confiança e a alteração do marco regulatório permitirão atrair 
capitais privados para a infraestrutura, além da abertura da 
economia e mudanças nas políticas na esfera tributária e 
trabalhista. A retomada da confiança tem a ver com o apri-
moramento regulatório. Os consumidores também tendem 
a aumentar o consumo. O governo Temer pode nos primei-
ros meses adotar medidas que dependem só dele, ajudando 
a mobilizar o investimento. 

Dada a enormidade das tarefas, é preciso ter uma 
ordem de prioridades. Qual poderá ser a melhor se-
quência?

Loyola – O problema mais imediato é o fiscal, é a prioridade. 
Mas não há uma bala de prata, há várias medidas que devem 
ser adotadas simultaneamente. Uma é a desvinculação das 
receitas, dando mais flexibilidade ao governo. A segunda é 
atacar gastos, a renúncia de receitas, é um trabalho de for-

miguinha, ver os vazamentos, 
usando a flexibilidade. Além do 
curto prazo, o governo tem de 
trabalhar em dois eixos na ques-
tão da previdência social: adotar 
uma política para o salário míni-
mo apartada da política de bene-
fícios previdenciários e fazer o 
óbvio – criar uma idade mínima 
para homens e mulheres. É um 
problema grave. Eu elegi a ques-
tão fiscal como prioridade. Mas 
o investimento em infraestru-
tura e melhorar o ambiente de 

negócios têm de ser perseguidos – e isso pode ser feito por 
medidas administrativas.

Com a tendência de recuo do ritmo de aceleração 
dos preços, abre-se a possibilidade de reduzir juros, 
mesmo que na reunião de maio do Copom o Banco 
Central tenha adotado uma posição cautelosa. Em 
que circunstâncias o juro básico começará a ceder?

Loyola – Como as expectativas de inflação são favoráveis, 
será possível convergir para a meta (4,5% ao ano) até o final 
de 2017. O processo de queda de juros tem de ser cauteloso, 
mas tanto mais forte quanto mais forte for a atuação fiscal. 
Imaginamos (na Tendências) sair dos atuais 14,25% ao ano 
para perto de 13% no final deste ano até 11,5% ou 11,75% ao 
ano no final de 2017. Serão quedas graduais.

Uma questão delicada diz respeito à evolução da dívi-
da pública, com um aumento de preocupações com o 
risco de insolvência ou a monetização da dívida, nas 
duas hipóteses em detrimento do investidor. É uma 
questão a ser considerada?

Loyola  A dívida caminha para 80% do Produto Interno Bru-
to (PIB) até 2018 ou 2019. O risco de calote é baixo, a dívida é 
detida por brasileiros, a poupança fica por aqui. O risco é de 
a dívida se concentrar no curto prazo. O risco é semelhan-
te ao verificado no período pré-Plano Real. Mas deixa mais 
dificuldades para administrar a política macroeconômica. 
Acredito que a prioridade do governo Temer é atacar o cres-
cimento da dívida bruta, com a transformação do déficit em 
superávit primário, e viabilizar a queda dos juros. O problema 
do Brasil não é só o tamanho da dívida, mas dívida com taxa 
de juro real elevada.

Como vê os mercados de risco, hoje?

Loyola – Esses mercados são cíclicos. A recuperação da eco-
nomia tende a favorecer as bolsas. Algumas empresas expor-
tadoras se fortalecem, mas a queda do preço de commodities 
afeta outras. Os bancos que sustentaram resultados positi-

vos começam a ter os resultados afetados pela economia. No 
cenário imaginado, há uma tendência positiva para a bolsa. 
Há sinais de otimismo, como na Petrobrás. Há espaço para 
maior recuperação das empresas estatais. À medida que a 
economia se recupera, mais setores tendem a se recuperar, 
naturalmente, caso o cenário de ajuste se materialize. 

 Em especial, como analisa o segmento imobiliário, 
particularmente o crédito imobiliário?

Loyola – O crédito tende a se recuperar com a volta da con-
fiança do consumidor, apesar do período de desova de esto-
ques. A partir de certo momento os lançamentos voltam. Os 
vetores básicos continuam presentes, como o déficit habi-
tacional, a demanda decorrente dos aspectos demográficos 
que fazem elevar a necessidade de moradia e a relação crédito 
imobiliário/PIB, hoje da ordem de 9%. Apesar das frustrações, 
dos distratos que afetam as incorporadoras, vamos ter uma 
possibilidade de retomada bastante forte principalmente a 
partir do ano que vem.

Há uma questão complexa no que diz respeito ao fun-
ding, derivada da perda de competitividade das cader-
netas de poupança, em contraste com os esforços para 
a criação de novos instrumentos de captação, caso das 
Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs)...

Loyola – Há questões não resolvidas no crédito imobiliário, 
que hoje estão em segundo plano, mas têm de ser enfrenta-

80% 
DO PRODUTO INTERNO BRUTO

Caminha a dívida até 2018 ou 2019.            
O risco de calote é baixo, a dívida é detida 
por brasileiros, a poupança fica por aqui. 

ENTRE TEMER E DILMA A DIFERENÇA FUN-
DAMENTAL É QUE TEMER PODERÁ FOR-
MAR MAIORIA NO CONGRESSO, APESAR 
DA INSTABILIDADE DOS MODELOS DE 
COALIZÃO, DO TOMA LÁ DÁ CÁ”
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Como vê o papel do consumidor, hoje tão endividado, 
na retomada do crescimento econômico?

Loyola – A melhora da situação do consumidor depende da 
melhora da economia. Depende de expectativas. O crédito 
em geral é uma ponte para voltar a consumir. Em algum mo-
mento o mercado de trabalho será afetado positivamente. 
Acreditamos que, mesmo com a recuperação, o mercado de 
trabalho só deve começar a se recuperar no fim de 2017 ou 
início de 2018, com uma salutar recuperação da demanda. 

O Brasil enfrenta outras dificuldades, como o rebai-
xamento da classificação de risco pelas agências de 
rating. Como vê o impacto desses rebaixamentos?

Com a perda do grau de investimento, o custo de capital au-
menta e investidores internacionais ficam proibidos de in-
vestir. A recuperação do rating é essencial. Mas ela depende 
da velocidade do ajuste. Não acredito em recuperação do 
rating antes de 2019. A primeira tarefa é evitar o viés negati-
vo. A volta do investment grade dependerá da percepção de 
um ajuste sustentado. Haverá um processo eleitoral em dois 
anos. As agências vão esperar o novo governo. Não se deve 
esperar alterações antes de 2019.

 A questão do emprego é crucial para uma retomada 
da atividade...

Loyola – Hoje os desempregados são 11 milhões, pode-se 
chegar aos 13 milhões neste ano. A tendência é de piora, mas 
em ritmo menor de deterioração, se a economia der sinais de 
recuperação. Este ano está dado, a queda do PIB voltará a ser 
da ordem de 4%. O crescimento estimado é de 1% em 2017, 
imaginamos que é insuficiente para abrigar os novos entran-
tes no mercado de trabalho. O número de postos adicionais 
abertos será insuficiente.

das. Há uma dicotomia no crédito imobiliário que tende a não 
parar de pé. O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE) depende da caderneta e do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). E você não consegue captar re-
cursos com base na Taxa Referencial (TR). A captação abai-
xo das taxas de mercado é difícil. A caderneta perdeu muitos 
recursos em parte devido à crise e em parte porque a taxa 
elevada de juros a fez perder competitividade. Para trazer o 
crédito habitacional a níveis superiores a partir da caderne-
ta há um problema. Muitas coisas já foram feitas, há as LCIs 
(Letras de Crédito Imobiliário), as Letras Imobiliárias (Lis), 
agora estão chegando as LIGs, mas esses mercados têm de 
ser construídos. Há dificuldade para pôr de pé um mercado 
de títulos de longo prazo. 

Os detentores de títulos devem ter um certo conforto 
quanto à liquidez, o que exige mercados secundários fortes. 
Estes exigem liquidez. A solução talvez seja criar um instru-
mento que assegure liquidez aos papéis. Outra questão é a 
taxa de juros – os tomadores terão condições de arcar com a 
remuneração? Se as taxas reais não caírem, haverá dificuldade 
de manter um crédito imobiliário compatível com as dimen-
sões do País. Imagine uma captação em IPCA. 

Um título do Tesouro rende IPCA mais 6% ou 7% de 
juros. Qual seria a taxa exequível no crédito imobiliário? 
Isso tem a ver com a taxa de juros no Brasil: se esta não cair, 
vamos ficar limitados ao funding que vem da poupança. 
Alguns instrumentos já são efetivos no mercado corpora-
te, com os fundos de investimento e os fundos de direitos 
creditórios (FDICs), mas não no mercado de habitação. 
Um grande desafio é expandir o mercado com taxas mó-
dicas. Um caminho natural é a securitização de dívidas, 
via Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), ou das 
LIGs, que deverão ser um instrumento vigoroso quando 
houver um mercado secundário líquido.

APESAR DAS FRUSTRAÇÕES, 
DOS DISTRATOS QUE AFETAM 
INCORPORADORAS, 
HÁ POSSIBILIDADE DE 
RETOMADA IMOBILIÁRIA 
FORTE PRINCIPALMENTE 
A PARTIR DO ANO QUE VEM”.
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INSTITUCIONAL
A EXPECTATIVA É DE UM AVANÇO

ENTREVISTA
FLÁVIO AMARY 

A oferta de financiamento 
imobiliário é problema crítico, 
mas o investidor olha 
o País como oportunidade 
e dinheiro não é problema

E 
mociona-se Flávio Amary – eleito este ano presi-
dente da mais conhecida associação de empresá-
rios da habitação do País, o Secovi – ao falar dos 
avanços institucionais que espera com a chegada 
de um novo governo, já presidido interinamen-

te pelo constitucionalista Michel Temer. “O futuro passa 
pela mudança”, disse Amary à Revista do SFI na véspera 
da votação pelo Senado da admissibilidade do processo de 
impedimento da presidente da República. Amary e o Seco-
vi defenderam o impedimento. Não foi decisão trivial, haja 
vista que o setor depende muito dos poderes públicos, de 
Executivos municipais responsáveis por Planos Diretores 
com suas regras draconianas a Legislativos que votam as 
propostas e ao Judiciário. 

Imóveis, sabe-se, estão no centro da vida das pessoas, 
são o principal patrimônio da maioria das famílias e os in-
vestimentos na construção civil a transformam em grande 
contribuinte da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
indicador do quanto o País investe a cada ano. E é dos temas 
institucionais relacionados à incorporação, construção, en-
trega dos imóveis e intermediação que trata o Secovi, em 
nome de dezenas de milhares de associados. 

Por Fábio Pahim Jr.

Flávio Amary
Presidente 
do Secovi

“Temer tem a oportunidade de consolidar a carreira com 
êxito, fazendo uma reforma política, reduzindo o tamanho 
do Estado e a corrupção”, diz Amary. Superar os problemas 
pode levar alguns anos, admite. Mas desde logo será preciso 
enfrentar assuntos complicados como o déficit da Previdên-
cia Social, para que os últimos anos do bônus demográfico 
possam se transformar em alavanca para melhorar as contas 
públicas. “Com as decisões certas e com a volta da confiança, 
o País poderá retomar o crescimento”. Trata-se, enfatiza, de 
momento crucial para o País. E, sem dúvida, para o mercado 
imobiliário, que opera em prazos longos e depende de con-
fiança para investir.

Como tantos outros empreendedores imobiliários, os 
Amary são exemplo do longo prazo. O pai de Flávio, Renato, 
de origem libanesa, empresta o nome à companhia Renato 
Amary Empreendimentos Imobiliários, criada há 35 anos 
em Sorocaba para desenvolver loteamentos pelos quais o 
filho já se interessava desde a infância, estimulado pela fa-
mília. Aos 10 anos ele distribuía folhetos de venda dos lotes 
da empresa nas ruas, “acompanhava os negócios”. Era um 
tempo diferente, menos difícil, recorda. Aos 45 anos, Flávio 
se divide atualmente entre os loteamentos de Sorocaba e a 
presidência do Secovi – “uma atividade pro bono”, enfatiza 
ele. Se a conformação básica do negócio pouco mudou – a 
terra bruta era, no passado como hoje, o ponto de partida dos 
empreendimentos –, as aprovações eram mais fáceis. Lote-
adores, esclareça-se, não são empreendedores-padrão, que 
operam em centros urbanos formados. Eles têm de investir 
antes na infraestrutura – em ruas, guias, sarjetas, iluminação, 
água, esgoto –, sem o que não haverá bons compradores para 
os lotes oferecidos.

Os lotes urbanizados ocupam cerca da metade da área 
total, dependendo das restrições municipais e da topografia. 
Os loteamentos têm cerca de 1.000 unidades. Nos anos 80 
eram baixos os preços da terra bruta e dos lotes. Empreen-
dimentos com cerca de mil terrenos de 125 m2 cada um eram 
vendidos a trabalhadores em geral de baixa renda. Mas até 
hoje não há financiamento específico para os loteadores, 
que precisam de capital para vender aos compradores fi-
nais a prazos de 10 anos a 12 anos. Nos tempos da inflação 
elevada, os prazos eram bem menores, variavam entre 24 
meses e 36 meses.

SECURITIZAÇÃO – Amary espera que os novos mecanis-
mos de captação do Sistema de Financiamento Imobiliário 
(SFI) favoreçam a atividade dos loteadores. Estes buscam 
capacidade financeira restringida pela extensão dos prazos 
de comercialização. A atividade exige muito capital. Com 
crédito, “em vez de 150 mil lotes por ano, o mercado pode-
ria oferecer 300 mil”, calcula. Sem crédito, “os poucos lote-
adores dependem de seu próprio ritmo”.  Ao mesmo tempo, 
grandes empresas começam a se interessar pelos loteamen-
tos, mais frequentes em cidades de porte pequeno situadas 
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nas proximidades de cidades médias – casos de Sorocaba, 
Campinas, São José dos Campos, “onde a oferta de terrenos 
é maior”. Mas “é preciso concentração”. Ou seja, viabilizar 
a instalação de centros de convívio, cultura, lazer, entre-
tenimento, além de transporte, supermercados e agências 
bancárias. As pessoas querem ficar onde existem esses cen-
tros. As posturas municipais têm enorme peso nas decisões 
dos empreendedores. “O maior problema não é a garagem, 
o que faz a diferença é a garagem para onde você vai com seu 
carro. O empreendedor tem de olhar a garagem de destino”.

SAIR DA CRISE – Numa conjuntura marcada por enor-
me crise econômica, com dois anos de recessão de cerca de 
4% do PIB, Amary acredita que o mais importante é sair do 
imbróglio político, o que abrirá espaço para a recuperação 
da economia. “O bônus demográfico ajuda (a retomada), há 
um déficit de 5 milhões a 6 milhões de moradias, necessárias 
para os que se separam e voltam à casa dos pais, solteiros que 
chegam à maioridade, estudantes que procuram os centros 
universitários”. Por isso há demanda “nas faixas compra-
doras e ela é consistente”. Mas sem o apoio do Legislativo 
o caminho será mais penoso. 

Mas, indaga-se, o bônus demográfico já não caminha pa-
ra o fim? “Ele ainda existe”, diz Amary, acrescentando: “Tem 
de dar viabilidade ao incorporador e ao comprador, as pesso-
as têm de ter confiança para comprar. Mas a economia tem 
de ter direcionamento para que as condições sejam dadas”. 
Da demanda residencial se vai para a demanda comercial, de 
shoppings, hotéis, “é preciso que haja condições econômi-
co-financeiras para que ela seja satisfeita”.

CRÉDITO PARA ENFRENTAR A CRISE – O financia-
mento “é importante”, diz o presidente do Secovi, explican-
do: “Com juros altos e o funding vindo principalmente das 
cadernetas de poupança, que estão com fluxo negativo, isso 
nos preocupa bastante. Tem-se criado outros mecanismos, 
como as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), talvez este seja 
o caminho. Mas, quando for retomado o ritmo de atividade, o 
financiamento será crítico. Hoje, com a crise, muitas incor-
poradoras têm de vender abaixo do custo de reposição. Mas 
o dinheiro existe, muita gente está aplicada em taxas compe-
titivas. O investidor (de fora e local) olha o Brasil como uma 
oportunidade de investimento. Com bons projetos, dinheiro 
não será problema”.

 
O MOMENTO DAS INCORPORADORAS – “Não dá 
para generalizar”, responde Amary indagado sobre as difi-
culdades de capitalização visíveis até em companhias que 
obtiveram fartos recursos em Bolsa nas emissões de capital, 
no final da década passada. Ele avança: “Cada empresa tem 
uma condição. Muitas têm agido para atrair compradores, 
outras estão se preparando para novos investimentos, para 
a retomada da economia. Não é uma situação diferente da 
de outros setores da economia”. 

ter em mente o ciclo – que tem começo, meio e fim. A ques-
tão é o tempo. Sabemos que (a crise) vai passar. Tentamos 
passar a mensagem de que é nas horas de dificuldade que se 
conseguem os melhores negócios. Se você segue junto com 
a manada, não tem o benefício. Não sabemos quanto tempo 
(a crise) vai durar, mas acreditamos no País. Já vivi muitas 
crises, como nos anos 2000”.

           
VISÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO – “É cada diz mais 
difícil, com restrições cada vez maiores. A burocracia é com-
plicada. Muitas empresas que poderiam investir vão à área 
metropolitana. O custo de uma outorga onerosa cai direto 
no bolso do comprador. Talvez não seja a melhor forma de 
tratar o planejamento urbano. Limitações de gabarito, ou-
torga onerosa, vagas de garagem estão entre os desafios, 
seria preciso que as autoridades tivessem uma visão ampla 
das dificuldades”.

POSIÇÕES POLÍTICAS – O caminho do mercado imo-
biliário, em particular, e da economia, em geral, passa pela 
troca de governo. “Temer tem a oportunidade de consolidar 

uma carreira política com êxito, com ênfase na reforma polí-
tica, redução do tamanho do Estado, redução da corrupção”, 
afirma Amary. Ele explica: “Pode levar alguns anos, mas é 
preciso enfrentar assuntos difíceis como a reforma da Pre-
vidência, o desemprego. É preciso clareza econômica. Será 
preciso tomar as decisões certas para sair das dificuldades, 
voltar ao crescimento provavelmente no ano que vem, per-
mitindo a volta da confiança”.  

“NA INCORPORAÇÃO, TEM DE TER EM 
MENTE O CICLO – QUE TEM COMEÇO, 
MEIO E FIM. SABEMOS QUE A CRISE VAI 
PASSAR. SE VOCÊ SEGUE A MANADA, 
NÃO TEM O BENEFÍCIO”

PESQUISAS REVELAM A
RECESSÃO IMOBILIÁRIA

No Anuário do Mercado Imobiliário de 2015, o Secovi-SP 
revela não só as dimensões da crise do setor na cidade 
de São Paulo e região metropolitana, mas no plano na-
cional. No biênio 2014/2015, mais de meio milhão de 
trabalhadores da construção civil perderam a atividade 
no País. No particular da capital paulista, os lançamentos 
caíram 37% e as vendas de unidades novas diminuíram 
6,6% apenas em 2015. Mas os efeitos não se limitam às 
empresas de incorporação, construção e intermediação. 
A cadeia produtiva da construção civil é longa. Engloba 
desde escritórios de arquitetura, engenharia, projetos, 
aprovação de plantas, atendimentos às posturas muni-
cipais e às leis ambientais, negociação de contrapartidas 
com os poderes públicos, avançando na demanda dos 
mais variados insumos, do cimento ao vidro e ao gesso, 
ferragens, tijolos, estruturas, pisos, janelas, pias, louça 
sanitária e acabamentos – dos mais simples aos mais sofis-
ticados – , até a decoração das unidades. Da idealização 
de um projeto até a entrada do proprietário na moradia, 
vultosos recursos são movimentados.

   O Secovi atua no plano institucional. Representa 80 mil 
empresas, entre incorporadoras, construtoras, companhi-
as de shopping centers, flats, hotéis, edifícios comerciais, 
galpões, loteamentos. São 14 os vice-presidentes, não só 
de incorporação e comercialização, mas de sustentabili-
dade, tecnologia, acompanhamento legislativo, entre ou-
tros. “O objetivo é oferecer serviços aos representados, da-
dos de pesquisas, comparações com outros Estados, com 
amplitude nacional e internacional”, afirma Flávio Amary. 
“Também olhamos para o exterior por intermédio de en-
tidades próximas como a Fiabci e a National Association 
of Realtors (NAR) norte-americana, ao todo são 12 ou 13 
parcerias”. Como diz Amary, “é preciso saber o que passa 
com o mercado imobiliário no mundo e as experiências que 
podem servir ao Brasil”. 

O FUTURO, SEGUNDO AMARY – Entre os problemas 
discutidos no sindicato estão o das posturas municipais. 
(Em seguida à conversa com a Revista do SFI, Amary par-
ticipou de um encontro que lotou o salão de convenções 
do Secovi para discutir o Plano Diretor, com a presença de 
altos funcionários do Município.) Como afirma Amary: “A 
incorporação na capital depende do momento (e antecipa 
tendências). Cresce mais na euforia e cai mais na crise. O in-
terior sofre menos, os loteamentos sofrem menos. Tem de 
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A DEVASTAÇÃO DAS FINANÇAS 

PÚBLICAS
Dívida pública é imposto diferido – o aumento da dívida hoje equivale ao aumento dos 
impostos para servi-la no futuro. Ou seja, elevar a dívida é comprometer gerações futuras

A 
crise fiscal em que vivemos é 
dramática, como revelam os 
números para este ano. Primei-
ro, o governo central deve ter 
um déficit primário de até 2,7% 

do Produto Interno Bruto (PIB) e um serviço 
de dívida pública superior a 10%, o que pro-
duz um déficit nominal inédito de quase 13% 
do PIB, similar ao da Grécia por ocasião da 
crise financeira de 2008. Esses números re-
fletem o crescimento contínuo das despesas 
primárias em relação ao PIB na gestão Lula-
-Dilma e o seu efeito de bola de neve sobre a 
dívida pública ao longo do tempo.

