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Existe ou não existe bolha imobili-
ária no Brasil? Se ainda não existe, cor-
remos o risco que possa vir a existir ou o 
Brasil está imune a esse fenômeno? Este 
é um debate recorrente nos últimos anos 
e que agora se acirrou com as declarações do Prêmio 
Nobel de Economia Robert Shiller, economista que 
previu não só a bolha da Internet, em 2000, como a 
bolha imobiliária norte-americana, em 2007.

Sem dúvida, estamos longe do consenso sobre 
o tema. Há os afirmam que já vivemos uma bolha 
imobiliária e outros, no extremo oposto, atestam 
que ela não existe e até mesmo que não corremos 
o risco de que venha a ocorrer bolha imobiliária no 
Brasil. Os principais argumentos dos que defendem 
a existência de bolha imobiliária no Brasil são a 
brutal elevação dos preços, principalmente nos últi-
mos cinco anos, a expressiva ociosidade de imóveis 
comerciais, o arrefecimento da demanda e o supe-
rendividamento familiar. E, nesta trilha, vale desta-
car a existência de farta oferta de recursos para a 
produção e para a comercialização de imóveis. Na 
outra ponta, não faltam argumentos que demons-
tram a inexistência de bolha imobiliária no Brasil 
e, até mesmo, encoraja alguns a acreditar que não 
corremos tal risco. Pelos princípios da lógica, segu-
ramente um desses grupos está equivocado. Mas, 
não é possível que ambos estejam equivocados.

Particularmente, situo-me entre os que acre-
ditam que ainda não existe bolha imobiliária no 
Brasil, mas que é preciso ter muita cautela e não 
relaxar em termos de regras prudenciais e de go-
vernança. Hoje ainda podemos tripudiar o subpri-
me imobiliário norte-americano, observando que o 

que temos por aqui é superprime*, o que 
não deixa de ser verdade. Mas cabe não 
esquecer que em um passado não tão 
distante, praticamente 100% das car-
teiras de crédito imobiliário dos bancos 

brasileiros apresentavam resultados piores do que 
o subprime norte-americano. Não raramente o valor 
de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH) era inferior a 1/5 do valor da 
dívida e a inadimplência por pouco não chegou 
aos três dígitos. Essa conta ainda está sendo paga 
pela sociedade brasileira e os estragos só não ti-
veram as proporções da bolha norte-americana 
porque o montante total das carteiras de crédito 
imobiliário brasileiras era pouco expressivo em re-
lação ao patrimônio dos bancos e, principalmente, 
em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro. Mas, seguramente, houve forte impacto 
sobre os resultados das instituições financeiras e 
sobre as riquezas das famílias. 

São muitos os argumentos que evidenciam a 
grande diferença que existe entre o que ocorreu no 
mercado imobiliário norte-americano – e em algu-
mas economias europeias – e que ocorre hoje no 
mercado imobiliário brasileiro, reforçando a tese 
da inexistência de bolha imobiliária no Brasil. Em 
especial, cabe destacar os seguintes aspectos: 

I) No Brasil, durante o período de hiperin-
flação, o valor dos imóveis ficou comprimido, não 
acompanhando sequer a elevação do custo de cons-
trução. Portanto, boa parte da elevação dos preços 
ocorridas em período recente pode ser atribuída à 
recomposição de perdas passadas. No entanto, não 
se pode relevar o fato de que, em algumas praças 
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* Nos meios bancários, trata-se a situação atual do crédito imobiliário no Brasil como superprime, dada a qualidade das operações e a baixíssima inadimplência.
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ocorreu elevação excessiva de preços e, em outras, 
há evidências de saturação do mercado.

II) A maioria absoluta das transações imobiliá-
rias no Brasil tem como objetivo final a aquisição da 
moradia própria e não investimentos. 

III) O déficit habitacional brasileiro é de apro-
ximadamente 7 milhões de unidades habitacionais 
e, somados à demanda vegetativa, ainda será neces-
sário produzir uma grande quantidade de imóveis 
para atender à demanda por habitação.

