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EDITORIAL

ENFRENTAR 

 EM TEMPO DE INCERTEZAS

Onúmero 48 da Revista do SFI 
tenta achar respostas pa-
ra uma das mais complexas 
questões da vida econômica 
brasileira: como derrubar ju-

ros ativos e spreads de forma sustentável – e, 
principalmente, “sem voluntarismo”, como 
enfatiza o presidente do Banco Central, Ilan 
Goldfajn, na entrevista de abertura desta edi-
ção. Inúmeros textos são dedicados ao proble-
ma, sabendo-se que há distâncias enormes en-
tre os que enfatizam a importância de reduzir 
os juros e os que justificam a prática de juros 
altos. O que não há dúvida é que taxas elevadas 
dificultam a vida das famílias e das empresas e 
tolhem o papel do crédito como propulsor das 
atividades econômicas. O crédito imobiliário é 
um bom exemplo dessa situação, pois oferece 
uma das menores taxas do mercado brasileiro, 
o que desperta uma demanda firme de mutu-
ários finais e incorporadores.

  Um bom roteiro da redução de juros e sprea-
ds está na Agenda BC + – um abrangente con-
junto de medidas voltadas para a moderniza-
ção e para o aumento da segurança do crédito, 
inclusive do crédito imobiliário. A agenda do 
BC deveria ser lida com atenção e defendida 
pelos que precisam de financiamento para 
investir e para consumir. Ela parte de outro 
dos maiores desafios da vida brasileira: pro-
piciar educação financeira para a população.
  Artigos, reportagens e entrevistas publicados 
nesta edição abordam a questão dos juros. O 
ex-presidente do BC, Gustavo Loyola, enfatiza 
os aspectos institucionais relacionados à que-

da do juro. O articulista Celso Martone mostra 
como a voracidade do governo limita a capta-
ção de recursos pelos bancos. O economista 
Marcelo Gazzano nota que desde a gestão Ar-
mínio Fraga no BC o spread não era enfrentado 
como agora. Os presidentes da Confederação 
Nacional das Instituições Financeiras (CNF), 
Sergio Rial, e da Caixa Econômica Federal 
(CEF), Nelson Souza, revelam como os bancos 
avaliam a questão. E o jornalista Danilo Vivan 
trata das condições oferecidas aos mutuários 
em países onde a relação crédito imobiliário/
PIB é superior à do Brasil.

  O aperfeiçoamento do crédito imobiliário é 
objeto de grandes esforços da Abecip, como se 
viu no seminário A modernização do cré-
dito imobiliário, promovido em maio pela 
entidade, que assegurou um amplo debate so-
bre o setor e sobre uma das peças-chave para o 
funding: a Letra Imobiliária Garantida (LIG), 
que ampliará a integração entre o mercado 
imobiliário e o mercado de capitais. O articu-
lista Teotonio Costa Rezende trata da seguran-
ça jurídica dos financiamentos à construção.

  Na seção Imóveis Corporativos, a presiden-
te da Cushman&Wakefield, Celina Antunes, 
mostra a reação em curso no mercado paulis-
tano. Afinal, o presidente da Abecip, Gilberto 
Duarte de Abreu Filho, analisa o futuro do 
crédito imobiliário e enfatiza a importância 
de diminuir o peso do Estado no mercado de 
empréstimos. 
 

   Os editores 

DESAFIOS
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Oti mismo
Octavio de Lazari Junior assumiu, em mar-
ço de 2018, a presidência do Bradesco. Ele 
presidiu a Abecip entre 2012 e 2015, perío-
do de forte expansão do crédito imobiliário. 
Em entrevistas recentes à imprensa, Lazari 
tem se mostrado otimista com a retomada 
do crescimento. Ao jornal Folha de S.Paulo, 
comentando o ambiente de incertezas pro-
vocado pelas eleições deste ano, afirmou: 
“Haverá tendência de continuidade das bo-
as práticas de gestão. Parece que a agenda 
está dada efetivamente, continuar neste 
caminho será mais fácil do que mudar tudo”.

NOTAS&FATOS

Alienação fi duciária em pauta

Amplamente considerado como um dos mais importantes avanços 
institucionais do sistema bancário brasileiro das últimas décadas, o 
instituto da alienação fiduciária de bem imóvel voltou a ser motivo 
de preocupação neste ano. A instauração pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) de procedimento para julgamento em plenário da 
constitucionalidade da alienação fiduciária colocou todo o merca-
do na expectativa quanto ao resultado.

De maneira até surpreendente – pois não se esperava 
grandes avanços no período pré-eleitoral –, a Câmara 
aprovou no início de junho, com modificações, o Projeto 
de Lei 1220/15 do deputado Celso Russomanno (PRB-
-SP), que disciplina os valores a receber pelo mutuário na 
desistência da compra de imóvel. O texto vai ao Senado 
e, se houver modificações, voltará à Câmara.

Distrato avança Abecip, mérito reconhecido

Em assembleia realizada em Londres no final de junho, a International 
Real Estate Society (Ires) conferiu à Abecip o prêmio "corporate real 
estate award" for “outstanding leadership on the international level in 
support of real estate research and education". Ou seja, pelo apoio da 
Abecip às atividades de pesquisa e educação desenvolvidas pelo braço 
latino-americano da Ires, a Lares. A láurea será entregue em setembro, 
em reunião da Lares, segundo a ex-presidente da Ires e da Lares, Eliane 
Monetti, professora do núcleo de real estate da Poli-USP.

Por Marcos Garcia de Oliveira
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Registro eletrônico

Críti cas ao FGTS

O presidente da Abecip, Gil-
berto de Abreu Duarte Filho, 
e o diretor executivo, Filipe 
Pontual, visitaram em maio o 
presidente da Associação dos 
Registradores Imobiliários de 
São Paulo (Arisp), Francisco 
Raymundo. O objetivo foi apro-
fundar as discussões sobre o 
registro eletrônico dos contra-
tos de financiamento imobiliá-
rio e homogeneizar as regras.

O presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Nelson Antônio 
de Souza, acredita que as críti-
cas ao FGTS perderam sentido. 
Com a queda dos juros, a esta-
bilização da economia e pers-
pectiva de novo ciclo de cresci-
mento, além do rateio de 50% 
da rentabilidade, “já é possível 
construir uma nova pauta para 
esse debate”, enfatizou.

Covered bonds

A Abecip esteve presente na reunião ple-
nária do European Covered Bond Council 
(ECBC) realizada em abril em Vancouver, 
no Canadá. O evento, segundo o diretor 
executivo da entidade, Filipe Pontual, foi 
voltado para emissores não europeus de 
covered bonds (CBs), que puderam co-
nhecer os mais recentes desdobramentos 
da legislação europeia sobre o tema e as 
perspectivas do mercado.

Novas diretrizes

Recentemente, a União Europeia 
(UE) publicou diretrizes sobre os 
CBs, que, após debates, deverão 
gerar leis em toda a área a partir de 
2019. O objetivo é que papéis com 
as características descritas, emiti-
dos por instituições não europeias, 
possam ser aceitos naquele conti-
nente. A iniciativa, explica Pontual, 
amplia o universo de investidores 
que poderão comprar as LIGs brasi-
leiras, sem abrir mão dos benefícios 
oferecidos pelo mercado de capi-
tais e pelas instituições bancárias 
da Europa.
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ENTREVISTA
ILAN GOLDFAJN

O crédito imobiliário
tem tudo para crescer,
mas em ritmo
semelhante ao da
retomada econômica

JUROS E   SPREADS
MEDIDAS PARA A REDUÇÃO DE

Ilan Goldfajn
Presidente do 
Banco Central
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Por Fábio Pahim Jr. *

Com juros mais baixos e na medida da retoma-
da da economia, “o crédito imobiliário tem 
tudo para se recuperar”, afirma o presidente 
do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn. O juro 
básico de 6,5% ao ano é o menor da história e 

ajuda o crescimento da economia e do crédito. Além disso, 
o BC dá ênfase especial ao mercado de capitais como pro-
vedor de funding para a habitação, o que foi estimulado pela 
regulamentação das Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), 
cujas primeiras emissões deverão ocorrer ainda neste ano.

Com as políticas monetária e cambial em ordem, o BC 
continuou a mirar o longo prazo, mesmo em meio às ten-
sões econômicas agravadas pela greve dos transporta-
dores. Os radares do BC estão voltados para o aumen-
to da eficiência do Sistema Financeiro Nacional (SFN).  
 
O caminho escolhido é transparente e suas grandes linhas 
estão no site do BC, atualizadas com rapidez. Trata-se de 
um conjunto de objetivos de curto, médio e longo prazos 
explicitados na Agenda BC +, que inclui a queda dos spre-
ads (diferença entre o custo de captação e o custo de apli-
cação) e a modernização das regras financeiras. Para que a 
queda “sem voluntarismo” dos juros e dos spreads ganhe 
velocidade, “são necessárias medidas estruturais”, afir-
mou Goldfajn nesta entrevista à REVISTA DO SFI, numa 
segunda-feira marcada pelo som do buzinaço de perueiros 
na Avenida Paulista.

Deixando de lado a conjuntura complexa, a entrevista tratou 
das questões de longo prazo e dos fundamentos das políti-
cas monetária e de crédito. O cerne da política oficial está 
nos objetivos declarados da agenda do BC: alcançar Mais 
Cidadania Financeira, Legislação Mais Moderna, SFN Mais 
Eficiente e Crédito Mais Barato. 

O primeiro dos objetivos é aumentar o nível de educação 
financeira da população. Parece evidente que alcançar esse 
propósito facilitará a execução de toda a agenda, incluindo os 
resultados sobre juros e spreads ao sugerir – sem explicitar 

– aos tomadores avaliar com cuidado antes de contratar as 
linhas de maior custo e onde a inadimplência é mais elevada.  

Diminuir o custo do crédito para o tomador final, reduzir o 
nível de inadimplência, aumentar a competitividade e a fle-
xibilidade na concessão de crédito, estimular a alocação mais 
eficiente do crédito e rever a operacionalização do compulsó-
rio estão entre os principais instrumentos para modernizar o 
crédito. Uma parte da agenda, inclusive em itens críticos, co-
mo a diminuição do compulsório, já avançou. Medidas como 
o cadastro positivo dependiam do Congresso, o que pode ser 
um complicador em ano eleitoral. Seria temerário, portanto, 
esperar resultados expressivos no curto prazo. 

Para o crédito imobiliário, Goldfajn enfatiza a relevância 
do aumento do crédito livre, abrindo espaço para uma re-
dução do peso relativo do crédito direcionado e dos subsí-
dios cruzados. A Letra Imobiliária Garantida (LIG), versão 
brasileira dos covered bonds, faz parte dessa política: “A LIG 
é um arcabouço extremamente importante”, enfatizou o 
presidente do BC. “Esperamos que dentro de alguns meses 
os bancos comecem a emitir”.

  A ampliação dos instrumentos de mercado para financiar o 
setor imobiliário não significa enfraquecimento do crédito 
direcionado baseado nos recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). Trata-se, disse Goldfajn sobre o 
Fundo, de “um mecanismo imaginado na época (em que o 
crédito imobiliário era incipiente)”. Hoje, explica, “temos 
de olhar para o mercado de capitais”. Não há, “no momen-
to”, mudanças no FGTS. “É tema para o longo prazo”.

 A seguir, os principais tópicos abordados na entrevista:

REVISTA DO SFI – A política monetária reduziu a in-
flação a menos de 3% ao ano e o juro básico para 6,5% 
ao ano, mas a queda dos juros ativos é bem mais lenta, 
o que atrasa a demanda por crédito. Em que medida 
a Agenda BC + terá um efeito mais forte sobre o cus-
to do crédito?

D
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U
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ÃO

JUROS E   SPREADS
MEDIDAS PARA A REDUÇÃO DE
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ILAN GOLDFAJN  – A queda das taxas ativas vai na mes-
ma direção da queda da taxa básica. Não foi muito diferen-
te, agora, do que ocorreu em outros momentos de redução 
da taxa básica. Cai o juro, caem os spreads, mas, para que 
a velocidade da queda seja maior, são necessárias medidas 
estruturais. Por isso instituímos a Agenda BC +, para re-
duzir custos. Que tipo de custos queremos atacar? Altos 
custos operacionais, estímulo à concorrência, melhora de 
garantias, entre outros. A intensidade da queda dos juros é 
comparável com as anteriores. Agimos de forma estrutural, 
sem voluntarismo.

Gostaria de ouvir uma avaliação sua sobre as várias 
medidas da Agenda BC +. Pode-se dizer que o cadas-
tro positivo é um item crucial dessa agenda?

IG –  Temos mudança nas garantias, nos ônus e gravames, 
nos mercados eletrônicos, nas duplicatas eletrônicas; o ca-
dastro positivo está sendo votado na Câmara de Deputados, 
haverá o mercado de Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), 
medidas de estímulo à competição, crédito rotativo, a Fe-
braban (Federação Brasileira de Bancos) mexeu no cheque 
especial. É a linha desejada.

Atribui ênfase especial a algum dos itens?

IG –  Todos os itens da Agenda BC + são relevantes. Edu-
cação, depósitos compulsórios, concorrência, na linha da 
redução de custos.

Como avalia o crédito direcionado em geral e a pers-
pectiva de que ele se torne cada vez menos impor-
tante, a começar pela redução dos desembolsos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES)?

IG –  O crédito direcionado acaba sendo a meia entra-
da, um subsídio cruzado. A criação da Taxa de Longo 
Prazo (TLP) no BNDES foi muito importante para en-
frentar o desafio.

Rediscutir o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), mecanismo de poupança compulsória 
que tem grande importância para a área imobiliária, 
seria um caminho?

IG –  O FGTS tem uma importância histórica. Criado em 
uma época onde os mercados financeiros e de capitais no 
Brasil eram ainda muito incipientes, este foi um mecanis-
mo encontrado para promover o acúmulo de recursos pa-
ra o financiamento de obras necessárias de infraestrutura. 
Apesar de grandes mudanças desde então, nosso mercado 
de capitais ainda é pequeno em comparação com as nos-
sas necessidades. É preciso incentivar o desenvolvimento 

UMA AÇÃO IMPORTANTE
FOI A MODERNIZAÇÃO DA
TAXA DE REMUNERAÇÃO
DO BNDES, COM A
CRIAÇÃO DA TLP, POIS
ELA PROPICIA
MAIOR POTÊNCIA À
POLÍTICA MONETÁRIA E
REFORÇA A QUEDA DA
TAXA DE JUROS ESTRUTURAL”

FOI O AUMENTO DAS 
EMISSÕES NO MERCADO 
DE CAPITAIS  EM 2017

91%

do mercado de capitais no Brasil. Nesse sentido, uma ação 
importante foi a modernização da taxa de remuneração 
do BNDES, com a criação da TLP. Além de proporcionar 
maior potência à política monetária e reforçar a queda da 
taxa de juros estrutural, por ser uma taxa de mercado, a 
TLP incentiva o financiamento privado de longo prazo e o 
desenvolvimento do mercado de capitais. No ano passado, 
a captação no mercado de capitais cresceu 91%, represen-
tando uma fonte alternativa e mais barata de financiamen-
to às empresas. Acredito que é nessa linha, de estimular a 
entrada de financiamento privado de longo prazo, que de-
vemos prosseguir.

Vê mudanças no FGTS?
IG –No momento, não. É tema para o longo prazo.

Qual a importância da queda do compulsório que 
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incide sobre as cadernetas de poupança, já há efeitos 
perceptíveis no mercado?

IG –     Parte dos efeitos é de longo prazo, está ocorrendo 
na medida certa. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas as 
medidas são estruturais. 

Como vê a redução dos spreads bancários?

IG – A tendência é de queda, apesar dos altos e baixos no 
curto prazo. 

 É previsível um impacto de prováveis altas do juro 
básico norte-americano sobre o Brasil e a política 
do Banco Central?

IG – O fluxo de recursos para os Estados Unidos mudou o 
custo de capital e tem impacto no mundo todo.

Para o Brasil, levou à manutenção da taxa básica em 
6,5%, e não nos 6,25% esperados...

Se as condições mudaram, as coisas mudam também. As ta-
xas atuais são um estímulo à economia. As altas do juro dos 
Estados Unidos já estão incorporadas. As coisas vão mudan-
do na medida do possível. Se as coisas ocorrerem conforme 
o esperado nas condições atuais, a taxa básica no País deve 
se manter nas próximas reuniões (do Copom).

O custo dos credit default swaps (CDS) para o Brasil 
aumentou um pouco nas últimas semanas, passou dos 
200 pontos, no momento desta entrevista está nos 190 
pontos, pode-se falar em luz amarela?

IG – O CDS está na faixa baixa. Chegou a 500 pontos, caiu 
para 150 pontos, então 190 pontos é uma flutuação razoável. 

O crédito começa a reagir, mas é um processo muito 
lento. Quais as expectativas do BC?

IG –A retomada é compatível com o ritmo da economia. 
A progressão é razoável, o crédito tem tudo para crescer, 
mas precisa contar com o mercado de capitais melhorando. 

Ou seja, trata-se da chegada da Letra Imobiliária Ga-
rantida (LIG)? Ela poderá ter um mercado semelhan-
te ao dos títulos do Tesouro, como em outros países?

IG –A LIG é um arcabouço extremamente importante. Es-
peramos que dentro de alguns meses os bancos comecem 
a emitir. Ela tende a ganhar espaço de forma complemen-
tar em relação a outras fontes de financiamento. Não será 
comparável a títulos do Tesouro, mas comparável ao que 
ocorre no mercado de capitais internacional com os cove-

AO ANO É A MENOR 
TAXA DO JURO BÁSICO DA 
HISTÓRIA BRASILEIRA

6,5%

TEMOS MUDANÇAS NAS
GARANTIAS, NOS ÔNUS E
GRAVAMES, MERCADOS
ELETRÔNICOS, DUPLICATAS
ELETRÔNICAS, O CADASTRO
POSITIVO ESTÁ SENDO
VOTADO NA CÂMARA,
HAVERÁ O MERCADO DE
LIGS, MEDIDAS DE ESTÍMULO
À COMPETIÇÃO, ENTRE OUTRAS” 

red bonds, ou seja, com papéis cujo lastro é hipotecário.  

A alienação fiduciária de bem imóvel tem sido con-
testada, o que ameaça a segurança jurídica no setor 
imobiliário. Como vê o problema?

IG –É preciso manter as conquistas do passado. A LIG aju-
dará no processo de redução das incertezas institucionais.

Como vê a retomada do crédito imobiliário, que tem 
sido mais lenta do que se desejaria?

IG –O crédito imobiliário tem tudo para melhorar, de acor-
do com o conjunto da economia, tem tudo para crescer jun-
to, tudo para voltar.  

*Fabio Pahim Jr. é jornalista



14 REVISTA DO SFI

MERCADO
CONFIANÇA NO APRIMORAMENTO DO

ENTREVISTA
NELSON ANTÔNIO DE SOUZA

O presidente da Caixa, Nelson 
Antônio de Souza, fala sobre a 
redução de juros e spreads e do 
investimento em tecnologia para 
fortalecer o crédito imobiliário

Por Marcos Garcia de Oliveira (*)

ACaixa Econômica Federal (CEF) é o principal 
agente do crédito imobiliário no País, além de 
gestora do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Em 2017, concedeu financiamentos 
à moradia de R$ 86 bilhões e registrou um lucro 

líquido contábil de R$ 12,5 bilhões. Com recursos do FGTS, é o 
grande agente da habitação social. A partir desses números e da 
importância do papel da CEF para o financiamento à moradia 
no País é que a política da CEF acaba sendo relevante para a in-
dústria da construção civil, uma das grandes contribuintes da 
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). As linhas gerais dessa 
política e dos seus objetivos são tratadas pelo novo Presidente 
da CEF, Nelson Antônio de Souza. Ele afirma que a CEF está 
empenhada na redução do spread bancário e adotou diversas 
medidas para melhorar as condições do crédito imobiliário, 
entre as quais a redução das taxas de juros dos financiamentos 
com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE). Souza, que ocupava a Vice-Presidência de Habitação 
do banco, assumiu a presidência no início de abril de 2018, em 
substituição a Gilberto Occhi, que deixou a CEF para assumir 
o Ministério da Saúde. Na Caixa desde 1979, Nelson Souza já 
havia ocupado os cargos de diretor executivo de Gestão de 
Pessoas, chefe de gabinete da Presidência e superintendente 
nacional da região Nordeste e do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). Em 2014, assumiu a Presidência do Banco 
do Nordeste (BNB) e, em agosto de 2015, tomou posse como 
Vice-Presidente de Habitação da Caixa.