  Como chegamos a esta situação? A perda 
de controle fiscal vem sendo fabricada pelo 
menos desde 2008, quando a crise financei-
ra internacional serviu de pretexto para uma 
série de medidas expansionistas do governo, 
batizadas de “política anticíclica”, que se 
mantiveram até 2014. Como a carga tributária 
brasileira é muito alta e dificilmente pode ser 
aumentada, a expansão se fez com aumento 
contínuo da dívida pública. 

  Mas dívida pública é imposto diferido. O 
aumento da dívida hoje equivale ao aumen-
to dos impostos para servi-la no futuro. A 
“velha doutrina fiscal”, como a denominou 
o Prêmio Nobel de 1986 James Buchanan, 
nos ensina que só se justifica o aumento da 
dívida pública em duas situações. Primeiro, 
para financiar ocorrências excepcionais, co-
mo calamidades, guerras ou choques tem-

porários de oferta. Segundo, para financiar 
investimentos públicos (em infraestrutura, 
por exemplo), cujo período de maturação e 
recuperação de capital é muito longo. Passa-
das essas ocorrências, o governo deve retirar 
a dívida pública emitida, de tal sorte que ela 
permaneça constante no longo prazo. 

  Quando o aumento de dívida serve para 
expandir o consumo, e não o investimento, 
como foi o caso recente do Brasil, não há co-
mo retirá-la no futuro, a não ser por aumento 
de impostos. Por exemplo, financiar o déficit 
do sistema previdenciário com endividamen-
to é uma receita infalível para o desastre. Ou 
ainda, no caso da maioria dos Estados, ex-
pandir a folha salarial para 80-90% da recei-
ta líquida e agora “empurrar” a dívida para a 
União é um caminho rápido para a insolvên-
cia. Exemplos como esses se multiplicaram 
nos últimos anos. 

Alguns podem argumentar que a transfe-
rência de mais de R$ 500 bilhões do Tesouro 
Nacional para o Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) entre 
2008 e 2015 teve como objetivo aumentar 
o investimento no País. Se verificarmos os 
dados, no entanto, veremos que a taxa bruta 
de investimento só caiu a partir de 2012, o 
que faz suspeitar que boa parte dos financia-
mentos do BNDES foram, na verdade, trans-
ferências de renda para capitalistas privados. 
Lembremos que o custo fiscal dos subsídios 
daquele banco chega a 0,6% do PIB a cada 

ano, uma contribuição importante para o 
déficit do Tesouro.

A história das crises fiscais nos ensina que 
um desequilíbrio fiscal como o nosso coloca 
o País à beira de uma ruptura, que se materia-
lizaria sob a forma de uma hiperinflação e do 
confisco da dívida pública. As consequências 
seriam incalculáveis, em termos de desor-
ganização da economia, perda de renda e de 
patrimônio de pessoas e empresas e conflito 
político-social. O único caminho para evitar 
a catástrofe é o que os economistas chamam 
de “reforma fiscal”. Este é o curso de ação 
adotado pelo governo Temer, a julgar pelas 
primeiras medidas anunciadas. 

  No caso do Brasil, a reforma fiscal é como 
um tripé que, para ficar de pé, precisa de três 
pernas. A primeira perna é a eliminação do dé-
ficit primário de quase 3% do PIB, via redução 
das despesas primárias, e sua reversão para 
um superávit sustentável no longo prazo. A 
segunda requer a mudança das regras do siste-
ma previdenciário, que o torne atuarialmente 
sólido em face do envelhecimento da popula-
ção. A terceira obriga a União a renegociar as 
dívidas dos Estados e resolver o problema de 
capitalização das empresas estatais (Petro-
brás, Eletrobrás e Caixa Econômica Federal). 
Trata-se de uma herança pesada da irrespon-
sabilidade fiscal de todos os entes públicos que 
prevaleceu na última década. O congelamento 
das despesas primárias do setor público em 
termos reais, proposta de emenda constitu-

cional feita pelo governo Temer, resolve o 
primeiro problema: até 2019, se o PIB cres-
cer 3% ao ano, o que parece plausível, o défi-
cit primário estará eliminado e, a partir daí, 
voltam os superávits. Esse período poderá ser 
abreviado se outras medidas de contenção de 
despesas forem adotadas. 

  A segunda perna do tripé, a reforma da pre-
vidência social, ainda é uma incógnita quanto 
ao seu alcance e profundidade. Boas propos-
tas não faltam. Seja como for, os resultados de 
uma reforma só virão no longo prazo (ao lon-
go de uma geração). Isso significa que o País 
ainda terá que subsidiar o sistema previden-
ciário por muitos anos. O que se pode esperar 
de uma boa reforma é a redução gradual do 
déficit e o reconhecimento de que, no longo 
prazo, o sistema será atuarialmente sólido.

  Finalmente, os “esqueletos” irão impor 
pesado ônus em termos de expansão da dívi-
da pública federal. Entre a capitalização das 
três empresas estatais e o alívio à dívida dos 
Estados, é plausível supor que haverá novo 
aumento de quase 10% do estoque de dívida 
pública neste ou no próximo ano. Juntamen-
te com o financiamento do déficit primário, é 
provável que o endividamento público atinja 
mais de 80% do PIB ao final de 2017. Esses 
números, que supõem o sucesso do governo 
em colocar o tripé citado de pé, exibem com 
clareza a devastação que sofreram as finanças 
públicas, em todos os níveis da federação, na 
última década.
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DISTRATOS
Por Marcos Garcia de Oliveira

Os distratos de contratos 
imobiliários atingem 
volume preocupante e 
mostram necessidade de 
aperfeiçoamento das regras

O MERCADO 
PEDE NOVAS 
REGRAS Os distratos – ou a denúncia dos contratos imo-

biliários pelos compradores finais – cresceram 
sem interrupção nos últimos dois anos, alcan-
çando mais de 17% das unidades vendidas na 
planta há dois anos, segundo incorporadores. 

Não só os incorporadores são afetados, mas também financia-
dores e adquirentes. Os distratos assumiram tais proporções 
que provocaram uma forma de intervenção oficial – é como 
deve ser entendido o acordo firmado em abril entre o governo 
federal, órgãos de defesa do consumidor e entidades do mer-
cado imobiliário, definindo regras para os contratos de com-
pra de imóveis na planta, com vistas tanto a evitar abusos de 
incorporadores como vantagens indevidas de compradores. 

 Os números são altos e as soluções, pouco previsíveis. 
Mas a ameaça ao equilíbrio do mercado imobiliário poderá 
começar a refluir se – e quando – a economia iniciar uma reto-
mada, gerando mais empregos e renda. Deixe ou não seque-
las, o problema teve um aspecto positivo: permitiu enxergar 
com mais clareza uma espécie de “bug” que estava abrigado 
no conjunto de regras que atualmente norteia as relações 
entre agentes financeiros, incorporadores e compradores.

O presidente da Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Gilberto Duarte, 
lembra que o debate provocado pela elevação dos casos de 
distrato permitiu chegar ao entendimento de que esse mer-
cado exige uma visão mais ampla. 

CAPA



A JURISPRUDÊNCIA 
CRIOU, POR PATERNALISMO, 
UM DIREITO QUE NÃO 
ESTÁ NA LEI

Marcelo Terra
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“A regulamentação, tendo em vista a ma-
neira como o mercado vinha funcionando 
até agora, protegia o investidor sofisticado 
e colocava em risco o comprador que busca 
um imóvel para morar”. Se os números são 
expressivos, nem por isso são consensuais. 
A agência de classificação de risco Fitch, por 
exemplo, considerando apenas as incorpo-
radoras com rating público da Fitch, calcula 
os distratos em R$ 4,9 bilhões nos primeiros 
nove meses de 2015, valor que representa 
41% das vendas brutas das construtoras. É 
bem mais do que os 24% de 2013 e os 29% de 
2014. A agência estima que, num cenário em 
que 35% das vendas de unidades programa-
das para entrega neste ano sejam canceladas, 
os distratos poderiam totalizar R$ 6 bilhões 
em 2016, superando em 20% os números 
parciais de 2015.

A Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) vê um certo exagero 
nos números que circulam pelo mercado. Pa-
ra Luiz Fernando Moura, diretor da entidade, 
“o cálculo que se tem feito é irreal”. Pelas con-
tas da Abrainc, o total de distratos é conside-
rado como porcentual de vendas no período, 
“mas na verdade se refere a negócios feitos 
no período de três ou quatro anos”. Um bom 
exemplo está nos lançamentos do primeiro 
trimestre de 2014: passados dois anos, o ín-
dice de distratos relativo a esses lançamentos 
é de 17,3%. De qualquer forma, “essa é a taxa 
de distratos mais elevada da série histórica 
e é ainda um dos maiores problemas do setor, porque cria um 
desequilíbrio muito grande no nosso negócio”.

Pelos números da Abrainc, no acumulado de 2016, até março, 
o total de distratos foi de 11.524 unidades, 4,7% mais do que o 
observado no primeiro trimestre de 2015. Nos últimos 12 meses, 
segundo a entidade, foram distratadas 50.166 unidades, aumento 
de 6,6% em relação aos 12 meses anteriores.

OS ATORES DA TRAMA – O distrato afeta os principais agen-
tes do mercado imobiliário – incorporadores, bancos, mutuários 
–, cada qual com suas dificuldades específicas. E nos três casos 
impõe-se achar uma solução, dada a repercussão econômica da 
denúncia dos contratos. Alcança, além disso, outros elos da cadeia 
da construção, criando riscos para toda a atividade imobiliária.

   
Para os incorporadores e o mercado como um todo, o problema 

é muito relevante, considera o presidente do Secovi-SP, Flávio 
Amary. O agravamento da situação dos distratos mostrou uma 
carência de regras. “Tínhamos um compromisso irrevogável, o 
contrato, que de repente se mostrou revogável”. 

Altair Antonio 
de Souza, do 
Bradesco
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Sem desconsiderar o drama do assalariado que compra 
seu imóvel e de repente se vê sem emprego e renda para 
continuar fazendo frente ao compromisso assumido, Gil-
bertoDuarte,daAbecip,acreditaqueaprincipaldistorção
domercado,noqueserefereaosdistratos,estánotrata-
mentodadoaocomprador/investidor.“Ofatodeexistiro
investidornãoéumproblema,oproblemaéamaneiracomo
eleparticipa.Eletemdeseruminvestidorquecorreriscos.
Comoomercadoestavaconfigurado,esseinvestidorpodia
ganharsemcorrerriscos”.

Comapossibilidadedeoinvestidorsairdocontratoquan-
doonegóciodeixadeserinteressanteparaele,asinstitu-
içõesfinanceiras, por exemplo, seveememuma situação
complicada. “Osbancosestãocorrendoumriscoquenão
conhecem,acreditamquetêmgarantiasquenãovãoestar
láparahonrarumaeventualinadimplência”,explica.Ecom-
pleta:issotrazriscostambémparaoclientenãoespecula-
dor,poisameaçaasaúdedaincorporadoraetrazapossibili-
dadedeocompradorquecomprouoimóvelparamorarnão
recebersuaunidade.

 Uma soluçãopoderia ser amigraçãodosbancosparao
financiamentonaplanta,ondeo compromissode compra
eaprópria transferênciade riscospassadasconstrutoras
para os bancos desde o primeiromomento. Como afirma
LuizFernandoMoura,daAbrainc,essamudançanofinan-
ciamentobancáriopoderiaamenizaroproblemadodistrato.
“EsseprodutojáexistenaCaixaEconômicaFederaleosdis-
tratossãoquaseinexistentesnessescasos”,lembra.Otema
temsidodebatidopelaAbrainccomoutrossegmentosde
mercado e há possibilidade de oferecer amodalidade em
maiorescala.“Aresistênciamaior,atéagora,vemdeinstitu-
içõesfinanceiras”,enfatizaMoura.

FlávioPrando,vice-presidentedoSecovi,tambémdefende
ofinanciamentodiretonaplantacomouminstrumentoque
ajuda construtoras, incorporadoras, bancos e adquirentes.
“Quandofazemaavaliaçãodoclientenoiníciodoproces-
so,asconstrutorassópodemconsiderarasituaçãodomo-
mento,masaolongodaconstruçãoascoisasmudam,para
oclienteeparaobanco,eaísurgeoproblemadodistrato”.
Seocréditobancárioforconcedidojánoiníciodoprocesso,
osdoisladosestarãogarantidos.Prandoacreditaquenem
mesmoaquestãodos reajustesdepreçosduranteaobra
podeimpediraadoçãodessamodalidadedefinanciamento.
“Dificuldadesexistem,mashájuristasparaquemoreajuste
seria possívelmesmo como crédito concedidonaplanta,
comosbancosincluindonocontratooreajustepeloINCC”.
Aalternativa, segundoovice-presidentedoSecovi,éboa
paraosbancos,poiscolocaoclientedentrodainstituição
doisoutrêsanosmaiscedo,propiciandoresultadosadicio-
naisnorelacionamentoduranteesseperíodo.

   

ComonotaGilbertoDuarte,“achoqueissovaifatalmente
acontecer,porqueemalgummomentoosbancosvãodesen-
volveressetipodeproduto”.Amodalidadejáexisteemdois
bancospúblicos,mas,segundoopresidentedaAbecip,“os
bancos privados, pormuitosmotivos, ainda não a desen-
volveram,creioqueaquestãoprincipaléaoperacional,e
talvezquandosechegara issoestaremosblindandoainda
maisomercado”. Ele avança: “Se isso afastaro investidor
quehojeatuanomercadosemcorrerriscos,nãovejocomo
problema. Issoéparteda solução, pois não teremosessa
‘demandafumaça’,quesemostramaiscaralánafrente”.

 Além disso, diz Duarte, amigração dos bancos para o
financiamentonaplantapoderia ajudar,masnão resolve
todos os problemas, pois é um produto complexo. “Nos
momentosdecrise,osbancosnãoqueremassumiressefi-
nanciamentopré-chave,quehojeestánasincorporadoras,
enosmomentossemcriseasincorporadorasnãoquerem
assumir esse custo, porque acham que financeiramente
nãovaleapena,porquetiraaoportunidadedecobraro
reajustepeloINCC”,explica.

SegundoodirigentedaAbecip,oproblemaverificadocom
oaumentodosdistratos“étambémdecorrentedofatode
estarmos nummercado novo, que começou de fato a se
consolidarapartirde2007,comvolumemaiordenegócios
nos últimos cinco ou seis anos”.Trata-se, enfatiza, de um
“períodocurto,atéporqueaeconomiabrasileiratemciclos
muitorápidos,conseguimoscometervárioserros,queem
mercados mais adiantados demoraram vários anos para
acontecer.Acho,por isso,quenossomercado játinhaum
problemaemseusfundamentos,queaatualcriseeconômi-
capermitiuaflorar.Játínhamosessaassimetrianorelacio-
namento comercial entre comprador/especulador e incor-
poradores eomomentoeconômiconos forçoua trataro
problema,quetalveznopróximocicloeconômicojánãose
manifestedeformatãoaguda”.

O INVESTIDOR DEVE CORRER RISCOS



Maria Inês Dolci

TEM DE HAVER UMA 
FORMA DE AJUSTAR A SITUAÇÃO 
PARA OS DOIS LADOS"
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Altair Antonio de Souza, diretor do Bradesco, acredita que 
o problema do aumento dos distratos ocorre basicamente 
em função da conjuntura: “Queda de preços, queda de ren-
da e falta de confiança nos trouxeram à situação atual, mas 
com a volta do crescimento o mercado tende a se equilibrar”. 

No caso dos compradores finais, cabe distinguir a maioria 
formada por famílias que querem ter acesso à moradia pró-
pria da minoria constituída pelos chamados investidores – 
melhor dizendo, especuladores que buscam auferir lucro na 
compra e venda de imóveis e desistem do negócio quando 
percebem que erraram a mão. A atenção deve ser voltada para 
os compradores que buscam o imóvel para morar, enfatiza 
Maria Inês Dolci, da Proteste, entidade civil sem fins lucra-
tivos que atua na defesa dos direitos dos consumidores. Ela 
teme mudanças que possam afetar esse público.

UM ACORDO NA PAUTA – Para enfrentar o problema do 
distrato foi firmado um acordo em abril, no Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro, por representantes do governo fede-
ral, órgãos de defesa do consumidor e entidades do mercado 
imobiliário. As regras, ainda à espera de contribuições para ser 
ratificadas, estabelecem que o distrato será mais oneroso pa-
ra o comprador que desistir do negócio. Além de normatizar 
os contratos para reduzir litígios judiciais, o acordo pretende 
evitar um desestímulo ao mercado de imóveis na planta. Pe-
lo texto, as incorporadoras não poderão mais cobrar taxas de 
serviços extras nem instituir a figura do condomínio antes 
da regularização do prédio na prefeitura. As incorporadoras 
que atrasarem o lançamento dos empreendimentos terão de 
pagar multa aos clientes. O acordo não tem força de lei, mas 
os signatários pretendem que as regras sirvam de norte para 
decisões judiciais e representações da Secretaria Nacional do 
Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, em todo o País. 
Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o Ministério 
da Fazenda espera que o texto sirva como base para a redação 
de uma nova lei para o setor, hoje regido por legislação antiga 
(dezembro/1964).

O setor imobiliário, representado por três entidades – 
Abrainc, Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(Cbic) e Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado 
Imobiliário (Ademi) –, comprometeu-se a usar as regras em 
contratos futuros. 

    
Como nota Maria Inês Dolci, “é uma tentativa amigável, 

mas vamos acompanhar e verificar a validade”. Mas o pre-
sidente do Secovi tem dúvidas quanto ao acordo. Em sua 
visão, é necessária uma legislação federal que traga equilí-
brio. “O acordo não tem força de lei e pode ser negativo em 
aspectos como o dos atrasos da entrega do imóvel”, alerta. 
“Nenhuma construtora atrasa porque quer, às vezes isso 
ocorre por problemas criados pela própria legislação”.  Al-
tair, do Bradesco, acredita que o acordo pode ajudar a equi-
librar a situação dos contratos.

EM BUSCA DE SOLUÇÕES – O tamanho do imbróglio 
recomenda identificar alternativas boas para incorporadores, 
bancos e consumidores. Como nota Amary, a ideia é buscar 
uma fórmula para resolver a situação de quem comprou um 
imóvel para morar e perdeu as condições de arcar com o custo. 
“Mas é preciso fazer isso sem contaminar o empreendimento”. 

Moura, da Abrainc, defende uma intensa campanha de 
esclarecimento do Legislativo e do Judiciário sobre o custo 
dessas decisões. “É quase uma saga nossa esse processo de 
esclarecimento, pois precisamos mostrar que a intenção 
de proteger alguns nem sempre beneficia a grande maio-
ria”, afirma. 

Maria Inês Dolci admite a necessidade de conversar com 
construtores. “Tem de haver uma forma de ajustar a situação 
para os dois lados”, diz ela, adiantando que considera o acor-
do “um modelo inicial, que tem de ser testado”. 

*Jornalista

Percorrendo as várias etapas de uma incorporação, a 
questão levantada por Amary pode ser mais bem compre-
endida. Recursos vultosos são mobilizados num projeto 
imobiliário, da aquisição do terreno ao lançamento da obra 
até sua entrega ao usuário final. Com a venda de unidades 
na planta, o incorporador aufere receitas para pagar des-
pesas de marketing e intermediação, entre outras. Recebe 
uma entrada dos consumidores finais e prestações mensais, 
tomando no sistema bancário empréstimos para financiar 
a obra com base nas vendas na planta. O distrato obriga à 
devolução de recursos aos compradores na planta e com-
promete a garantia das operações de crédito. Se os bancos se 
virem obrigados a interromper a liberação de recursos para 
uma obra, sujeitam os incorporadores a apuros financeiros 
e até à insolvência.

Para os bancos, emprestar é cumprir o papel de intermediar 
recursos dos aplicadores em caderneta de poupança e outras 
modalidades e transferi-los aos produtores de habitação na 
medida do avanço da obra, até que esta esteja pronta e o mu-
tuário final assuma a dívida. Distratos em escala indicam que 
a operação tornou-se mais arriscada porque a saúde finan-
ceira das incorporadoras fica ameaçada. É com a quitação 
dos empréstimos que os bancos têm recursos para atender 
aos saques dos aplicadores e recuperar recursos para novos 
empréstimos. 

OS DIREITOS DE CADA UM – Um conhecido espe-
cialista em Direito Imobiliário, o advogado Marcelo Terra, 
que integra o Conselho Jurídico do Secovi-SP, nota que no 
caso de distrato “a jurisprudência criou, por paternalismo, 
um direito que não está na lei”. Para ele, ao estabelecer que 
um contratante tem o direito unilateral de sair do contrato, 
corre-se o risco de criar uma anarquia contratual, trazendo 
insegurança para todos. “O equilíbrio virá com um compor-
tamento mais saudável da jurisprudência ou um novo re-
gramento que impeça o paternalismo da Justiça”, diz Terra, 
lembrando que iniciativa nesse sentido já tramita no Senado, 
na forma de projeto de lei do senador Romero Jucá. Trata-se 
do Projeto de Lei 774, de 2015, que dispõe sobre a devolução 
das prestações pagas em caso de desfazimento do contrato 
de promessa de compra e venda de imóveis.

O presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico 
da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Marcelo Manhães de Almeida, acredita que a questão reco-
menda uma aproximação maior entre o mercado imobiliário 
e o Judiciário. O objetivo é esclarecer as consequências dessa 
situação em que a Justiça favorece o comprador que entra no 
negócio quando há expectativa de ganho e sai quando o ne-
gócio deixa de ser interessante. “Infelizmente, isso se tornou 
muito comum e aceito pelo Judiciário; mesmo havendo cláu-
sulas de penalidade para quem deixa o contrato sem causa 
justa, o juiz acolhe o pedido”, diz.

Para Manhães, essa atitude traz o risco de crise sistêmica 
e prejudica o comprador que segue as regras do contrato. “O 
investidor não pode ser beneficiado ao desistir do risco, in-
clusive com a devolução do valor pago em uma única parcela, 
depois de ter pago o valor inicial em prestações. A maioria dos 
casos de distrato tem sentenças nesse sentido e isso afeta a 
liquidez da empresa e, portanto, afeta todos os envolvidos”, 
afirma. Ele entende que isso ocorre porque o Judiciário não 
está bem informado sobre a questão, atentando, por isso, ape-
nas para o drama do consumidor que compra o imóvel para 
morar e se vê forçado, pelo desemprego ou queda de renda, 
a se desfazer do negócio. “Mas não é possível prejudicar todo 
o sistema, que é de longa maturação”, alerta.

O NÓ DA QUESTÃO – O problema, de fato, está nos in-
vestidores/especuladores. Amary lembra que “o mercado 
não vende opções (de compra de imóvel), mas os distratos 
aumentaram quando a expectativa de preços não se confir-
mou”. Isso mostrou que não havia regras que garantissem o 
equilíbrio dos contratos.

A Abrainc entende que as decisões de juízes determinan-
do a devolução de valores superiores a 80% do que foi pago 
pelo comprador até a ocasião do distrato é perniciosa para o 
setor. “O que fica para a construtora é menos do que o cus-
to da corretagem e publicidade e as perdas decorrentes têm 
que ser transferidas, o que contamina todo o ciclo”, diz ele. 
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de recursos de cada empreendimento para sua consecução, 
dada através do desenvolvimento de empreendimentos via 
sociedades de propósito específico (SPEs) e do patrimônio de 
afetação. Por isso, notamos que a devolução de recursos pelos 
distratos não favorece este desenho, fragiliza as garantias e o 
equilíbrio pretendido.

Assim, a equação econômica da incorporação imobiliária 
precisa ser preservada. O equilíbrio beneficia compradores 
e incorporadoras, com regras mais claras e 
processos mais eficientes.  Refiro-me a uma 
relação de confiança, para a produção de um 
bem de longo prazo. A função econômica e 
social de uma incorporação imobiliária de-
pende da continuidade do fluxo financeiro 
proveniente dos créditos constituídos no 
conjunto de contratos de promessa de venda 
das unidades imobiliárias em construção. O 
seu desfazimento só é admitido por causa de 
inadimplemento das obrigações, seja do in-
corporador ou do adquirente, ou de compro-
vada impossibilidade do seu cumprimento, 
hipótese em que a parte que der causa à rup-
tura do contrato responde pela indenização 
das perdas e danos daí resultantes. 

Não existindo equilíbrio, as ineficiências e os riscos serão 
fatalmente cobertos pelo universo dos demais compradores. 
Portanto é necessário definir um critério coerente com a di-
nâmica natural da incorporação imobiliária. Além disso, quan-
do a empresa assume grande número de distratos e devolve 
aos compradores um expressivo volume de recursos, precisa 
adiar novos lançamentos até reduzir seus estoques. Por isso, 
os distratos, junto com a atual crise, têm contribuído para o 
desemprego na indústria da construção, além de colocar em 
risco a saúde financeira das empresas do setor. 

As divergências sobre os valores a serem devolvidos levam 
à judicialização dos processos, sugando ainda mais tempo e 
recursos da sociedade, das empresas e dos próprios clientes. 
A situação tem que ser vista com cautela, pois o cenário atual 
gera incertezas para todos. O investimento em um imóvel não 

é comparável ao de títulos do mercado financeiro. Algo tão sé-
rio como uma aquisição imobiliária não pode ser tratado co-
mo menos do que uma opção de compra, sem qualquer força 
jurídica, que desobriga o adquirente de receber o imóvel caso 
o mesmo, simplesmente, não lhe interesse mais. 

É preciso aperfeiçoar a legislação e sua aplicação para ins-
tituir equilíbrio entre as partes na compra e venda do imóvel 
e impedir que a escalada dos distratos prejudique toda uma 
cadeia produtiva. A casa própria é o maior sonho das famílias 
brasileiras e a indústria imobiliária leva muito a sério a respon-
sabilidade de concretizar esse sonho.  Um primeiro passo nessa 
direção está sendo dado com uma ampla discussão que vem se 
travando entre os agentes econômicos do setor representados 
pela Abrainc e CBIC com representantes dos consumidores 
como a Senacon, com membros do Executivo e do Judiciário.

  
Esta discussão busca trazer um maior equilíbrio nas rela-

ções contratuais entre os incorporadores e os compradores 
dos imóveis, de maneira a preservar a atividade e garantir a 
oportunidade de milhares de famílias terem acesso à casa pró-
pria. Tendo em vista que os contratos são celebrados em cará-

ter irretratável, nos termos da legislação es-
pecífica, sem comportar “desistência”, o que 
se procura é o equilíbrio na incorporação, em 
benefício dos compradores, do setor e da 
sociedade. Assim, busca-se um alinhamen-
to que, de um lado, preserve o fluxo de caixa 
dos empreendimentos, e de outro proteja os 
compradores em casos como o atraso por 
parte das empresas na entrega das unidades.

 
Pioneira no Brasil, a discussão trata, além 

das questões dos distratos, de outros pon-
tos das relações entre compradores e em-
presas do setor. Com isso, suas definições 
deverão contribuir para o entendimento de 
tribunais e órgãos de defesa do consumi-

dor, em âmbito nacional, visando a garantir maior equilíbrio 
no relacionamento comercial entre o comprador de imóveis 
e as incorporadoras, com mais estabilidade jurídica ao setor 
imobiliário e equilíbrio econômico-financeiro aos contratos 
de compra e venda.

A expectativa é chegar a um acordo e ver reduzida a judi-
cialização no setor imobiliário, reduzindo o custo não só para 
o setor, como para a sociedade. As regras devem ser estabele-
cidas para facilitar as relações contratuais e agilizar a solução 
sempre que houver divergências entre as partes, com a defi-
nição de práticas que aperfeiçoem as relações entre incorpo-
radores e compradores de imóveis. 

*Engenheiro civil pela UFMG, presidente da Associação Brasileira de Incor-
poradoras Imobiliárias (Abrainc), sócio-fundador e presidente do Conselho 
de Administração da MRV

DISTRATOS: 
A BUSCA DO 
EQUILÍBRIO
Por Rubens Menin

Como sabido, a indústria imobiliária tem registra-
do nos últimos dois anos um forte aumento no 
número de contratos extintos por compradores 
de imóveis novos que buscam desfazer o negó-
cio com a devolução do imóvel à incorporadora, 

o que se convencionou chamar, usualmente, de “distratos”.
Apesar da visão inicial de que isto pode ser uma questão indi-
vidual que se multiplica, é muito importante o entendimento 
deste fato à luz mais geral do setor e dos seus reflexos para a 
sociedade. Desta forma, o distrato deve ser visto em sua real 
amplitude, que supera a delimitação da questão entre incor-
poradora e o comprador.

O distrato é prejudicial para todos. Para o cliente, é a perda 
do sonho da casa própria e, para as empresas, um problema na 
equação econômica do empreendimento.  Mas seus reflexos 
não param aí. O planejamento de um empreendimento imo-
biliário leva em consideração três fontes básicas de recursos: 
do próprio empreendedor, de empréstimo para a produção 
usualmente contraído junto às instituições de crédito imo-
biliário e provenientes das vendas das unidades imobiliárias. 

As vendas realizadas representam marco definidor dos 
aportes e financiamentos para a produção, definindo a própria 
viabilidade do empreendimento. A própria natureza jurídica 
do instrumento destas vendas, como a de promessa de compra 
e venda, indica a importância destas vendas na formulação e 
viabilização dos empreendimentos. Vem daí a irretratabili-
dade destes instrumentos, de acordo com a Lei 4591/64, bem 
como o período de 180 dias para a desistência da incorporação. 

No momento em que parte desses recursos deixa de ser 
aportada nos empreendimentos, há naturalmente um im-
pacto no fluxo de caixa planejado. Além dos recursos que 
deixam de entrar, há em muitos casos ainda uma demanda de 
restituição dos valores aportados pelo comprador que afeta 
este fluxo. No caso de necessidade de devolução imediata 
de valores aos promitentes compradores que deixarem o 
empreendimento, o impacto se torna ainda maior e compro-
mete seriamente o equilíbrio do negócio. Adicionalmente, 
os incorporadores terão que suportar novas despesas para 
conseguir vender as unidades distratadas, impactando ainda 
mais o equilíbrio do negócio.  

Estes impactos no fluxo de caixa podem ter vários desdo-
bramentos. Novas fontes de recursos podem passar a ser ne-
cessárias, de forma geralmente mais onerosa do que o previsto, 
aumentando o custo da produção. Caso elas não estejam dis-
poníveis ou demandem tempo para ser acessadas, pode haver 
impacto no ritmo das obras, com atraso em seu andamento. 
Em muitos casos, este atraso poderá até impactar a própria en-
trega do empreendimento, afetando diretamente o conjunto 
de compradores que participam do negócio. 

Por ocasião dos estudos de viabilidade para o lançamento 
de novos empreendimentos, o incorporador terá que levar em 
consideração todos esses fatores na formação do preço das 
novas unidades. O próprio fenômeno dos distratos aumen-
ta a percepção das incertezas do negócio para as instituições 
financeiras, e assim pode contribuir para taxas de juros com 
prêmios de risco mais altos nos financiamentos. O resultado 
final é um aumento no custo de produção dos imóveis. Com 
isso, estreita-se o acesso à aquisição, com diminuição da oferta 
e produção de novas unidades, e,  com isso, a redução da ativi-
dade econômica de toda a cadeia produtiva e queda no número 
de empregos ofertados. 

 
Observa-se a elevação dos distratos nos últimos meses 

vindo em linha com o maior número de entregas decorren-
tes do maior volume de lançamentos nos últimos anos. Estes 
lançamentos encontram no momento da entrega condições 
mais restritivas de financiamento pelos bancos, o que dificulta 
a contratação de financiamento. Com estas novas condições, 
muitos clientes desistem da compra efetuada. Mas observa-se 
a incidência de distratos também por outras razões, como no 
caso de compradores que adquiriram unidades habitacionais 
como forma de investimento. Agora, com a retração da eco-
nomia na hora da entrega, vemos que a razão da desistência 
pode ser a perspectiva de resultados esperados inferiores ao 
planejado pelos compradores. 

Como se viu, a Lei 4.591/64 prevê que o contrato de compra 
e venda de uma unidade é irretratável, não dispondo sobre os 
efeitos dos distratos. Ela busca proteger o conjunto dos com-
pradores e o sistema de produção que permite as incorpora-
ções no País. Em linha com esta preocupação, vemos as garan-
tias e o equilíbrio da incorporação reforçado pela segregação 

A LEI 4.591/64 PREVÊ 
QUE O CONTRATO 
DE COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEL 
É IRRETRATÁVEL E 
BUSCA PROTEGER 
O CONJUNTO DOS 
COMPRADORES 
E A PRODUÇÃO



EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS NO 
COMBATE ÀS 
FRAUDES NO 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
DEVERIAM SER 
COMPARTILHADAS 
ENTRE INSTITUIÇÕES
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SEGURANÇA JURÍDICA NO CRÉDITO 

IMOBILIÁRIO
A qualidade do crédito imobiliário depende não só das 
instituições financeiras, mas de regras legais adequadas

A 
segurança no crédito imobili-
ário tem, pelo menos, duas ba-
ses fundamentais: a qualidade 
do crédito (segurança do ne-
gócio) e a garantia do cumpri-

mento das leis, normas e contratos (segu-
rança jurídica). A primeira, que chamamos 
de tripé que sustenta a qualidade do crédito 
imobiliário, está sob inteiro controle das ins-
tituições financeiras, cabendo apenas a estas 
definir processos e sistemas de controles que 
mitiguem os riscos operacionais, inclusive e 
principalmente de fraudes, e é composta pe-
los seguintes pilares:

  i) qualidade na apuração da renda (capa-
cidade de pagar); 

  ii) consistência na análise de risco de cré-
dito (vontade de pagar);

  iii) correta e rigorosa avaliação do imó-
vel (fazer que a garantia real seja “realmente 
real”).

  Falhas ou relaxamento no tratamento de 
qualquer desses três pilares quase inevita-
velmente levam à formação de carteiras de 
créditos com alta propensão a insustentáveis 
níveis de perda de capital. E, se se transformar 
em prática generalizada, quase sempre leva à 
geração de risco sistêmico, podendo  até im-
por danos de difícil reparação não só para o 
setor financeiro, mas para a economia do País.

  A história recente das grandes bolhas 
imobiliárias evidencia que, em sua gênese, 

pelo menos um, quando não os três pilares 
foram violados.

Dada sua alta capacidade de afetar a qua-
lidade do crédito imobiliário, os três pilares 
devem merecer atenção redobrada por parte 
das “linhas de defesa” – sistemas antifraudes 
– das instituições financeiras. Mas é a questão 
da comprovação da renda que deve merecer 
atenção especial. 

A apuração da conformidade dos docu-
mentos comprobatórios da renda por meio 
da simples conferência do checklist, isto é, a 
mera checagem dos documentos presentes no 
dossiê e seus respectivos valores (a chamada 
conferência “cara x crachá”), revela-se abso-
lutamente inócua para identificar fraudes.

Motivo: não é necessário usar tecnologia 
avançada, nem elevado nível de “esperteza”, 
mas apenas falta de caráter para “produzir” 
falsos documentos comprobatórios de renda, 
embora com aparência quase perfeita com 
documentos autênticos. 

 A história mostra que a chamada “indús-
tria da renda”, sempre presente e atuante, 
tende a se expandir em épocas de escassez de 
demanda qualificada, criando uma demanda 
inexistente no mundo real. Assim viabiliza a 
obtenção de financiamentos por meio fraudu-
lento que, na maioria dos casos, resultará no 
default do crédito e na retomada do imóvel, 
impondo prejuízos à instituição financeira.

Embora para profissionais mais “arroja-
dos” possa parecer burocracia desnecessária, 
construir sistemas de inteligência e capacitar 
profissionais para que se tornem autênticos 
experts em detectar fraudes, principalmente 
na comprovação da renda, é importante in-
vestimento, e não despesa. E deve ser enca-
rado como ferramenta a serviço da expansão 
e da sustentabilidade do mercado de crédito 
imobiliário, e não como entrave à agilidade na 
concessão do crédito.

 Considerando sua importância para a saú-
de e a solidez de todo o sistema financeiro, as 
experiências exitosas no combate às fraudes 
no crédito imobiliário não deveriam ser enca-
radas como questões estratégicas, mas com-
partilháveis entre as instituições financeiras.

A SEGURANÇA DO CRÉDITO – Quan-
to à segunda questão – a segurança jurídica –, 
esta se constitui num binômio: a segurança 
para conceder o crédito (certeza de existên-
cia, validade e eficácia dos contratos); e a se-
gurança para recuperar o crédito (certeza de 
exequibilidade das garantias reais).

Teoricamente, a questão da segurança ju-
rídica está fora do controle das instituições 
financeiras, mas desde que estas formem 
profissionais altamente qualificados, atentos 
e que ajam de forma proativa – além de ado-
tar estratégias de atuação conjunta, inclusive 
compartilhando evidências de riscos –, se-
guramente podem influenciar no sentido de 

mitigar os riscos de externalidades negativas 
decorrentes das decisões judiciais.

A história mostra que problema é “uma 
semente fértil, que prolifera em qualquer 
solo” e, portanto, se não for enfrentado 
tempestiva e eficazmente, tende a crescer 
exponencialmente e, no caso do não enfren-
tamento, o tempo atua como adversário, e 
não como parceiro. 

  
Um exemplo de que tratamos frequente-

mente por mais de três décadas é a polêmica 
da capitalização de juros, cuja origem é o De-
creto 22.626/33. A demora para enfrentá-lo 
e achar uma solução definitiva acabou por 
transformá-lo, recentemente, em autêntico 
problema de Estado. Até unidades da Fede-
ração entraram na “brincadeira” de requerer 
a aplicação do critério de juros simples para 
corrigir suas dívidas com a União Federal.

   
O SFH E A REALIDADE – A principal 

lei que rege o Sistema Financeiro da Ha-
bitação (SFH) foi editada há mais de meio 
século e, embora ao longo do tempo o SFH 
tenha registrado importantes avanços, quer 
na mitigação de riscos jurídicos quer em 
termos de transparência nas relações entre 
instituições financeiras e tomadores de fi-
nanciamentos, muito ainda há que fazer pa-
ra aproximá-lo da realidade atual. Ademais, 
a fragmentação de leis e normas acaba por 
introduzir novos riscos jurídicos e até mes-
mo riscos operacionais.
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  Seria recomendável que as instituições 
financeiras criassem um grupo de trabalho 
formado pelos mais notáveis experts em 
crédito imobiliário, tanto na visão do negó-
cio quanto nos aspectos jurídicos, inclusive 
buscando se alinhar com as mais bem-suce-
didas experiências internacionais, e elabo-
rassem uma proposta de projeto de lei a ser 
apresentado ao governo federal para regular, 
num único instrumento, todo o regramento 
do crédito imobiliário. Enquanto tal iniciati-
va não é posta em prática, é importante atuar 
para mitigar os riscos jurídicos já evidentes, 
sem prejuízo de se atentar para aspectos 
jurídicos ou operacionais que possam estar 
latentes, na iminência de a qualquer momen-
to ganharem corpo e se transformarem em 
grandes problemas. 

  
REALIZAÇÃO DE GARANTIAS – Nesse 
contexto, no que se refere a riscos jurídicos 
já evidentes, a “bola da vez” está relacionada 
à realização das garantias nos casos de ina-
dimplência do devedor, mais precisamen-
te em relação ao risco da judicialização do 
processo extrajudicial de execução das ga-
rantias. Merecem especial atenção decisões 
recentes de Tribunais Estaduais em que, nos 
casos de garantias de alienação fiduciária em 
operações regidas pela Lei 9.514/97, que tem 
rito específico para realização da garantia, 
tem-se permitido a purgação da mora após 
a consolidação da propriedade e até a data 
da arrematação do imóvel.

  
Procedimentos dessa natureza colocam 

em grave risco uma das experiências mais 
exitosas do mercado de crédito imobiliário 
brasileiro – o instituto da alienação fiduci-
ária, importantíssimo mitigador de risco de 
perda de capital e um dos principais respon-
sáveis pela retomada dos investimentos no 
setor habitacional e que responde por mais 
de 90% da atual carteira de crédito imobili-
ário. Se essas iniciativas não forem tempes-
tivamente estancadas, há o risco de a alie-
nação fiduciária, a exemplo do que ocorreu 
com a hipoteca, deixar de ser uma garantia 
efetivamente real e, novamente, o mercado 
de crédito imobiliário entrar em situação de 
semiparalisia, com fortes impactos negativos 
em termos de combate ao déficit habitacional 
e à geração de emprego e renda.

Portanto, é imprescindível e urgente que 
se promova uma ação articulada não só por 
parte das instituições financeiras, como tam-
bém das entidades representativas do setor 
da construção civil, junto aos mais diversos 
setores do Poder Judiciário, para preservar a 
alienação fiduciária como garantia real e ins-
trumento fomentador da alocação de recur-
sos para viabilizar financiamentos destinados 
à produção e à comercialização de imóveis.

No que se refere aos riscos jurídicos “la-
tentes”, ou seja, em que existe ambiguida-
de na lei e que os problemas ocorrem ainda 
em volumes não muito expressivos, porém, 
que é um “esqueleto” que, se não “cremado” 
tenderá a ganhar “músculos” e se agigantar, 
destacaremos, neste texto, os artigos 52 e 53 
da Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC).

  No caso do citado artigo 53 do CDC – “Nos 
contratos de compra e venda de móveis ou 
imóveis mediante pagamento em prestações, 
bem como nas alienações fiduciárias em ga-
rantia, consideram-se nulas de pleno direito 
as cláusulas que estabeleçam a perda total das 
prestações pagas em benefício do credor que, 
em razão do inadimplemento, pleitear a re-
solução do contrato e a retomada do produto 
alienado” –,  tem fomentado ações em que o 
devedor inadimplente em contratos de crédi-
to imobiliário, ao ter o imóvel retomado pelo 
credor, entra com ação judicial requerendo a 
devolução das prestações pagas e, às vezes, 
até mesmo dos recursos próprios pagos ao 
vendedor do imóvel.

  Neste particular, é importante que se re-
tome, com ênfase e com as devidas atuali-
zações, proposta como a do anteprojeto de 
lei apresentado pelo advogado Melhim N. 
Chalhub, no IX Encontro Nacional dos Ad-
vogados do Mercado Imobiliário, realizado 
no Rio de Janeiro em 2004.