IV) A relação crédito imobiliário/PIB no Brasil 
ainda se situa abaixo de 8%, enquanto nos Estados 
Unidos gira em torno de 80% e, nos países euro-
peus é, usualmente, superior a 60%. Portanto, por 
essa ótica, ainda temos um 
grande espaço para expan-
são do crédito imobiliário.

V) Relevante parcela 
do crescimento imobiliário 
no Brasil está sendo alavan-
cada pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida, programa 
que aporta grande volume 
de subsídios e, inclusive, 
para a chamada Faixa 1 – 
segmento familiar com ren-
da de até R$ 1.600,00 – com 
recursos integralmente sub-
sidiados pelo Orçamento 
Geral da União. E, assim, se-
quer se caracterizam como 
financiamentos, mas como 
operações de transferência 
de subsídios. Portanto, não 
representam risco para o Sistema Financeiro Nacio-
nal, nem para a União. No entanto, não se pode des-
prezar os efeitos em termos de elevação de preços de 
imóveis, principalmente de uma das principais ma-
térias-primas para o setor habitacional – os terrenos. 

VI) A LTV (relação dívida/garantia) que, nos 
Estados Unidos, chegou a ultrapassar 100%, no Bra-
sil se mantém em torno de 65% e, portanto, apre-
senta importante garantia contra eventuais quedas 
nos valores dos imóveis. Nesse particular, atenção 
especial deve ser dada às operações de habitação 
de interesse social, em que a parcela dos subsídios 
de complemento da capacidade de pagamento das 
famílias, do ponto de vista ‘psicológico’, pode ca-
muflar e anular os efeitos de uma baixa LTV. Isso 
porque, em termos de propensão a inadimplir, a 
prática demonstra que o comprador, em momen-
tos de dificuldades ou falta de interesse em honrar 
seus compromissos, valoriza apenas aquela parcela 

que lhe teve algum custo e, por conseguinte, não se 
pode relevar o risco de não percepção da parcela 
recebida a título de subsídios.

VII) A substancial expansão do volume de re-
cursos aplicados ao longo da última década não se 
deu às custas de flexibilização de regras de gover-
nança, mas em decorrência das condições econô-
micas favoráveis, prova disso é que os índices de 
inadimplência vem se mantendo entre os meno-
res de toda a história do SFH, criado em 1964. No 
entanto, é fundamental que tanto as instituições 
financeiras quanto o Banco Central estejam aten-
tos ao conceito de inadimplência por safras, a fim 
de que o crescimento da base via novos contratos 

não camufle eventuais ten-
dências de deterioração da 
qualidade das carteiras.

VIII) No Brasil, a secu-
ritização do crédito imobi-
liário e o mercado secun-
dário é incipiente e, por 
consequência, a quase tota-
lidade do crédito imobiliá-
rio é carregada no balanço 
dos próprios bancos, o que 
facilita o acompanhamen-
to dos órgãos reguladores, 
além de fazer que essas 
instituições financeiras te-
nham maior rigor na ori-
ginação dos créditos, pois 
respondem integralmente 
pelo risco de perda de ca-
pital.

IX) Ao contrário dos Estados Unidos, no Bra-
sil os correspondentes imobiliários são meramente 
prestadores de serviços, não tendo nenhum po-
der de decisão quanto à concessão do crédito. Da 
mesma maneira, as instituições financeiras man-
tém controle absoluto sobre o ‘tripé’ que garante 
a qualidade do crédito: a) avaliação do imóvel; b) 
avaliação do risco de crédito e da capacidade de pa-
gamento do devedor; e c) análise dos comprovantes 
de renda do tomador do crédito.

X) Segundo avaliação da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), com base na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), a procura por imó-
veis permanece com tendência de crescimento: o 
número de famílias cresceu, em média, 2% ao ano, 
ou seja, o dobro do crescimento da população, ao 
redor de 1,0% ao ano. Esse crescimento do núme-
ro de famílias está associado, além do crescimento 
vegetativo da população, a mudanças nas caracte-

No Brasil, ao contrário dos EUA, 
os correspondentes bancários
são meros prestadores de 
serviços, sem poder de decisão 
sobre a concessão do crédito
imobiliário; os originadores
avaliam tanto o imóvel como
a ficha cadastral do mutuário,
além dos comprovantes de renda
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de preços, que dificilmente se manterão no longo 
prazo. Portanto, nessas localidades não se pode des-
cartar a hipótese de quedas de preços. Da mesma 
forma, há localidades com razoáveis evidências de 
esgotamento de demanda real, ou seja, ausência de 
compradores com real capacidade de compra. 