 Para ele, enquanto banco público, a Caixa deve pautar sua 
atuação em alinhamento com as diretrizes estratégicas do go-
verno federal, direcionando suas ações de forma a contribuir 
para a melhoria dos indicadores econômicos e sociais do País. 
“A Caixa pauta suas ações no compromisso com o Brasil”, afir-
ma. Constatando que a busca de redução do spread bancário 
é uma das principais demandas atuais da sociedade, observa 
que essa política tem na Agenda BC +, que vem sendo desen-
volvida pelo Banco Central, um grande aliado. “Uma agenda 
que prima pela cidadania financeira, por tornar o Sistema 
Financeiro Nacional mais eficiente, por uma legislação mais 
moderna e por tornar o crédito mais barato”, diz ele, acres-
centando: “Com certeza tem um grande compromisso com a 
sociedade brasileira e contribuirá de forma significativa para 
que todos os bancos possam atuar de forma mais consistente 
e segura, possibilitando, dessa maneira, dentro de um cenário 
macroeconômico de estabilidade, um melhor relacionamento 
dos bancos com seus clientes não somente no tocante ao cré-
dito, mas de forma mais completa e duradoura”.

  O Presidente da Caixa destaca, em especial, o projeto de 
criação do cadastro positivo, que no início de junho estava 
em fase final de discussão no plenário da Câmara. Para ele, 
quando consideramos comportamentos positivos do clien-
te com relação ao crédito, ponderando de forma consistente 
esses indicadores, um novo ciclo poderá ser inaugurado no 
sistema financeiro do País, tendo em vista a valoração dos 
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MERCADO

Nelson Antônio de Souza
A CEF está empenhada  

em reduzir o spread
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bons pagadores e isso, com certeza, possibilitará mais con-
fiança na relação de consumo. Enquanto “a insegurança na 
relação de consumo encarece os serviços, a confiança pode 
reduzir seus preços”, avalia. Com relação ao futuro do mer-
cado imobiliário no Brasil, Nelson Souza lembra que o País 
tem hoje um déficit de mais de 6 milhões de moradias e há 
mais de 12 milhões de famílias pagando aluguel. “Do total 
do déficit urbano, mais de 55% são caracterizados por ônus 
excessivo, ou seja, as famílias pagam muito mais do que sua 
capacidade de pagamento mensal”. As carências abrem 
oportunidades. Ante o déficit de habitação, o crédito imobi-
liário precisa visualizar oportunidades de criar e estabelecer 
novas maneiras de financiar as demandas. Além, é claro, de 
atender às novas tendências de soluções de moradia que a 
atualidade apresenta.

 
As maiores oportunidades de negócio, segundo Souza, se 

concentram no mercado de habitação social. O déficit de ha-
bitações está concentrado na proporção de 93% nas famílias 
com renda de até no máximo cinco salários mínimos e 83% 
desse déficit está nas famílias com no máximo três salários 
mínimos de renda. “Essa constatação por si só já nos permite 
visualizar o mercado de habitação social, que precisa de um 
atendimento diferenciado pelo governo e também da com-
petência e inovação empresarial, pois se a equação financeira 
para obter o equilíbrio dos investimentos pode ser um obstá-
culo, a quantidade que oportuniza a produção em escala pode 
ser um x a ser considerado nessa equação”, afirma.

A CEF dispõe, para este ano, de um orçamento inicial para 
o crédito imobiliário da ordem de R$ 85 bilhões e acredita que 

a totalidade dos recursos será aplicada, de modo a manter as 
operações nos níveis de 2017. “Precisamos administrar o ca-
pital sempre em linha com nossa política e estratégia de cré-
dito e a capitalização favorecida pelo aumento do lucro, com 
certeza, possibilita um melhor equilíbrio e oportunidades de 
realizações dos negócios para o banco”, esclarece.

A perspectiva de captação de funding por meio da Letra 
Imobiliária Garantida (LIG) é comemorada por Souza. “Com 
certeza a LIG poderá trazer novas e promissoras oportunida-
des de negócios para o mercado imobiliário do nosso País e 
a Caixa está preparada para atuar de forma consistente com 
esse novo instrumento de captação, pois faz parte do seu prin-
cipal negócio que é o mercado imobiliário”, diz ele.

Na estratégia da CEF de estar em linha com as demandas 
do mercado e com a evolução macroeconômica, a instituição 
está ampliando seus investimentos em tecnologia. Como diz 
Souza: “Acreditamos que esse futuro já acontece em nosso 
dia a dia. É irreversível a política de novas aplicações da tec-
nologia no atendimento dos clientes”. A digitalização das 
operações é parte relevante desse processo. O grande projeto 
nessa direção é a criação da Caixa Imóveis, que nasceu com 
o propósito de transformar radicalmente a maneira como a 
instituição concede crédito imobiliário. “A fase piloto já está 
bem adiantada e o projeto prevê a expansão para todo País 
ainda este ano. Queremos realizar o sonho da casa própria 
de forma digital, melhorando radicalmente a experiência dos 
nossos clientes”, conclui Nelson Souza.   

(*) Marcos Garcia de Oliveira é jornalista.

A LIG TRARÁ
NOVAS E
PROMISSORAS
OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS
NO MERCADO
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JUROS    E  SPREADS
Por Fábio Pahim Jr. (*)

Há um esforço coordenado do BC e 
de agentes econômicos para a redução 
sustentável de juros e spreads 

Num ambiente econômico imprevisível, em 
que crescem os riscos políticos, econômi-
cos e sociais – como se viu em fins do pri-
meiro semestre, quando a greve de trans-
portes quase paralisou o País, abalou mer-

cados de risco como os de ações e de câmbio e derrubou 
as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2018 
e de 2019 –, persiste o debate sobre como derrubar juros 
ativos e spreads (diferença entre o custo de aplicação e o 
custo de captação) no País, que estão entre os mais altos 
do mundo. Na média de abril, no crédito livre, as pesso-
as jurídicas pagaram juros anuais de 20,8% e as físicas, de 
56,8%, segundo nota à Imprensa do Banco Central (BC).

Derrubar taxas em tempos de incerteza é tarefa hercúlea 
e de resultados lentos. Mas os obstáculos começam a ser 
enfrentados por governo, empresas e até instituições fi-
nanceiras. Privilegia-se o método para atingir os resultados 
almejados. A questão é de tal magnitude, que muitos bancos 
já proclamam que taxas por demais elevadas são um empe-
cilho para os negócios. O aumento da captação de recursos 
para empresas via debêntures e outros papéis, que cresceu 
expressivamente no primeiro semestre, foi sinal de que o 

CAPA
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POLÍTICOS POPULISTAS
JÁ SE MOSTRARAM
FAVORÁVEIS À INTERVENÇÃO
NAS TAXAS DE JUROS,
SEM LEVAR EM CONTA
OS CUSTOS PARA 
TODA A SOCIEDADE
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crédito, nos moldes hoje praticados, nem sempre é atrativo 
para bons pagadores, para clientes que precisam de recur-
sos para investir e expandir seus negócios ou para famílias 
que querem consumir. Quanto mais alto o juro, menor é o 
crédito e maior a inadimplência. Ao reavaliar suas políticas 
de juros, os bancos podem entrar em sintonia afinada com 
os clientes. É uma política a ser considerada em horas difí-
ceis, como as atuais. 

 
 Afinal, está marcado para outubro um embate entre popu-

listas, que já se mostraram a favor de intervencionismo nas 
taxas de juros, e reformistas, mais próximos do mercado. Os 
resultados do populismo são bem conhecidos – recessão e 
inflação –, mas muitos eleitores parecem desconhecer que, 
sem o ajuste do Estado, a economia estará condenada a piorar 
e o futuro ficará comprometido. Ou seja, os eleitores terão de 
escolher entre candidatos comprometidos com o equilíbrio 
macroeconômico e aqueles com propostas demagógicas, al-
gumas de viés autoritário. Estas, vindas justamente de pré-
-candidatos com índices vistosos em pesquisas. A incerteza 
só não é maior, hoje, dado o peso dos indecisos.

  

A ORIGEM DO JURO ALTO
 

Os juros altos fazem parte da história brasileira e também 
são parte de um conjunto de anomalias econômicas em que 
o excesso de Estado tem peso elevado. Pesquisa recente do 
professor Carlos Antonio Rocca, que dirige o Centro de Es-
tudos de Mercado de Capitais, revelou que famílias e em-
presas pouparam 21,87% do PIB em 2017, enquanto o Estado 
despoupou 6,99% do PIB, o que provocou a redução da taxa 
de investimento. Como estima Rocca, para cobrir o excesso 
de gastos, inclusive o custo de rolagem de uma dívida públi-
ca que chega aos 76% do PIB, muito acima do razoável para 
países emergentes, o Estado ficou com mais de 72% dos re-
cursos captados pelo sistema bancário, perdendo capacidade 
de cumprir obrigações básicas. 

 Discriminação     2015   2016   2017   Média dos 3 anos 

Custo de captação     7,72   8,15   7,50   7,79

 Inadimplência     3,94   4,77   4,88   4,53 

 Despesas administrativas    2,81   3,00   3,26   3,02 

 Tributos e FGC     2,61   2,82   2,82   2,75

 Margem financeira do ICC    1,82   1,78   1,79   1,80

ICC médio ajustado (1 + 2 + 3 + 4 + 5)  18,91   20,52   20,26   19,90

Fonte: Relatório de Economia Bancária do BC

Decomposição do ICC médio ajustado                                          (em pontos porcentuais)

O vulto dos recursos carreados para o Estado que precisa 
financiar despesas crescentes, notadamente com as previ-
dências dos servidores e do INSS, limita a oferta de crédito 
para o setor privado. Nesta edição da Revista do SFI, o pro-
fessor Celso Martone nota que “a principal causa do juro 
real elevado no País é o imenso crowding out realizado pelo 
setor público para financiar o déficit fiscal no mercado de 
capitais”, explicando: “Mais de 60% da poupança financeira 
nacional tem sido destinada ao financiamento do governo 
nos últimos anos”.

O BC AGE
 O BC divulgou em meados de junho o Indicador do Custo do 
Crédito (ICC), em que indica os principais itens responsáveis 
pelos juros e os spreads elevados (ver tabela 1).
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De fato, o Banco Central tomou a dianteira no combate 
a juros e a spreads, “sem voluntarismo”, como enfatizou 
o presidente do BC, Ilan Goldfajn, em entrevista publica-
da nesta edição da Revista do SFI. O economista Marce-
lo Gazzano, da A.C.Pastore&Associados, notou que essa 
política começou em 1999, na gestão Armínio Fraga, mas 
não teve sequência. Só na gestão Goldfajn a Agenda BC + 
(Tabela 2) mostra que é possível agir com base num con-
junto de propostas bem encadeadas, algumas já transfor-
madas em medidas concretas. Essas medidas foram deta-
lhadas pelo diretor de Política Monetária do BC, Reinaldo 
Le Grazie, no 6º Seminário Abecip (ver matéria à pág 34). 
Elas incluem redução de compulsórios, registro eletrô-
nico de duplicatas, eliminação de incertezas, tais como 
a correção dos depósitos de poupança do tempo dos pla-
nos econômicos heterodoxos, segurança jurídica, solução 
para os distratos ( já aprovada pela Câmara dos Deputa-
dos) e cadastro positivo, em fase de análise legislativa.

O compulsório sobre as cadernetas já foi reduzido e poderá 
cair mais. Ao propiciar liquidez, a queda favorece a redução 
de juros nos mercados de crédito imobiliário direcionado e 
livre. As grandes instituições que concedem empréstimos 
à habitação, a começar de Caixa Econômica Federal (CEF), 
Itaú, Bradesco e Santander, já mexeram em suas tabelas, 
oferecendo linhas de custo inferior ao de 2017 e mesmo do 
início de 2018. O crédito imobiliário, que já é uma das ope-
rações com menores custos, tende a ficar mais atrativo para 
os tomadores. 

A Agenda BC +, abordada em inúmeros textos desta edi-
ção, já pode ser considerada positiva, seja porque as taxas 
estão caindo em velocidade compatível com a de outros mo-
mentos de redução dos juros, como enfatiza Goldfajn, seja 
porque permitiu dar visibilidade e transparência ao debate 
sobre os juros. 

Até instituições em que predominam os tomadores de cré-
dito, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
entendem que, em parte, o juro alto tem como componente 
importante o excesso de Estado tomador de recursos. Em 
meados de maio, quando o BC manteve o juro básico em 
6,5% ao ano, o presidente da CNI, Robson Andrade, admitiu 
que um corte maior dos juros depende de equilíbrio fiscal, 
afirmando: “É preciso persistir nas medidas de ajuste fis-
cal que assegurem a estabilidade econômica. Isso permiti-
rá a manutenção dos juros baixos por um longo período”.

 Ante o vulto dos riscos, a discussão sobre os juros não terá 
efeitos rápidos – e é mesmo recomendável que a queda das 
taxas seja, antes de tudo, sustentável. Tomadores carentes de 
educação financeira não incluída no currículo da maioria das 
escolas do País poderão ajudar, se privilegiarem o endivida-
mento consciente. Mas o problema de juros e spreads altos 
não será eliminado, se o for, tão cedo, por melhor que seja o 
método de combate e a percepção do quanto ele constrange 
a retomada do crescimento econômico.   

(*) Fábio Pahim Jr. é jornalista.

Os itens da Agenda BC +     

 Criação da Taxa de Longo Prazo (TLP)     

Simplifi car as regras dos recolhimentos compulsórios  

Cadastro positi vo                                                 

Regulamentar a Letra Imobiliária Garanti da (LIG)   

Revisão do sistema de cartão de crédito                        

Esti mular agenda estruturante para redução do spread bancário                                                                  

Depósitos voluntários                                              

Registros eletrônicos de garanti a                                     

Redução de compulsório                                        

Alteração da metodologia de apuração da Taxa Referencial (TR)                                                                                   

Nova sistemáti ca de cálculo da TJLP                           

Estado

OK

OK

Na Câmara

Avançou

OK

Em curso

Em curso

OK

Em curso

OK

OK

Como o BC quer reduzir juros

Fonte: site do Banco Central (13/6)
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O sistema fi nanceiro atuou como bússola 
da economia no período de desaceleraçãoJUROS BANCÁRIOS
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Por Sérgio Rial (*)

Qualquer discussão sobre o quadro econômi-
co do Brasil deve ter como ponto de partida 
o fato de que estamos melhores hoje do que 
nos últimos três anos. Vivemos uma reali-
dade de infl ação baixa, Selic a 6,5% e PIB em 

crescimento. O que não nos impede de ter pressa, conscien-
tes de que o ritmo desse avanço ainda está muito aquém do 
queremos e do que precisamos como País. O sistema fi nan-
ceiro atuou como uma importante bússola para a economia 
nacional no período de desaceleração. Não só por impedir que 
o cenário se tornasse ainda pior, mas por sua participação ati-
va no processo de equacionamento do crédito, em especial o 
corporativo. Se podemos apontar um lado alentador na crise, 
foi o fato de grande parte de nossas grandes empresas terem 
saneado seus balanços, de modo a sobreviver às turbulências 
e emergir até mesmo mais fortes. Estamos hoje em um Brasil 
no qual o câmbio sofreu inúmeras alterações e ninguém apon-
tou problema de liquidez ou de estrutura de balanço. Isso é 
algo novo, apesar da crise severa. Nos últimos anos, os bancos 
garantiram os recursos necessários às reestruturações e rene-
gociações das dívidas, assegurando a viabilidade fi nanceira de 
negócios e famílias durante a freada da atividade econômica. 
Neste momento, em que vemos os sinais de retomada na de-
manda por crédito, sobretudo por parte de pessoas físicas e 
de pequenas e médias empresas, a orientação fi nanceira tor-
na-se uma prioridade.

Nesse sentido, é importante observar que essa retomada 
se dá com mais qualidade, com o crescimento mais acele-
rado de modalidades como o crédito imobiliário e o con-
signado, produtos com níveis de taxas mais compatíveis à 
nova realidade da Selic. Os spreads e as taxas de juros ban-
cários já estão em queda, mas esse movimento não é visí-
vel de imediato – da mesma forma que a atividade econô-
mica, como um todo, não reage de pronto à queda da Selic. 

A mudança no mix dos empréstimos, traduzida pelo avanço 
das modalidades de crédito parcelado sobre as linhas rotati-
vas, já representa uma alteração importante na qualidade do 
endividamento – com efeitos talvez ainda mais práticos, ou 
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rápidos, do que os produzidos por cortes lineares e pontuais 
em taxas de linhas específi cas. Apesar dessa evolução, ainda 
é pouco e precisamos fazer mais. 

Um mecanismo importante para a aceleração de uma 
dinâmica mais positiva foi a implementação de regras e da 
autorregulamentação para a cobrança de rotativos do cartão 
de crédito, desde o início deste ano, e do cheque especial, que 
entrou em vigor a partir de 1º de julho. Em ambos os casos, o 
sistema fi nanceiro colaborou intensamente com a autorida-
de monetária na busca de modelos viáveis e de aplicabilidade 
imediata. Não interessa a ninguém que um cliente caia em 
situação de insolvência por utilizar por um período demasia-
damente longo uma linha de crédito de alto custo. Da mesma 
forma, todos ganham na medida em que seja possível ampliar 
as modalidades e reduzir o custo do crédito no País.

Essa agenda positiva, batizada BC+, tem resultado em avan-
ços concretos e sinalizações igualmente importantes. Um 
deles foi a criação da taxa de longo prazo (TLP), que aproxi-
ma os juros dos fi nanciamentos concedidos pelo BNDES aos 
praticados pelo mercado. A medida abre caminho não só para 
que as instituições privadas tenham papel mais ativo no fi nan-
ciamento de longo prazo, mas também para que o mercado de 
capitais volte a ser uma opção. Isso colabora para, inclusive  
reduzir a dependência das empresas aos bancos. 

Para que o movimento de redução dos juros se acelere, en-

tretanto, é fundamental que se fl exibilize cada vez mais o en-
torno regulatório, de modo a estimular a competição no setor 
e dar aos bancos maior liberdade de ação. O alto custo do di-
nheiro, o ainda elevado nível de depósitos compulsórios, o di-
recionamento de recursos, como é o caso do FGTS, são claros 
exemplos de pontos que podem e devem ser revistos. A lista é 
grande  a conjuntura política e econômica do País não colabo-
ra para o enfrentamento de todas as questões, mas o avanço 
é fundamental, se quisermos dar sustentabilidade à retoma-
da da atividade. Nesse sentido, há que se ver com bons olhos, 
por exemplo, a possibilidade concreta de que entre na pauta 
do Congresso a votação do Projeto de Lei 441, viabilizando a 
implantação do cadastro positivo.

Da mesma forma, são esperadas ainda para este ano as pri-
meiras emissões de Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), 
mais um importante instrumento de captação de recursos 
de longo prazo para o fi nanciamento do setor imobiliário. O 
reforço às alternativas de funding para esta modalidade de 
crédito chega em hora oportuna. Com as taxas de juros em 
patamares historicamente baixos, os investidores tendem a 
procurar ativos mais rentáveis, de um lado, e, de outro, é espe-
rada uma elevação na demanda por fi nanciamento imobiliário.
Com a Selic a 6,5% ao ano, muita coisa muda. Vemos hoje, pela 
primeira vez na história recente, bancos privados disputarem 
de fato a oferta de crédito à atividade agrícola, em condições 
mais vantajosas do que as fontes subsidiadas.

Trata-se de um movimento ainda incipiente, mas de escala 
tectônica. E sua desejável continuidade depende do cenário a 
se consolidar no País no segundo semestre deste ano. A fi loso-
fi a econômica escolhida pelo próximo governo falará direta-
mente com a curva de juros de longo prazo, porque o mercado 
atua a partir do momento em que é capaz de ler as variáveis 
futuras. Somente a partir de um cenário eleitoral mais defi -
nido, seremos capazes de fazer o diagnóstico dos juros e da 
infl ação de 2019 em diante. O Brasil de hoje precisa perseguir 
o equilíbrio fi scal e construir um Estado capaz de se fi nanciar 
e prover os serviços que a sociedade demanda. Não podemos 
cair na armadilha de soluções imediatistas para problemas 
complexos e de longo prazo. Não existem medidas viáveis, 
sem a contrapartida de uma fonte fi nanciadora. Até porque o 
Tesouro somos nós, 200 milhões de brasileiros.