Embora referida proposta fosse bastante 
ampla e completa, o ponto central era de 
alterar o próprio artigo 53 da Lei 8.078/90, 
com um objetivo: deixar claro que nas ope-
rações de crédito imobiliário não se aplica 
o disposto no referido artigo no que con-
cerne à devolução de prestações, nos casos 
de consolidação da propriedade, mas a lei 
específica que rege a matéria. Em especial, 
que eventual restituição ao devedor, se 
houver, “corresponderá ao saldo que so-
bejar do leilão, deduzidas, além do valor 
da fruição, se for o caso, os débitos venci-
dos até o leilão, relativos ao imposto sobre 
a propriedade territorial e predial urbana, 
as cotas de condomínio e demais despe-
sas previstas nas respectivas leis especiais 
ou nos contratos e deverá ser colocado à 
disposição do devedor no prazo máximo 
de cinco dias, a contar do recebimento do 
preço apurado no leilão.” 

Implementada a alteração, que em nada 
fere os direitos reais dos consumidores, se-
rá eliminada essa fonte geradora de litígios e 
conferida maior transparência à relação entre 
as instituições financeiras e os tomadores de 
financiamento imobiliário, mitigando esse ris-
co jurídico e assim reduzindo o impacto desse 
risco sobre a composição do spread bancário.

  
No caso do artigo 52 do CDC, o ponto de 

atenção é o seu parágrafo segundo, cuja am-
biguidade é uma verdadeira “obra-prima” - “§ 
2º É assegurado ao consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcialmente, 
mediante redução proporcional dos juros e 
demais acréscimos.” Certamente a pretensão 
do legislador, muito justa diga-se de passa-
gem, é que, no caso de amortização extraor-
dinária ou liquidação antecipada da dívida, o 
devedor não seja onerado por juros, tarifas ou 
comissões ainda não incorridos até a data do 
evento, ou seja, encargos vincendos. Enfim, 
que o devedor pague exclusivamente o valor 
da dívida posicionado na data do evento de 
quitação antecipada. 

Portanto, não se trata de impor ao credor 
a obrigação de conceder desconto, nem de 
abrir mão de receitas já incorridas e que lhe 
sejam de direito contratual, mas apenas e tão 
somente de fazer que este receba apenas o que 
lhe é devido na data do pagamento antecipado.

Evidentemente, a regra só é válida para 
operações em que o valor da dívida é apre-
sentado como sendo o somatório do fluxo de 
prestações futuras ou, por exemplo, em ope-
rações de desconto de títulos ou similares, 
em que o valor creditado ao devedor é dedu-
zido, antecipadamente, dos juros que incidi-
rão até a data de vencimento do empréstimo.

Por conseguinte, não é aplicável àquelas 
operações em que o valor da dívida é sem-
pre o valor presente do financiamento, isto 
é, a dívida não é sensibilizada, em momento 
algum, por juros ou encargos futuros, como 
é o caso do crédito imobiliário.

 
 A absoluta falta de clareza e inadequação 

do conteúdo do parágrafo 2º do artigo 52 do 
CDC, em especial no que se refere à “redu-
ção proporcional dos juros e demais acrésci-
mos”, faz que referida falta de transparência 
dificulte até mesmo o exercício desse direito 
por parte daqueles que realmente a ele fazem 
jus. Ao mesmo tempo, cria um fator gerador 
de risco jurídico e fomentador de desavenças 
entre devedores e credores, tanto por parte 
daqueles que acreditam, equivocadamente, 
terem referido direito, mesmo não o tendo 
e, também e principalmente, por litigantes 
de má-fé.

FALTA CLAREZA 
AO CONTEÚDO 
DO PARÁGRAFO 2º 
DO ARTIGO 52 DO 
CDC NO QUE DIZ 
RESPEITO À ‘REDUÇÃO 
PROPORCIONAL 
DOS JUROS’

RISCO: TRIBUNAIS 
PERMITEM PURGAR 
A MORA APÓS A 
CONSOLIDAÇÃO 
DA PROPRIEDADE 
E A DATA DA 
ARREMATAÇÃO 
DO IMÓVEL



É ESSENCIAL UMA 
AÇÃO ARTICULADA 
DAS INSTITUIÇÕES 
PARA PRESERVAR 
O INSTITUTO 
DA ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA COMO 
GARANTIA REAL
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UM EXEMPLO DE 
RISCO JURÍDICO

 Como exemplo de situações em que o devedor faz jus ao direito 
que se pretendeu conceder por meio do já mencionado parágra-
fo 2º do artigo 52 do CDC, podemos citar o caso de uma opera-
ção comercial hipotética, em que um indivíduo tenha efetuado 
compras em uma determinada loja, no valor de R$ 250 mil, para 
pagar em 24 prestações mensais, iguais e sucessivas, com juros 
de 0,75% ao mês, no valor de R$ 11.421,19 para cada prestação.
Suponha que o devedor recebeu um carnê com 24 prestações 
de R$ 11.421,19 cada, totalizando R$ 274.108,45. Suponha-se 
ainda que, na data do vencimento e do pagamento da prestação 
de número 12, ele resolva quitar antecipada e integralmente a 
dívida restante. 

Neste caso, estará de posse de um carnê com 12 prestações 
vincendas, cujo montante total é de R$ 137.054,23. Mas é evi-
dente que nesse valor estão embutidos juros pelos 12 meses que 
ainda não transcorreram na data em que pretende liquidar a dívida 
e, portanto, trata-se de juros futuros que precisam ser expurgados 
do valor da dívida a ser quitada.

Para uma situação como essa, ou seja, prestações constantes 
– Tabela Price – o valor presente a ser quitado com antecipação 
de 12 meses de um prazo total de 24 é obtido por meio da se-
guinte fórmula:

VP = PMT x [(1+i) (n-k) – 1] / [(1+i) (n-k) x i]

Onde: 

VP = Valor Presente
(n-k) = Prazo original deduzido do prazo decorrido até a data 

da liquidação antecipada (prazo remanescente)
i= Taxa de juros
No exemplo ora em questão teríamos:
VP= 11.421,19 x [(1,0075) (24-12) -1] /[(1,0075) (24-12) x 

0,0075] 
VP = 130.600,26, que é o valor da dívida posicionada na data 

da quitação antecipada, sem acréscimo de nenhum centavo de 
juros ainda não incorridos – juros vincendos.

Esse mesmo valor pode ser obtido deduzindo-se mês a mês o 
valor dos juros futuros embutidos em cada uma das prestações 
vincendas, sendo que o expoente é o número de meses que faltam 
para o vencimento de cada uma das prestações, como a seguir:

VP = 11.421,19/(1,0075)1 + 11.421,19/(1,0075)2 + 11.421,19/
(1,0075)3 +11.421,19/(1,0075)4 + 11.421,19/(1,0075)5 + 
11.421,19/(1,0075)6 + 11.421,19/(1,0075)7 + 11.421,19/
(1,0075)8 + 11.421,19/(1,0075)9 + 11.421,19/(1,0075)10 + 
11.421,19/(1,0075)11+ 11.421,19/(1,0075)12    

VP = 130.600,26

 Nota-se, portanto, que não é o caso de ‘redução proporcional 
de juros’, mas de não se cobrar os juros futuros – aqueles que in-
correriam apenas se não houvesse quitação antecipada da dívida. 

  No caso das operações de crédito imobiliário, o saldo devedor 
é sempre apresentado já em valor presente, ou seja, não é soma-
tório de prestações vincendas, nem tampouco agrega ao valor da 
dívida juros ainda não incorridos.

  Desta forma, na liquidação antecipada ou mesmo na amorti-
zação extraordinária do saldo devedor de um contrato de crédi-
to imobiliário, em nenhuma situação, não importa o Sistema de 
Amortização, há que se falar da ‘devolução proporcional dos juros’, 
não sendo aplicáveis as disposições contidas no parágrafo 2º do 
artigo 52 do CDC e, em favor da transparência, é imprescindível 
que se altere o texto do referido parágrafo.

 Em relação ao crédito imobiliário, tomemos como exemplo 
hipotético um financiamento de R$ 250.000,00 por 24 meses à 
taxa de juros nominal de 9% ao ano, proporcional à taxa de juros 
de 0,75% ao mês pela Tabela Price, ou seja, similar ao exemplo 
utilizado para a compra em uma loja comercial.

  Assim, teríamos a seguinte evolução da dívida:

 

Admita-se que, na mesma forma do exemplo anterior – opera-
ção comercial –, o devedor do crédito imobiliário também optasse 
por quitar a dívida na data do pagamento da 12ª prestação. Neste 
caso, o valor a ser pago é o saldo devedor constante da planilha no 
12º mês, ou seja, R$ 130.600,26, que, não por acaso, mas apenas 
e tão somente graças à consistência das regras da matemática fi-
nanceira, é exatamente o mesmo valor que se pagaria no primeiro 

Fica assim evidente que, no caso de ope-
rações de crédito imobiliário, na liquidação 
antecipada ou amortização extraordinária da 
dívida, não há que se falar em devolução de 
‘juros proporcionais’ nem na concessão de 
descontos, ou seja, não existe como e nem tam-
pouco necessidade de se aplicar o disposto no 
parágrafo 2º do artigo 52 do CDC.

  No entanto, a falta de coerência na redação 
do mencionado parágrafo faz que, não com 
muita raridade, devedores do crédito imobili-
ário requeiram, até mesmo em juízo, a aplica-
ção do citado parágrafo, exigindo que lhes seja 
concedido desconto sobre o saldo devedor, sob 
alegação de que a liquidação antecipada lhes dá 
direito à devolução proporcional dos juros de 
que trata o parágrafo em questão.

  A confusão gerada pelo mencionado pará-
grafo, no caso do crédito imobiliário, leva até 
mesmo a situações extremadas em que o de-
vedor, ao antecipar o pagamento de uma pres-
tação, requer a ‘devolução proporcional dos 
juros’, porém, fazendo a ‘proporcionalidade’ 

em relação ao total dos juros contratuais do 
mês, que estão embutidos no valor da presta-
ção e que têm por finalidade remunerar o valor 
integral do saldo devedor, pelo período de um 
mês antecedente ao vencimento da prestação.

  Para tanto, é comum calcularem a propor-
cionalidade dos juros pela razão entre a quan-
tidade de dias de antecipação do pagamento da 
prestação em relação a 30 dias, aplicando dita 
razão sobre o valor integral dos juros devidos 
no mês do pagamento da prestação.

  Assim, por exemplo, no caso do financia-
mento constante da tabela anterior, caso a 
prestação vencesse no dia 30 de cada mês e o 
devedor resolvesse pagar a prestação núme-
ro 01 com antecedência de 10 dias, fariam o 
seguinte cálculo, sendo Jpd o valor dos juros 
proporcionais a serem deduzidos e R$ 1.875,00 
o valor dos juros devidos no mês em que se an-
tecipou em 10 dias o pagamento da prestação:

Jpd = (1.875,00 x (10/30)
Jpd = 625,00

Crédito Imobiliário - Tabela Price
Períodos Juros Amortizacão P (a+j) Saldo devedor

0 1.875,00 9.546,19 11.421,19 250.000,00
1 1.803,40 9.617,78 11.421,19 240.453,81
2 1.731,27 9.689,92 11.421,19 230.836,03

3 1.658,60 9.762,59 11.421,19 221.146,12
4 1.1585,38 9.835,82 11.421,19 211.383,53
5 1.511,61 9.909,58 11.421,19 201.547,72
6 1.437,79 9.983,90 11.421,19 191.638,14
7 1.362,41 10.058,78 11.421,19 181.654,24

8 1.286,97 10.134,22 11.421,19 171.595,46
9 1.210,96 10.210,23 11.421,19 161.461,24

10 1.134,38 10.286,80 11.421,19 151.252,02

11 1.057,23 10.363,95 11.421,19 140.964,21
12 979,50 10.441,68 11.421,19 130.600,26

13 901,19 10.520,00 11.421,19 120.158,58
14 822,29 10.598,90 11.421,19 109.638,58

15 742,80 10.678,39 11.421,19 99.039,68
16 662,71 10.758,48 11.421,19 88.361,30
17 582,02 10.839,16 11.421,19 77.602,82

18 500,73 10.920,46 11.421,19 66.763,66
19 418,82 11.002,36 11.421,19 55.843,20
20 336,31 11.084,88 11.421,19 44.840,84
21 253,17 11.168,02 11.421,19 33.755,96
22 169,41 11.251,78 11.421,19 22.587,94
24 85,02 11.336,16 11.421,19 11.336,16



Por esse critério, ao ter antecipado em 10 dias o pagamento 
de uma prestação de R$ 11.421,19, reduzir-se-iam de R$ 1.875,00 
para R$ 1.250,00 (1.875,00 – 625,00) os juros que remunerariam 
por um mês o capital de R$ 250.000,00.

Se esse critério de ‘proporcionalidade’ fosse correto, caso o 
devedor antecipasse em um mês o pagamento da prestação (30 
dias de antecipação), ele não pagaria nenhum centavo de juros 
sobre o saldo devedor do mês da antecipação. Logo, se na data 
da obtenção do financiamento pagasse a primeira prestação e, 
todo mês, até a última prestação, pagasse sempre com um mês 
de antecipação, chegaríamos a um modelo surrealista em que 
seria possível fazer financiamentos em qualquer prazo, até 50 
anos ou mais, por exemplo, e não pagar nenhum centavo de ju-
ros, bastante que se antecipasse, em um mês, o pagamento de 
todas as prestações.

No exemplo em questão, ou seja, anteci-
pação de 10 dias no pagamento da 1ª presta-
ção, o que teríamos é que durante 20 dias ele 
ficou devendo R$ 250.000,00 e, nos 10 dias 
restantes, a dívida seria de R$ 240.453,81 (R$ 
250.000,00 – R$ 9.546,19, que é a quota de 
amortização constante na 1ª prestação).

Portanto, os juros devidos(Jd) em função da 
antecipação de 10 dias seriam iguais a:

Jd = (250.000,00 x 0,0075 x 20/30) + 
(240.453,81 x 0,0075 x 10/30) e, por conse-
guinte:

Jd = 1.250,00 ( juros já incorridos pelos 20 
dias passados) + 601,13 ( juros a incorrer pelos 
10 dias em que o pagamento foi antecipado)

  Trazendo a valor presente os juros de R$ 601,13 pelos 10 dias 
de antecipação no pagamento, teríamos: VPj = 601,13/(1,0075) 
(10/30) e, portanto, VPj = 599,63.

Logo, os juros devidos na prestação número 1, antecipada em 
10 dias, seriam de R$ 1.849,63 (1.250,00 + 599,63) e, como na re-
ferida prestação está embutido o valor de juros de R$ 1.875,00, 
pelo prazo de um mês, o valor dos juros a serem deduzidos será 
de R$ 25,37, e não de R$ 625,00, ou seja, o valor da dedução cor-
retamente devida corresponde a apenas 4,1% daquele apurado 
pela simples proporcionalidade dos juros totais do mês, uma 
vez que, a rigor, a proporcionalidade apurada de forma equivo-
cada resulta apenas e simplesmente na isenção de juros, sobre 
o novo saldo devedor, entre a data do pagamento da prestação 
antecipada e até a data de seu efetivo vencimento.

Em se tratando de operações de crédito imobiliário, é tecnica-
mente fácil de demonstrar a inaplicabilidade de devolução pro-
porcional de juros nos casos de liquidação antecipada do saldo 

devedor ou amortização extraordinária. Da mesma forma, não 
é difícil demonstrar a absoluta inconsistência matemática de, 
nos casos de pagamento das prestações antes do vencimento, se 
for aplicada a razão entre os dias antecipados e o total de dias do 
mês sobre o valor total dos juros devidos sobre o saldo devedor 
pelo período de um mês, para se apurar os ‘juros proporcionais’ 
a serem deduzidos do valor da prestação devida na data da an-
tecipação do pagamento.

Essa constatação, aliada à ainda pouco expressiva ocorrência 
de questionamentos dessa natureza, pode levar à falsa impres-
são de que não se justificam os esforços para se dar uma redação 
transparente e racional ao parágrafo 2º do artigo 52 do CDC. 

 
No entanto, a prática ao longo de anos demonstra que, em 

questões de risco jurídico, comprovar o óbvio é uma tarefa her-
cúlea e, ademais, os custos envolvidos nos trabalhos de con-

testação dessas ações, aliados aos impactos 
decorrentes da frustração do fluxo de caixa 
originalmente previsto, evidenciam que, de 
fato, esta é uma questão a que se deve dar uma 
atenção especial e, portanto, recomendável 
uma ação bem estruturada e articulada no 
sentido de apresentar uma nova redação, tan-
to para o artigo 52, no caso, seu parágrafo 2º., 
bem como para o artigo 53, ambos do CDC. 
No caso do artigo 53, as propostas elaboradas 
pelo advogado Melhim N. Chalhub já são uma 
boa referência para serem trabalhadas e, no 
que diz respeito ao parágrafo 2º do artigo 52 
do CDC, uma proposta para início das dis-
cussões, com o objetivo de torná-lo racional 
e transparente, pode ser:

“§ 2º É assegurado ao consumidor a liquida-
ção antecipada do débito, total ou parcialmente, sendo proibido 
ao credor cobrar juros e eventuais acessórios vincendos e qual-
quer outro acréscimo incidente sobre a parcela do pagamento 
antecipado.”

 
 Importante sempre ressaltar que medidas que mitigam o 

risco jurídico sobre o crédito imobiliário não resultam em be-
nefícios apenas para as instituições financeiras, mas para os 
tomadores de crédito que honram seus compromissos, pois 
esses avanços têm importante impacto positivo sobre o spre-
ad bancário e assim sobre o custo do capital para os devedores.

  Ademais, a existência de um arcabouço jurídico moderno e 
transparente é vital para a existência de um mercado de crédito 
imobiliário vigoroso e sustentável. Daí a grande relevância de 
se investir na melhoria e modernização do arcabouço jurídico 
e normativo que rege as operações de crédito imobiliário. Essa 
tarefa não deve ficar apenas a cargo dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário – seguramente, tanto o setor financeiro 
como o setor da construção civil podem e devem contribuir.

A HISTÓRIA 
DAS BOLHAS 
IMOBILIÁRIAS 
MOSTRA EM SUA 
GÊNESE QUE UM 
OU MAIS PILARES 
DO CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO 
FORAM VIOLADOS
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MORADIA
NA AMÉRICA LATINA E CARIBE

ACESSO À

As políticas públicas para a habitação popular destinam-se tanto a reduzir 
o déficit de unidades como a melhorar a qualidade das moradias

Por Nylton Velloso

HABITAÇÃO POPULAR
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 Há também um programa destinado para famílias das clas-
ses médias – Para Familias de Sectores Medios (DS1) – que 
têm capacidade de poupança e podem completar o valor do 
imóvel com recursos próprios ou crédito hipotecário. Esse 
apoio estatal permite a compra da primeira casa, seja nova 
ou usada, no meio urbano ou rural.

Outro instrumento chileno é o Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar (PPPF), destinado ao subsídio de repa-
ração e assistência técnica, promovendo o melhoramento 
estrutural da habitação.

Na Colômbia, o programa Mí Casa Ya! – Ahorradores garan-
te que as parcelas mensais do crédito hipotecário pagas pelos 
beneficiários não excedam 30% da renda familiar, que deve ser 
no máximo de dois salários mínimos. Para poder participar, é 
necessário que os postulantes tenham uma poupança mínima 
de 5% do valor do imóvel que se deseja adquirir.

Outra modalidade do Mí Casa Ya! é o Subsidio a la tasa de 
interés, que subsidia a taxa juros do crédito hipotecário conce-
dido. A iniciativa foi criada em 2009 para incentivar a compra 
de habitação e impulsionar a economia, alcançando na época 

um resultado bem-sucedido de aumento de até 40% na ven-
da de imóveis, segundo dados da Uniapravi. Para o período 
de 2015 a 2018, o governo colombiano está disponibilizando 
130 mil novas cotas desse subsídio.

Embora não seja usual em outros países, a Colômbia pos-
sui o Vivienda 100% Subsidiada, política que cobre todos os 
custos de aquisição de imóvel, destinada exclusivamente para 
pessoas em situação de extrema pobreza. O beneficiário não 
pode estar participando de outro programa e deve se compro-
meter em viver ao menos dez anos no imóvel concedido. Vale 
destacar que no Brasil o PMCMV oferta pública, que atende a 
municípios com população de até 50 mil habitantes, também 
tem o mesmo perfil do programa colombiano.

No México, o governo federal concede subsídios para famí-
lias em situação de pobreza por meio do Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) e da Comi-
sión Nacional de Vivienda (Conavi). Entre 2014 e 2015, o go-
verno destinou cerca de 24 milhões de pesos ao programa de 
subsídio operado pela Conavi, com o objetivo de apoiar 160 
mil famílias.

  
Contudo, os dois mecanismos que mais impulsionam o 

desenvolvimento habitacional do México são os créditos 
concedidos pelo Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) e pelo Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Fovissste). Somente o Infonavit tem po-
tencial de financiar cerca de 500 mil unidades habitacionais 
por ano e, por isso, é o principal agente de financiamento no 
país, com mais de 60% de participação no mercado, como se 
vê no quadro ao lado.

Legenda:
ksjdahfkhkf
sdfalkshflk
skdfhlakshjdfOs países da América Latina e do Caribe (ALC) 

possuem 80% da sua população vivendo em 
cidades, o que os torna os mais urbanizados 
dentre os países em desenvolvimento, de 
acordo com pesquisa da Organização das 

Nações Unidas (ONU). A despeito desse progresso, muitos 
dos habitantes das cidades latinas ainda vivem em moradias 
precárias, sendo inúmeros os bairros que surgem de assen-
tamentos informais localizados em encostas nas periferias 
das grandes cidades.