É inquestionável que a expansão e a sustentabi-
lidade do mercado de crédito imobiliário é impor-
tante para garantir a liquidez do setor habitacional, 
tanto para a produção quanto para a comercializa-
ção de imóveis, quer imóveis novos, quer usados. 
Ademais, trata-se de um setor que tem duplo efeito 
direto – econômico, via geração de emprego e ren-
da e, social – via produção de um bem que atende a 
uma necessidade vital dos indivíduos. No caso brasi-
leiro, se considerarmos a dimensão e as característi-
cas do déficit habitacional, centrado nas famílias de 
baixa e baixíssima renda, justifica-se também a pre-
ocupação do governo federal de incentivar o for-
talecimento do segmento habitacional e, inclusive, 
aportar relevantes volumes de subsídios, bem como 
de assegurar sustentabilidade às principais fontes 
de funding oneroso, no caso, o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e a caderneta de pou-
pança, além de adotar medidas para a estruturação 
de uma Política Nacional de Habitação inclusiva e 
sustentável. 

Por sua vez, o sistema bancário, como muito 
bem explica o Prêmio Nobel Joseph E. Stiglitz, tem 
duas funções essenciais. A primeira é prover um 
mecanismo eficiente de pagamentos, em que o ban-
co facilita as transações transferindo o dinheiro dos 
depositantes para aqueles de quem eles compram 
bens e serviços. A segunda função essencial é avaliar 
e administrar os riscos e realizar empréstimos. Esta 
segunda função está intimamente relacionada à pri-
meira, pois se não for executada de forma respon-
sável e competente, poderá fazer que a instituição 
financeira se veja impedida de remunerar seus de-
positantes na forma prometida e, pior do que isso, 
poderá se ver incapacitada até mesmo de devolver o 
capital recebido em depósito. É neste contexto que 
as instituições financeiras devem avaliar o mercado 
imobiliário, ou seja, entender e não presumir o que 
está acontecendo para, assim, poderem garantir a 
continuidade do ciclo virtuoso do crédito imobiliá-
rio brasileiro, evitando o retorno ao nefasto modelo 
stop and go que o caracterizou no passado, em que 
se alternava períodos de booms com períodos de 
quase paralisia. 

Nesse contexto, vale até uma analogia aos sem-
pre atuais ensinamentos de Peter Drucker no que 
se refere à administração de empresas, para se nor-

rísticas das famílias, principalmente pelo fato de 
que a família nuclear vem perdendo relevância 
para a monoparental e para outros arranjos com-
postos por vários membros de uma mesma família 
ou apenas parentes mais íntimos, e, assim como 
crescem os casamentos, também se elevam os divór-
cios. Associando-se esse comportamento ao déficit 
habitacional já instalado, nota-se que ainda há rele-
vante demanda a ser atendida, embora não se deva 
perder de vista o fato de que relevante parcela do 
déficit habitacional brasileiro não está relacionado 
à demanda, mas à carência por imóvel e, portanto, 
não será atendido via regras de mercado.

Riscos mitigados – Nota-se, portanto, que há 
fortes  argumentos favoráveis à inexistência de 
bolha imobiliária no Brasil e alguns aspectos que 
mitigam o risco de que, se esta vier a ocorrer, não 
causará estragos similares aos registrados nos Es-
tados Unidos e em alguns países europeus. O pri-
meiro aspecto diz respeito à baixa LTV, em média 
abaixo de 70% na originação do crédito e em tor-
no de 65% na média dos contratos em retorno. 
Portanto, para que a garantida representa pelos 
imóveis se tornasse insuficiente para quitar o valor 
da dívida teria que ocorrer verdadeira catástrofe 
em termos de desvalorização. No entanto, isso é 
um alívio apenas parcial, pois se ocorresse uma 
superelevação da inadimplência e a consequente 
retomada de imóveis, os custos da realização das 
garantias podem resultar em prejuízos expressivos 
e atuar como efeito-dominó, alimentando a sequ-
ência de queda de preços. Outro ponto relevante 
é a baixa representatividade do estoque de crédito 
imobiliário em relação ao PIB brasileiro, um pou-
co inferior a 8%. Este é um aspecto que demons-
tra que mesmo um cenário de ‘terra arrasada’, em 
que o crédito imobiliário virasse ‘pó’, não levaria 
os bancos brasileiros à ruina, embora causasse sé-
rios danos àqueles que possuíssem carteiras mais 
expressivas. No entanto, não se pode desprezar 
os efeitos perversos sobre as riquezas individuais, 
além dos fortes impactos em termos de desempre-
go e queda de renda.