Todos desejamos um Brasil melhor, e a perspectiva de um 
novo governo traz a chance de alcançarmos a união necessá-
ria para erguer as bases de um desenvolvimento econômico 
sustentável, após anos de desequilíbrio. E o setor fi nanceiro 
continuará a cumprir a sua missão de contribuir para a melhor 
alocação de recursos entre poupadores e empreendedores, por 
meio da inestimável ferramenta do crédito.   

(*) Sérgio Rial é presidente da Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras (CNF).
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CELSO MARTONE é professor titular da FEA-USP               COLUNISTA

O DESAFIO DO SPREAD

BANCÁRIO
A principal causa do juro real elevado no País é o imenso crowding out 
realizado pelo setor público para fi nanciar o défi cit fi scal

Que o Brasil é recordista mun-
dial em juros reais e spreads 
bancários não é novidade. O 
problema torna-se desafia-
dor, quando se investigam 

as causas disso, porque as respostas não são 
simples nem consensuais. Talvez se concor-
de que a principal causa do juro real elevado 
no País é o imenso crowding out realizado 
pelo setor público, para financiar o déficit 
fiscal no mercado de capitais. Mais de 60% 
da poupança financeira nacional tem sido 
destinada ao financiamento do governo 
nos últimos anos. No conceito das contas 
nacionais, nada menos do que um terço da 
poupança total (da ordem de 18% do PIB) 
tem sido canalizada para cobrir o rombo do 
setor público. Sobra pouco para financiar 
consumo e investimento privado. Além 
disso, mais de 50% do crédito total ao setor 
privado é seletivo ou direcionado, concedi-
do a segmentos definidos com taxas muito 
inferiores às de mercado. 
  
Ao lado dessas distorções de primeira gran-
deza de nosso mercado financeiro (e não 
independente delas) está o problema do 
spread bancário, o mais alto do mundo. Em 
fevereiro de 2017, o presidente do Banco 
Central, Ilan Goldfajn, apresentou dados 
atualizados sobre a composição do spread 
bancário em várias modalidades de crédito, 
reproduzidos no Quadro 1 abaixo. Segun-
do esses dados, cerca de 56% do spread são 
devidos à inadimplência dos tomadores de 

crédito em geral. Ainda que se possa pôr em 
questão tal número, esta é a primeira gran-
de anomalia de nosso mercado financeiro. 
  Por outro lado, o spread médio de todas as 
operações de crédito é de 17,3%, com gran-
de variação entre diferentes modalidades. 
O crédito livre prefixado tem spread de 
35% e o pós-fixado, de 26,2%. O crédito di-
recionado tem spread médio de 4,6%. Esta 
é a segunda grande anomalia do mercado. 
  
O Banco Central tem produzido estatísti-
cas do custo do crédito do ponto de vista do 
mutuário, o chamado Índice das Condições 
de Crédito (ICC). Os dados referentes a 
abril de 2018 estão reproduzidos no Quadro 
2. Novamente aqui, pode-se verificar a gran-
de variação de taxas, especialmente entre o 
segmento livre e o segmento direcionado 
do mercado. Esta é a terceira grande ano-
malia do mercado brasileiro

Num livro hoje clássico, Roland McKinnon 
definiu o conceito de repressão financeira 
para descrever situações em que as taxas 
de juro reais e as taxas de retorno ao in-
vestimento na economia em geral variam 
amplamente entre setores e indivíduos. O 
resultado disso é baixa eficiência na aloca-
ção de recursos e perda de produtividade. 
A incapacidade de gerar aumento contí-
nuo de produtividade no Brasil tem, entre 
suas causas, a enorme dispersão de taxas 
reais de juro e de retorno na economia, 
produzida pela interferência maciça do 

 é professor titular da FEA-USP               

AS CHAMADAS
FINTECHS PODERÃO,
NO LONGO PRAZO,
FAZER AUMENTAR
A COMPETIÇÃO
NA INDÚSTRIA
BANCÁRIA,
FAVORECENDO A
REDUÇÃO DE CUSTOS
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governo no mercado de capitais, a pretex-
to de estimular o crescimento econômico.  

  Algumas iniciativas recentes têm procura-
do reduzir a discriminação no mercado de 
crédito. Uma delas foi a criação da Taxa de 
Longo Prazo (TLP), atrelada ao custo mar-
ginal de recursos do governo, o que deve 
reduzir significativamente os subsídios do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). A melhor gover-
nança corporativa dos bancos federais, das 
empresas estatais e de seus fundos de pen-
são também deve agir no mesmo sentido. 

  No que se refere ao spread bancário, tam-
bém estão em marcha várias iniciativas 
ou inovações financeiras. A ampliação do 
mercado de capitais, por meio de de ins-
trumentos de captação direta das empre-
sas é, sem dúvida, uma delas. As chamadas 
“fintechs” podem, no longo prazo, aumen-
tar a competição na indústria bancária. A 
portabilidade dos instrumentos de crédito 
é uma arma poderosa disponível para os 
clientes. O cadastro positivo de crédito, 
ao lado do cadastro negativo já existente, 
deve produzir melhor alocação de crédito 
e taxas de juro mais baixas. A criação da 
central de custódia de duplicadas mer-
cantis, a chamada duplicata eletrônica, 
melhora a confiança dos bancos na con-
cessão de empréstimos às empresas. O 
aperfeiçoamento da Lei de Recuperação 
Judicial age no mesmo sentido. São peque-

COMPOSIÇÃO DO SPREAD BANCÁRIO
(TAXA MÉDIA 2011-16)

3,8

% AO ANO

CUSTO ADMINISTRATIVO

COMPULSÓRIOS E FGC

INADIMPLȆNCIA

LUCROS E OUTROS 

IMPOSTOS DIRETOS (IR+CSLL)

1,7

55,7

23,3

15,6
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maior ou menor, dependendo de sua estru-
tura. O Brasil não é exceção. Isso se deve a 
um conjunto de características, como bar-
reiras à entrada (e às vezes também à saída), 
as relações de clientela entre o indivíduo e o 
banco, as assimetrias de informação, a efi-
cácia do aparato regulatório, entre outras. 

  As inovações financeiras citadas poderão, 
no devido tempo, aumentar a competição 
no mercado de crédito e reduzir os sprea-
ds em benefício dos usuários do sistema. 
A convivência com uma intensa repressão 
financeira, no sentido de McKinnon, bai-
xa eficiência e produtividade estagnada 
tem sido o maior obstáculo ao crescimen-
to sustentável da economia brasileira. As 
distorções no mercado financeiro têm sua 
parcela de responsabilidade por esse de-
sempenho decepcionante.     

nos, mas importantes avanços na direção 
de um mercado de crédito mais eficiente. 
No caso específico do crédito imobiliá-
rio, as taxas de juro cobradas estão entre 
8,1% ao ano para pessoas físicas e 11,3% 
ao ano para pessoas jurídicas, segundo 
o ICC do Banco Central. Considerando 
que a taxa de inflação está ao redor de 3% 
ao ano, as taxas reais ainda estão entre 5% 
e 8% ao ano, muito elevadas para os pa-
drões mundiais. Aqui também existe espa-
ço para a redução dos spreads bancários.  

  Na análise da intermediação financeira, 
especialmente no segmento bancário, é pre-
ciso considerar que o grau de competição, 
em geral, é menor do que seria desejável. A 
indústria bancária caracteriza-se por um 
regime de competição monopolística, com 
um grau de monopólio (ou de oligopólio) 

A COMPETIÇÃO
IMPERFEITA PROVOCADA
PELA ELEVADA
CONCENTRAÇÃO 
NO SEGMENTO
FINANCEIRO É 
UM DOS FATORES
RELEVANTES QUE
DETERMINAM O
CUSTO DO CRÉDITO

Taxas médias de juro sobre crédito bancário 
(% a.a., abril de 2018)

Segmento livre  34,5

Pessoa jurídica 20,9

Pessoa fí sica 46,9

Direcionado 8,9

Pessoa jurídica 9,1

Pessoa fí sica 8,7

Total 21,5
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SPREADS
EXIGEM SOLUÇÕES DE

LONGO PRAZO
A solução simples e errada é atribuir à concentração bancária  
existente no País a causa maior dos spreads elevados

A  
mídia tem dado destaque à questão dos elevados 
spreads bancários observados no Brasil, quan-
do comparados com o resto do mundo. Infeliz-
mente, o que se tem visto com frequência nesse 
debate é a confirmação da célebre frase do jor-

nalista e crítico norte-americano H. L. Mencken: “Para todo 
problema complexo existe sempre uma solução simples, ele-
gante e completamente errada”.  No caso, a solução simples 
e errada é atribuir à concentração bancária no mercado bra-
sileiro a causa maior dos spreads elevados. Essa causalidade 
não resiste a um mínimo esforço de análise. Basta considerar 
dois aspectos. Em primeiro lugar, a concentração bancária no 
Brasil não difere da observada em países da OCDE (Austrália, 
Canadá, França, Suécia e Holanda), nos quais os spreads são 
substancialmente menores do que os praticados em nosso 
País. Em segundo, os spreads já eram elevados no Brasil mes-
mo quando o mercado apresentava índices de concentração 
menores do que os atuais. Portanto, parece difícil estabelecer 
uma causalidade entre spreads e concentração de mercado 
que contraria observações intertemporais e entre países.  

CRÉDITO

Gustavo Loyola (*)
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 Não bastassem os argumentos an-
teriores, responsabilizar a concentra-

ção bancária pela situação dos spreads 
significa ignorar dezenas de estudos pu-

blicados sobre o tema. A maioria dos estu-
dos elege a inadimplência anomalamente ele-

vada no Brasil como sendo a grande – mas não 
única – vilã responsável pelo particularismo dos 

spreads em terras tupiniquins. Como importantes 
coadjuvantes, são mencionados também como res-

ponsáveis a estrutura tributária e de recolhimentos com-
pulsórios no BC, os custos operacionais elevados asso-
ciados ao ambiente de negócios no País e a existência de 
crédito direcionado e subsidiado no mercado brasileiro. 

  Nesse sentido, o mais recente Relatório de Economia 
Bancária (REB) divulgado pelo BC corrobora tais evidências. 
Com base em dados de 2017, o relatório indica que quase 
40% do spread é explicado pela inadimplência, enquanto 
a margem financeira dos bancos representa apenas 14% do 
spread de crédito. O REB aponta ainda que, embora a con-
centração bancária no Brasil tenha aumentado nos últimos 
anos (o que também ocorreu em muitos países após a crise 
de 2008) e possa ser considerada elevada, não há uma cor-
relação direta entre tal concentração e o spread. Em par-
ticular, o relatório assevera corretamente, e com base em 
estudos empíricos, que maior competição não requer ne-
cessariamente menor nível de concentração no mercado. 

  Outro aspecto que cabe destacar é que, no Brasil, os ban-
cos controlados pelo setor público correspondem grosso 
modo à metade do mercado de crédito.  Não parece crível 
que possa ter havido ao longo de décadas de história uma 
colusão permanente entre os bancos públicos e os bancos 
privados de forma a elevar os spreads a níveis recordes no 

mundo. Ao contrário, o que se viu episodicamente foram 
tentativas voluntaristas de o governo utilizar os bancos 
públicos para baixar o spread “na força bruta”,  que redun-
daram mais tarde em perdas para tais instituições, em de-
corrência principalmente da má precificação do risco de cré-
dito.  Sob o ponto de vista histórico, é razoável cogitar que a 
trajetória de concentração do mercado bancário observada 
nas últimas décadas se deveu, ao menos em parte, à existên-
cia de falhas de mercado, ao gravoso ambiente regulatório e 
à instabilidade macroeconômica. Assim, o grau de concen-
tração bancária hoje existente e os spreads anormalmente 
elevados seriam resultado de causas comuns, não sendo 
um a causa do outro, como asseveram alguns analistas. 

  Por outro lado, vale ressaltar que a própria estrutura dos 
spreads no mercado financeiro brasileiro dá uma informação 
importante, mas frequentemente negligenciada, sobre os 
componentes relevantes da margem cobrada pelos bancos. 
Os tipos de crédito nos quais as garantias são mais efetivas 
exibem margens substancialmente menores do que aqueles 
que não são cobertos por garantias. O crédito consignado 
é bom exemplo de como a efetividade das garantias pode 
contribuir para a redução do custo do crédito. Os financia-
mentos imobiliários cobertos por alienação fiduciária em 
garantia são outro exemplo, assim como os financiamentos 
para aquisição de veículos.  Tal diversidade entre as margens 
nas diferentes modalidades de crédito, infelizmente, aca-
ba tendo pouco destaque no debate público sobre spread, 
já que a mídia costuma salientar mais o custo de linhas de 
curto prazo, como o cheque especial, despidas de quaisquer 
garantias e inadequadas como referência relevante para 
o custo do crédito no País, sob o ponto de vista agregado.

  Nesse contexto, o mérito da adoção de medidas, como 
o cadastro positivo, por exemplo, é o de favorecer simulta-
neamente tanto a queda da inadimplência sistêmica quanto 
a entrada de novos players no mercado, pela redução da assi-
metria de informações, aumentando a resiliência do mercado 
como um todo. Igual efeito positivo existe também em ações 
que buscam fortalecer a execução tempestiva das garantias 
nos contratos de crédito. Da mesma forma, são positivas 
quaisquer outras medidas que contribuam para reduzir o 
custo da intermediação financeira, seja para os incumbentes, 
seja para os entrantes no mercado.    Em conclusão, o que se-
gue necessário para melhorar o funcionamento do mercado 
de crédito é a continuidade das reformas microeconômicas 
que tenham como alvo a redução das distorções que, ao lon-
go de décadas, levaram o spread no Brasil a se diferenciar de 
outros países que mostram índices de concentração iguais 
ou até superiores aos aqui observados.  

 (*) Gustavo Loyola é doutor em Economia pela EPGE/FGV, 
ex-presidente do Banco Central do Brasil e sócio-diretor 
da Tendências  Consultoria Integrada, em São Paulo.
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AVANÇA A AGENDA DE

REDUÇÃO  
DO SPREAD
BANCÁRIO
O histórico do combate ao spread bancário é 
recente, só entrou na agenda em 1999,  
no período Armínio Fraga

CRÉDITO

Por Marcelo Gazzano (*)SPREAD DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIVRE
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OBanco Central (BC) conduziu um longo ciclo 
de queda da taxa de juros, mas o mercado de 
crédito ainda não se recuperou plenamente, 
em especial os empréstimos para as empre-
sas e o financiamento imobiliário. Uma das 

razões para o baixo dinamismo do crédito é o elevado spre-
ad, que em abril estava cinco pontos porcentuais acima do 
verificado no final de 2014, quando a taxa Selic era o dobro 
da atual. Felizmente, uma agenda de redução estrutural do 
spread voltou a fazer parte da lista de prioridades do Banco 
Central. Há nítido avanço nessa agenda, mas o risco é a crise 
política e o próximo governo eleito abortarem a continuida-
de das reformas.

  A literatura empírica encontra diversas razões para o gran-
de diferencial entre as taxas de captação e o empréstimo no 
Brasil. Impostos, inadimplência, subsídios cruzados, baixa 
competitividade e dificuldade jurídica de se reaver o bem 
alienado são os principais fatores a explicar o spread no País.

  
Nosso histórico de combate ao spread é recente. A ques-

tão entrou em discussão, de fato, em 1999, quando o BC era 
dirigido por Armínio Fraga. A primeira medida foi calcular e 
divulgar regularmente o tamanho do spread para evidenciar 
o problema para a sociedade. Nesse período, o BC promoveu 
e produziu diversos estudos para compreender a dinâmica do 
spread no Brasil. A redução do IOF, durante a gestão Fraga, 
contribuiu para a queda do spread, que caiu de cerca de 50% 
em 1999 para 30% em 2002.

  No início da década de 2010, ganhou força uma visão ex-
tremamente intervencionista do Estado. Com o intuito de 
reduzir o custo do crédito, os bancos públicos reduziram a 
taxa de juros visando a estimular a concorrência. Esta inicia-
tiva se mostrou desastrada. A redução dos spreads foi ape-
nas temporária, como pode ser vista no gráfico, e ao final de 
2016 já era quase o dobro do observado em 2011. Além de as 
novas concessões de crédito terem ficado estagnadas no pe-
ríodo de 2010 a 2014, tal política colocou os bancos públicos 
em dificuldades financeiras e agravou a crise fiscal do País. A 
visão equivocada a respeito das razões do alto custo do cré-
dito cobra seu preço até hoje, retardando a recuperação da 
atividade econômica.

 
  Sob o comando do presidente Ilan Goldfajn, o BC voltou 

a atacar o spread. Um dos pilares da Agenda BC + é a redução 
do custo do crédito, apresentando reformas que visam a uma 
queda estrutural do spread bancário.  Duas leis já foram apro-
vadas, mostrando o comprometimento da equipe econômica 
com essa pauta. 

A primeira foi a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) em 
substituição à TJLP, que baliza os empréstimos do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Com isso, as taxas de empréstimos do BNDES passarão a 
refletir as taxas de mercado, reduzindo o subsídio cruzado. 
Outra medida foi a criação da duplicata eletrônica, por meio 
da Lei 13.476/2017, o que aumenta a garantia desses ativos nas 
operações de crédito. Desde que essa lei entrou em vigor, em 
abril de 2017, a taxa de juros dos empréstimos com desconto 
de duplicatas caiu cerca de 10 pontos porcentuais.

  O Banco Central também está aperfeiçoando o cadas-
tro positivo. Haverá uma inversão no status do indivíduo, 
que passará a fazer parte do cadastro, podendo solicitar sua 
exclusão, que é o inverso do que ocorre atualmente. Além 
disso, busca-se incluir informações relativas à adimplência 
de serviços públicos (contas de água e luz, por exemplo). Ao 
aumentar a informação a respeito das condições de cada in-
divíduo, as taxas deverão cair. 

  Em agosto do ano passado, na Revista do SFI, alertei pa-
ra o fato de que os distratos poderiam desestimular a oferta 
de crédito imobiliário. Atenta a isso, a autoridade monetária 
também está buscando melhorias nesse front. No dia 6 de 
junho, foi votado na Câmara dos Deputados um projeto re-
gularizando os distratos. De acordo com o projeto, se houver 
desistência da compra do imóvel, o comprador poderá ficar 
livre de multa, se encontrar um interessado no imóvel. Caso 
contrário, será cobrada uma multa que pode chegar a 50% do 
valor pago pelo comprador.

  Ainda no mercado de crédito habitacional, a regulamen-
tação da Letra Imobiliária Garantida (LIG) – que possui as 
características de um covered bond, destacando-se a existên-
cia de dupla garantia da emissora e de uma carteira de ativos 
–, deve aumentar o funding para o setor, contribuindo para a 
recuperação da construção civil.

  Fica evidente o avanço na agenda de melhorias do Sistema 
Financeiro Nacional. No entanto, não estamos imunes a re-
trocessos. A crise política freou o andamento das reformas, 
o que deve impedir o repasse mais acelerado da queda da ta-
xa Selic para as taxas dos empréstimos. Finalmente, a vitória 
de um governo populista nas eleições do final do ano pode 
trazer de volta uma agenda intervencionista que se mostrou 
claramente equivocada. Devemos ficar de olho e apoiar a 
continuidade das reformas que apontam para um caminho 
de queda estrutural do custo do crédito. 

(*) Marcelo Gazzano é economista da A.C.Pastore&Associados.

FOI DESASTRADA A POLÍTICA DE REDUÇÃO DO CUSTO DO CRÉDITO PELOS
BANCOS PÚBLICOS, QUE FICARAM EM DIFICULDADES FINANCEIRAS
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LIG, avanços em tecnologia e segurança 
jurídica devem ser os vetores da 
retomada do crédito imobiliário

Por Marcos Garcia de Oliveira (*)

Vivendo as demandas da 4ª Revolução Industrial, 
com mudanças tecnológicas e de comportamen-
to radicais, o mercado imobiliário brasileiro che-
ga ao segundo semestre de 2018 ante um quadro 
complexo. Os vetores positivos predominam, 

como a retomada econômica e a gradativa volta da confiança 
de consumidores e investidores, mas alguns sinais preocu-
pam. Além de incertezas conjunturais, como as provenien-
tes do ano eleitoral, será preciso conviver com as ameaças 
à segurança jurídica, pois decisões judiciais trazem à baila 
problemas que já pareciam solucionados. Acima de tudo, os 
cenários traçados pelos especialistas que participaram do 
6º Seminário Abecip – que atraiu um amplo público e reuniu 
representantes de todos os segmentos do mercado para dis-
cutir as perspectivas de modernização do crédito imobiliário 

– mostraram avanços significativos. Ficou evidente o peso do 
crédito imobiliário como fator de alavancagem do mercado 
e do investimento.