 
 Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), são 130 milhões de famílias urbanas que vivem na re-
gião, sendo que 5 milhões dependem de outra família para 
se abrigar, 3 milhões vivem em casas irrecuperáveis e outras 
34 milhões vivem em moradias que carecem de título de pro-
priedade, água, esgotos, piso adequado ou espaço suficiente. 
Realidade conhecida por todos nós.

Uma estimativa realizada pela Unión Interamericana para 
la Vivienda (Uniapravi) nos dá um panorama indicativo dessa 
realidade, levando em conta um grupo de cinco países da Amé-
rica Latina e Caribe que se destacaram nos últimos anos pelo 
dinamismo no financiamento habitacional e nos avanços das 
políticas públicas para o setor. São eles: Brasil, Chile, Colôm-
bia, México e Peru, chamados de ALC-5. Estima-se que neles 
o déficit habitacional, quantitativo e qualitativo, ultrapasse a 
marca de 32 milhões de unidades. Para a ONU, em toda a região 
essa cifra pode chegar a 51 milhões de unidades.

Esse grave cenário de déficit habitacional verificado nas ci-
dades da América Latina e do Caribe é de demorada reversão, 
considerando que o financiamento para a aquisição da casa 
própria é praticamente inacessível aos grupos familiares de 
baixa renda. As opções para concessão de crédito envolvem 
garantias, poupança, taxas e prazos que não estão de acordo 
com as necessidades e possibilidades das famílias pobres da 
região. Portanto, mais do que nunca, faz-se necessário aumen-
tar e inovar os instrumentos de acesso à moradia, garantindo a 
melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento da região.

Políticas Públicas – Os desafios que os países enfrentam 
quando o assunto é habitação têm exigido a formulação de 
políticas, estratégias e soluções, visando a atenuar o déficit e 
atender às necessidades da população. Muito já tem sido feito 
por intermédio de programas públicos de habitação social no 
intuito de amenizar o déficit habitacional. 

Conforme publicação da Uniapravi, nos países da ALC-5 
(Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru), as políticas públi-
cas têm como objetivo principal facilitar o acesso à moradia 
para famílias de baixa renda e impulsionar o financiamento 
por meio de modelo tripartite “Poupança, Subsídio e Crédi-
to”, mas também de combater o déficit qualitativo por meio 
de subsídios e créditos para melhoria estrutural do imóvel. 

No quadro a seguir podemos ver os principais instrumentos 
públicos operados pelos governos dos países mencionados.

  A maior parte das políticas habitacionais utilizadas por es-
ses países é o subsídio para complementar o crédito imobili-
ário adquirido, como o caso do brasileiro Minha Casa Minha 
Vida. Existem, também, subsídios periódicos no pagamento 
mensal do financiamento.

  No Chile, por exemplo, os programas de subsídio têm sido 
um importante pilar da política habitacional, principalmente 
após o terremoto de 2010, que prejudicou inúmeras mora-
dias no país. Nos anos seguintes à tragédia, os programas, que 
ampliaram seus escopos para atender moradias danificadas, 
beneficiaram 320 mil famílias.

  Os chilenos contam com o subsídio do Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda (DS49), que se destina às famílias em 
vulnerabilidade, não exige capacidade de crédito, mas requer 
um valor de poupança mínima.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
PROBLEMAS DE MORADIA NAS 
CIDADES DA AMÉRICA LATINA 
E DO CARIBE

FONTE: UM ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO,, COM BASE EM ROJAS E MEDELLÍN (2011). NOTA: OS NÚMEROS EM CADA CATEGORIA NÃO EQUIVALEM À SOMA TOTAL PORQUE AS CATEGORIAS PODEM SE 
SOBREPOR (POR EXEMPLO: PESSOAS QUE CARECEM DE SANEAMENTEO PODEM TAMBÉM NÃO TER ÁGUA ENCANADA

FONTE: CONAVI
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No Peru, os programas promovidos pelo governo são o Te-
cho Proprio, subsídio destinado aos setores sociais de menor 
renda, o Programa Mi Lote para aquisição de terrenos urbanos 
para construção de imóveis, e o Programa Integral de Mejora-
miento de Barrios, que busca investir em infraestrutura e me-
lhorar a qualidade de vida dos habitantes. No país, o Crédito 
Mivivienda, promovido pelo Fondo Mivivienda, é o programa 
de financiamento habitacional com participação ativa do se-
tor privado. A principal característica do crédito Mivivienda 
é a intermediação dos recursos com baixa taxa de juros e o in-
centivo ao bom pagador, com a concessão de 
subsídio que premia o mutuário que cumpre 
os pagamentos de seus créditos. Esta última 
iniciativa conseguiu reduzir os custos dos cré-
ditos, ampliando o acesso à moradia.

  
Em termos de políticas públicas o aluguel 

é um componente vital do sistema de habi-
tação na América Latina e Caribe e em áreas 
urbanas pode chegar a 40%, representando 
uma grande oportunidade, como instrumen-
to para atender à demanda de habitação das 
populações de menor renda. Diversos países 
já apresentam iniciativas para o acesso a ha-
bitação pelo aluguel. No Chile, por exemplo, 
o programa de subsídio busca beneficiar fa-
mílias jovens e vulneráveis, com chefes de 
família de até 30 anos, cobrindo parte do valor de aluguel, 
sendo que os beneficiários podem escolher o imóvel, desde 
que cumpra com certos requisitos. Em 2014, o Programa de 
arriendo de viviendas sociales realizou sua primeira chamada 
pública, beneficiando 5 mil famílias. Programas semelhantes 
são desenvolvidos na Colômbia e Uruguai. Destacam-se tam-
bém o leasing habitacional no Chile e na Colômbia, o crédito 
para oferta de aluguel no México e os certificados de garantias 
de aluguel do Uruguai.
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 No Brasil, a iniciativa é o Programa de Arrendamento Resi-
dencial (PAR), promovido pelo Ministério das Cidades, tendo 
a Caixa Econômica Federal (CEF) como agente executor e o 
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) como financia-
dor. Como o próprio nome diz, o PAR é um programa de ar-
rendamento, ou seja, funciona como uma espécie de aluguel. 
Nele, o arrendatário paga uma prestação mensal e depois de 
no máximo 15 anos tem a opção de comprar o imóvel. A com-
pra também pode acontecer antes, caso seja do interesse do 
arrendatário.

Alternativas – Embora as políticas públicas 
de subsídios e financiamento sejam funda-
mentais para enfrentar o problema do défi-
cit habitacional na região, é necessário que 
também se abra o leque de opções e busquem 
alternativas inovadoras. 

Impulsionar a recuperação da poupança 
como mecanismo fundamental para o aces-
so à moradia e modernização habitacional, 
fortalecendo assim as entidades de poupan-
ça e crédito, é uma das alternativas. Grandes 
entidades financeiras têm tornado as exigên-
cias de poupança prévia das famílias mais fle-
xíveis, desvirtuando o mecanismo na região 
ao longo do tempo. Igualmente, houve uma 

redução considerável no número de entidades especializa-
das em poupança e crédito para a habitação, restando, entre 
outros, o Fondo Nacional de Ahorro na Colômbia, as coope-
rativas de habitação e o Banco del Estado no Chile, as Mutu-
ales y Asociaciones de Ahorro y préstamo para la vivienda na 
Bolívia, Costa Rica, Equador e na República Dominicana. Cabe 
lembrar também que a poupança é um elemento mitigador de 
possíveis riscos financeiros como os sofridos pelos Estados 
Unidos em 2007.

Outra maneira de inovar é dar fôlego ao recente fenômeno 
de microfinanciamento, que tem sido tema constante nos 
meios acadêmicos e nas discussões de políticas públicas. In-
ternacionalmente, o tema é de grande repercussão. Prova disso 
foram a escolha de Muhammad Yunus, fundador do Grameen 
Bank, de Bangladesh, como Nobel da Paz, e a promoção do ano 
de 2005 como Ano Internacional do Microcrédito pela Assem-
bleia Geral da ONU.

Diversas entidades internacionais como Hábitat para la Hu-
manidad Internacional, Acción, Opportunity International, 
Cemex, assim como diversas ONGs, têm implementado nos 
países da ALC as microfinanças para a habitação (MFV, na sigla 
em espanhol), baseadas na construção assistida e no melho-
ramento da moradia com crédito de curto prazo. É pertinente 
impulsionar esse modelo em conjunto com organizações civis, 
cooperativas, entidades financeiras, construtoras e governos 
como forma viável de atacar o déficit habitacional na região.

A casa própria é um dos bens mais almejados pela sociedade, 
independentemente do desenvolvimento social, econômico 
e cultural em que ela se encontra. Sua aquisição, no entanto, 
é de enorme dificuldade para as classes mais baixas em decor-
rência, principalmente, da diferença radical entre os custos 
da moradia e a renda desses grupos familiares. Esse contexto 
exige que os governos executem políticas capazes de diagnos-
ticar a situação do quadro habitacional de cada país e apresen-
tar soluções coerentes. Para além das políticas habitacionais 
tradicionais, baseadas, sobretudo, no subsídio, é importante 
criar marcos para a superação da pobreza e para o desenvol-
vimento urbano e rural planejado e sustentável. Igualmente, 
se faz urgente o incentivo a novas tecnologias que viabilizem 
o acesso à moradia digna, reduzindo os custos de construção 
e de obtenção de crédito.

*Presidente da Uniapravi e da Economisa Cia. Hipotecária
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Brasil Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)

Chile Para Familias de Sectores Medios (DS1); Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49);
Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF).

Colômbia Mi Casa Ya! – Ahorradores; 
Mi Casa Ya! – Subsidio a la tasa de interés;
Vivienda 100% Subsidiada.

México Subsidios: FOHAPO, CONAVI;
Creditos do Infonavit e Fovissste.

Peru Techo Proprio; Programa Mi Lote; Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos;
Crédito MIVIVIENDA.

8.435 
Conavi

2.447 
Fonhapo
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COLUNA

O GIGANTISMO DO

ESTADO
No mundo real, as causas que levaram ao gigantismo do 
Estado jamais estiveram a serviço de cidadãos e nações
 

Entre as questões fundamentais 
da economia – que têm fortes re-
lações com o trinômio básico do 
bom desempenho (a eficaz alo-
cação de recursos, a alta eficiência 

no emprego dos recursos alocados e a justiça 
distributiva) – estão as decisões que dizem 
respeito ao ordenamento institucional. São 
estas decisões que impactaram, em todas as 
épocas e lugares, os resultados alcançados 
pelas nações, promovendo ou destruindo as 
condições requeridas para o crescimento, o 
desenvolvimento e a prosperidade nacional. 

 Todas as alternativas até hoje praticadas 
de ordenamento institucional derivaram de 
matrizes doutrinárias, de paradigmas ide-
ológicos e de tentativas nem sempre bem 
sucedidas de conciliar os propósitos das es-
truturas de poder estabelecidas e os anseios 
da sociedade. Ou, mais claramente, todas 
buscaram alinhar os legítimos interesses 
das nações e os propósitos dos dirigentes 
do Estado, tenham sido eles eleitos demo-
craticamente ou autoconstituídos pela força 
de movimentos revolucionários, de raízes 
políticas, de dogmatismos religiosos ou de 
preservação de dinastias.

As formas primitivas de ordenamento ins-
titucional, praticadas desde a Antiguidade, 
mantidas na Idade Média e estendidas nos 
século 16, 17 e primeira metade do século 
18, alicerçaram-se em três pilares: 1) a au-
toridade (exercício autocrático e totalitário 

do poder); 2) a proteção (o governo como 
agente tutelar da nação); e 3) a tradição (a 
reprodução conservadora das instituições 
estabelecidas). Estes pilares sustentaram a 
construção de todas as civilizações, até en-
tão subordinadas à sustentação de Estados 
autoritários fortes, à restrição severa da li-
berdade e à regulamentação detalhada das 
atividades econômicas pela autoridade pú-
blica. O padrão dominante era a fixação de 
normas extremamente duras que atingiam 
a vida social em seus menores detalhes, for-
talecendo o poder central, que se desdobrava 
em feudos por ele controlados. Os objetivos 
convergiam para o fortalecimento do Estado, 
o expansionismo territorial e a sustentação 
de estrutura militar que protegesse territó-
rios conquistados e reunisse condições para 
novas conquistas. A concessão de liberdade 
para mudanças era o valor mais sacrificado. 
Em decorrência, sufocavam-se quaisquer 
ações que colocassem em risco a estrutura 
de poder estabelecida.

 Mas, na segunda metade do século 18, uma 
rebelião de novas ideias expôs a altos riscos a 
continuidade destas formas de ordenamento 
institucional. A Revolução Industrial exigia 
maiores graus de liberdade para o desen-
volvimento de novas cadeias produtivas e 
produtos. A Revolução Francesa rebelou-se 
contra os objetivos absolutistas do poder 
monárquico e contra os privilégios insusten-
táveis das cortes dominantes. Do outro lado 
do Atlântico, a Guerra da Independência nos 

Estados Unidos apontava para novos cami-
nhos. Tratava-se então de um conjunto de 
grandes transformações em curso, que eram 
elos de uma mesma corrente, fortalecida pe-
lo desenvolvimento de novos conceitos que 
propuseram mudanças radicais no ordena-
mento institucional.

Surgiram, assim, as correntes liberais, que 
ligaram as teorias da ordem e do direito na-
tural, desenvolvidas no Velho Continente, à 
ousada experiência do Estado democrático 
praticada no Norte da América. Segundo es-
sas correntes, os cidadãos e a nação, não mais 
o Estado, eram o objeto central da ordem 
institucional. O governo deveria restringir 
suas esferas de atuação, interferindo o menos 
possível na vida dos cidadãos, a não ser para 
assegurar os direitos naturais ligados à vida, 
à liberdade e à propriedade. Estabelecia-se a 
crença de que o sistema econômico poderia 
operar com base no interesse próprio de cada 
um dos agentes, e não, necessariamente, no 
controle pela autoridade pública. A livre com-
petição entre os agentes privados é que asse-
guraria a realização dos interesses públicos.  

Associados a grandes avanços científicos e 
a agudas mudanças tecnológicas, estes prin-
cípios promoveram notáveis ondas de pros-
peridade, no velho e no novo mundo. Mas es-
barraram no inconformismo dos que viviam 
às custas das velhas instituições. E confron-
taram-se também com retrocessos propostos 
por ativistas que prometiam a construção de 

sociedades sem classes, que não se premias-
sem as diferenças entre esforços e competên-
cias individuais, livremente manifestadas nos 
mercados, mas que assegurassem suprimen-
tos básicos e suficientes para todos, em per-
feita igualdade de condições. Foi assim que 
se construíram no século 20 as economias de 
comando central da URSS, estabelecendo-se 
a Cortina de Ferro na Europa Central, entre 
o Oeste liberal e o Leste coletivista e estati-
zado. Esta cortina dividiu o mundo em dois 
modelos distintos: de um lado, as economias 
liberais de mercado, que privilegiaram a liber-
dade; de outro, as coletivistas de Estado, que 
privilegiaram a igualdade. 

Esta divisão durou não mais que duas gera-
ções. A derrocada do coletivismo centralista, 
o fim da URSS e o desmonte da Cortina de 
Ferro se deveram à fragilidade dos três pila-
res do coletivismo de Estado: a propriedade 
coletiva dos meios de produção, as severas 
restrições à empresa privada e a supressão 
do mercado como centro de coordenação da 
economia – em síntese, a estatização radical 
e a supressão das liberdades civis e econômi-
cas, comandada por um gigantesco aparato 
burocrático, sem precedentes históricos, que 
superou até mesmo as mais rígidas experiên-
cias absolutistas dos séculos precedentes. A 
promessa de uma nova era institucional na-
da mais foi do que um gritante retrocesso a 
práticas que não resistiram às mudanças de-
sencadeadas a partir da segunda metade do 
século 18. Neste início do século 21, são raras 
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as nações que ainda insistem com modelos totalitários: não 
mais do que 5, entre cerca de 200. 

O desmonte da abertura da Cortina de Ferro, a perestroi-
ka (reestruturação) e a glasnost (abertura) na antiga URSS 
ensejaram a reaproximação Leste-Oeste, o fim dos “dois 
mundos” e o avassalador movimento de globalização. Es-
sas grandes mudanças do final do século 20 e do início do 
21, somadas à construção de mercados comuns e de blocos 
econômicos, conduziram a uma das mais visíveis expressões 
do processo de globalização: a universalização dos funda-
mentos liberais, porém com ajustes que atendessem a no-
vas demandas sociais e econômicas. É a este grande ajuste 
institucional que se deu a denominação de 
neoliberalismo, que enfeixa um conjunto de 
seis propósitos institucionais: 1) promover 
a concorrência, fiscalizar e corrigir desvios 
que contrariem o interesse social; 2) mobi-
lizar instrumentos de política econômica 
para estabilizar a economia, notadamente 
em situações recessivas, de generalizada 
redução das atividades produtivas e do ní-
vel de emprego dos recursos; 3) remover 
situações de pobreza absoluta, preferen-
cialmente pelo apoio à inclusão do extremo 
inferior nos mercados básicos de produção e 
de consumo; 4) remover ou atenuar proble-
mas decorrentes de externalidades ambien-
tais; e 5) produzir bens e serviços públicos 
e semi-públicos, que, pelos mecanismos do 
mercado livre e pelos estímulos do empre-
endimento privado, não seriam produzidos 
em escalas que atendessem às necessidades 
a eles relacionadas; e 6) sustentar as liber-
dades civis e a democracia pluripartidária. 

Estas reorientações são bastante próximas dos objetivos 
centrais da economia política da nova esquerda, que também 
recuou de posições radicais – entre as quais os propósitos 
do igualitarismo absoluto – para então priorizar a remoção 
de situações de exclusão socioeconômica, especialmente a 
pobreza extrema. A inclusão, em sentido abrangente, e não 
mais a plena igualdade, tornou-se assim a diretriz-chave das 
propostas sociais e do novo posicionamento político desta 
corrente – o pilar estratégico fundamental para construção 
de um mundo melhor. Como o neoliberalismo, estas novas 
correntes superaram as proposições extremadas que, no 
passado, inspiraram revoluções radicais. 

O sentido último das duas correntes passou a ser a mode-
ração, não a confrontação; a dialética de resultados consis-
tentes, não a que remete a diretrizes não sustentáveis a longo 
prazo. Percebeu-se, de um lado e de outro, que não é com o 
Estado superdimensionado e totalitário que se realizam e se 
sustentam os objetivos da inclusão socioeconômica.  Olhan-

do-se para o mundo real, o que de fato se observa é que as cau-
sas que levaram ao gigantismo do Estado jamais estiveram a 
serviço dos cidadãos e das nações. Alimentaram propósitos 
totalitários de poder, promovidos por estruturas burocráticas 
radicais e aparelhadas. Por isso mesmo, cedo ou tarde, estas 
estruturas desmoronaram, embora se mantenham ativas, por 
interesses contrariados, em busca da recuperação do poder 
perdido. E descartam, demonizando-os, tanto os objetivos 
neoliberais quanto as proposições moderadas da economia 
política da nova esquerda, ambos pouco conhecidos e pouco 
divulgados. As ideias mais divulgadas e mais assimiladas pelo 
grande público são as mais fortemente repetidas, por ativistas 
imoderados, de um lado e de outro, ainda posicionados nos 

extremos dos espectros ideológicos.  

Tem sido assim na maior parte das nações. 
Não seria diferente no Brasil.Desde a eclosão 
das grandes transformações dos anos 90, no 
século 20, na esteira de grandes transforma-
ções institucionais e do revisionismo pelo 
qual passaram os fundamentos estratégicos 
das políticas públicas, o Brasil alinhou-se aos 
propósitos centrais das correntes moderadas. 
O gigantismo do Estado reduziu-se nos anos 
1990-2002, junto com mudanças profícuas no 
ordenamento das instituições monetárias e 
fiscais, fundamentais para projetos consisten-
tes de inclusão socioeconômica. Mas nos últi-
mos treze anos, a despeito das boas heranças 
deixadas pelos princípios da responsabilidade 
na gestão das políticas públicas, associados à 
contenção do processo de agigantamento do 
Estado, a nação foi exposta, em escalas cres-
centes, ao retrocesso estatizante, promovido 
por promessas populistas messiânicas, alinha-

das a modelos radicais e anacrônicos. 

 Esse retrocesso não gerou bons resultados. Pelas causas 
que levaram ao gigantismo da estrutura burocrática, o poder 
central estabelecido corrompeu a si próprio e a seus aliados, 
em perversa confusão entre o público e o privado, como se o 
acesso ao poder por eleições livres fosse condição suficiente 
para justificar quaisquer diretrizes de políticas públicas e pa-
ra conferir legitimidade a todas as formas de distribuição ou 
de acesso dos governantes às riquezas do Estado. Os pilares 
de proposições desta natureza são frágeis. Não é sem razão 
que estão quebrados. 

    Percepções consistentes revelam que a reconstrução dos 
pilares da boa governança do Estado não será fácil. A herança 
dos retrocessos é reconhecidamente pesada e as correções de 
rota podem ter efeitos sociais perversos a curto prazo. Mas 
pior do que suportar esses efeitos seria a incapacidade de o 
governo enfrentar as causas que levaram à irresponsabilidade 
fiscal e ao gigantismo do Estado. 