 
Como lembrou o presidente da Associação Brasileira das En-
tidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Gilberto 
Duarte de Abreu Filho, o mercado imobiliário brasileiro ope-
ra em linha com a economia. Seus números indicam que vai 
ficando para trás o período mais agudo da crise econômica e 
que a queda dos juros trará dias melhores. Mas “precisamos 
fazer mudanças para avançar”, alerta. 

Os impactos do rápido avanço tecnológico estão trans-
formando valores, destruindo e criando negócios. “To-
dos seremos impactados, leis de Brasília não podem as-

SEMINÁRIO ABECIP

EM PAUTA

MODERNIZAÇÃO
DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
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segurar privilégios e não podemos esperar progresso sem 
mudança”, afirmou. As regras em vigor são do século pas-
sado e já não atendem às necessidades presentes. “Preci-
samos de menos papel e novas tecnologias para avançar; 
precisamos trazer a 4ª Revolução Industrial para o nos-
so negócio e a Abecip terá papel ativo nesse processo”. 

Apoio do BC 
O mercado tem o apoio do Banco Central (BC), enfatizou o 
diretor de Política Monetária, Reinaldo Le Grazie. O BC quer 
incentivar as inovações. O crédito imobiliário, lembrou, tem 
crescido a taxas significativas nos últimos 10 anos, gerando 
empregos e renda, mas depende de fontes de recursos de-

senhadas há meio século. “Para que a relação entre crédito 
imobiliário e PIB avance, será preciso buscar um ambiente 
de negócios moderno, com novas fontes de recursos e ins-
trumentos inovadores”, disse. As iniciativas adotadas pela 
autoridade monetária estão na Agenda BC + e pretendem 
assegurar benefícios sustentáveis à sociedade (ver entrevis-
ta de Ilan Goldfajn à pag 10). “O objetivo é reduzir custos e 
isso inclui a Letra Imobiliária Garantida (LIG), projeto de 
longa maturação que deve ser lançado no mercado em breve, 
permitindo mais funding, mais prazo e custos mais baixos”, 
explicou Le Grazie.

Entre os novos instrumentos colocados à disposição do 
mercado estão os registros eletrônicos – “que oferecem 
mais garantia aos credores e, portanto, custos mais baixos” 
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O PESO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO

•	 2008: 1.87%
•	 2018:	9,46%

•	 2008: 5,21%
•	 2018:	20,31%

•	 OCDE: MÉDIA 2012  - 58% CI/PIB
•	 AMÉRICA	LATINA:	6,77% CI/PPIB

– e o cadastro positivo, objeto de projeto de lei que tramita 
no Congresso – “ferramenta de difusão de informações que 
também contribui para reduzir custos”.  Entre as inovações 
está a duplicata eletrônica – “que cria acesso mais amplo a 
informações sobre duplicatas mercantis, usando tecnologia 
para fazer o mercado de crédito funcionar melhor”, segundo 
Le Grazie – e o enfrentamento dos custos, administrativos. 
“Estamos buscando maior eficiência e menor custo sem pre-
juízo da segurança, com regras mais simples”.

O acordo sobre os planos econômicos – “que reduz a incer-
teza sobre o balanço dos bancos e permite aumentar a oferta 
de crédito” –, a simplificação e a redução do recolhimen-
to compulsório também foram citados como exemplos de 
avanços rumo a um sistema financeiro moderno e eficiente. 
“Temos uma agenda de redução estrutural do depósito com-
pulsório, seguindo uma trilha que vai depender das condições 
conjunturais”.

Da modernização fazem parte medidas voltadas para for-
talecer instituições pequenas e médias, incentivo a fintechs e 
criação das Sociedades de Crédito Direto (para empréstimos 
de até R$ 15 mil), abrindo o ambiente para novos integrantes 
do mercado de crédito. “Há também a portabilidade dos ser-
viços bancários; o acordo BC-Cade, buscando ação coorde-
nada para evitar casos de abuso econômico; a atualização do 
marco punitivo; e as ações de educação financeira, em parce-
ria com instituições privadas, que vêm trazendo resultados 
muito bons”, completou. 

Com medidas assim, disse Le Grazie, o BC trabalha para 
uma redução mais veloz e estrutural dos juros e do spread, já 
em queda desde o segundo semestre de 2016. Avanços na es-
tabilidade econômica e na modernização dos mercados leva-
rão a um mercado de crédito imobiliário mais dinâmico e com 
melhores condições de atender às necessidades da população. 

“O Brasil precisa continuar no caminho dos ajustes e reformas 
para manter a inflação baixa, a queda da taxa de juros estru-
tural e a recuperação sustentável da economia”, concluiu.

Menos juros, mais mercado 
  Se as expectativas se confirmarem, avalia o economista-chefe 
do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, o País poderá do-
brar o crédito imobiliário como proporção do Produto Inter-
no Bruto (PIB) num período entre cinco e 10 anos. A direção 
da política econômica está correta e a economia irá crescer 
ajudada pelo teto de gastos, ajuste para-fiscal, reformas tra-
balhista e sindical, aprovação da nova taxa de juros do BNDES 
(TLP), projetos de concessões e ausência de preços reprimi-
dos. Mas o horizonte não está livre de ameaças. “Com juros 
em alta nos Estados Unidos e volatilidade em aceleração no 
mundo todo, temos um ambiente mais desafiador e as refor-
mas da economia se tornam ainda mais importantes”, alertou. 

  Mesmo antes das reformas, Honorato vê vetores positivos, 
como a queda do endividamento das famílias, abrindo espaço 
para maior consumo e criando demanda para a recomposição 
de estoques. “Estoques e empregos em níveis ajustados farão 
com que a produção industrial e as contratações se acelerem, 
ao mesmo tempo que a ausência de pressões inflacionárias 
manterá a taxa Selic baixa na maior parte do ano”. Começa 
a haver expansão mais forte do crédito para pessoas físicas 
e jurídicas, como mostra o avanço das vendas da indústria 
automobilística. Mas, como “a retomada é a mais lenta dos 
últimos 20 anos”, é preciso atacar desafios de médio prazo, 
como o aumento da taxa de investimento e o equacionamento 
das contas públicas.

  Outro ponto crítico é a abertura da economia. “Precisa-
mos abrir a economia para ganhar produtividade, aumentar 

BRASIL 
CI/PIB (%)

BRASIL
 CI/CRÉDITO

TOTAL (%)
OCDE - LATAM

 CI/PIB (%)

Fonte: Banco Central
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a competitividade e gerar recursos”, afirmou Honorato. A 
educação é vital nesse processo. “O Brasil investe 6% do PIB 
em educação, mais do que a média dos países integrantes da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), mas tem resultados insuficientes”. Por isso, o 
próximo presidente terá de enfrentar a agenda fiscal e com-
plementar o teto de gastos com medidas como a reforma da 
Previdência. Assim o País poderá crescer e distribuir dividen-
dos à sociedade. Um exemplo dos benefícios trazidos pela 
estabilidade e a redução dos juros é o potencial de expansão 
do crédito imobiliário. “Com a queda da Selic de 12% para 
7% ao ano, o número de famílias elegíveis ao financiamento 
imobiliário passa de 4,87 milhões para 9,37 milhões, graças à 
redução da renda mínima e do valor da parcela a ser paga”.

Funding na hora da crise 
A receita para atrair recursos externos e modernizar o mer-
cado imobiliário brasileiro é do secretário-geral da Europe-
an Mortgage Federation, European Covered Bound Council 
(EMF-ECBC), Luca Bertalot. A LIG brasileira, em fase final 
de ajustes, enfatizou, está de acordo com a legislação inter-
nacional e é importante para trazer estabilidade ao mercado 
de financiamento imobiliário em tempos de crise, reduzin-
do a dependência de dinheiro público. “Muitos países, como 
Mumbai e Cingapura, estão trabalhando para implementar 
os covered bonds, pois não se pode mais abrir mão desse 
instrumento. 

O Brasil está assumindo um desafio difícil, mas lu-
crativo, no qual tem o apoio do BC”, disse Bertalot. 
A LIG, acrescentou, será uma ferramenta essencial para en-
frentar as novas demandas sociais e ambientais em relação 
ao crédito imobiliário. “A sociedade está mudando e será 
preciso encarar questões como a integração de imigrantes – a 

oferta de habitação é parte desse processo – e a necessidade 
de racionalização do uso de energia, que exige novos equi-
pamentos. Para atender a essas necessidades, é preciso ter 
à mão instrumentos flexíveis e modernos como a LIG”. Na 
Europa, o financiamento imobiliário equivale a 53% do PIB 
graças aos recursos dos covered bonds. No Brasil, acredita 
Bertalot, as LIGs vão trazer estabilidade ao mercado de imó-
veis, atraindo investidores externos e reduzindo a dependên-
cia do dinheiro público, “que pode desaparecer no primeiro 
momento de uma crise”.

Segurança jurídica 
Mas se há conquistas e avanços a comemorar, também há 
obstáculos no caminho futuro do mercado, alertou o de-
sembargador Fábio Prieto, do Tribunal Federal da 3ª Região 
(SP e MS). Ele criticou a ideologização do Judiciário, entre 
cujas características está um “desprezo completo pela pro-
priedade”. Prieto tratou das idas e vindas de questões que já 
estavam resolvidas (casos do Decreto Lei 70/66 e da figura 
da alienação judiciária), “que estão criando uma situação 
de absoluta insegurança jurídica”. A reforma do Judiciário, 
disse, institucionalizou os males desse poder e criou novos 
problemas, como a sindicalização da magistratura. “Vivemos 
uma situação muito grave para o País, na qual medidas que 
definem decisões judiciais são tomadas no âmbito sindical”. 
É essencial o compromisso com a Constituição. “Somos um 
Estado liberal, fundado na propriedade e no trabalho, que está 
sob constante ataque”, assinalou.

Para o desembargador, se não houver uma correção de rumo 
nesse campo, não será possível discutir crédito imobiliário no 
Brasil. “Se não houver avanços, uma questão essencial como 
a da moradia no Brasil continuará sofrendo recuos, como os 
que estão ocorrendo agora com o DL 70 e o Sistema Finan-

JUROS E ELEGIBILIDADE DE CRÉDITO

Financiamento de R$ 200 mil

Parcela do financiamento

Renda mínima para o financiamento

Var % de renda mínina

Famílias	elegíveis	ao	financimento	-	milhões
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1.722

5.740
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14,1%

Fonte: Departamento Econômico do Bradesco
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ceiro Imobiliário (SFI), que estavam valendo há décadas e 
agora voltam a ser questionados, com efeito devastador nas 
relações sociais e econômicas”, afirmou. O valor da seguran-
ça jurídica para o desenvolvimento dos negócios também foi 
destacado por Afrânio Carlos Camargo Dantzger, gerente 
do Departamento Jurídico do Bradesco, e por Luis Vicente 
Magni de Chiara, superintendente jurídico do Itaú. Segun-
do Chiara, a questão da segurança jurídica no Brasil é muito 
mais ampla do que seus efeitos sobre o crédito imobiliário 
e precisa ser discutida num contexto muito maior. “Desse 
modo, consolidar a jurisprudência vai demorar 20 ou 30 anos 
e, sem isso, os negócios não vão evoluir como deveriam”. 

O efeito nocivo
 dos distratos
  Para Abelardo Campoy Diaz, conselheiro do FGTS indicado 
pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), a ques-
tão dos distratos foi gerada pela excessiva proteção judicial 
conferida ao comprador, sem que se tenha atentado para os 
efeitos nocivos das decisões. “O Judiciário não faz distinção 
entre quem compra para morar e quem faz um investimen-
to financeiro, que é o primeiro a se afastar ao menor sinal de 
problema no mercado, para evitar perdas. Com isso, gera uma 
situação que afeta as empresas e compromete a situação de 
quem precisa de moradia; há uma contaminação sistêmica”.

Segundo Campoy, a busca de solução para o problema tem 
levado os setores envolvidos a percorrerem vários caminhos, 
sem muito sucesso até agora. “O pacto com outros atores 
não se concluiu por inflexibilidade de alguns e há projetos 
no Congresso com chance de ser aprovados, propiciando 
resultados menos nocivos e pondo fim a uma verdadeira ago-
nia de muitas empresas do setor”, contou. Outro esforço em 
andamento é a aproximação do Judiciário, “para mostrar aos 
juízes que o mercado não pode sobreviver com algumas das 
decisões que têm sido tomadas e que decisões específicas não 
podem prejudicar quem permanece no negócio”.

LIG, chave para um
novo mercado de crédito
Às vésperas das primeiras emissões de LIGs, previstas para 
o segundo semestre de 2018, os segmentos envolvidos com 
o produto estão nos preparativos finais para a empreitada e 
já olham para o futuro. A chegada do novo instrumento de 
captação de recursos de longo prazo pode significar uma re-
volução no mercado imobiliário, com funding mais estável e 
facilitando a transição do atual modelo de “meias-entradas” 
para um mercado de crédito livre, mais justo e eficiente. Em 
painéis sobre o mercado internacional de covered bonds e a 

visão dos emissores e dos investidores sobre a LIG, ficou evi-
dente a confiança dos especialistas nas perspectivas de bons 
resultados do novo título. Como lembrou Fabrizio Ianelli, 
superintendente executivo de Negócios Imobiliários do San-
tander, a redução da dependência do crédito direcionado a 
ser propiciada pela LIG permitirá que o País alcance o nível 
de financiamentos imobiliários já registrado em outros paí-
ses, como o Chile. “Vamos precisar desse instrumento, mas 
temos um caminho longo  para percorrer”.

Mas será preciso tempo para que as LIGs se consolidem, 
enfatizou o alemão Matthias Melms, representante do con-
glomerado financeiro Nord/LB, um dos maiores da Alema-
nha, com 250 anos de história no financiamento do setor 
público das regiões da Baixa Saxônia e Saxônia-Anhalt. Por 
exemplo, “no Canadá demorou cinco anos”, contou ele, es-
clarecendo que alguns países não tiveram sucesso na tenta-
tiva de implantar o título. 

Onde a iniciativa teve sucesso, os resultados foram muito 
positivos. Segundo Melms, o mercado internacional de co-
vered bonds movimenta 2,5 trilhões de euros por ano – e 64% 
do total é negociado na Europa. “Hoje o principal investidor 
é o Banco Central Europeu, além de tesouraria de bancos, 
gestores de fundos e empresas de seguro”.

O país com mais investidores é a Alemanha, com cerca 
de 800 bilhões de euros, seguido pela França. A Turquia é 
exemplo de país em desenvolvimento que já emite covered 
bonds  e tem boas possibilidades de sucesso. “Quando a base 
de comparação é o covered bond, tudo o mais parece instável. 
Então, essa é uma ferramenta muito importante, quando se 
quer desenvolver um mercado”, disse. Disposto a fazer sua 
primeira emissão de LIGs ainda em 2018, o Banco Inter, li-
gado à construtora MRV e com foco no crédito imobiliário, 
também tem grandes expectativas em relação ao título. Se-

O MERCADO GLOBAL 
DE COVERED BONDS 
MOVIMENTA   
€ 2,5 TRILHÕES 
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gundo seu presidente, João Vitor Menin, a instituição não tem 
depósitos em poupança e busca funding não direcionado para 
manter seus financiamentos imobiliários. Menin alerta: “Um 
elemento importante é ter um processo fluido para a emis-
são do papel, sem isso não será um instrumento relevante”.

 
Para Menin, há um mercado interno muito grande para es-

ses títulos no Brasil, mas para atrair investidores pessoas físi-
cas será necessário ter um mercado secundário para vencer 
a resistência dos aplicadores aos prazos mais longos. “E esse 
mercado também terá de ser eficiente e barato”, completou. 

Do ponto de vista dos investidores, Jorge Simino, diretor 
de Investimentos e Patrimônio da Fundação CESP, também 
mostrou preocupação com a liquidez da LIG. “O mercado 
secundário no Brasil é muito estreito e um fundo de pensão 
quando compra um papel deve pensar em levá-lo até o fim 
do prazo, pois não consegue sair a não ser que ‘rasgue o pre-
ço’, o que não é fácil”.  Os investidores, acrescentou, terão 
de analisar com cuidado as taxas com as quais os papéis vão 
ser colocados e desenvolver expertise para analisar crédito, 
dada a complexidade da LIG.

Soluções para a
habitação social
Responsável por 70% dos investimentos do País em cons-
trução, o segmento da habitação popular é a base do desen-
volvimento social, mas ainda está à procura de soluções para 
enfrentar o déficit habitacional, estimado em sete milhões de 
unidades, e 90% das famílias a serem atendidas tem renda de 
até 3,5 salários mínimos. Tema de um dos painéis do Semi-
nário Abecip, a questão foi analisada por especialistas como 
Rodrigo Uchoa Luna, presidente da Fiabci-Brasil, para quem 
é preciso buscar condições para que o mercado privado tam-
bém possa participar do financiamento desse segmento. “O 
programa Minha Casa, Minha Vida minimizou esse problema 
tão grave, mas precisamos debater muito para encontrar for-
mas de o crédito imobiliário atender esse mercado”, afirmou.

 Enquanto a solução não chega, o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS), lembrou a representante do Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) no Conselho Curador 
do Fundo, Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves, conti-
nua sendo “a fonte mais importante, perene e previsível de 
recursos para habitação social”. Poucos conhecem, segundo 
ela, a grandeza e a extensão do FGTS, “que precisa ser defen-
dido dos ataques que vem sofrendo, embora seja responsável 
por mais de 70% do mercado imobiliário no Brasil”.  Em sua 
visão, saques estranhos ao escopo original colocam o Fundo 
em perigo. “Precisamos coibir custos que não atendem aos 
objetivos para os quais o fundo foi criado, ou seja, a habitação 

de interesse social”, afirmou. Nos últimos 10 anos, afirmou, o 
FGTS desembolsou R$ 1,235 trilhão. Como enfatizou Henri-
queta, o Fundo é um agente do desenvolvimento econômico 
que precisa ser preservado. “É dinheiro privado, poupança 
para o Brasil e faz investimento pesado no País. Não tem para-
lelo no mercado e coloca muitas oportunidades de negócios 
em mobilidade e saneamento urbano”, disse.

Novos processos e tecnologias
para enfrentar desafios
A modernização de processos e a adoção de novas tecno-
logias foram tratadas no final do encontro pelo presidente 
da Abecip, Gilberto Duarte de Abreu Filho. Ele notou que o 
mercado imobiliário local precisa de processos menos bu-
rocráticos e de informações mais acessíveis para enfrentar 
os novos desafios que vêm se impondo. Só com ferramentas 
atualizadas, acrescentou, será possível encarar demandas 
como a racionalização do transporte nas grandes cidades, 
o uso compartilhado de imóveis e a utilização de big data 
para ajudar no processo de racionalização do desenvolvi-
mento urbano. 

Luca Cavalcanti, diretor executivo do Bradesco, tratou 
do esforço da instituição para buscar inovação tanto den-
tro como fora do banco. O projeto InovaBra reúne startups, 
fornecedores de tecnologia, outras empresas consolidadas, 
investidores, acadêmicos e consultores para se inteirar do 
que há de mais novo no mercado e não ser ultrapassado por 
companhias novatas. “Estamos buscando hiperconexão para 
avançar no atendimento das expectativas dos clientes”, ex-
plicou Cavalcanti. 

(*) Marcos Garcia de Oliveira é jornalista.
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JÁ ESTÁ EM  
RECUPERAÇÃO?

O MERCADO CORPORATIVO 

Desemprego
e instabilidade
política afetam
a retomada
imobiliária

Por Celina Antunes (*)

Omercado corporativo já apresenta sinais de 
melhora, principalmente nas regiões mais 
maduras como São Paulo, por exemplo. 
Contudo, essa retomada se dará de forma 
lenta este ano. Depois de dois anos segui-

dos de retração da economia brasileira, fechamos 2017 com 
um PIB positivo de 1% ,impulsionado, principalmente, pelo 
agribusiness, e essa performance já foi um alento para todo 
o mercado, inclusive para o setor imobiliário.

A expectativa de melhora chegou forte no início de 2018, 
sobretudo pela projeção de um crescimento de 2,5% para o 
PIB. Além disso, a redução da inflação e a estabilização da 
taxa Selic em 6,5% (estimativa para 2018), tendem a esti-
mular novos investimentos no país.

Todas essas métricas financeiras já seriam suficientes pa-
ra impulsionar o mercado imobiliário neste ano, não fossem 
alguns aspectos importantes que contribuem para poster-
gar sua recuperação, entre eles a taxa de desemprego, que 
continua alta, e a instabilidade política do Brasil em um ano 

de eleições presidenciais. Em relação à taxa de desemprego, 
que afeta diretamente a ocupação dos espaços corporativos, 
acreditamos que depois das eleições, dependendo de quem 
assumir o cargo e do tipo de política econômica implemen-
tada, o nível de pessoas desocupadas deverá ser reduzido 
a partir de 2019.

A situação geral do mercado, atualmente, é de melhora 
em relação aos anos anteriores no sentido de queda da taxa 
de vacância, principalmente em São Paulo, onde o mercado 
corporativo é mais desenvolvido e tem uma gama de poten-
ciais inquilinos muito maior do que o segundo mercado do 
país, o Rio de Janeiro. De acordo com os nossos cálculos, a 
absorção total esperada no mercado de São Paulo para  os 
próximos três anos será de aproximadamente 270 mil me-
tros quadrados, versus uma média histórica, entre 2014 e 
2017, de 174 mil metros quadrados.

Nesse sentido, acreditamos que a vacância, que ainda está 
alta (24,1% - 2017) para ativos Classes A e A+ (considerados 
premium), deverá iniciar seu ciclo de queda real e, conse-

IMÓVEIS CORPORATIVOS
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JÁ ESTÁ EM  
RECUPERAÇÃO?

O MERCADO CORPORATIVO 

quentemente, um aumento gradual dos valores de locações, 
que atualmente ainda se encontram abaixo das taxas de 
retorno esperadas pelos investidores. Outra métrica que 
nos faz crer no declínio da vacância e na recuperação dos 

valores de locação é a queda no volume de novos edifícios 
esperados para os próximos anos. Os novos estoques em 
desenvolvimento ficaram engavetados, aguardando a curva 
ascendente da economia. Portanto, não deveremos ter um 

ABSORÇÃO LÍQUIDA - SP CBD + NCBD ABC POR ANO
(1.000 M²)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

274
280

252265

28

277

124

400

300

200

100

0

FONTE: CUSHMAN & WAKEFIELD



42 REVISTA DO SFI

volume alto de novas ofertas entrando no mercado em 2019, 
o que também ajudará no incremento dos aluguéis. Como 
comparativo, o ciclo passado foi o mais significativo em 
termos de entrega de novos ativos. Foi 1,25 milhão de me-
tros quadrados entregues entre 2013 e 2017, ou uma média 
de 249 mil metros quadrados por ano, e, entre 2008 e 2012, 
tivemos 144 mil metros quadrados por ano e, entre 2003 e 
2007, outros 54 mil metros quadrados por ano.

Para os ativos de alto padrão (Classes A e A+) prevemos 
uma absorção líquida média entre 130 e 150 mil metros qua-
drados por ano até 2020, um crescimento de 11% em relação 
aos anos anteriores. Essa absorção se dará não só pela me-
lhora da economia, mas também pela busca da qualidade 
dos ativos, visto que os valores de locação destes ainda es-
tão abaixo do valor alvo dos investidores. A partir de 2020, o 
mercado terá de dar lugar a novos projetos. No entanto, não 
esperamos que o novo ciclo se aproxime do seu antecessor, 
uma vez que a escassez potencial de terrenos e construção 
irá certamente restringir essa tendência.

Com a demanda em ascensão e a oferta caindo, o resul-
tado é bastante direto: a taxa de vacância diminuirá e um 
novo ciclo de mercado surgirá favorável ao proprietário, 
encerrando o período de seis anos forte pró inquilino.

Prevendo esse cenário, projetamos que a taxa de vacância 
continuará em queda até 2021, saindo de seu pico de 29,3%, 
em 2016, para 12,4%, em 2021. Esse ciclo só  irá demorar um 
pouco mais em função das incertezas em relação às eleições 
deste ano. Os preços dos aluguéis subirão, depois de terem 
caído abaixo da taxa de inflação em 2017.

Estimamos que os preços estarão alinhados com o CPI 
(Consumer Price Index) local em 2018, e o excederão a 
partir de 2019. Nossos cenários demonstram uma tendên-
cia de alta nos aluguéis de 3 a 4  pontos porcentuais acima 
da inflação entre 2018 e 2022. 

Já no mercado do Rio de Janeiro, a curva de melhora tende 
a ser mais lenta do que em São Paulo, principalmente por-

FONTE: CUSHMAN & WAKEFIELD

FONTE: CUSHMAN & WAKEFIELD

NOVO ESTOQUE - SP CBD AA+
(1.000 M2)

PREÇO PEDIDO X PREÇO EFETIVO - SP CBD AA+
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que a grande maioria dos inquilinos desse mercado vem de 
empresas ligadas a Óleo e Gás, além das governamentais. 

Dentre as petroleiras, a Petrobras era a maior ocupante 
do mercado do Rio de Janeiro. Depois da Operação Lava 
Jato e também da queda no preço do barril, a empresa foi 
extremamente impactada e teve de reduzir drasticamente 
sua ocupação. Junto com a estatal, vários inquilinos que 
dependiam dela também reduziram seus espaços ou saíram 
de vez do mercado. O governo, outro grande ocupante do 
mercado carioca, está em fase de contenção de despesas e 
também segue reduzindo espaços.

Isso e mais o cenário econômico e político do Estado e da 
Capital levaram o Rio para um patamar muito pior que o de 
São Paulo. É importante ressaltar que a recuperação virá, 
mas de forma mais lenta do que em São Paulo.

Apesar de a absorção líquida do primeiro trimestre de 
2018 mostrar uma melhora na vacância das regiões prin-

cipais, o volume de espaços vagos ainda é alto e está na 
casa dos 40%.

Do lado da oferta, os incorporadores continuam poster-
gando novas entregas, uma vez que o ambiente de merca-
do se mantém cheio de incertezas, e uma retomada mais 
consolidada da atividade econômica ainda não ocorreu na 
cidade do Rio de Janeiro. O aluguel médio pedido aumentou 
de R$ 107,11 por m2 ao mês, no quarto trimestre de 2017, pa-
ra R$ 109,90 por m2 ao mês no primeiro trimestre de 2018, 
um incremento de 2,1% causado pela divulgação de preços 
para dois novos edifícios corporativos na região do Porto 
Maravilha.

Em resumo, esperamos que o mercado do Rio aqueça 
marginalmente este ano. A média do aluguel pedido deve 
permanecer a mesma ou ligeiramente acima da média re-
gistrada no ano passado. 

(*) Celina Antunes é CEO da Cushman & Wakefi eld para América do Sul
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NO  
MUNDO

O CRÉDITO  
IMOBILIÁRIO Por Danilo Vivan (*)

INTERNACIONAL



BRASIL - CAPTAÇÃO LÍQUIDA DA CADERNETA  
DE POUPANÇA (EM R$ MILHÕES)
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Lições dos mercados   
norte-americano, chileno,  
espanhol, mexicano e britânico,  
que estão à frente do Brasil  
na oferta de crédito

O 
estoque de crédito imobiliário no Brasil em re-
lação ao Produto Interno Bruto (PIB), de 9,5%, 
é um dos menores do mundo entre países de-
senvolvidos ou em desenvolvimento. A título de 
comparação, no Chile a proporção é de 21,4%; 

na Espanha, de 48,9%; e no Reino Unido, de 65,3%.   Entre as 
consequências do crédito reduzido está o elevado déficit habi-
tacional estimado em 7,8 milhões de moradias pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). O poder de indução do crescimento do 
crédito fica aquém do que poderia ser. O setor de construção 
civil, que engloba construções comerciais e investimentos em 
infraestrutura, é responsável por cerca de 6% do PIB.

  Que lições tirar da experiência de outros mercados? Respos-
tas podem ser identificadas nas características brasileiras. Por 
aqui, o crédito imobiliário é quase todo direcionado. A base do 
modelo é o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), criado em 
1964. O SFH prevê que, de cada R$ 100 depositados na cader-
neta de poupança, R$ 65 se destinem a empréstimos imobili-
ários. Complementa a base de recursos o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), aplicado, predominantemente, 
em imóveis de menor valor, como os do Programa Minha Ca-
sa, Minha Vida. Somados, poupança e FGTS respondem por 
cerca de 90% do crédito imobiliário. Os 10% restantes vêm 
do mercado de capitais, por exemplo, de Letras de Crédito 
Imobiliário (LCIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(CRIs). “O crédito direcionado é mais uma jabuticaba brasilei-
ra, um modelo que não existe mais em outros países”, explica 
o gerente da área de Construção da PwC, Renato Revoredo. O 
superintendente executivo de Negócios Imobiliários do ban-
co Santander, Fabrizio Ianelli, acrescenta: “Estamos calcados 
num modelo quase 100% direcionado que fez sentido há algu-
mas décadas, quando o governo queria fomentar a produção de 
moradias. Hoje esse modelo está próximo do limite, pois não 
há previsão de grande aumento dos depósitos em poupança”.

  Até maio, a captação líquida acumulada da caderneta 
(depósitos menos saques) dos agentes do Sistema Brasilei-
ro de Poupança e Empréstimo (SBPE) foi negativa em R$ 
1,4 bilhão, o que significa menos dinheiro disponível para o 
crédito imobiliário. Uma forma de ampliar a oferta seria via 
mercado de capitais. Ainda em 2018, o País poderá ganhar um 
reforço com as primeiras captações de Letras Imobiliárias 
Garantidas (LIGs), similares aos covered bonds europeus 
e cujos aspectos operacionais se encontram em fase final de 
ajustes na B3, onde serão registradas. Por ser um produto com 
boa base de garantia (do próprio balanço do banco e de um 
pool de créditos imobiliários apartados para esse fim) e cujas 
práticas estão alinhadas com o mercado internacional, a LIG 
poderá ter demanda por parte de estrangeiros. Na Europa, 
o mercado dos covered bonds gira em torno de € 2 trilhões. 
Mas Ianelli ressalta que a performance da LIG depende, em 
grande medida, das condições da economia, já que o crédi-
to imobiliário é, por definição, um produto de longo prazo. 
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ESTADOS UNIDOS
  

Nos Estados Unidos, modelo que é, provavelmente, o mais 
conhecido no mundo, o sistema é baseado em recursos li-
vres e os empréstimos são feitos por diversas fontes, não 
apenas por bancos comerciais, como no Brasil. É um enor-
me mercado: em 2016, originou cerca de US$ 1,8 trilhão em 
hipotecas, segundo a consultoria CoreLogic, especializada 
em imóveis. Os líderes de concessões são os  bancos de 
hipotecas (mortgage banks) que não aceitam depósitos, 
como Quicken Loans e PennyMac, e os bancos comerciais. 

O porcentual médio financiado em relação ao valor do imó-
vel, medido pelo Loan To Value (LTV), é de cerca de 68%. A 
inadimplência igual ou superior a 90 dias é da ordem de 1,5%, 
após o pico de 8,4% em 2009, na crise das hipotecas subprime. 
Os juros médios são de 4,6% ao ano para hipotecas de 30 anos. 
Há amplo uso da securitização. É parte do modelo criado nos 
anos 1930 na política de New Deal da era Roosevelt. Há duas 
grandes companhias de securitização, Fannie Mae (Federal 
National Mortgage Association) e Freddie Mac (Federal Ho-
me Loan Mortgage Corporation), cuja função é dar liquidez 
e estimular o mercado secundário por meio da compra de 
papéis originários do mercado primário. Em 2008, no auge 
da crise do subprime, os prejuízos com operações hipotecá-
rias ameaçaram a solvência dessas companhias, assumidas 
totalmente pelo governo, ao custo de US$ 151 bilhões.

Hoje, em tempos de bonança, as duas empresas se re-
cuperaram e as vendas de imóveis estão em níveis histo-
ricamente elevados: em bases anuais, 5,78 milhões foram 
financiados em novembro de 2017, maior nível desde feve-
reiro de 2007. Com os estoques caindo, os preços sobem, 
mas o ritmo dependerá da alta dos juros básicos do Federal 
Reserve (Fed). 

ESPANHA
  

Um dos aspectos que mais chamam a atenção no mercado 
espanhol é o uso, cada vez em maior escala, dos covered 
bonds. Segundo a Asociación Hipotecaria Española (AHE), 
as cédulas hipotecárias (os covered bonds espanhóis) repre-
sentavam cerca de 86% das emissões de títulos hipotecários 
em 2016. O êxito das cédulas hipotecárias tem a ver com seu 
baixo risco em comparação à de outros papéis. “As cédulas 
hipotecárias são um instrumento de captação de baixo custo, 
na medida em que são respaldadas por hipotecas”, segundo 
o diretor de Produtos do Santander na Espanha, Carlos Pa-

lacios. “Além disso, as emissões que são retidas nos balanços 
servem como colaterais elegíveis no Banco Central, o que, 
por sua vez, acaba sendo uma maneira de obter liquidez”.

O mercado espanhol de crédito imobiliário é dominado 
por bancos comerciais. Os dados mais recentes da AHE, re-
lativos a março de 2017, mostram que, de um total de € 646,5 
bilhões em ativos hipotecários sob gestão no sistema, cerca 
de 92% estava sob o controle das instituições bancárias e 
mais de 7% sob a gestão de cooperativas de crédito e o 1% 
restante ficava nas mãos dos chamados Establecimientos 
Financieros de Crédito (EFCs). Mais de 90% correspondiam 
a financiamentos com garantia do próprio imóvel. O prazo 
médio das novas hipotecas na Espanha é de aproximadamen-



PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE CRÉDITO - CHILE  
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CHILE  

No Chile, parcela significativa da compra de imóveis é fei-
ta por programas subsidiados, com contrapartidas do go-
verno a partir de uma poupança mínima dos postulantes. 
Os dois principais programas oficiais são o Fondo Solida-
rio de Elección de Vivienda (para imóveis de valor até 950 
Unidades de Fomento Chilenas, as UFs, ou US$ 41 mil), 
destinado aos 40% mais pobres, e os Subsídios para Fami-
lias de Sectores Medios, para imóveis de 1.000 UFs a 2.200 
UFs. Para ser elegível para a compra de um imóvel de 2.200 
UFs, por exemplo, é preciso ter uma poupança de pelo me-
nos 80 UFs. O Estado entra com subsídio de até 350 UFs 
e a diferença é financiada pelo sistema hipotecário local. 

Os dois principais instrumentos de funding são as Letras 
de Crédito Hipotecárias, emitidas por bancos e tendo como 
garantia a própria hipoteca a favor do banco emissor, e os 
Mútuos Hipotecários, endossáveis e não endossáveis, que 
podem ser emitidos não apenas por bancos, mas também 
por administradoras de Mútuos Hipotecários, Cooperativas 
e Caixas de Compensação. 

  Em relação à concessão de financiamentos, o mercado se 
concentra em 13 bancos comerciais, responsáveis por 92% do 
total dos empréstimos, segundo dados de junho de 2017. Os 
chamados Agentes Financeiros de Mútuos são responsáveis 
por 7,91%; as Cooperativas de Crédito e Poupança, por 0,4% 
e as Caixas de Compensação, por 0,1%, segundo a Superin-
tendencia de Bancos y Instituciones Financieras do Chile 
(SBIF). Os prazos são de 20 a 30 anos. As taxas de juros, em 
fevereiro, eram de cerca de 3,7% ao ano para financiamentos 
de prazo superior a 21 anos do tipo mútuos hipotecários não 
endossáveis. Com os estoques em queda desde o início de 
2018, a tendência dos preços de imóveis é de alta.

te 24 anos e o LTV é de cerca de 57,4% (dados do primeiro 
semestre de 2017). “Esses valores diminuíram bastante em 
relação aos índices pré-crise econômica (que durou cerca de 
10 anos). Em 2008, por exemplo, cerca de 12% dos imóveis 
residenciais eram financiados em porcentuais superiores a 
80% e eram comuns ofertas de até 100%”, explica Palacios.  

 Em relação aos juros, os financiamentos podem ser fei-
tos com taxas fixas ou variáveis, estas atreladas à variação 
da chamada Euribor - European Interbank Offered Rate, a 
taxa interbancária praticada na União Europeia. Em 2017, 
segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), cerca de 
38% das hipotecas foram firmadas com juros fixos e os 62% 
restantes, com juros variáveis. 

MUTUOS HIPOTECÁRIOS NÃO ENDOSSÁVEIS

MUTUOS HIPOTECÁRIOS ENDOSSÁVEIS

LETRAS DE CRÉDITO HIPOTECÁRIAS

Espanha: distribuição segundo LTV para 
imóveis residenciais (primeiro semestre 2017)
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MÉXICO
  

No mercado mexicano, o estoque de hipotecas é de cerca de 
2,2 trilhões de pesos ou US$ 111,5 bilhões. Desse total, nada 
menos que 72% estão nas mãos de dois fundos, o Infonavit 
(Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Traba-
jadores) dos trabalhadores do setor privado e o Fovissste 
(Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado) dos servidores 
da administração pública Federal. Os outros 34% estão nas 
mãos dos bancos comerciais. Tanto o Infonavit quanto o Fo-
vissste operam com contribuições dos empregadores para 
contas em nome dos empregados e cujos recursos podem, 
sob determinadas condições, ser usados para dar entrada na 
compra de um imóvel, num modelo semelhante ao do FGTS 
no Brasil. O financiamento do saldo é feito pelo fundo. O In-
fonavit possui oito linhas de financiamento, que permitem 
a compra de imóveis em valores que vão de 418.000 pesos 
(cerca de US$ 20 mil) a 1,7 milhão de pesos (US$ 86 mil), em 

REINO UNIDO
  

No Reino Unido, o mercado gira em torno de 1,3 trilhão de 
libras (ou US$ 1,7 trilhão) para cerca de 11 milhões de hipo-
tecas, segundo o Council of Mortgage Lenders de dezem-
bro de 2016. Predominam, na concessão dos empréstimos, 
os bancos comerciais e as sociedades de construção (buil-
ding societies). No primeiro quadrimestre de 2018, os ban-
cos responderam por cerca de 66% das hipotecas e as buil-
ding societies, por 26%, cabendo os 8% restantes a outros 
agentes. “O mercado é relativamente concentrado. Cerca 
de 75% dos assets estão nas mãos de seis entidades, sendo 
cinco bancos e uma building society de atuação nacional”, 
diz o diretor de Mortgages do Santander no Reino Unido, 
Miguel Sard. Instituições centenárias no mercado britâni-
co (as primeiras são do século 18), as building societies são 
uma espécie de caixas de depósito, com ativos de 387 bilhões 
de libras, segundo a  Building Societies Association (BSA). 

A principal fonte de recursos são os depósitos dos pou-
padores, cabendo parcela menor (especialmente no caso 
dos bancos) à captação via mercado de capitais, por meio 
de títulos securitizados ou de covered bonds, que entraram 
no mercado britânico em 2003. Uma das características do 
mercado que mais estimulam o crédito é o fato de que as hi-
potecas têm um ‘período de experiência’ (incentive period) 
de dois a cinco anos, após o qual podem ser renegociadas, se-
ja no banco que concedeu o empréstimo, seja em instituição 

concorrente. O trabalho é facilitado pelos mortgage brokers, 
figura existente também nos Estados Unidos, cuja função é 
assessorar os tomadores na busca pelas melhores condições 
de crédito. Remunerados por comissão (fee), esses brokers 
chegam a oferecer a um único cliente carteiras com até 50 
propostas de financiamento de bancos, de building socie-
ties e de outros financiadores. Os brokers respondem, hoje, 
por cerca de 75% dos refinanciamentos. “É um modelo que 
torna o mercado bastante competitivo e, sob certos aspec-
tos, parecido com o existente nos Estados Unidos, onde há 
a figura do remortgage, mas sem paralelos em países como 
Brasil, Portugal e Espanha”, afirma Sard. Hoje, quando os 
juros são historicamente baixos, a troca de financiamento 
é prática comum. Mas, ao contrário do que ocorre nos EUA, 
onde as gigantes Fannie Mae e Freddy Mac costumam as-
sumir os riscos do refinanciamento, no Reino Unido esses 
riscos ficam com os bancos.