AS IDEIAS MAIS 
ASSIMILADAS 

PELO GRANDE 
PÚBLICO 

COSTUMAM 
SER AS MAIS 

REPETIDAS 
POR ATIVISTAS 
IMODERADOS

PRINCÍPIOS 
LIBERAIS 
PROMOVERAM A 
PROSPERIDADE, MAS 
ESBARRARAM NO 
INCONFORMISMO 
DOS QUE VIVIAM 
ÀS CUSTAS 
DO ESTADO 
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UMA 
FERRAMENTA

COVERED 
BONDS 
DE GESTÃO DE CRISES:

Os covered bonds 
não só podem 
garantir captação 
de longo prazo 
para a economia 
real, como 
crescimento 
e estabilidade 
financeira

REPORTAGEM

Os covered bonds representam uma ferramen-
ta de captação essencial para o setor bancário 
europeu e para o futuro. Eles são uma forma 
eficaz de canalizar financiamento de lon-
go prazo para ativos de alta qualidade a um 

custo razoável. Eles melhoram a capacidade dos bancos de 
captar e emprestar em horizontes de longo prazo e, portanto, 
representam uma fonte estável de captação para as principais 
funções bancárias, tais como empréstimos habitacionais e 
infraestrutura pública.

  A estrutura de covered bonds, onde os ativos permanecem 
no balanço patrimonial do emissor, foi claramente identifi-
cada, de uma perspectiva macroprudencial, como alternativa 
eficiente e simples aos complexos produtos do tipo originar-
-para-distribuir e, portanto, como um importante propulsor 
de um ciclo virtuoso na gestão de riscos e para assegurar a 
estabilidade financeira. 

Durante a recente turbulência financeira, isso permitiu que 
governos na Europa canalizassem, de forma constante, fun-
dos do setor privado para o mercado de habitação, bem como 
mantivessem uma atividade de crédito relativamente eficiente, 
sem aumentar o ônus sobre os contribuintes, nem tampouco 
as dívidas públicas. Este é o caso, por exemplo, dos Estados 
Unidos, onde 95% do mercado de hipotecas se beneficia de 
uma garantia governamental, após a intervenção federal na 
Fannie Mae e na Freddie Mac. Além disso, outros países, como 
a Austrália ou a Nova Zelândia – principalmente em resposta à 
recente crise bancária, quando muitos de seus bancos enfren-
taram problemas de captação de recursos –, introduziram leis 
sobre covered bonds e ampliaram os canais de financiamen-
to disponíveis para suas respectivas instituições financeiras.

  Com um saldo de mais de 2,49 trilhões de euros no final 
de 2015, os covered bonds continuam, agora mais do que 
nunca, a desempenhar um papel central nas estratégias de 
captação dos bancos. A emissão de 537 bilhões de euros e 
a chegada de 15 novos emissores em 2015, para um total de 
mais de 300 emissores em mais de 31 países, demonstra a ca-
pacidade desta classe de ativos de prover acesso essencial a 
funding  de longo prazo no mercado de capitais, mesmo em  
condições de mercado voláteis, sobretudo graças a uma base 
de investidores estável.   O desempenho consistentemente 
forte dos covered bonds e suas características qualitativas 
têm atraído a atenção tanto dos reguladores como dos par-
ticipantes do mercado no mundo inteiro, o que, por sua vez, 
levou a um crescente reconhecimento do valor macropru-
dencial desta classe de ativos.

  Ao longo da crise, os covered bonds reafirmaram o seu 
bom histórico sob diversas perspectivas principais: 1) menor 
volatilidade de mercado, em comparação com dívidas sobe-
ranas ou dívida bancária sênior quirografária; 2) melhor esta-
bilidade em termos de rating, embora não tenham escapado 

Por Luca Bertalot
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imunes a rebaixamentos, devido ao seu vínculo a ratings so-
berano e de bancos; 3) a segurança proporcionada pelas suas 
carteiras de ativos, que, cada vez mais, consistem de hipote-
cas residenciais nacionais (embora as diferenças nacionais 
sejam evidentes); e 4) apoio regulatório dos Programas de 
Compra de Covered Bonds do Banco Central Europeu (BCE) 
ou seu tratamento preferencial, em especial em regulamen-
tos como a elegibilidade de recompras compromissadas 
(“repos”) do BCE, os encargos de capital do BIS, o Índice de 
Cobertura de Liquidez do Acordo de Basileia III, Solvência 
II e a resolução sobre bail-in de bancos. Consequentemente, 
os covered bonds têm atraído um leque cada vez mais amplo 
de diferentes tipos de investidores e entre países. 

APOIANDO O 
FINANCIAMENTO 
HABITACIONAL E A 
ECONOMIA REAL 
O funding de longo prazo é crucial para o financiamento ha-
bitacional. Construir ou comprar uma casa é o investimento 
mais significativo para a maioria dos cidadãos europeus, re-
presentando, geralmente, quatro a cinco vezes a sua renda 
anual. Na ausência de patrimônio pré-existente, o cidadão 
europeu médio teria de esperar 40 ou 50 anos se tivesse que 
depender unicamente das suas economias pessoais. Recur-
sos de empréstimos são, portanto, necessários para adquirir 
uma casa e, de forma mais geral, para apoiar a economia eu-
ropeia. Devido ao porte do investimento, sua amortização 
deve ser distribuída em um longo período, para ser compatí-
vel com a sua capacidade de poupança anual. Os instrumen-
tos de captação de longo prazo para os bancos são, portanto, 
necessários para evitar descasamentos entre ativos e passi-
vos. Os covered bonds são, normalmente, concebidos para 
empréstimos hipotecários, e é importante lembrar que um 
banco atuante em hipotecas tende a ter um volume maior de 
ativos onerosos do que um banco que não opera com hipo-
tecas. Reduzir a capacidade de empréstimo desses bancos 
mais especializados, focados em hipotecas, seria limitar a 
oferta de crédito para financiamento habitacional.

  A disponibilidade eficiente de financiamento hipotecário 
também tem como base a disponibilidade de financiamento 
para os maiores prazos possíveis e com o menor custo pos-
sível. Sem isso, o mercado de hipotecas seria uma função do 
sentimento do mercado e as taxas de refinanciamento dis-
poníveis aos mutuários estariam sujeitas a uma volatilidade 
muito maior de preços, tornando o planejamento das famílias 
mais desafiador. Neste contexto e, em particular, em tempos 
de baixo apetite de risco por parte dos investidores, os cove-
red bonds desempenham um papel essencial para assegurar o 
fluxo de capital para financiar o crescimento a longo prazo e 

social. Analisando os números apresentados pelo Banco 
Mundial, está previsto que a população mundial chegue a 8,3 
bilhões em 2030, dos quais 60% serão moradores de áreas 
urbanas. Consequentemente, a demanda global prevista de 
novas moradias aumentará em 565 milhões ao longo desse 
período. Além disso, o Banco Mundial considera que, nos 
mercados emergentes, cinco postos de trabalho permanentes 
são criados para cada nova unidade habitacional construída, 
sendo esta proporção ainda maior nos países desenvolvidos, 
tornando assim a habitação um dos principais propulsores 
do crescimento econômico e da estabilidade social.

A EVOLUÇÃO 
DO MERCADO
Durante os anos recentes de turbulência nos mercados, os 
covered bonds apresentaram um forte grau de resiliência. 
Durante toda a crise, desempenharam papel fundamental 
na captação bancária no atacado, fornecendo aos credores 
um instrumento de financiamento de longo prazo, rentá-
vel e confiável, para hipotecas e para empréstimos ao setor 
público. O segmento continua a construir sobre as lições 
aprendidas com a crise financeira, enquanto se mantém 
focado nas características e nas qualidades essenciais que 
fizeram desta classe de ativos um caso de sucesso. O ECBC 
acredita firmemente que a qualidade desta classe de ativos 
também continuará a formar a base da força desses mode-
los de financiamento nos próximos anos.

O êxito dos covered bonds também reside na capacidade 
da indústria de responder aos desafios da crise atual, bem co-
mo na sua capacidade de compartilhar as melhores práticas 
de mercado. Isso permite um contínuo aperfeiçoamento da 
legislação europeia sobre covered bonds e facilita um forte 
nível de transparência para esta classe de ativos. O compro-
misso de contribuir para os esforços europeus no sentido de 
aumentar a estabilidade financeira e a transparência levou 
a indústria de covered bonds a lançar um selo de qualidade. 

O Covered Bond Label, ou Selo de Covered Bond, foi 
desenvolvido pela comunidade emissora europeia, em 
trabalho de estreita cooperação com investidores e regu-
ladores, bem como em consultas com todos os principais 
stakeholders, como a Comissão Europeia e o Banco Central 
Europeu. O Selo tem como base a Convenção sobre o Se-
lo de Covered Bonds, que define as características básicas 
necessárias para que um programa de covered bonds seja 
elegível para o Selo. 

  
O Selo de Covered Bonds e sua plataforma de transparên-

cia (www.coveredbondlabel.com) funcionam desde janeiro 
de 2013, fornecendo dados detalhados sobre o mercado de 
covered bonds, informações comparativas sobre as carteiras 
de ativos e detalhes da legislação sobre as diversas estruturas 

EM 2015 FORAM EMITIDOS 537 
BILHÕES DE EUROS EM COVERED 
BONDS E HOUVE 15 NOVOS 
EMISSORES, DE TOTAL DE MAIS 
DE 300 EM 31 PAÍSES

a economia real. Eles oferecem características fundamentais 
de segurança, tais como uma rigorosa estrutura jurídica e de 
supervisão, a segregação de ativos e uma carteira de ativos ge-
rida de forma ativa, a fim de manter a qualidade da garantia.

 
 O debate sobre a agenda de crescimento também vem do-

minando as discussões econômicas e as políticas para além da 
União Europeia, levantando questões relevantes, tais como a 
forma de financiar o crescimento econômico e como criar um 
conjunto de ferramentas eficiente e robusto de financiamen-
to de longo prazo. Este debate se destaca politicamente, uma 
vez que envolve importantes stakeholders, tanto no âmbito 
nacional quanto no internacional. Além disso, há questões 
fundamentais sobre o ajuste de afinação dos parâmetros de 
Basileia III, bem como a correta calibração entre as avalia-
ções de risco aprimoradas, a redução dos riscos sistêmicos 
e a capacidade do setor bancário de continuar a emprestar. 
Tais discussões pertencem, tradicionalmente, a um panora-
ma de mercado emergente, em que o Banco Mundial sempre 
desempenhou um papel fundamental no apoio ao desenvol-
vimento de infraestruturas do mercado de capitais, que visam 
a assegurar o crescimento econômico e o desenvolvimento 

jurídicas nacionais destinadas a proteger os detentores das 
obrigações garantidas. Até maio de 2016, 91 selos haviam sido 
concedidos a 78 emissores de 14 países, abrangendo mais de 
1,4 trilhão de euros de covered bonds em circulação. 

  

O CRESCIMENTO
GLOBAL DOS
COVERED BONDS 
 Os covered bonds são o coração da tradição financeira 
europeia, tendo desempenhado papel principal nas es-
tratégias de captação ao longo dos últimos dois séculos. 
A importância estratégica dos covered bonds como fer-
ramenta de captação de longo prazo é agora reconhecida 
mundialmente. Muitas jurisdições importantes, incluin-
do Austrália, Brasil, Chile, Índia, Japão, México, Marro-
cos, Nova Zelândia, Panamá, Peru e Estados Unidos, já 
estão em processo de adoção da legislação de covered 
bonds ou estudando a introdução desses títulos. 

 Recentemente, o ECBC criou um Grupo de Trabalho so-
bre Questões Globais, com vistas a coordenar o debate so-
bre o desenvolvimento e a introdução de estruturas legais 
de covered bonds em âmbito global. Isso irá facilitar o deba-
te de políticas em torno das discussões de Basileia IV e, por 
sua vez, assegurará uma consideração adequada da base ju-
rídica para os mercados de hipotecas e covered bonds.

O ECBC está comprometido em compartilhar conheci-
mento técnico e aconselhamento com os países em proces-
so de desenvolvimento de suas estruturas legais de covered 
bonds. O objetivo é atender aos padrões de qualidade ado-
tados no velho continente, que têm garantido conforto para 
uma ampla base de investidores de longo prazo, bem como 
estabilidade financeira durante as diversas crises financeiras 
enfrentadas pela Europa nos últimos dois séculos, sempre 
oferecendo ao setor bancário estratégias eficazes de saída. 

A coordenação qualitativa na evolução global dos covered 
bonds é fundamental para garantir o sucesso futuro deste 
instrumento financeiro. Consequentemente, estamos muito 
contentes com o fato de que países como Cingapura, Coreia 
do Sul e Canadá têm alinhado, de forma integral, suas estrutu-
ras legislativas com as principais características qualitativas 
identificadas pela comunidade de covered bonds com o Selo 
de Covered Bonds. O ECBC congratula-se com o crescimen-
to global da classe de ativos de covered bonds – e esperamos 
continuar nosso trabalho com a comunidade brasileira de 
stakeholders, a fim de fazer pleno uso desta importante fer-
ramenta de financiamento de longo prazo. 

* Secretário Geral da EMF-ECBC (European Mortgage Federa-
tion – European Covered Bond Council)
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A POUPANÇA AINDA TEM 
UM PAPEL FUNDAMENTAL 
NA CONQUISTA DE UMA 
LIBERDADE MAIS POÉTICA: A 
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 
OU CAPACIDADE DE REALIZAR 
SONHOS AO LONGO DA VIDA

O MAIS 
BRASILEIRO DOS 
INVESTIMENTOS
Por Claudio Cesar Sanches

O 
brasileiro possui uma cultura imediatista. O 
agora é muitas vezes privilegiado em detri-
mento do futuro. O consumo é mais importan-
te do que guardar dinheiro para um momento 
de necessidade. Conquistar bens materiais é 

muito mais relevante para a população do que poupar ou mes-
mo investir os seus recursos. Nesse cenário, uma aplicação 
desponta como alternativa amplamente aceita em todos os 
públicos. Uma forma de guardar o dinheiro que é tão demo-
crática ao ponto de servir como meio de inclusão das classes 
menos favorecidas. Um mecanismo de desenvolvimento tão 
relevante que contribui para a conquista da casa própria, seja 
juntando dinheiro, seja tomando emprestado.

 
Por mais incrível que possa soar, não se trata de nenhu-

ma operação financeira inovadora e sofisticada que surgirá 
no mercado para revolucionar a forma como se investe. Pelo 
contrário, a aplicação à qual são atribuídas todas essas carac-
terísticas é uma tradicional conhecida dos brasileiros: a boa e 
velha caderneta de poupança.

 
O economista Eduardo Giannetti explica em seu livro O 

Valor do Amanhã que as origens do consumismo no Brasil 
remetem ao período colonial: enquanto os imigrantes bri-
tânicos expediam para os Estados Unidos da América para 
construir uma sociedade melhor do que a Inglaterra que dei-
xaram para trás, os expedicionários portugueses aportavam 
no Brasil com espírito aventuresco, buscando desfrutar o 
paraíso. Portanto, desde o princípio da colonização da Terra 
Brasilis, a cultura local sempre foi pautada pelo consumo e 
pelo desfrute. Inclusive os índios, sem tecnologias que per-
mitissem a conservação de alimentos e com acesso a frutas, 
plantas, animais e rios em abundância, não tinham necessi-
dade de fazer reservas para o futuro.

 
Atualmente, os reflexos desse comportamento são seve-

ramente influentes em nossa sociedade. Segundo a Pesquisa 
de Educação Financeira, divulgada em janeiro de 2014 pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 13% da população bra-
sileira na maioria das vezes não consegue pagar todas as con-
tas, enquanto outros 34% conseguem, mas não têm nenhuma 
sobra, totalizando 47% dos brasileiros sem capacidade de pou-

par. Mesmo entre as pessoas com renda familiar superior a R$ 
3.141 (em valores de 2014) o porcentual muda pouco, são 44%.

 
Buscando em outro momento histórico tão importante 

quanto a colonização, encontramos talvez a primeira iniciativa 
no sentido de romper com a cultura do consumismo e oferecer 
à população uma alternativa acessível para depositar suas ren-
das: foi em 12 de janeiro de 1861, quase 50 anos depois que foi 
declarada a Independência do Brasil, que o imperador Dom Pe-
dro II assinou o decreto que instituiu a caderneta de poupança.

 
Desde sua criação, a finalidade era ajudar a população mais 

necessitada a poupar. Até mesmo os escravos de ganho, que re-
cebiam alguma remuneração, poderiam aplicar na poupança.

 Enquanto, para os escravos, poupar poderia ser uma forma 
de conquistar a liberdade em sua representação mais visceral 

– comprar a carta de alforria e ser livre para assumir o rumo 
de sua própria vida –, hoje, a poupança ainda tem um papel 
fundamental na conquista de uma liberdade mais poética: a 
independência financeira ou, ao menos, a capacidade de rea-
lizar sonhos ao longo da vida.

 
Além de sua relevância social nestes 155 anos desde sua cria-

ção, a caderneta de poupança ainda detém o status de principal 
investimento da população brasileira. Um estudo realizado em 
2010 pelo governo federal para a elaboração do Plano Diretor 
da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) revela 
que o quarto principal investimento da população brasileira 
são os imóveis (7% do total), enquanto o terceiro e o segundo 
são, respectivamente, as ações (8%) e mercadorias (9%). Líder 
absoluta, a poupança era utilizada por 78% das pessoas que 
possuíam investimentos no período da pesquisa.

 
Porém, engana-se quem acha que o brasileiro investe na 

poupança. Na realidade, apenas 12% dos pesquisados apli-
cam na poupança como um investimento futuro. Para 53% 
deles, a poupança é apenas uma forma de deixar o dinheiro 
guardado, enquanto 31% a utilizam como uma alternativa à 
conta corrente.

 
Os especialistas do mercado financeiro muitas vezes cri-

ticam a caderneta devido à sua tradicional rentabilidade de 
6% ao ano, regra que surgiu no mesmo decreto que instituía a 
poupança.     Porém, ignoram que não é este atributo que atrai 
o brasileiro para essa aplicação, mas sim a sua simplicidade. 
O estudo realizado pelo governo federal também descobriu 
as razões pelas quais os brasileiros não investem e, além da 
ausência de dinheiro em 84% dos casos, o desconhecimen-
to (16%), a desconfiança nas instituições financeiras (12%), 
o alto risco (12%) e a existência de muita burocracia (9%) 
são outros entraves encontrados pela população. No senti-
do contrário, a poupança se apresenta como uma aplicação 
segura, fácil de aplicar, sem custos e totalmente acessível a 
todos. Sem exceção.

 
Sintetizando essa percepção, o especialista Martin Casals 

Iglesias explica que “a poupança entrega simplicidade e confia-
bilidade como nenhum outro investimento no mercado finan-
ceiro”. Ele reforça que às vezes somos muito críticos quanto 
à rentabilidade, como se esse fosse o único atributo que uma 
aplicação pudesse oferecer aos clientes, enquanto a poupança 
proporciona muita praticidade, economia e liberdade para que 
o brasileiro possa lidar com as finanças do dia a dia.

 
Iglesias ressalta ainda que, apesar do recente movimento de 

saída da poupança – somente em abril houve retiradas líquidas 
de mais de R$ 8 bilhões –, quem pretende aplicar por mais de 
um ano pode se beneficiar em breve: com a possibilidade de o 
Comitê de Política Monetária (Copom) começar uma redução 
da taxa de juros, a poupança pode voltar a ter rendimentos mais 
atrativos do que os fundos DI com taxas de administração mais 

altas. O valor da poupança, portanto, é inestimável. Para a po-
pulação brasileira, ela não é apenas mais uma alternativa, ela 
é muitas vezes a única alternativa. Seja por desconhecimento, 
por medo ou por receio, é muito difícil se sentir seguro ao esco-
lher um lugar para pôr o dinheiro conquistado tão arduamente 
– e a poupança se apresenta como um porto-seguro em meio a 
tantas alternativas intangíveis.

 
Não bastasse seu papel fundamental para a educação fi-

nanceira – ainda que tenhamos um caminho longo até que 
os brasileiros tornem-se poupadores de fato –, a poupança 
também é basilar para outra conquista da população: a ca-
sa própria.

 
Em abril, segundo dados do Banco Central do Brasil, o 

saldo total em poupança destinada ao Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE) atingia R$ 494 bilhões. Essa 
quantia tem uma finalidade importantíssima, pois os bancos 
direcionam 65% desse estoque para empréstimos do Siste-
ma Financeiro de Habitação (SFH). Ou seja, os valores apli-
cados em poupança também ajudam a fomentar o mercado 
imobiliário, especificamente os financiamentos de imóveis 
avaliados até o valor máximo de R$ 750 mil em São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal ou R$ 650 
mil nos demais Estados.

 
Portanto, quando a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), aponta que há cerca de 45 milhões 
de casas próprias quitadas e outros 3,3 milhões em aquisição, 
podemos dizer que parte relevante dessa grande conquista se 
deve à poupança. Segundo a Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), somente entre 2010 e 2014, 742 mil 
famílias adquiriram a casa própria, algo que não seria possível 
sem os recursos destinados à poupança.

 
Porém, assim como a educação financeira, esse é um requi-

sito em que o Brasil ainda está evoluindo. A Fiesp aponta que 
até 2014 o déficit habitacional ainda era de mais de 6 milhões 
de famílias, apesar da ênfase dada às ações para sua redução 
durante os últimos anos.

 
Sob qualquer ótica que se observe, a poupança está muito 

vinculada à cultura do País. Seja por sua relevância histórica, 
ajudando os excluídos da sociedade desde a sua instituição; seja 
por sua relevância social, incluindo milhões de brasileiros que 
não conseguiriam aplicar seu dinheiro de outra forma; seja por 
sua relevância econômica, permitindo não somente a aquisição 
da casa própria, mas também contribuindo para a geração de 
empregos relacionados ao mercado imobiliário; a poupança 
é, certamente, o investimento mais importante do Brasil. E é, 
também, o mais brasileiro dos investimentos. (*) Colaborou 
Gabriel Kumakura Padovesi.