O porcentual financiado, medido pelo LTV, varia de acordo 
com o tipo de operação, sendo em geral mais alto para com-
pras (cerca de 65%) do que para reformas (35%). No caso es-
pecífico das compras, é mais elevado nas primeiras aquisições 
(chamadas first time buyer, com 75% a 80%) do que nas trocas 
de imóvel (os movers, com cerca de 65%). Assim como ocor-
reu na Espanha, a crise econômica de 2008 derrubou os LTVs, 
que chegavam a atingir 100%. Os juros estão, hoje, em torno 
dos 2,5% ao ano para hipotecas com LTV de cerca de 75%. 

(*) Danilo Vivan é jornalista.

ambos os casos com juros de 12% ao ano. A principal fonte de 
captação desse sistema é a poupança dos funcionários. Já os 
bancos têm como fonte de funding recursos de seus próprios 
balanços. As taxas de juros para tomar crédito imobiliário 
estão, hoje, em cerca de 10,3% ao ano para financiamentos 
com um prazo médio de 19,3 anos. O LTV médio é de 75% 
nos bancos comerciais, podendo chegar a mais de 100% nos 
financiamentos feitos pela Infonavit e pela Fovissste.  
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POUPANÇA  
COMPULSÓRIA

O FGTS
NO CENTRO 

O FGTS é uma das fontes mais relevantes para o 
financiamento habitacional, mas sua gestão e seu 
peso no crédito direcionado são questionados 

Por Ângelo Pavini

POUPANÇA
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O FGTS
NO CENTRO 

POUPANÇA

P 
restes a completar 52 anos e principal agen-
te da oferta de crédito imobiliário a custos 
inferiores aos de mercado, o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) está no 
centro da polêmica sobre o futuro do crédi-

to direcionado ou subsidiado no País e sobre seu papel 
como principal instrumento de poupança compulsória 
dos trabalhadores. Quem deve comandar o destino dos 
R$ 497 bilhões depositados nas contas de 84 milhões de 
trabalhadores? Como ficariam a indústria da construção 
civil e a produção de habitação social sem os recursos do 
Fundo? Como evitar os subsídios cruzados decorrentes 
da aplicação dos recursos? As respostas são as mais va-
riadas e não exaurem a discussão, mas mostram a divisão 
que existe entre os que dependem, em diversos graus, dos 
recursos do FGTS, e os que querem substituir políticas 
de intervencionismo do Estado por mercados livres, em 
que subsídios devem depender de orçamentos públicos, 
e não de transferências de recursos entre trabalhadores 
que são titulares de poupanças e trabalhadores que preci-
sam de moradia favorecida por empréstimos a juros bai-
xos. A história do FGTS ajuda a situar os problemas atuais. 

 Criado em setembro de 1966 no bojo das reformas lide-
radas pelos ministros da Fazenda, Octávio Gouvêa de Bu-
lhões, e do Planejamento, Roberto Campos, o FGTS mudou 
as relações entre empresas e trabalhadores com vistas a 
modernizar o mercado de trabalho. Aos poucos, ocupou o 
lugar do sistema de estabilidade no emprego, que previa que 
o trabalhador com 10 ou mais anos de casa não poderia ser 
demitido, a não ser por justa causa e motivo grave. Muitas 
empresas não faziam provisões para pagar as indenizações 
e outras simplesmente deixavam o caso para a Justiça do 

Trabalho. Era comum a demissão de empregados prestes 
a completar 10 anos de atividade na mesma empresa. A Lei 
5.107/1966 criou um fundo (o FGTS) em nome dos traba-
lhadores, no qual as empresas depositavam 8% dos salários 
com a permissão de saque em caso de demissão ou em si-
tuações específicas, como a aquisição do imóvel próprio. A 
ideia era corrigir graves distorções.

 
  Ao longo das últimas décadas, o FGTS se transformou em 
fonte de recursos de importância crescente para projetos 
de longo prazo com taxas subsidiadas. Até pouco tempo 
atrás, era alvo de críticas de economistas e sindicalistas 
que repudiavam a baixa remuneração do Fundo, apenas 
3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR, hoje equivalente a 
zero), acrescida desde 2016 de uma participação nos lucros 
das aplicações. Entre as críticas estão as restrições ao uso 
do dinheiro, que só pode ser sacado em caso de demissão 
sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, 
doença grave ou morte. As reclamações incluem indícios 
de mau uso de recursos do FGTS, inclusive para fins polí-
ticos. Empresários se queixam da obrigação de pagar multa 
equivalente a 40% do saldo do FGTS, no caso de demissão 
sem justa causa do trabalhador. 

  
Mas os problemas relativos ao FGTS transcendem aspec-

tos microeconômicos. O Fundo tem sido recurso de última 
instância para assegurar funding à indústria da construção 
civil e evitar que uma crise do setor seja ainda mais profun-
da do que a vivida desde 2014, e que só agora dá sinais de 
término. No primeiro trimestre de 2018, o PIB (Produto 
Interno Bruto) da construção ainda caiu 2,2% em relação a 
igual período de 2017, afetando a Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF), de apenas 16%.



OS DEFENSORES
DO FGTS

apropriada, com baixo custo e prazo longo, diz ele. “A 
baixíssima renda não aguenta pagar juros maiores do 
que 5% ao ano”, calcula. “Somente na hora em que você 
tiver condições de fazer financiamentos por esse custo 
por um prazo de 30 anos, conseguiremos abrir mão do 
FGTS”.    Hoje, o Fundo já não é suficiente para atender à 
demanda. Estudo da Fiabci em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) estimou em 7,7 milhões o déficit 
habitacional do País e 90% do déficit se refere a famílias 
com renda de até três salários mínimos. A cada ano, esse 
déficit cresceria em 1,3 milhão de moradias, enquanto 
a produção estimada para 2018 é de 600 mil unidades. 
“Hoje, com o FGTS, o País não está conseguindo produzir 
nem a metade da demanda anual de imóveis sociais, 
quanto mais reduzir o déficit habitacional”, afirma. A 
questão da baixa remuneração do Fundo é tratada a 
partir da taxa básica de juros brasileira, que é muito alta. 
“Só agora estamos entrando em um cenário em que essa 
comparação começa a fazer mais sentido”, diz Luna.  

  Gestora do FGTS, a CEF segue na mesma linha. Graças 
ao Fundo, não foi interrompido o financiamento da 
habitação social mesmo na crise, salvo na faixa 1, 
destinada aos trabalhadores de renda mais baixa, nota 
Henrique Marra de Souza, superintendente nacional do 
programa Minha Casa, Minha Vida da CEF. Com o teto de 
gastos do governo federal, será mais difícil que sobrem 
recursos no orçamento para a habitação popular, diz ele. 
E com a Selic mais baixa, o subsídio nos financiamentos, 
hoje de R$ 9 bilhões ao ano, será menor. Para atender 
à demanda, o Fundo poderia deixar de financiar 
infraestrutura. “Se colocarmos mais R$ 20 bilhões que 
iriam para infraestrutura em habitação, o valor subiria 
de R$ 63,5 bilhões para R$ 83 bilhões este ano”, sugere 
Marra. 

  O presidente do sindicato da habitação (Secovi-SP), 
Flavio Amary, lembra que o FGTS foi criado não só para 
ser uma poupança, uma previdência ou complementação 
da renda para os trabalhadores em momentos de 
dificuldade, mas para servir de fonte de investimento 
em saneamento, infraestrutura e habitação. Em vista 
do déficit habitacional elevado, o FGTS é uma fonte 
importante de acesso à moradia para os próprios 
trabalhadores, que são também cotistas do fundo. O 
Brasil, nota Amary, padece com a volatilidade econômica. 
Sem estabilidade no longo prazo, a caderneta de 
poupança e o FGTS acabam garantindo recursos para o 
construtor e para o comprador de imóveis. “Isso é tão 
importante para o trabalhador como para o setor de 
infraestrutura e construção”, diz.

Mas é justamente a baixa remuneração e a dificuldade 
de movimentação das contas que tornam o Fundo uma 
importante fonte de recursos baratos e de longuíssimo 
prazo para o financiamento de moradia popular e para 
projetos de infraestrutura e de saneamento básico. Só o 
programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), voltado para 
a habitação popular, deverá receber em 2018 nada menos 
do que R$ 63 bilhões do FGTS e o setor de infraestrutura, 
outros R$ 20 bilhões, com taxas subsidiadas. A gestão do 
FGTS é feita pela Caixa Econômica Federal, responsável 
pela aplicação dos recursos.  Os argumentos de Maria 
Henriqueta Arantes, arquiteta e conselheira do Conselho 
Curador do fundo, de que o Brasil não pode abrir mão 
do FGTS, não devem ser relegados a segundo plano. Em 
seminário sobre A Modernização do Crédito Imobiliário, 
promovido em maio de 2018 pela Abecip, Henriqueta 
expôs os números que, segundo ela, justificam a defesa do 
Fundo: em 10 anos, de 2008 a março de 2018, o Fundo 
investiu ou pagou R$ 1,235 trilhão, dos quais R$ 779 
bilhões em saques, R$ 44 bilhões em resgates de contas 
inativas, R$ 382 bilhões em desembolsos para projetos e 
R$ 30,4 bilhões para aplicações do Fundo de Investimentos 
(FI) do FGTS. “O Fundo tem um papel muito importante 
no desenvolvimento do País e tem de ser preservado para 
financiar a habitação de interesse social”, diz ela.

 Por exemplo, deverá permitir que a CEF aplique R$ 350 
bilhões em habitação popular nos próximos quatro anos. 
Em 2018, está prevista a contratação de 650 mil unidades, 
130 mil das quais para a faixa 1, destinada aos mutuários 
de renda mais baixa, até R$ 1,8 mil mensais, que estava 
suspensa há dois anos, e 2,6 mil unidades para a faixa 1,5, 
destinada a quem ganha até R$ 2,6 mil mensais. Sem uma 
forte retomada econômica e sem folga orçamentária para 
subsidiar programas de habitação popular, a substituição 
dos recursos do Fundo por recursos de outras fontes parece 
complicada, diz Henriqueta. E complicada nos próximos 10 
anos, acrescenta ela. As críticas dos trabalhadores podem 
ser atenuadas com a participação nos lucros do Fundo. “Em 
2016, com a participação nos resultados, a remuneração 
total do trabalhador foi de 6,91% e não de 3% como diz a 
lei, e a inflação foi de 6,29%”, afirma Henriqueta. 

Argumento semelhante vem do presidente da Federação 
Internacional Imobiliária (Fiabci) Brasil, Rodrigo Uchôa Luna. 
A habitação popular precisa ter uma fonte de recursos 
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"O EMPREGADOR RECOLHE
O FGTS, MAS A
INCIDÊNCIA É SOBRE O
EMPREGADO"
ALEXANDRE SCHWARTSMAN

 No outro extremo do debate estão críti cos do FGTS. Os 
argumentos deles mesclam aspectos macroeconômicos 
com questões microeconômicas. Para o ex-presidente 
do Banco Central e sócio fundador da Rio Bravo 
Investi mentos, Gustavo Franco, o FGTS é caro, mal 
gerido e remunera “miseravelmente” o coti sta. Essa 
poupança dos trabalhadores, acumulada de forma 
não voluntária, é usada em aplicações que “passam 
longe” dos melhores interesses dos donos do dinheiro. 
E, embora a CEF cobre uma taxa de administração 
elevada para gerir os recursos, falta uma políti ca de 
investi mentos que busque a melhor rentabilidade para o 
trabalhador.

  Entre 2003 e 2017, nos cálculos de Franco, o FGTS 
rendeu para seus coti stas exatos 95%, correspondentes a 
TR + 3% anuais, perdendo para a infl ação ofi cial medida 
pelo IPCA no período, de 141%. Enquanto isso, o CDI 
acumulou 511% e o rendimento médio dos 262 fundos 
de pensão em funcionamento no País ati ngiu 641%. Se 
o FGTS fosse um fundo de pensão, nota o economista, 
cada R$ 1,00 teria se transformado em R$ 7,41, e não 
em R$ 1,95. Os R$ 5,46 de diferença, que poderiam 
estar na conta dos coti stas do FGTS, foram gastos pelo 
governo em “políti cas públicas”. Segundo Franco, “muitos 
empregos podem ter sido criados, e muitas pessoas 
podem ter fi cado felizes, mas por que o governo não 
faz essas bondades com o dinheiro do orçamento?”. 
Ele compara a parti cipação no lucro do FGTS paga ao 
trabalhador a um paliati vo. 

 Para ele, o governo “passa a mão no nosso dinheiro 
para fazer genti lezas, projetos sociais ou clientelismo 
políti co mesmo”. E “isso precisa terminar”. O 
ex-presidente do BC defende que o FGTS seja 
transformado em um fundo de previdência de longo 
prazo, no qual o trabalhador escolheria onde investi r. 
Não haveria mais a possibilidade de saque em caso 
de demissão ou para compra da casa própria. Em 
contraparti da, o dinheiro poderia ser dado como 
garanti a para um emprésti mo imobiliário com juros 
menores. Saque, só na aposentadoria.  

  Segundo o economista José Márcio Camargo, da 
Opus Investi mentos, o FGTS levanta a discussão 
sobre o impacto das poupanças forçadas, se elas 
aumentam ou não a capacidade de as pessoas 
guardarem dinheiro. “Alguns dizem que a tendência 
é a pessoa que tem uma poupança forçada poupar 
menos de forma livre, o que signifi ca que o impacto 
fi nal acaba sendo nulo”, diz.  O segundo problema do 
FGTS é que a taxa paga ao trabalhador “é um roubo”, 
avalia Camargo. “É um problema você forçar alguém 
a poupar, reduzindo sua capacidade de economizar 
livremente, mas é ainda pior você dar um rendimento 
menor que o de mercado”, afi rma. 
 
 Há, assim, uma transferência de renda de 
trabalhadores pobres para outros segmentos, como o 
mercado imobiliário, que lucra com os projetos, ou a 
população benefi ciada pelo Minha Casa, Minha Vida. 
“Entendo que há uma preocupação em manter esses 
projetos sociais, mas esse dinheiro deveria sair do 
orçamento público e competi r com outras prioridades”, 
diz Camargo. 

  O ex-diretor do Banco Central e consultor Alexandre 
Schwartsman acredita que o FGTS faz cada vez menos 
senti do nos tempos atuais. “Na práti ca, ele é um 
imposto sobre o trabalho”, avalia. Embora quem faça o 
recolhimento seja o empregador, a incidência real do 
imposto é sobre o empregado, que deixa de receber 
aquele valor. O imposto é agravado pelo fato de a 
remuneração do FGTS ser inferior à infl ação em alguns 
momentos. “Se quisermos manter o fundo, é preciso 
discuti r por que diabos o trabalhador tem de ser 
duplamente espoliado”, diz. Schwartsman acredita que 
o fi nanciamento de habitação social e infraestrutura 
podem ser feitos com recursos de mercado, com algum 
subsídio, caso o retorno social seja maior que o lucro 
privado. “Mas um subsídio fi nanciado por um imposto 
que não recaia sobre os assalariados". 
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NÃO DEPENDE SÓ DO JUDICIÁRIO
RISCO JURÍDICO 
Os bancos têm 
muito a fazer 
para o aumento 
da segurança 
jurídica

Asegurança jurídica está em desta-
que no mercado de crédito imo-
biliário e no mercado imobiliá-
rio. A falta de segurança jurídi-
ca tem forte impacto no spread 

bancário e inibe o apetite de investidores pri-
vados que querem aportar recursos para a pro-
dução de imóveis. Para mitigar o risco jurídico 
do crédito imobiliário, é preciso estar atento 
aos sinais do mercado, mesmo quando parece 
não haver relação direta com essas atividades. 

Em momento de muitos distratos, chama a 
atenção a visão recorrente de integrantes do 
Poder Judiciário de que isso poderia ter re-
lação com a forma de os bancos concederem 
financiamentos. Entre as causas dos distra-
tos estaria o fato de os bancos fazerem ‘pré-
-aprovação’ do crédito no ato da aquisição do 
imóvel na planta, e depois negar o financia-
mento na hora da entrega do imóvel. Como 
empresas imobiliárias fazem propaganda 
da possibilidade de se comprar imóveis sem 
comprovar renda e sem pesquisa cadastral, 
isso levaria à realização de negócios com pes-
soas sem condições de adquirir os imóveis. 

Este questionamento, embora este-
ja mais relacionado às construtoras, pode 
induzir suspeitas quanto aos critérios dos 
bancos para aprovar créditos. Afinal, as prá-
ticas dos bancos locais não se assemelha-
riam à adotada por bancos norte-america-
nos e que desaguou na megabolha imobiliá-
ria da década passada? É evidente que não.

Neste artigo vamos tratar da importância de 
se criar ‘reforçadores’ para contribuir com as 
decisões dos juízes, além de produzir peças 
jurídicas específicas. Entre os reforços estão 
transparência de ações e normas, comporta-
mento ético, agilidade de respostas e amplia-
ção do universo dos que têm conhecimento 
do mercado de crédito imobiliário, principal-
mente os integrantes do Poder Judiciário e a 
mídia especializada, além do público toma-
dor de financiamento.

A história mostra que,  quando algum tema se 
torna objeto relevante de embates jurídicos, 
não é boa prática apenas aguardar as decisões 
judiciais. Pois o tempo de consolidar uma po-
sição definitiva, no âmbito do Poder Judiciá-
rio, é quase sempre longo. Do que resultam 
custos elevados para gestão, contestações e 
acompanhamentos, além da incerteza quan-
to às conclusões, inclusive em situações apa-
rentemente óbvias. O passar do tempo tende 
a ampliar as incertezas.

Identificada dificuldade de compreensão, 
falta de transparência ou interpretação distor-
cida de um texto legal aparentemente claro, 
é recomendável que o segmento afetado aja 
prontamente, propondo os ajustes necessá-
rios para estancar o fato gerador, sem que is-
so represente o reconhecimento de que havia 
irregularidade nos procedimentos adotados. 

Um bom exemplo ocorreu no início da dé-
cada de 1980 em relação ao conteúdo da 
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letra ‘c’ do artigo 6º da Lei 4.380/64 – “ao 
menos parte do financiamento, ou do preço 
a ser pago, seja amortizado em prestações 
mensais sucessivas, de igual valor, antes do 
reajustamento, que incluam amortizações 
e juros”. No plano racional, a tese era sur-
real, mas milhares de ações judiciais foram 
impetradas contra instituições financeiras. 
Alegava-se que o citado dispositivo legal 
determinava que, na evolução do saldo de-
vedor, primeiro se deveria deduzir a amor-
tização resultante do pagamento das presta-
ções para só depois corrigir o valor da dívida. 

Questão estapafúrdia, cujo desfecho fa-
vorável aos bancos era praticamente certo, 
mas passaram quase 30 anos até que o as-
sunto fosse resolvido pela Súmula 450 do 
STJ, de 21/6/2010. Esta ratificou regra ele-
mentar da matemática financeira: “Nos con-
tratos vinculados ao SFH, a atualização do 
saldo devedor antecede sua amortização 
pelo pagamento da prestação”. Até ali, mi-
lhões de reais foram despendidos pelas ins-
tituições financeiras para contestar as ações.  
Se, tempestivamente ao surgimento da po-
lêmica tivesse tomado a iniciativa de tornar 
clara a Lei 4.380, deixando explícito o enun-
ciado da Súmula 450, os novos contratos não 

seriam objeto de contestação e a perlenga se 
limitaria ao estoque de contratos existentes. 
A alteração não teria modificado a decisão 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Igual 
raciocínio se aplica ao imbróglio da capita-
lização de juros, discutida a partir dos anos 
1980 e só equacionada pela Lei 11.977/2009. 