* Diretor de Investimentos e Poupança do Itaú-Unibanco
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CORPORATIVAS
A HORA DA RETOMADA

LAJES

Aumento da oferta ocorre 
em momento de dificuldades 
macroeconômicas e o  resultado, 
oposto ao previsto por ocasião dos 
lançamentos: queda nos preços

OS INDICADORES DAS PRINCIPAIS 
CONSULTORIAS DE IMÓVEIS COMERCIAIS 
JÁ EVIDENCIAM TENDÊNCIAS FAVORÁVEIS 
AOS INQUILINOS – QUE PROCURAM ÁREAS 
MENORES EM PRÉDIOS DE ALTO PADRÃO

Por Danilo Vivan
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No início dos anos 2010, tudo parecia conspirar 
a favor do Brasil: crescimento robusto, juros 
em queda, investimentos estrangeiros em 
alta. Em 2010 e 2011, a variação do Produto 
Interno Bruto (PIB) foi, respectivamente, de 

7,5% e de 3,9%. Já o Investimento Estrangeiro Direto (IED) 
atingiu US$ 68 bilhões em 2011 – ano em que o País ficou na 
quinta posição entre os que mais receberam IED. O Brasil 
era a bola da vez – no sentido positivo – e empresa nenhuma 
podia se dar ao luxo de ficar de fora desse mercado. Na onda 
do fluxo de recursos que desembocava no País, a oferta das 
chamadas lajes corporativas (escritórios de alto padrão, com 
mais de 500 m2 de área útil) ganhava impulso num ambiente 
também ajudado por juros baixos (exageradamente baixos, 
a rigor, como se viu em 2013). A Selic chegou a 7,25% ao ano 
em 2012. O aumento da oferta, é bom lembrar, já ocorria in-
dependentemente do ambiente macroeconômico. Em 2010, 
a chamada taxa de vacância (porcentagem de escritórios 
vagos) chegou a 6% em São Paulo. Ou seja: na prática, não 
havia escritórios top de linha disponíveis para locação. A 
consequência óbvia foi a alta nos preços dos aluguéis, que, 
em 2012, atingiram um pico de R$ 114 por metro quadrado. 
Havia, segundo especialistas, enorme demanda de escritórios 
pelas mais diversas empresas, que investiam e contratavam 
na certeza de que o País manteria o ritmo de crescimento. 
Não foi o que ocorreu.

  Passados cinco anos, quando a recessão já é a mais ele-
vada desde o início do século passado, os escritórios de 
alto padrão planejados nos anos dourados começam a ser 
entregues. Ou seja, o aumento da oferta ocorre justamen-
te num momento de graves dificuldades macroeconômi-
cas. O resultado foi o oposto ao previsto por ocasião dos 
lançamentos: queda nos preços, beneficiando inquilinos 
e estimulando mudanças de endereço. Para os investido-
res-financiadores, o momento é de queda na rentabilida-
de, traduzida pela redução do valor pago em aluguéis. Para 
quem tem liquidez, o momento pode ser bom para investir. 
Empresas especializadas em imóveis comerciais de alto ní-
vel já constatam aumento das consultas por investidores 
institucionais – fundos imobiliários e de pensão –, além de 
family offices, interessados em ativos com perspectivas de 
retorno no longo prazo. 

  Os indicadores das principais consultorias de imóveis 
comerciais já evidenciam as tendências favoráveis aos in-
quilinos. A Jones Lang LaSalle (JLL), por exemplo, estima 
que no ano passado foram entregues em São Paulo 412 mil 
m2 em escritórios de alto padrão, acréscimo de 15% sobre a 
base existente. Outra consultoria especializada, a Cushman 
& Wakefield, calcula que São Paulo tem 730 mil m2 em escri-
tórios desocupados. A taxa de vacância que havia chegado a 
6% em 2010 está hoje em 24%.

Vacância elevada pressiona para baixo os preços de loca-
ção. No primeiro trimestre de 2016, segundo a JLL, a média 
de preço do m2 na cidade de São Paulo foi de R$ 87, queda de 
25% comparado ao pico de R$ 116 registrado em 2012. “Ainda 
há um pequeno espaço para uma pequena baixa”, avalia o res-
ponsável pela área de Pesquisa da JLL, Ricardo Hirata. Num 
ambiente favorável aos locatários, os proprietários tendem 
a aceitar renegociações. Primeiro, porque não terão de arcar 
com custos de carregamento (condomínio e outros); segun-

IMÓVEIS CORPORATIVOS
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que remuneram seus cotistas com base no recebimento de 
aluguéis e ainda fundos de private equity em real estate, que 
procuram rentabilidade via locação e/ou venda dos imóveis.

O modelo de financiamento é diferente do observado no 
mercado de imóveis residenciais. No mercado comercial, a 
compra é financiada com empréstimos bancários ou recur-
sos próprios, além de uma pequena parcela de aplicação dos 
recursos livres das cadernetas de poupança. O efeito indireto 
é um número menor de negócios no atual cenário de baixa. 
Segundo especialistas, os investidores em lajes corporativas 
estão em geral menos alavancados e atrelados a financiamen-
tos. Por isso, mesmo com a rentabilidade afetada pela que-
da dos aluguéis, muitos se sentem confortáveis para não se 
desfazer de suas posições. Não há, de qualquer forma, dados 
consolidados sobre os preços do m2 de lajes corporativas. O 
número de negócios ainda é pequeno, mas cresce a percep-
ção de interesse dos compradores. 

Recebíveis imobiliários – Essa situação se reflete, por 
exemplo, no estoque de Certificados de Recebíveis Imobili-
ários (CRIs), lastreados em títulos imobiliários e utilizados 
para financiar as operações imobiliárias. Os registros da Ce-
tip indicam que esse estoque tem se mantido praticamente 
inalterado em cerca de R$ 60 bilhões em 2016. “O que exis-
te é uma variação em termos de valor decorrente quase que 
exclusivamente da remuneração dos papéis”, explica o su-
perintendente de Produtos da Cetip, Carlos Albuquerque.

 Sob medida – Um tipo de operação tem despertado 
interesse, segundo o diretor da securitizadora Ápice, Fer-

do, para tornar os imóveis atrativos a potenciais investidores, 
que preferem ativos performados (escritórios já locados, na 
linguagem do mercado corporativo). 

Para as empresas-locatárias, a redução de preços tem 
provocado uma dança de cadeiras. Muitas aproveitam o 
momento para realizar upgrades de escritórios, buscando 
espaços melhores, num movimento conhecido como fli-
ght to quality (voo para a qualidade). Como afirma Paulo 
Casoni, também diretor da JLL: “Em 2010, muitas tinham 
dificuldade de encontrar escritórios com 5 mil m2 para aco-
modar todos os funcionários. Agora, essas mesmas com-
panhias têm a oportunidade de centralizar as operações, 
saindo de prédios de categorias inferiores para outros de 
padrões mais elevados, pagando menos”. Outro exem-
plo é citado por André Germanos, associado de Capital 
Markets da Cushman & Wakefield: “Uma empresa que 
utilizava 3 mil m2 num prédio classe B, distribuídos em 
seis lajes, hoje mudou para um escritório de padrão A que 
acomoda todos os funcionários numa laje única de 2 mil 
m2”. A arquitetura, no caso, fez a diferença: a distribuição 
do espaço do novo edifício permitiu acomodar melhor os 
mesmos colaboradores. 

Mudar de endereço pode ser atraente mesmo suportando 
o ônus de multas rescisórias. Entre os incentivos está a maior 
carência para o início do pagamento do aluguel (que costu-
mava ser de três meses e hoje chega, em alguns casos, a até 
24 meses) e o chamado allowance, um pacote de ajuda que o 
proprietário concede ao inquilino para bancar os custos da 
mudança de endereço, em geral elevados. Entre cabeamento, 

PREÇO DO ALUGUEL DE LAJES COMERCIAIS 
EM SÃO PAULO (EM R$ POR M2)

LAJES COMERCIAIS: 
TAXA DE VACÂNCIA (EM %)

CRIs: ESTOQUE (EM R$) PERÍODO 1974 A 2002

FONTE: CETIPFONTE: JLLFONTE: JLL

colocação de piso especial, mobiliário, transporte e outras 
despesas, o custo pode chegar a R$ 4 mil por m2. 

O estímulo às mudanças fez que 2016 seja marcado por 
um recorde na chamada taxa de absorção bruta – a soma total 
das áreas locadas, influenciada pelas mudanças, hoje de 580 
mil m2. “O momento é dos inquilinos”, resume Germanos, 
da Cushman & Wakefield.  

Para investidores em lajes corporativas, o interesse se 
deve a dois fatores: os sinais, ainda tênues, de que a econo-
mia brasileira voltará a se recuperar e a tendência de queda 
da oferta de escritórios no médio prazo. As projeções da 
Cushman & Wakefield – que consideram fatores como nú-
mero de lançamentos, geração de empregos no mercado de 
escritórios, juros e pedidos de liberação de obras na Prefeitu-
ra – indicam que, em 2018, a cidade de São Paulo não deverá 
receber um único escritório de alto padrão novo. “Provavel-
mente atingimos o pico da vacância”, avalia André Germanos. 

Não há dados específicos sobre a distribuição dos inves-
tidores em lajes corporativas. Mas o perfil dos participantes 
desse mercado inclui famílias de alta renda que investem 
capital próprio para obter renda de aluguel (que em alguns 
casos vendem os ativos após a valorização); fundos de pensão 
e soberanos interessados apenas na renda via recebimento 
de aluguéis e com financiamento também próprio; compa-
nhias de propriedades (property companies) listadas em 
Bolsa e que se financiam parte com capital próprio, parte via 
lançamento de dívida – em busca da renda de aluguéis e, em 
certos casos, da venda pós-valorização; fundos imobiliários 

nando Cesar Brasileiro. Trata-se de imóveis construídos e 
locados na modalidade sob medida – ou built to suit (BTS). 
É o caso de empresas que querem locar um escritório com 
características específicas e se dispõem a fechar um con-
trato de locação de longo prazo com cláusulas contratuais 
restritivas em caso de desistência. Em geral, os locatários 
são empresas com balanços saudáveis (que dão base a 
compromissos de aluguel de longo prazo). Há, segundo 
Brasileiro, algum apetite de investidores para adquirir 
CRIs lastreados nessas operações, “mas ainda assim, com 
os preços dos aluguéis em baixa, há poucas operações”. Os 
investidores não voltaram “com força”.  Em alguns casos, 
segundo o diretor da Ápice, as operações baseadas em rece-
bíveis de lajes corporativas tiveram de ser resolvidas com o 
pagamento antecipado do montante e dos fluxos porque os 
locatários devolveram os escritórios para mudar de prédio 
na onda da queda dos aluguéis. 

  Com uma melhora da economia e com a redução da ofer-
ta, os preços dos aluguéis tenderão à estabilização, estimu-
lando os negócios. Como nota o superintendente nacional 
de Fundos de Investimentos Especiais da Caixa Econômica 
Federal (CEF), Cassio Viana de Jesus, “a retração dos inves-
timentos que vem ocorrendo desde meados de 2014 deve 
levar a uma inversão entre demanda e oferta no médio pra-
zo”. Investimentos realizados neste momento poderão se 
beneficiar das condições atuais desfavoráveis. Com o câmbio 
ainda desvalorizado, acredita Jesus, estrangeiros já identifi-
cam oportunidades de investimento.

* Jornalista
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O DESAQUECIMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO 
PODE SER POSITIVO PARA OS INDIVÍDUOS 
QUE TÊM UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA SÓLIDA 
E QUE APROVEITAM OS PREÇOS MAIS BAIXOS

A DESALAVANCAGEM DAS

FAMÍLIAS EM 
PERSPECTIVA
Por Marcelo Gazzano 

Os bens imóveis possuem um conjunto de características 
que os tornam uma espécie de ativo bastante específico 

O CONSUMIDOR DE CRÉDITO

O 
mercado imobiliário residencial viveu recen-
temente anos de forte crescimento. Com o 
advento da alienação fiduciária, o crédito 
para o setor foi destravado, permitindo a 
entrada de novos consumidores no mer-

cado. Em 2007, o crédito para aquisição de imóvel corres-
pondia a 1,5% do PIB e no final de 2015 esse porcentual já 
era superior a 8%. Como consequência, a venda de imóveis 
teve forte crescimento. Em São Paulo, as vendas de imóveis 

residenciais novos totalizaram cerca de 35 mil unidades em 
2010, um salto de mais de 15 mil unidades em relação a 2004, 
de acordo com o Sindicato da Habitação (Secovi). Contudo, 
em 2015 as vendas de imóveis residenciais novos voltaram 
para o patamar de 20 mil unidades. São vários os fatores 
que fizeram cair as vendas de imóveis residenciais, e em es-
pecial destacam-se o aumento do desemprego e a redução 
nas novas concessões de crédito para o setor. As demissões 
no mercado de trabalho formal começaram a ganhar força 

na segunda metade de 2014 e até março desse ano já foram 
destruídos cerca de 2 milhões de postos de trabalho. Com 
isso, a taxa de desemprego já supera os dois dígitos – 10,2% 
em março –, que representa um aumento de quase 4 pontos 
porcentuais em relação à taxa do início de 2014. Já as novas 
concessões de crédito imobiliário para pessoa física foram 
reduzidas à metade em relação a 2014.

 Não se deve esperar uma pronta recuperação do crédito 
para o financiamento imobiliário. Isso porque tanto a ofer-
ta quanto a demanda por crédito estão retraídas. O cenário 
recessivo deve manter as instituições com o pé no freio para 
liberar novos empréstimos. Além disso, a caderneta de pou-
pança, que é a principal fonte de financiamento imobiliário 
no País, teve saída brutal de recursos no último ano, e dada 
sua baixa rentabilidade não se deve esperar um crescimento 
expressivo dessa fonte de recursos no curto prazo.

A demanda por crédito também está contraída. Isso por-
que houve um forte aumento do endividamento das famílias 
nos últimos anos, que fez que o comprometimento de renda 
chegasse a níveis extremamente elevados. O endividamento 
das famílias saltou de 20% da renda disponível em 2005 para 

quase 45% no começo de 2016 – e a metade dessa dívida se re-
fere ao financiamento imobiliário. Assim, quase um quarto da 
renda das famílias está comprometido com o pagamento de 
juros e principal do total de empréstimos. Esse é um porcen-
tual elevado quando comparado com o de outros países. De 
acordo com levantamento feito pelo Banco de Compensações 
Internacionais (BIS, na sigla em inglês), cuja amostra se res-
tringe a países avançados, o comprometimento de renda das 
famílias não passava de 15% da renda disponível no terceiro 
trimestre de 2015. Nos Estados Unidos, antes do estouro da 
bolha imobiliária, o comprometimento de renda das famílias 
era inferior a 20%, apesar do alto endividamento. Isso suge-
re que as famílias brasileiras deverão passar por um intenso 
processo de desalavancagem, o que deve manter contida a 
demanda por novos empréstimos.

 Com certeza esse quadro não é positivo para os consumi-
dores como um todo, mas esse cenário de desaquecimento 
do mercado imobiliário pode ser positivo para os indivíduos 
que têm uma situação financeira sólida. De acordo com o ín-
dice Fipe-ZAP o preço dos imóveis hoje está praticamente no 
mesmo patamar do começo de 2015, o que significa que em 
termos reais o preço dos imóveis já recuou pouco mais de 10% 
com relação ao final de 2014. Há também uma expectativa de 
queda de juros dadas a ociosidade da economia e a redução 
da inflação, o que deve reduzir as taxas de juros também para 
os potenciais tomadores de crédito imobiliário. 

Há uma demanda latente que, num cenário de recupe-
ração sustentada da economia e findo o processo de desala-
vancagem das famílias, pode acelerar as vendas de imóveis. 
De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de 2013, cerca de 2 milhões de famí-
lias no Brasil coabitam domicílios com outras famílias, e/
ou possuem cômodos particulares dentro da habitação, ou 
têm desejo de constituir um novo domicílio. Esse número, 
somado ao de 1 milhão de famílias que moram em condições 
precárias – domicílios improvisados, em condições de insa-
lubridade, etc. – e aos 2,5 milhões de famílias cujo aluguel 
corresponde a mais de 30% da renda, dá uma estimativa do 
déficit habitacional no País.

 Após alguns anos com vendas em crescimento, o merca-
do imobiliário deve amargar alguns trimestres de resultados 
menos positivos, que deverão ser resultado do processo de 
desalavancagem das famílias e da própria recessão, que deve 
manter os bancos cautelosos ao oferecer novos empréstimos.

 * Economista da A.C. Pastore&Associados
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E O CÓDIGO DE

DEFESA  DO
CONSUMIDOR
O Judiciário tem julgado ações 
de devedores do crédito imobiliário 
como se fossem operações 
comuns sujeitas ao CDC

N 
o atual estágio do novo sistema de garantias 
reais fiduciárias do direito brasileiro, intro-
duzido pela Lei 9.514/1997 e ampliado pela 
Lei 10.931/2004, merecem atenção questões 
relacionadas às regras básicas da convivência 

das normas do ordenamento jurídico, especificamente a ar-
ticulação entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
e a legislação especial sobre a alienação fiduciária, tendo em 
vista a aplicação deste contrato em larga escala em garantia 
de financiamentos para aquisição de imóveis habitacionais, 
mediante contratos que configuram relação de consumo.

  Como se sabe, o CDC é lei geral, que incide sobre a genera-
lidade dos contratos que envolvam consumidores ou forne-
cedores com o propósito de assegurar “o equilíbrio nas rela-
ções entre consumidores e fornecedores” (CDC, art. 4º, III).

O CDC, entretanto, não interfere no regime jurídico das 
diversas espécies de contrato,  convivendo as respectivas 
normas nos limites dos seus campos de incidência.

  É como definiu o Supremo Tribunal Federal (STF) ao de-
cidir sobre a aplicação do CDC nas operações bancárias, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.591, na qual ressalva 
que a incidência das normas do CDC nessas operações não 
afasta sua sujeição às normas relacionadas à conformação 

financeira do contrato. Em seu voto, o ministro Cezar Pe-
luso discorre sobre a delimitação dos campos de incidência 
da norma geral do CDC e da norma especial, salientando que 
aquela se aplica “sobre os aspectos factuais da relação entre 
instituição do sistema financeiro e cliente, encarada apenas 
do ponto de vista do consumo”, sem interferir, nem se so-
brepor, às normas de tipificação do contrato, até porque “o 
CDC não tende a disciplinar as relações entre as instituições 
integrantes do sistema financeiro nacional e seus clientes, 
sob o prisma estritamente financeiro...”

Especificamente em relação ao cotejo entre o art. 53 do 
CDC, segundo o qual é nula a cláusula que preveja a perda 
total das quantias pagas pelo devedor, em caso de inadim-
plemento nos contratos de venda com garantia fiduciária, e 
o art. 27 da Lei nº 9.514/1997, que prevê a venda do bem para 
satisfação do crédito garantido com o produto da venda, só se 
entregando ao devedor o saldo que eventualmente restar, o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em todos os casos aprecia-
dos até meados de 2016, afirmou a prevalência da lei especial: 
são os Agravos de Instrumento relacionados aos Recursos 
Especiais 932750-SP (8.2.2008) e 1.160.549-RS (3.9.2012) e 
também no Recurso Especial 1.230.384-SP (3.4.2013), desta-
cando-se deste último que “a regra especial do § 4º da Lei n. 
9.514/97 claramente estatui que a restituição ao devedor, após 
a venda do imóvel em leilão, será do valor do saldo que sobejar 
ao total da dívida apurada. Portanto, existe regra especial para 
a situação jurídica em questão, que deve preponderar sobre a 
regra geral do Código de Defesa do Consumidor”.

As decisões assim proferidas pelo STJ reproduzem a po-
sição já anteriormente firmada por essa Corte em relação à 
alienação fiduciária de bens móveis, segundo a qual a norma 
do art. 53 do CDC “deve ser interpretada em conformidade 
com a especificidade do negócio de alienação fiduciária em 
garantia, assim como definido no DL 911/69, que dispõe sobre 
a restituição do saldo apurado”.  

A jurisprudência dos tribunais estaduais e regionais se-
gue essa orientação, mas vez por outra registram-se nessa 
instância decisões que decretam a “rescisão do contrato de 
alienação fiduciária”, fundamentando-se em que a aliena-
ção fiduciária “envolve relação de consumo e contrato de 
adesão”, que, por si só, autorizaria o devedor fiduciante a 
“postular a rescisão da avença, em virtude de sua incapaci-
dade financeira para continuar honrando as parcelas”, com 
a consequente exoneração da sua obrigação de pagar a dívida 
contraída no contrato de financiamento. 

DIREITO IMOBILIÁRIO

A LEI Nº 9.514/1997 PREVÊ A VENDA DO BEM PARA 
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO GARANTIDO, SÓ SE 
ENTREGANDO AO DEVEDOR O SALDO QUE RESTAR

Por Melhim Chalhub
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Percebe-se que tais decisões aplicam à alienação fiduciária 
a construção jurisprudencial relativa à resolução das promes-
sas de compra e venda.

O fato de se tratar de contrato de consumo e de adesão, en-
tretanto, não justifica a atribuição de tratamento idêntico a 
espécies contratuais de natureza diversa, nem autoriza a con-
versão de um empréstimo em promessa de compra e venda.