No mundo corporativo, além do marco re-
gulatório é desejável a estratégia de utilizar as 
reclamações dos clientes como ‘consultoria 
gratuita’: o reclamante não deve ser tratado 
como ‘adversário’, mas como ‘parceiro espe-
cial’ que ajuda a identificar as causas da insa-
tisfação. Reclamações se transformam em 
subsídios para inovações e mudanças, com 
vistas à satisfação dos clientes e garantia de 
longevidade da empresa e de seu portfólio de 
produtos/serviços. Sem prejuízo do rigor na 
elaboração das peças jurídicas que subsidiarão 
as decisões do Poder Judiciário, é recomendá-
vel que instituições financeiras e empresas da 
construção civil não encarem o reclamante 
como ‘inimigo a ser vencido’. Cabe ‘olhar pa-
ra dentro’, avaliando o que pode ser alterado 
para melhorar a transparência, a segurança e a 
eficiência de produtos e processos. Busca-se, 
assim, mitigar os riscos de novas e recorrentes 
discussões judiciais. Mesmo em reclamações 
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fruto de oportunismo ou da tentativa de di-
ficultar a realização da garantia, é desejável 
adotar rotinas permanentes para avaliar o 
que pode ser feito, interna e externamente, 
para evitar novas ocorrências desse tipo. 

Normas, condutas e procedimentos éticos 
e transparentes, associados a leis modernas, 
claras e objetivas, servem como reforçadores 
para decisões judiciais. Contribuem, assim, 
para maior segurança jurídica, aumentando 
a probabilidade de que a decisão proferida 
esteja de acordo com a lei e em sintonia com 
as normas que serviram de base para a estru-
turação e a precificação do serviço/produto. A 
probabilidade de equivalência entre normas 
e sentenças tende a guardar relação direta 
com a quantidade e a qualidade de reforços 
que os juízes recebem para decidir. Isso con-
tribui para maior segurança jurídica e para 
promover flexibilidade e modernidade ao 
arcabouço jurídico.

Um segmento que consegue construir uma 
imagem de respeito às leis, de ausência de 
propaganda enganosa, de compromisso e 
garantia da qualidade de seus produtos e 
serviços e de respeito aos seus clientes, pro-
picia reforço à atividade judicial. Amplia-se a 
probabilidade de que as decisões estejam em 
sintonia com as normas e as leis que regem a 
matéria em discussão. Mas o inverso é ainda 
mais verdadeiro e tem poder de ‘contami-
nação’: se num determinado setor há muitas 
empresas avessas à transparência na relação 
com seus clientes, o reforço é negativo. Nes-
sa hipótese, cresce a probabilidade de o juiz 
decidir de forma divergente das leis e das 
normas, resultando em decisões desconecta-
das das leis/normas/contratos. A questão dos 
‘reforços’ eleva a importância de os agentes 

econômicos estarem atentos quanto à cor-
reta divulgação de seus produtos e serviços, 
inclusive junto aos integrantes do Poder Judi-
ciário, além de obrigar as entidades de classe 
a ficarem atentas quanto a eventuais desvios 
de conduta dos associados. É o caso de pro-
paganda agressiva de venda sem exigência de 
comprovação de capacidade de pagamento e 
análise cadastral. Sem esclarecimento ao Po-
der Judiciário, há o risco de que significativa 
parcela dos distratos tenha origem na falta 
de transparência e em propaganda enganosa.

Só na aparência esse fato não tem correlação 
com as atividades das instituições financei-
ras. Há, de fato, um risco de efeito contami-
nação, conjugado com a falta de clareza em 
relação às diferenças entre as modalidades 
Plano Empresário e Financiamento do Imó-
vel na Planta. Isso sugere que os bancos, via 
Abecip, mantenham e ampliem os canais de 
comunicação para divulgar mais detalhes das 
características dos produtos e dos processos 
operacionais. E que as entidades do setor da 
construção esclareçam ao Poder Judiciário 
que o comportamento leniente em relação à 
capacidade de pagamento e idoneidade ca-
dastral é um ponto fora da curva, irrelevante 
em proporção ao volume de negócios e fator 
não determinante de distratos.

No que tange às instituições financeiras, a 
questão da leniência em relação à avaliação 
do comprador de imóvel e a indeferimentos 
de pedido de financiamentos, cabe esclare-
cer dois pontos ao Judiciário e à sociedade: 
i) os critérios rigorosos para apuração da ca-
pacidade de pagamento e análise de risco de 
crédito; ii) a ausência de pré-aprovação de 
financiamento no momento da venda, se-
guido de nova análise na entrega do imóvel.

Os requisitos para aprovação de financia-
mentos devem ser transparentes para o Po-
der Judiciário, para a mídia especializada e 
para o público em geral. Cabe às instituições 
financeiras demonstrar o rigor técnico com 
que o assunto é tratado, evitando que ‘solu-
ções inadequadas’ agravem o problema do 
acesso à moradia.

  
 A questão não diz respeito às estratégias 

das instituições financeiras, mas é regulada 
pelo Banco Central (BC), principalmente 

CONSTRUIR UMA
IMAGEM DE
RESPEITO 
ÀS LEIS E 
À ÉTICA”
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pela Resolução 4271 de 2013. Para garantir 
a qualidade e mitigar riscos sistêmicos, o 
regulador definiu os princípios que devem 
reger a originação de operações de crédito 
imobiliário:

i) Verificação efetiva da renda e de informa-
ções financeiras, inclusive com implementa-
ção de linhas de defesa destinadas a mitigar 
os riscos de fraudes, não se permitindo a 
aceitação de renda informal ou meramente 
declarada, isso para valores acima do limite 
de isenção do imposto de renda. 

ii) Cobertura apropriada dos encargos da 
dívida e avaliação realista da capacidade de 
pagamento, considerando todo o fluxo de 
pagamento e o valor do encargo total e, tam-
bém, avaliando a sensibilidade da evolução 
da renda frente ao indexador da dívida. Além 
disso, deve-se levar em conta o endividamen-
to já existente (renda disponível). Isso afasta 
o risco de calcular a capacidade de pagamen-
to pelo menor valor do encargo mensal, na 
hipótese de adotar sistema de amortização 
com prestações crescentes, além de evitar a 
concessão de financiamento a quem já tenha 
a renda comprometida com outras dívidas. 

iii) Adoção de razões LTV (loan-to-value) 
apropriadas e gerenciamento efetivo da ava-
liação das garantias, determinando que a ava-
liação do imóvel seja feita por profissionais 
qualificados e com aplicação de critérios 
técnicos adequados e que esses profissio-
nais não estejam diretamente subordinados 
à área responsável pela originação do crédito. 
Deve-se observar a relação dívida/garantia, 
para se precaver contra eventuais flutuações 
negativas nos valores dos imóveis.

Nas operações de crédito imobiliário, a 
análise da capacidade de pagamento e do 
risco de crédito vai muito além da pesquisa 
cadastral e do cálculo da relação prestação 
/renda. As instituições financeiras costu-
mam utilizar um modelo de credit scoring, 
para discriminar os solicitantes de crédito, 
conforme o risco de inadimplência. Anali-
sam variáveis contábeis, mercadológicas e 
comportamentais, para emitir opinião sobre 
a capacidade de pagamento do cliente. Não 
cabe a hipótese de que, deliberadamente, 
contribuam para a realização de negócios em 

que o comprador não esteja apto a adquirir o 
imóvel, abrindo caminho para futuros pedi-
dos de distrato.

As dúvidas, quanto à existência ou não 
de relação entre a instituição financeira e 
os adquirentes na fase de construção estão 
relacionadas ao modelo de financiamento 
à produção utilizado pela instituição finan-
ceira – Plano Empresário ou Financiamento 
de Imóvel na Planta. Embora os dois mode-
los sejam diferentes e utilizados há décadas, 
trata-se de tema que ainda não é totalmente 
de domínio público, principalmente junto a 
integrantes do Poder Judiciário e até mesmo 
no meio de especialistas do setor imobiliário. 
Cabe esclarecer as características e diferen-
ças desses dois modelos de financiamento 
com vistas à redução dos riscos jurídicos.

O Plano Empresário é o modelo tra-
dicional de financiamento à produção de 
empreendimentos habitacionais. A insti-
tuição financeira financia parte dos cus-
tos da obra à incorporadora/construtora 
e recebe o empreendimento ou parte dele 
em garantia. Na fase de produção do em-
preendimento não há relação direta entre 
a instituição financeira e os adquirentes fi-
nais dos imóveis. Assim, não há análise pré-
via, nem anuência nos compromissos de 
compra e venda. Ou seja, não há pré-apro-
vação de financiamento às pessoas físicas.

O pagamento do financiamento à cons-
trutora, em condições normais, se dá por 
meio do repasse das unidades habitacionais 
aos adquirentes, depois de concluída a obra. 
Com as obras concluídas, a concessão ou 
não do financiamento aos compradores dos 
imóveis vai depender de que estes atendam 

O FINANCIAMENTO
DE IMÓVEL NA
PLANTA DEVE
SER AVALIADO
POR TODOS”
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às regras definidas pela instituição financeira. 
Não há que se falar da hipótese de a institui-
ção financeira ter aprovado o crédito à época 
da venda do imóvel e, posteriormente, ter 
reavaliado e negado o financiamento. Nesse 
modelo, a instituição financeira não corre o 
risco do negócio imobiliário, mas apenas o 
risco de sua atividade-fim, qual seja, o risco 
do financiamento.

O Financiamento de Imóvel na Planta é 
um modelo de financiamento lançado pela 
Caixa Econômica Federal no final da década 
de 1990 para mitigar os riscos de encalhe de 
estoques (“empreendimento-problema”) 
e afastar o receio dos compradores frente 
ao chamado “Efeito Encol” – ou o risco de 
quebra da incorporadora. Nesse modelo, 
dois pontos são imprescindíveis: i) 100% 
dos recursos necessários para a execução das 
obras tem de estar sob gestão da Instituição 
financeira, sendo resultado do somatório 
dos valores dos financiamentos às pessoas 
físicas, obras já executadas e, se necessário, 
aporte de recursos por parte do incorpora-
dor/construtor; ii) é feito Seguro Garantia 
do Término de Obras – segurança para os 
adquirentes de que, na hipótese de o incor-
porador/construtor não concluir as obras, a 
instituição financeira o fará. 

Diferentemente do Plano Empresário, em 
que na fase de produção os compradores as-
sinam uma Promessa de Compra e Venda, no 
Financiamento de Imóvel na Planta assinam 
o contrato definitivo de financiamento. Na 
fase de obras, os mutuários pagam mensal-
mente: i) atualização monetária; ii) juros 
sobre o valor das parcelas já liberadas; iii) 
prêmios de seguro; iv) taxa de administração, 
se houver. Para o mutuário, os desembolsos 
na fase de produção do imóvel são idênticos 
aos do chamado Financiamento de Constru-
ção Isolada, ou seja, nas situações em que a 
pessoa física possui ou financia a aquisição 
do terreno e pleiteia o financiamento para 
construir sua residência. 

Essa similaridade, do ponto de vista do ad-
quirente, entre o Financiamento de Imóvel 
na Planta e o Financiamento de Construção 
Isolada, precisa ficar bem clara para o Poder 
Judiciário. Assim se afastam dúvidas e ques-
tionamentos sobre a cobrança de juros na 

fase de produção dos imóveis, deixando claro 
que os encargos ( juros e atualização mone-
tária) incidem somente sobre as parcelas do 
financiamento já aplicadas na obra. Mesmo 
no Financiamento de Imóvel na Planta não 
existe a figura da pré-aprovação do crédito 
pela instituição financeira para posterior 
reanálise na época da entrega do imóvel. A 
fase de pagamento das prestações se inicia 
no mês seguinte à conclusão do empreendi-
mento, mas é possível estruturar operações 
em que o cliente escolhe o mês para iniciar o 
pagamento das prestações.

Para o mercado imobiliário, o modelo de 
Financiamento de Imóvel na Planta apre-
senta importantes vantagens para as três 
partes envolvidas – comprador, vendedor e 
instituição financeira. Para tanto, a qualida-
de da venda deve ser a melhor possível, com 
transparência na totalidade de informações 
ao cliente, seus compromissos financeiros 
em toda a fase de obra e de pós-obra, seus 
riscos, inclusive a impossibilidade de dis-
trato futuro.  

A pergunta é por que, mesmo tendo o Fi-
nanciamento de Imóvel na Planta mais van-
tagens do que desvantagens, sua utilização é 
praticamente restrita às instituições finan-
ceiras públicas. Responder a essa pergunta 
contribui tanto para o ‘reforço’ junto aos juí-
zes quanto para motivar a abertura de deba-
te em torno da elaboração de um arcabouço 
legal específico para a essa modalidade de 
financiamento. O objetivo seria reduzir ao 
mínimo aceitável os riscos e ampliar o espaço 
para o ingresso de maior número de institui-
ções financeiras.

Esse modelo de financiamento já se mos-
trou produto relevante para a construção 
civil, principalmente na Habitação de In-
teresse Social. Propicia segurança e vanta-
gens para os compradores. Mas para garan-
tir sua sustentabilidade e torná-lo atrativo 
para mais bancos requer a construção de 
um arcabouço jurídico específico, capaz 
de mitigar os diversos riscos existentes e, 
inclusive, segregar os riscos do negócio dos 
riscos do financiador. 

Parte relevante das discussões judiciais e 
do agravamento do risco jurídico no crédito 
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imobiliário advém da falta de conhecimento e 
de compreensão das regras de funcionamen-
to e da estrutura complexa do mercado imo-
biliário e do mercado de crédito imobiliário. 
Investir na ampliação do conhecimento dos 
produtos e processos desses segmentos con-
tribuirá para reduzir a insegurança jurídica. 

Solidificar a crença e a visão de que o setor 
financeiro prima por cumprimento da lei e 
transparência na relação com os tomadores 
de crédito é construir um reforçador para que 
as decisões dos juízes guardem sintonia com 
leis, normas e contratos. 

FINANCIAMENTO DE IMÓVEL NA PLANTA

Vantagens para os adquirentes
i) Não correm o risco de assinar a promessa de compra e 
venda, fazer pagamentos à construtora e, quando da entrega 
do imóvel ter o fi nanciamento negado pelo Banco.
ii) Garanti a de entrega do imóvel, mesmo que a construtora 
entre em default.
iii) A parti r da assinatura do contrato de fi nanciamento, o 
valor deixa de ser reajustado pelo INCC ou IGPM e o saldo 
devedor passa a reajustado pela TR.
iv) Isenção dos encargos mensais devidos durante o período 
de construção a parti r 6º mês previsto para a conclusão das 
obras, caso ocorra atraso na entrega do imóvel.
v) Cobertura securitária para o comprador ainda durante a 
fase de construção do imóvel, a parti r da data de assinatura 
do contrato de fi nanciamento.

Vantagens para incorporador/construtor:
i) Antes de efeti var a transação, primeiramente verifi ca 
a avaliação de risco/aprovação do fi nanciamento como 
condição para concreti zar a venda.
ii) Miti ga o risco de perda de vendas/distratos no 
carregamento de Promessas de Compra e Venda, uma vez 
que a transação se dá por meio do contrato de fi nanciamento, 
– o que não é promessa, mas venda defi niti va.
iii) Alavanca a capacidade de a empresa tomar mais 
emprésti mos, pois os fi nanciamentos às pessoas fí sicas não 
impactam o endividamento.
iv) Forte indutor de vendas – boa aceitação por parte dos 
compradores.
v) Antecipa caixa – giro mais rápido, sai do mercado 
fi nanceiro e foca em seu negócio e obtém ganhos de escala 
na compra de materiais.

Vantagens para a Insti tuição Financeira:
i) Atenua o risco de fi nanciar empreendimento com demanda 
insufi ciente.
ii) Miti ga o risco de, ao fi nal do empreendimento, o 
incorporador/construtor não conseguir concluir o repasse das 
unidades habitacionais em tempo hábil para quitar a dívida.

iii) Antecipa o período de relacionamento com o cliente, 
abrindo janela de oportunidade para fi delização e realização 
de outros negócios.

Riscos e desvantagens para as insti tuições fi nanceiras:
i) Assume parte do risco do negócio, além do natural risco 
do fi nanciamento. Ademais, agrava o risco de o banco vir 
a ser acionado solidariamente em ações movidas pelos 
compradores contra o incorporador/construtor, durante o 
período de construção.
ii) Risco de perda fi nanceira num produto com baixa 
margem operacional, no caso de paralisação das obras e 
de os recursos disponíveis (parcelas de fi nanciamento não 
liberadas), acrescido da cobertura do seguro término de 
obras (em torno de 15% dos custos do empreendimento), 
serem insufi cientes para conclusão das obras.
iii) Difi culdade e morosidade na reti rada da construtora das 
obras e, também, da contratação da nova construtora, o 
que potencializa o risco de insufi ciência de recursos, dada 
a soma dos riscos de depredação/deterioração das obras e 
defasagem dos custos das obras a executar.
iv) No caso de atraso superior a seis meses para a entrega 
das obras e se a construtora não ti ver capacidade de arcar 
com os encargos mensais devidos pelos mutuários, esses 
valores podem se converter em prejuízos para o banco.
v) Elevados custos operacionais.

Riscos e desvantagens para o Incorporador/Construtor:
i) Em obras com prazo longo de execução, por exemplo, 
superior a 24 meses, um eventual acirramento da 
inflação no custo das obras pode fazer com que os 
recursos existentes sejam insuficientes para garantir a 
conclusão das obras, já que, após assinados os contratos 
de financiamentos com as pessoas físicas, o valor não 
será mais atualizado. 
ii) Impossibilidade técnica de retomada do imóvel 
(consolidação da propriedade) na fase de obras, no caso de 
inadimplência do comprador.
iii) Atuar como fi adora dos compradores na fase de obras.
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FUNDING PARA 

PROPRIETÁRIOS
DE IMÓVEIS
RESIDENCIAIS
Emissões de CRIs podem ser feitas com base 
em crédito com garantia real imobiliária, 
segundo entendimento do BC e da CVM

Perto de completar 20 anos de vigência, a Lei 
9.514/97 foi objeto de alterações importantes no 
tocante à alienação fiduciária de bem imóvel, em 
dispositivos incluídos no Projeto de Conversão 
PL 012/2017 – em tramitação no Congresso Na-

cional. Operou-se, assim, a substituição da hipoteca como 
garantia real até então predominante, porém alvo de posicio-
namento do Judiciário em relação ao Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) que resultou em perda significativa de sua 
efetividade, em especial a partir da edição da Súmula 308 do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) , além da natural moro-
sidade da prestação jurisdicional como fator que concorre 
negativamente na recuperação dos créditos comprometidos 
pela inadimplência.

  Institucionalizado com a criação do Sistema Financei-
ro da Habitação (SFH), em 1964, o crédito imobiliário vem 
sendo aperfeiçoado ao longo de sua história, com destaque 
para a introdução, em 1997, do Sistema de Financiamento 
Imobiliário (SFI). Foi notável o papel desempenhado pelo 
SFH e pelo SFI na história brasileira. Os dois sistemas pro-
piciaram funding para a construção de cerca de seis milhões 
de unidades residenciais, contribuindo para o bem estar das 

DIREITO IMOBILIÁRIO

Caroline Siqueira Queiroz (*) 
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famílias e para o fortalecimento do investimento, dado o peso 
da construção para a formação bruta de capital fixo. Caixas 
econômicas, bancos comerciais, bancos com carteiras de cré-
dito imobiliário, sociedades de crédito imobiliário, associa-
ções de poupança e empréstimos, companhias hipotecárias 
e outras entidades podem conceder crédito imobiliário com 
funding proveniente não apenas das cadernetas de poupança, 
mas de letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, de-
bêntures, entre outros. Mas, passadas mais de cinco décadas 
do nascimento do SFH – e dado o peso dos imóveis no patri-
mônio das famílias –, o modelo de crédito imobiliário pode 
e deve continuar sendo aprimorado, com o surgimento de 
novas formas de funding que ampliam a integração entre o 
mercado de imóveis e o mercado de capitais.

   Antes do SFH, o sistema imobiliário era engessado pela 
falta de mecanismos que permitissem preservar o valor real 
dos créditos concedidos. Com o SFH se tentou corrigir as de-
ficiências, criando fontes de recursos próprias e assegurando 
que o mutuário quitaria a dívida no prazo contratual. Mas não 
bastou e foi preciso criar um sistema complementar, com no-
vos instrumentos. O SFI foi criado para atender às demandas 
de desregulamentação da economia e modernização dos ins-
trumentos e mecanismos de financiamento imobiliário, es-
tabelecendo condições basilares para o desenvolvimento do 
mercado financeiro imobiliário. O funding das instituições 
financeiras que atuam no SFI está ligado ao mercado finan-
ceiro e de valores mobiliários.

  O modelo institucional do SFI foi concebido segundo di-
retrizes da economia de mercado, isto é, as operações do SFI 
são efetuadas segundo as condições de mercado e sua imple-
mentação independe de qualquer regulamentação governa-
mental, não envolvendo a aplicação de quaisquer recursos 
provenientes do setor público, como o SFH. 