Ora, na medida em que o CDC não altera a configuração 
dos contratos, suas normas devem ser interpretadas de 
acordo com as singularidades do tipo contratual, não se jus-
tificando sua desfiguração por influência de um sentimento 
de injustiça, pois, como anota Judith Martins-Costa, “toda 
abusividade é relativa a elementos (princípios e regras) do 
próprio sistema jurídico. (...). Não é porque se adere às con-
dições determinadas por outrem que haverá abusividade com 
o sentido normativo que lhe é dado pelo próprio CDC no art. 
51” (destaque da autora).  

Assim, tratando-se de operação de crédito com pacto 
adjeto de alienação fiduciária em garantia, ainda que des-
tinada à aquisição de imóvel, “não se resolve contrato, mas 
sim se executa garantia, o que é estruturalmente distinto.” 
Trata-se de compra com financiamento, paga cuja garantia 
foi constituída a propriedade fiduciária. “Disso decorre não 
mais existir contrato bilateral a ser resolvido, por iniciativa 
de qualquer das partes. Existe agora apenas e tão somente 
contrato unilateral de mútuo garantido por propriedade 
fiduciária. (...). Resta apenas ao credor, se o caso, executar a 
garantia real e levar o imóvel gravado a leilão extrajudicial, 
nos exatos termos da L. 9.514/97, com o propósito único e 
exclusivo de recuperar o seu crédito”.  

A solução para a impossibilidade de pagamento da dívida 
fiduciária é definida pela própria Lei 9.514/1997, e é a dação 
do direito aquisitivo do devedor fiduciante em pagamento 
da dívida (Código Civil, art. 1.365, e Lei 9.514/1997, art. 26, § 
8º), e não a “rescisão da alienação fiduciária”, pois esta que 
resultaria apenas na perda da garantia, convertendo o crédito 
fiduciário num crédito meramente quirografário.

Em suma, na medida em que a regra especial da Lei 
9.514/1997 “deve preponderar sobre a regra geral do Código 
de Defesa do Consumidor” (REsp 1.230.384-SP), não se jus-
tifica aplicar analogicamente à alienação fiduciária a cons-
trução jurisprudencial relativa à resolução da promessa de 
venda, até porque, ao prever o pagamento da dívida com o 
produto do leilão do imóvel e a entrega do saldo, se houver, 
ao devedor, essa regra especial é, a um só tempo, coerente 
com os princípios gerais da execução de crédito garantido 
por direito real e de vedação do enriquecimento sem causa, 
enunciado no art. 884 do Código Civil e repercutido no art. 
53 do CDC.

1 MARQUES, Cláudia Lima, Contratos no Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 5. ed., 2005, p. 618.

2 AgIn 396.809 – RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 
25.9.2001, REsp 363810-DF, rel. Min. Barros Mon-
teiro, DJ 17.6.2002, e REsp 166753-SP, rel. Min. 
Castro Filho, DJ 23.5.2005. Destaque-se da ementa 
do REsp 250.072/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Agu-
iar, DJ 7.8.2000: “Alienação fiduciária. Restituição 
das prestações pagas. No contrato de alienação fi-
duciária, o credor tem o direito de receber o valor do 
financiamento, o que pode obter mediante a venda 
extrajudicial do bem apreendido, tendo o devedor o 
direito de receber o saldo apurado, mas não a resti-
tuição integral do que pagou durante a execução do 
contrato. DL 911/69. Art. 53 do CDC. Recurso não 
conhecido."

“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Bem 
apreendido - Inadimplemento contratual - Restitu-
ição da parcela paga com base no Código de Def-
esa do Consumidor - Inadmissibilidade. Pretensão à 
restituição das parcelas pagas com base no Código 
de Defesa do Consumidor. Descabimento. Neces-
sidade de prévia venda do bem. Apuração de saldo 
remanescente. Recurso desprovido.” (Ap. c/ Rev. 
690.924-00/8 - 26ª Câm. - Rel. Des. Andreatta Riz-
zo - J. 7.3.2005).

“Alienação fiduciária - Bem móvel - Apreensão em 
razão de inadimplência - Restituição das parcelas 
pagas - Possibilidade somente após a compensação 
obtida pelo valor arrecadado na venda do bem com o 
abatimento do capital investido, mais as verbas sucum-
benciais - Prevalência do artigo 1º, §§ 4º e 5º, e artigo 
2º do Decreto-lei n. 911/69 sobre as normas do Códi-
go de Defesa do Consumidor - Recurso não provido.” 
(Apelação Cível n. 852.944-0/7, 26ª Câmara de Di-
reito Privado - Relator: Felipe Ferreira - 21.11.2005).

3 Veja-se, a título de ilustração, o acórdão da 
Apelação 0104383-79.2007.8.26.0100, 9ª Câmara 
de Direito Privado do TJSP j. 23.2.2016

4 MARTINS-COSTA, Judith, A Boa-fé no Direito 
Privado. Critérios para a sua aplicação. São Paulo: 
Marcial Pons, 2015, pp. 304 e 305.

5 TJSP, Embargos Infringentes no 0014916-
27.2010.8.26.0604/50001, rel. Des. Francisco Edu-
ardo Loureiro, j. 11.8.2015). 

* Advogado, membro do Instituto dos Advogados Bra-
sileiros. Autor dos livros Direitos Reais (RT), Da Incor-
poração Imobiliária, Negócio Fiduciário e Alienação 
Fiduciária, Incorporação Imobiliária e Mercado de 
Capitais – Estudos e Pareceres (Editora Renovar), entre 
outros.

NOTAS DE RODAPÉ

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.
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RUMOS

PRECISAMOS DE MAIS 

CAPITALISMO
O mercado precisa de mais liberdade para criar produtos 
que viabilizem a securitização e operar com recursos livres

Uma crise não acontece de gra-
ça, ela é cuidadosamente cul-
tivada até sua manifestação.  
Os gastos públicos não des-
colam em dias ou meses, sua 

degradação acontece lentamente ao longo 
de anos. Por trás deste movimento, sempre 
há boas intenções: projetos importantes, ne-
cessidades históricas, prioridades inadiáveis, 
carência social, proteção aos mais necessi-
tados e, invariavelmente, algum contexto 
político. O resultado é conhecido e está nas 
estatísticas das finanças públicas: um déficit 
das contas públicas sem paralelo na história, 
endividamento crescente em patamares pre-
ocupantes, perda de credibilidade internacio-
nal, entre outras consequências indesejáveis 
para nossa economia. O Estado esparramou 
seus tentáculos por toda a economia e o setor 
imobiliário, como não poderia deixar de ser, 
também é parte deste movimento. 

Em 2010, 2011 e 2012, quando muitas deci-
sões de investimento foram tomadas, tínha-
mos outro País. Os empresários não estavam 
desavisados. Os juros reais estavam em queda 
e a demanda nos stands de venda estava forte 
como nunca. De fato, até 2014, quando tive-
mos o pico de financiamentos do mercado 
com recursos de poupança (R$ 112,9 bilhões), 
a crise não tinha chegado ao nosso mercado. 
Havia uma premissa de que a demanda de 
clientes e o dinheiro barato sempre estariam 
lá. No entanto, muitos destes movimentos 
foram criados pela intervenção do governo 

em forçar a queda dos juros e em expandir 
a oferta de crédito no mercado. Um cenário 
que, hoje, fica claro que era irreal. 

O mercado de construção, por ter ciclos de 
produção longos e depender de crédito aces-
sível, tem sido um dos mais impactados pela 
presente crise. A queda da confiança do consu-
midor, somada aos crescentes saques de pou-
pança (e consequente aumento dos custos fi-
nanceiros), tem derrubado as vendas líquidas 
das empresas, que se encontram com estoques 
altos e com forte pressão sobre seus caixas. 
Com escassez de recursos em várias frentes 
e demandas crescentes sobre os recursos do 
FGTS, mesmo os programas governamentais 
de fomento à habitação popular, fundamentais 
em um país como o nosso, ficam questionados. 
Não consigo afirmar que esta seja a maior crise 
do setor. Cada uma delas é diferente, mas esta 
certamente é uma das grandes. A contração da 
economia, em termos reais, já é comparada à 
da crise de 1929.

O importante é entender o que fizemos mal 
na economia e em nosso setor para evitar re-
petir os mesmos erros nos próximos ciclos. 
Temos que usar este aprendizado para forta-
lecer nossas instituições, nossas empresas e 
o sistema como um todo. Proponho alguns:

1. Se o dinheiro está abaixo do custo de 
mercado, é porque alguém está subsi-
diando. E, como subsídio, ele é finito e 

acaba. Dinheiro barato se constrói com inflação 

baixa, disciplina fiscal e baixo endividamento. 
Não existe mágica. Não existe caminho curto;

2.Quando o governo cria programas 
para apoiar a muitos (pessoas, seto-
res, empresas, partidos) e se esque-

ce dos princípios acima, sempre há uma conta 
para pagar por todos. E pagá-la é sempre difícil 
porque a política de receber é sempre mais 
simpática do que a política de tirar benefícios. 
Às crises econômicas, invariavelmente, se so-
ma a crise política, que, no nosso caso, chegou 
ao afastamento da presidente;

3. Subsídios e incentivos não devem 
substituir a boa gestão. Prudência 
de balanço, eficiência operacional, 

qualidade de equipe são e sempre serão di-
ferenciais. 

Em outras palavras, em uma economia que 
se propõe (e aceita) ser tocada desde o Esta-
do, desde Brasília, o ciclo de crescimento é 
rápido, mas acaba em crises. 

A economia tem de ser tocada pelos em-
preendedores, pelos bancos, pelos investi-
dores e pelo mercado de capitais. Em uma 
economia com fundamentos sólidos (quan-
do o Estado provê isso, já contribui bastan-
te), não há necessidade de direcionar, esco-
lher, subsidiar, ajudar, etc. Quando há bons 
negócios por fazer, a capacidade empreen-
dedora se manifesta com toda sua força. A 
grande pergunta que o País tem que fazer 
agora é como podemos produzir mais, cons-
truir mais, gerar mais riqueza. 

No mercado imobiliário, precisamos de 
maior liberdade para criar produtos que via-
bilizem a securitização de recebíveis e, ao 
mesmo tempo, precisamos preparar o mer-
cado para operar com recursos livres, mesmo 
em um momento em que o custo do dinheiro 
ainda é alto. Do contrário, corremos o risco 
de nos limitar a ser do tamanho dos recursos 
de poupança e FGTS, que são cada vez mais 
escassos. Hoje, o mercado conta com R$ 1 tri-
lhão em financiamentos imobiliários, do quais 
apenas R$ 250 bilhões em condições de merca-
do. Precisamos ajustar as contas públicas para 
baixar os juros. Precisamos seguir crescendo o 
mercado imobiliário. Com juros baixos, nosso 
mercado voltará mais forte que nunca. Preci-
samos de menos Estado e mais capitalismo. 

GILBERTO 
DUARTE DE 
ABREU FILHO
Presidente 
da Abecip
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O Brasil já dispõe de ótimos indicadores do mercado de automóveis 
e tem tudo para repetir o bom exemplo no mercado de residênciasESTATÍSTICAS
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Mal termina o mês e já se sabe quantos veí-
culos de cada marca foram produzidos e 
vendidos no Brasil, além dos estoques. Sa-
be-se também a participação exata do País 
no mercado global de veículos, assim como 

a participação brasileira no mercado global de televisores e vá-
rios outros produtos. Mas, apesar da visão detalhada de alguns 
segmentos, os 200 milhões de habitantes que almejam ser o 
5º maior mercado consumidor do mundo não sabem quantos 
imóveis foram construídos e vendidos nos últimos anos no 
País inteiro. O Brasil possui há décadas estatísticas de quali-
dade sobre alguns segmentos, caso da produção industrial e 

das vendas no varejo. Mas o segmento da construção civil é 
muito pobre em estatísticas que permitam avaliar o desem-
penho do mercado, em particular o de residências, a despeito 
do peso elevado do setor imobiliário no emprego e no valor 
adicionado do Produto Interno Bruto (PIB).

Como base de comparação, pouco depois de encerrado 
o mês é possível saber, nos Estados Unidos, quantas unida-
des de novas residências tiveram as obras iniciadas. Sabe-se 
também quantas permissões para novas construções foram 
concedidas, o que permite antecipar a evolução do início de 
novas construções nos meses seguintes. 

O número de novas construções está 
disponível por região, por estado, assim co-
mo a venda de residências novas. As infor-
mações incluem uma estimativa do estoque 
nacional de imóveis concluídos, variações 
no emprego, custos e o preço médio de ven-
da, todas essas informações distribuídas 
regionalmente. A disponibilidade destas 
estatísticas por um longo período, algumas 
desde os anos 1940, permite o acompanha-
mento dos ciclos e a realização de estima-
tivas sobre a relação e a elasticidade entre 
as vendas e o início de novas construções. 

O conjunto de indicadores traz várias 
outras informações úteis. A cada mês é pos-
sível saber o número de residências já exis-
tentes vendidas no mercado secundário. 
Abrange também indicadores de preços 
médios de venda nacionais e regionais, as-
sim como o estoque de residências exis-
tentes colocadas à venda a cada momento. 
Existe também um indicador de vendas 
como a negociação ainda pendente, o que 
serve como antecedente de vendas a serem 
realizadas nos meses posteriores. 

A importância das informações sobre 
o mercado secundário é cobrir um universo de vendas mui-
to maior que o mercado de residências novas, um mercado 
que em alguns momentos chegou a ser dez vezes maior que o 
mercado de novas residências. Há um conjunto de indicado-
res de preços sobre as residências já existentes, vários deles 
corrigidos pela melhora de qualidade ao longo das décadas. 
As informações coletadas permitem construir o preço médio 
de uma residência desde 1890!

Existe também um indicador da confiança dos correto-
res de imóveis, baseado no fluxo de pessoas que procuram 
imóveis para compra. Da mesma forma, um dos indicadores 

da confiança do consumidor inclui a intenção de compra de 
imóveis. Este conjunto amplo de informações permite ava-
liar as condições de oferta, demanda e liquidez do mercado. 
A possibilidade de construir indicadores é expressiva quando 
se possui uma grande quantidade de informações. Os Estados 
Unidos possuem ainda um indicador da capacidade financei-
ra de aquisição de um imóvel financiado. Combina-se o preço 
mediano de venda com a renda típica do americano, junta-
mente ao custo do financiamento imobiliário mais comum, 
vistas as taxas de juros vigentes. O resultado é um índice que 
varia com o preço dos imóveis, renda e o custo do financia-
mento e representa o comprometimento de renda típico para 
a aquisição de imóveis. 

A disponibilidade de séries longas e um conjunto amplo 
de dados permitem o estudo e a estimação estatística da res-
posta da venda de imóveis novos e já existentes a variações 
no preço dos bens, ao crescimento da renda e às variações 
nas taxas de juros. Permite uma noção de onde se está a ca-
da momento do ciclo, a estimação do potencial de mercado, 
o acompanhamento e o conhecimento das regiões mais ou 
menos sensíveis a expansões e retrações.

A crise financeira internacional seguiu o estouro da bolha 
imobiliária nos Estados Unidos uma década atrás e levou a 
várias iniciativas para aumentar a transparência do mercado 
imobiliário. O motivo foi o contágio do mercado de outros 
países e a descoberta de uma curiosa similaridade e simulta-
neidade na valorização (e queda) imobiliária em cidades espe-
cíficas no mundo. Uma das iniciativas foi o Financial Stability 
Board no âmbito do G-20, que instituiu um grupo de trabalho 
para avaliar a disponibilidade de informações imobiliárias em 
cada país-membro.

O Brasil se saiu muito bem no quesito de informações 
sobre o crédito imobiliário. De fato, há informações detalha-
das e mensais sobre o número de unidades residenciais e co-
merciais financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH), Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desde o final dos anos 
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60, quando a estrutura atual do Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE) ganhou seu primeiro formato. 
Existem também informações detalhadas sobre as conces-
sões mensais de crédito imobiliário, taxas de empréstimo por 
segmento, crescimento do montante concedido, montantes 
por crédito, por classificação de risco e estatísticas de atraso 
e inadimplência detalhadas.

O Brasil possui também estatísticas de preço de imóveis, 
tanto nacionais, estimadas pelo próprio Banco Central com ba-
se no valor dos imóveis dados como garantia do financiamento 
imobiliário, como estatísticas de preços independentes separa-
das para as cidades mais populosas. Existe também um indica-
dor da confiança do setor da construção civil e da intenção do 
consumidor de adquirir um imóvel, assim como o valor médio 
financiado por imóvel, o chamado loan-to-value (LTV) médio 
do mercado. É possível ainda saber o nível do emprego formal 
no setor nacionalmente, o emprego total nas seis maiores ci-
dades e a evolução geral e por itens dos custos de construção.

Mas o conjunto de estatísticas se ressente da ausência de 
indicadores que mostrem de forma mais clara e ampla a evolu-
ção da oferta e demanda e o preço de venda. Não é conhecido o 
número total de unidades lançadas e construídas anualmente 
no Brasil, menos ainda em cada região ou Estado. Não é conhe-
cido tampouco o número total de unidades novas e unidades já 
existentes vendidas, pois o número de unidades financiadas é 
apenas parcial, especialmente no segmento das residências já 
existentes que trocam de proprietário no mercado secundário. 

A evolução do preço médio de venda dos imóveis já exis-
tentes é pouco conhecida, pois não há discriminação entre 
imóveis novos e já existentes no único índice independen-
te, disponível apenas para as maiores cidades. O estoque de 
unidades à venda, tanto novas como usadas, também é des-
conhecido. Sabe-se somente o estoque de novas unidades 
concluídas à venda em cidades como São Paulo, onde vive 
apenas 5% da população do País.

O Brasil realizou reformas nas últimas duas décadas que 
restabeleceram o crescimento do financiamento imobiliá-
rio. O conjunto de reformas concluído em 2004 levou a forte 
expansão do crédito e a uma injeção espetacular de recursos 
nas maiores incorporadoras do País pela abertura de seus ca-
pitais na bolsa de valores. Um novo conjunto de reformas foi 
aprovado em 2014, ao concentrar na matrícula qualquer ônus 
ao registro do imóvel e facilitar a regularização de seu registro 
cartorial de forma a torná-lo elegível a venda financiada. Foram 
criadas as bases para o registro cartorial eletrônico. O próximo 
ciclo de expansão imobiliária ganhou, desta maneira, avanços 
institucionais para quando as dificuldades do ciclo atual forem 
superadas e os estímulos do próximo corte de juros permiti-
rem ao mercado retomar a expansão. Como exemplo da im-
portância de uma família ampla de indicadores, o momento 
em que o mercado imobiliário deve se recuperar é de difícil 

estimação, exatamente pela falta de informações e histórico 
dos ciclos passados. As estatísticas do mercado imobiliário 
nos Estados Unidos saem das associações de corretores de 
imóveis e outras fontes ligadas ao setor. O Brasil coleta um 
volume enorme de informações que permite a construção de 
uma família de indicadores similar aos americanos. As tran-
sações imobiliárias deixam registros detalhados em cartó-
rios e prefeituras. A distância entre registrar as informações 
e deixá-las inertes ou coletá-las e consolidá-las na forma de 
indicadores está na iniciativa, geralmente de associações de 
classe ou de algum órgão regulador, de estabelecer a forma e 
o critério para sistematização da coleta, a sua agregação e os 
recursos para os custos dos indicadores. A criação muitas vezes 
se dá por uma regulamentação que determina a compilação 
de indicadores a partir de dados dispersos, mas naturalmen-
te coletados, os quais se tornam úteis e conhecidos na medida 
em que são divulgados e acumulam histórico suficiente para 
seu estudo e análise.

Alguém poderia questionar a utilidade de indicadores 
de oferta e demanda para a prevenção de crises, pois a sua 
existência há mais de meio século não evitou que os Estados 
Unidos embarcassem numa trajetória de valorização exube-
rante e outros excessos imobiliários. A China, outro país que 
possui um amplo conjunto de indicadores, também enfrenta 
dificuldades para evitar problemas derivados do excesso imo-
biliário. Os excessos não vieram, naturalmente, da existência 
de indicadores, e sim de narrativas plausíveis para a população 
sobre novas eras em que o investimento imobiliário era a me-
lhor opção, mesmo a preços já elevados. Decorreram também 
de políticas que elevaram muito a liquidez da economia e ex-
pandiram o crédito ao setor em demasia, sob baixa regulação 
pública e critérios de originação inadequados. A possibilidade 
de uma visão ampla do mercado permitiu, porém, a discussão 
sobre a existência ou não de uma bolha imobiliária durante 
o período de sua formação, da mesma forma que permitiu a 
compreensão da extensão do problema e facilitou a imple-
mentação de políticas para o ajuste do setor.

Há no Brasil um esforço importante para identificar o dé-
ficit de moradias, assim como para aumentar a construção de 
moradias adequadas a demanda e para a estimação do potencial 
de mercado a longo prazo. A taxa de investimento brasileira é 
sabidamente baixa por causa do investimento anormalmente 
baixo em construção civil. Identificar a dinâmica de constru-
ção, venda de novos e usados, preços e estoques nacional-
mente e por região é um ponto de partida para que todos os 
participantes do mercado avaliem melhor o cenário, invistam 
no momento e  no local adequados e apliquem da forma mais 
eficiente possível o capital, trabalho e crédito na expansão des-
se mercado. Com esses indicadores, o Brasil claramente estará 
bem posicionado no ranking do mercado global de imóveis, as-
sim como já visto hoje no de automóveis, televisores e outros. 

*economista, mestre pela Unicamp
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