  O artigo 1º da Lei 9.514/97 previu que “O Sistema de Fi-
nanciamento Imobiliário – SFI tem por finalidade promover 
o financiamento imobiliário em geral, segundo condições 
compatíveis com as da formação dos fundos respectivos”. 
A expressão “financiamento imobiliário” nunca esteve con-
ceituada pela referida Lei, mas estava presente em diversos 
textos legais, presumidamente pelo sentido comum, usual e 
de certa forma técnico. Literalmente, o conceito da expressão 
“financiamento imobiliário em geral” diz respeito a operações 
em que a previsão de recursos em dinheiro tenha relação de 
causa ou efeito com o imóvel em seu sentido mais amplo.

  Ao tratar do CRI, a Lei 9.514/97 estabeleceu que a securiti-
zação de créditos imobiliários é a operação pela qual os cré-

ditos são expressamente vinculados à emissão de uma série 
de títulos de crédito. Adicionalmente, as estruturas jurídica 
e financeira asseguram que, além do patrimônio geral dos 
devedores, há a possibilidade de que um determinado bem 
vinculado à operação possa ser convertido em dinheiro, dis-
tinguindo-se da securitização de créditos em geral, ou seja, 
de créditos não imobiliários.

  A contribuição do SFI, em especial dos institutos da alie-
nação fiduciária e do patrimônio de afetação, significou um 
aperfeiçoamento institucional do SFH e do SFI, resultando 
em maior segurança jurídica e maior expectativa de recupe-
ração de crédito, além de contribuir para o aumento do em-
prego e da renda e menores taxas de juros, como afirmou o 
ex-ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, em entrevista 
à Revista do SFI.

  Nesse sentido e alinhado com as perspectivas quantitativas 
do setor, o Crédito com Garantia Real Imobiliária tornou-se 
expressivo, alcançando R$ 15 bilhões em 2015 e avançando 
90% em relação a 2014. Os dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) relativos ao ano de 2015 evi-
denciam a representatividade e o potencial desse mercado. 
Do total de domicílios, 74,8% eram próprios, e, destes, 69% 
já estavam quitados e 4,9%, em aquisição. Entre 2004 a 2015, 
a proporção de domicílios próprios oscilou entre 73,4% e 
74,8%. Em 11 anos, o total de domicílios próprios no Brasil 
aumentou, em termos absolutos, em 1,5 milhão. Ressalte-se 
que o bem imóvel permite que o cidadão comum o utilize 
como instrumento de captação de recursos – uma forma de 
inclusão financeira. Os números da PNAD/2015 (ver tabela) 
são eloquentes:

 
 Os dados refletem a importância para a economia da cres-

cente modernização e ampliação de mecanismos de funding, 
fomentando fontes alternativas e eficientes para comple-
mentar e gradualmente substituir a poupança e o crédito 
direcionado.

  Em países como os Estados Unidos, a Inglaterra e Portugal 
é presente a possibilidade de emitir títulos e valores mobiliá-
rios em estruturas de securitização (mortgage-backed securi-
ties ou MBS), levando-se em conta a destinação dos recursos. 
Os dados e o modelo de securitização adotado nesses países 
evidenciam que a securitização se tornou uma ferramenta de 
transformação do setor financeiro:

• O estoque de títulos de securitização no mercado norte-a-
mericano é superior a 60% do PIB do país e é maior que o mer-
cado de dívida federal, superando US$ 3,2 trilhões em 2017;

NOS EUA, INGLATERRA E PORTUGAL, A SECURITIZAÇÃO É PEÇA-CHAVE
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• Desde seu nascimento, em 1985, o mercado internacio-
nal de securitização vem crescendo a uma taxa média de 
30% ao ano;

• O volume total de ativos dos fundos de pensão no Chile 
é da ordem de US$ 35 bilhões, o equivalente a 50% do PIB, 
sendo que a participação dos investimentos nos mercados 
de securitização de créditos imobiliários é de aproximada-
mente 15% do total de ativos, representando um volume de 
US$ 5 bilhões.5% do total de ativos, representando um volu-
me de US$ 5 bilhões.

• As emissões de MBS no Reino Unido acumuladas entre 
2015 e 2017 atingiram US$ 15 bilhões, representando cerca 
de 50% do total de emissões da Europa.

  Em 2015, a Lei 13.097 instituiu no Brasil a Letra Imobi-
liária Garantida (LIG), um título de crédito nominativo, 
transferível e de livre negociação, emitido por instituição 
financeira e garantido por créditos imobiliários submetidos 
ao regime fiduciário e pela instituição emissora. A institui-
ção da LIG é um passo adiante rumo à segurança jurídica, 
significando aperfeiçoamento da legislação e unificação 
de conceitos. Nesse cenário de busca por maior segurança 
jurídica, decisão recente no âmbito do processo CVM nº 
19957.008927/2017-73 trouxe a possibilidade da caracte-
rização do empréstimo com garantia ou com cláusula de 
alienação fiduciária, como crédito imobiliário, para fins de 
emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
conciliando o entendimento do Banco Central e da Comis-
são de Valores Mobiliários, ambos submetidos ao Conselho 
Monetário Nacional (CMN).

  Tal decisão objetiva uma interpretação linear do sis-
tema normativo, pois o entendimento trazido pelo CMN 
por meio da Resolução 4.598 de 2017 – que dispõe sobre a 
emissão de LIG por parte das instituições financeiras – é 
de que se consideram créditos imobiliários para fins da 

Resolução os “empréstimos a pessoa natural com garan-
tia hipotecária ou com cláusula de alienação fiduciária de 
bens imóveis residenciais”.

  É notório que a decisão contribuiu para a segurança jurí-
dica na execução dos contratos e a linearidade de conceitos 
entre as instituições, eis que o funcionamento do sistema 
econômico financeiro necessita que as garantias oferecidas 
originalmente sejam sustentadas ao longo do negócio ju-
rídico e que o pactuado originalmente seja preservado. Do 
mesmo modo, os órgãos governamentais e as autarquias ne-
cessitam estar alinhados entre si, com significados regulares 
sobre os produtos e sempre em prol do mercado imobiliário.

  A decisão também reafirma o propósito do SFI de esti-
mular a construção e a reforma de imóveis, no âmbito das 
políticas públicas de atendimento da demanda por moradias. 
Desta forma, o empréstimo à pessoa natural com garantia re-
al imobiliária se torna  vetor fundamental para atender ao ob-
jetivo do SFI, já que a existência de captações de longo prazo 
em condições competitivas, por exemplo, por intermédio da 
emissão de CRI, possibilitam ao setor a ampliação da oferta 
de crédito e liquidez dos ativos imobiliários, sem a necessida-
de de se desfazer dos bens em fases de mercado depreciado. 

A decisão deve ser vista como um marco para o mercado 
imobiliário em geral, ao reafirmar o escopo da Lei 9.514/97 e 
empregar a expressão “financiamento imobiliário em geral”, 
conferindo ampla liberdade a todas as operações de crédito 
vinculadas a imóveis que possibilitem essa ampliação do 
funding no SFI, incluindo operações de financiamento pa-
ra a aquisição e/ou construção de imóvel residencial ou não 
residencial, financiamento à pessoa jurídica para a produção 
de imóveis residenciais ou não residenciais e empréstimo a 
pessoa natural com garantia real imobiliária. 

(*) Caroline Siqueira Queiroz é advogada da Barigui Securiti zadora

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DOS DOMÍCILIOS PARTICULARES PERMANENTES, POR 
CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES - 2015
(TAXA MÉDIA 2011-16)
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INDICADORESDECRÉDITO Por Leonardo Rangel

CADERNETA DE POUPANÇA X OUTRAS APLICAÇÕES - SALDO / PATRIMÔNIO NO FINAL DE MÊS

POUPANÇA SBPE - R$ MILHÕES

 POUPANÇA SBPE E RURAL: DISTRIBUIÇÃO DO SALDO E DEPOSITANTES POR FAIXA DE VALOR (DEZ 2017)

POUPANÇA SBPE - CAPTAÇÃO LÍQUIDA

MESES

NO MÊS NO ANO

CAPTAÇÃO LÍQUIDA

NOV/16
DEZ/16
JAN/17
FEV/17

MAR/17
ABR/17
MAI/17
JUN/17
JUL/17

AGO/17
SET/17

OUT/17
NOV/17
DEZ/17
JAN/18
FEV/18

MAR/18
ABR/18

VALOR EM R$
ATÉ 100,00

DE 100,01 A  500,00
DE 500,01 A 1.000,00

DE 1.000,01 A 5.000,00
DE 5.000,01 A 20.000,00

DE 20.000,01 A 30.000,00
MAIS DE 30.000,00

TOTAL

R$ MILHÕES
   1.259 
 4.730 
 7.050 

 46.545 
 124.211 

 60.459 
 470.272  
 714.526 

% POR FAIXA
 0,18 
 0,66 
 0,99 
 6,51 

 17,38 
 8,46 

 65,82 
 100.00 

% ACUMULADO
 0,18 
 0,84 
 1,82 
 8,34 

 25,72 
 34,18 

 100.00 

MILHARES
 86.959 
 18.501 

 9.288 
 18.808 
 12.081 

 2.475 
 5.241

 153.352 

% POR FAIXA
 56,71 
 12,06 

 6,06 
 12,26 

 7,88 
 1,61 
 3,42 

 100.00 

% ACUMULADO
 56,71 
 68,77 
 74,83 
 87,09 
 94,97 
 96,58 

 100,00 
 

 2.600 
 9.001 

 (8.716)
 (487)

 (3.543)
 (491)

 173 
 4.872 
 1.104 
 1.645 
 3.165 

 (1.668)
 3.762 

 14.958 
 (4.975)

 (586)
 2.852 

 65 

  (40.224)
 (31.223)

 (8.716)
 (9.203)

 (12.746)
 (13.237)
 (13.064)

 (8.192)
 (7.088)
 (5.443)
 (2.278)
 (3.945)

 (184)
 14.775 
 (4.975)
 (5.561)
 (2.709)
 (2.643)

      VALORES EM R$ MILHÕES

      VALORES EM R$ MILHÕES

SBPE FGTS LCI CRI

33% 14% 6%

FONTES: ABECIP, BANCO CENTRAL DO BRASIL, CAIXA E B3 - OBS: (*) FGTS: ÚLTIMO DADO DISPONÍVEL REFERENTE A MARÇO DE 2018.     
  

FONTES: ABECIP E BANCO CENTRAL DO BRASIL

FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL / FGC

SALDO E PARTICIPAÇÃO %
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FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SBPE E FGTS: UNIDADES E VALORES CONTRATADOS

UNIDADES FINANCIADAS

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SBPE E FGTS   (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017) - UNIDADES, VALOR E PARTICIPAÇÃO (%)

 SBPE: INADIMPLÊNCIA: CONTRATOS PÓS JUN.1998 COM MAIS DE 3 PRESTAÇÕES EM ATRASO

VALORES FINANCIADOS               (R$ MILHÕES)

NOV/16
DEZ/16
JAN/17
FEV/17

MAR/17
ABR/17
MAI/17
JUN/17
JUL/17

AGO/17
SET/17

OUT/17
NOV/17
DEZ/17
JAN/18
FEV/18

MAR/18
ABR/18

2007 2008 2009
Garanti a Hipotecária  e  Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UNIDADES        
15.119 
 20.446 
 13.175 
 12.237 
 15.483 
 11.702 
 14.554 
 15.379 
 16.488 
 18.386 
 14.415 
 15.766 
 13.466 
 14.568 
 15.821 
 13.108 
 15.328 
 16.466 

MILHÕES
 3.982 
 5.383 
 3.105 
 2.948 
 4.010 
 3.133 
 3.564 
 3.796 
 4.239 
 4.418 
 3.413 
 3.693 
 3.148 
 3.682 
 3.854 
 3.531 
 3.803 
 4.110 

UNIDADES
 38.031 
 63.391 
 71.147 
 37.333 
 45.178 
 33.975 
 38.469 
 44.464 
 40.742 
 40.959 
 31.391 
 19.979 
 34.910 
 38.985 
 57.629 
 37.760 
 44.649 
 36.028 

MILHÕES
 4.189 

 17.330 
 8.160 
 4.491 
 5.775 
 4.303 
 4.914 
 6.197 
 5.570 
 5.220 
 3.693 
 2.381 
 3.918 
 4.131 
 7.373 
 4.240 
 4.882 
 4.041 

UNIDADES
  53.150 
 83.837 
 84.322 
 49.570 
 60.661 
 45.677 
 53.023 
 59.843 
 57.230 
 59.345 
 45.806 
 35.745 
 48.376 
 53.553 
 73.450 
 50.868 
 59.977 
 52.494 

MILHÕES
 8.171 

 22.713 
 11.265 

 7.439 
 9.784 
 7.436 
 8.478 
 9.993 
 9.809 
 9.638 
 7.106 
 6.074 
 7.067 
 7.813 

 11.227 
 7.771 
 8.685 
 8.151 

FONTES: ABECIP, BANCO CENTRAL DO BRASIL E CAIXA

FONTES: ABECIP E BANCO CENTRAL DO BRASIL

MESES SBPE FGTS SBPE + FGTS
4,

2%

3,
1%

FONTES: ABECIP, BANCO CENTRAL DO BRASIL E CAIXA
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4.049
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UF UNIDADES

NORDESTE

15%

36.475 4.977

R$ MILHÕES
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138
1.457
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1.521

864
230

1.027

20
219

22
228

97
34

130

UF UNIDADES

NORTE

2%

5342 749
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10%

23.964 3.339
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MG

RJ
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2.835
24.866
14.363
80.408
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52%

122.472 20.302
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1.543

UF UNIDADES

SUL

BRASIL

21%

49.236

237.489

6.777

36.144

R$ MILHÕES

4,
2%

3,
1%

2,
6%

2,
1%

2,
0%

1,
8%

1,
7%

1,
4%

1,
9%

1,
8%

1,
2% 1,

4%

1,
3%

1,
4%

1,
4% 1,

7%

1,
6%

1,
3%

1,
0% 1,
2%

1,
7%

1,
5%

2018-04

2,
0%

1,
8%

53.150
52.494
36.028

16.466

38.031

15119

Ag
o/

17

Se
t/

17

O
ut

/1
7

N
ov

/1
7

D
ez

/1
7

Ja
n/

18

Fe
v/

18
M

ar
/1

8
Ab

r/
18

Ju
l/1

7

M
ai

/1
7

Ju
n/

17

M
ar

/1
7

Ab
r/

17

Fe
v/

17

Ja
n/

17
D

ez
/1

6
N

ov
/1

6

8.1518.171
4.1103.982
4.0414.189

Ag
o/

17

Se
t/

17

O
ut

/1
7

N
ov

/1
7

D
ez

/1
7

Ja
n/

18

Fe
v/

18
M

ar
/1

8
Ab

r/
18

Ju
l/1

7

M
ai

/1
7

Ju
n/

17

M
ar

/1
7

Ab
r/

17

Fe
v/

17

Ja
n/

17
D

ez
/1

6
N

ov
/1

6



65REVISTA DO SFI

RUMOS

DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO

UM FUTURO DE 
CRESCIMENTO
O crédito 
imobiliário deu 
um salto com o 
SFI, mas o futuro 
depende de 
menos regras e 
melhor ambiente 
de negócios  

Entre as distorções da economia 
brasileira está a força do capita-
lismo de favores. É frequente a 
busca, em Brasília, de condições 
privilegiadas, isenções fiscais, in-

centivos, controles de preços. E há descrença 
na liberdade de mercado como a melhor polí-
tica para promover a produtividade, reduzir 
custos e fazer a economia crescer. Há pouco, 
chegou-se ao cúmulo de tentar fixar preços 
do diesel ao consumidor e tabelar fretes, algo 
inimaginável numa economia de mercado. O 
crédito imobiliário não está livre de proble-
mas semelhantes.

Embora muito tutelado, o modelo de finan-
ciamento imobiliário baseado nos recursos 
do Sistema Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo (SBPE) e do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) cumpriu ra-
zoavelmente seu papel até aqui. Mas, com 
os mecanismos e condicionamentos atuais, 
tais como o vulto do crédito direcionado e 
subsidiado, chega aos seus limites. Para al-
cançar o nível de outros países emergentes 
ou desenvolvidos, como Chile e Espanha, 
a expansão dependerá de regras melhores, 
de bom ambiente de negócios e de equilí-
brio macroeconômico. Um retrospecto do 
passado ajuda a entender os problemas. Nas 

décadas de 1980 e 1990, o crédito imobiliário 
patinava. Com insegurança jurídica, desca-
samento de ativos, inflação e desemprego, 
o SBPE ficou tão engessado que emprestar 
dinheiro para a habitação chegou a ser trata-
do, nos bancos, como cumprimento de obri-
gação regulatória, como se construir casas 
e financiá-las não fosse excelente negócio. 

 
 Só com o advento do novo marco regula-

tório, em especial, com a criação do Sistema 
de Financiamento Imobiliário (SFI), pela Lei 
9514/1997, que instituiu a alienação fiduciá-
ria de bem imóvel, e da Lei 10.931/2004, que 
consolidou o patrimônio de afetação e criou a 
figura do incontroverso, o financiamento ha-
bitacional retomou as condições para crescer. 
O ambiente de negócios melhorou e o crédito 
se expandiu até meados desta década, na se-
quência do reequilíbrio decorrente do Plano 
Real. Mas a recessão de 2014/2016 tornou as 
coisas mais difíceis e expôs os desafios. É ho-
ra, pois, de dar novos passos, modernizando o 
crédito imobiliário, fortalecendo a segurança 
jurídica e as condições operacionais do setor, 
evitando regras demais e buscando maior efi-
ciência operacional. 

 Cabe preservar a parte mais moderna do 
modelo, como o novo marco regulatório e 

GILBERTO DUARTE DE ABREU FILHO Presidente da Abecip
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seus institutos, tais como securitização de 
recebíveis, fidúcia, patrimônio de afetação, 
alienação fiduciária, incontroverso, etc. Mas 
o sistema será diferente no futuro. As opera-
ções serão mais ágeis, a segurança jurídica 
será maior e novos instrumentos reforçarão 
a captação de recursos. Ao funding atual, ba-
seado no FGTS, na caderneta de poupança e 
em títulos como Letras de Crédito Imobiliá-
rio e certificados de recebíveis imobiliários, 
será acrescido o mecanismo das Letras Imo-
biliárias Garantidas (LIGs), priorizando ga-
rantias para investidores e taxas ativas com-
patíveis com a demanda de mutuários finais 
e incorporadores.

Os governantes que serão eleitos em ou-
tubro terão de incluir entre seus objetivos 
principais o de contribuir para um clima fa-
vorável à vida econômica, cortando excessos 
burocráticos e despesas inúteis. Para elimi-
nar o desequilíbrio fiscal, além de reformar a 
Previdência cabe conferir transparência aos 
vultosos incentivos e subsídios, que terão 
de ser incluídos nos orçamentos públicos. 

Os agentes privados do crédito imobiliário 
sabem que esse ajuste está chegando. Com 
ele, instrumentos de mercado tenderão a 
substituir mecanismos de crédito favoreci-
do. Caberá ao Tesouro e não ao FGTS, que 
é dos trabalhadores, subsidiar as meritórias 
políticas de financiamento à habitação de 
interesse social.  

No SBPE, menos juros e menores spreads 
serão o resultado de mais concorrência, 
regras claras, segurança jurídica e maior 
equilíbrio macroeconômico. Ao enfrentar 
o capitalismo de favores e a baixa produti-
vidade, o governo criará um ambiente mais 
propício aos negócios. 

Investidores e financiadores participarão 
mais do mercado imobiliário, viabilizan-
do a captação a custos menores, com juros 
e spreads cadentes. Em resumo, estarão 
criadas as condições para comprovar que o 
financiamento de imóveis é bom negócio e 
tem futuro. E que não precisa nem deve de-
pender de favores. 

INSTRUMENTOS 
DE MERCADO 
TENDEM A 
SUBSTITUIR 
O CRÉDITO
FAVORECIDO”



B3. INTEGRAMOS
PARA POTENCIALIZAR.

B3: o resultado da combinação entre a BM&FBOVESPA e a CETIP. 
Saiba mais em B3.COM.BR

Empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial,

a B3 nasce para integrar o mercado e potencializar negócios.

B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão.
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