Um olhar pragmático e desapaixonado sobre 
a realidade do mercado imobiliário brasileiro evi-
denciará que a ‘disparada’ dos preços deu lugar, 
salvo algumas exceções, à estabilidade com baixo 
crescimento e sem indícios de quedas acentuadas 
de preços, embora campanhas de vendas ‘premia-
das’ e com descontos mereçam atenção especial. 
No entanto, não se pode ignorar que em algumas 
localidades, principalmente cidades de médio e 
pequeno porte, ocorreu uma overdose na elevação 
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tear o posicionamento das instituições financeiras 
em relação ao mercado de crédito imobiliário: “O 
Bom Deus fez as coisas de tal modo que as árvores não cres-
cessem ininterruptamente até o céu. E não há nenhuma 
empresa que vá crescer e sair-se bem para sempre. O período 
médio de sucesso da maioria é de 30 anos. Mesmo as excep-
cionalmente bem administradas passam os 20 ou 30 anos 
seguinte equilibrando-se”. Ou seja, por mais cautela 
que se tenha em relação ao setor habitacional, este, 
em algum momento, passará por alguma instabili-
dade. Se será uma bolha ou apenas um solavanco 
dependerá da competência e da responsabilidade 
não só das instituições financeiras, mas dos órgãos 
controladores. Preços elevados e inconsistentes não 
são causas, mas consequências que levam a bolhas 
imobiliárias. E as principais variáveis que alimen-
tam a formação de bolhas imobiliárias são créditos 
oferecidos em excesso, com taxas de juros baixas 
associados a regulações frouxas. 

O lado bom desta questão é que, ao contrário 
do que ocorre na maioria dos países, o BC tem im-
plementado regras preventivas de governança, an-
tecipando-se aos problemas e evitando ter de agir 
depois que estes ocorreram. A Resolução 4271, de 
30.09.2013, é um exemplo das decisões acertadas 
do BC que, embora para muitos tenha sido vista 
apenas como a resolução que elevou os limites de 
valor de imóveis para fins de enquadramento no 
SFH, teve como ponto mais alto o estabelecimento 
de regras prudenciais, entre as quais se destacam:
• Limitar a LTV em até 80%, podendo ser ampliada 
para até 90% se o sistema de amortização for o SAC.
• Limitar em até 60% a LTV nas operações de Home 
Equity. 
• Segregação de funções – responsável pela avalia-
ção do imóvel não pode estar subordinado à área 
de crédito.
• Na apuração da renda, para fins de definição da 
capacidade de pagamento, deve-se levar em conta 
os comprometimentos da renda com outras dívidas 
(renda disponível).
• O comprometimento da renda deve levar em con-
sideração a prestação de maior valor prevista ao lon-
go do fluxo de retorno (juros crescentes, amortiza-
ções negativas, elevação do prêmio de seguros MIP 
em função do envelhecimento do devedor, etc.)
• Os documentos comprobatórios da apuração do 
valor da garantia, do nível de risco e da capacidade 
de pagamento devem ficar à disposição do BC du-
rante todo o período em que o contrato estiver ativo.

Embora não seja saudável para o bom desenvol-
vimento do mercado que haja forte intervenção dos 
órgãos reguladores, no caso do mercado de crédito 

imobiliário é prudente que o BC dê continuidade 
às ações com foco nas regras prudenciais e de gover-
nança. Nesse contexto, vale destacar os cuidados na 
regulamentação da portabilidade do crédito imobi-
liário, buscando o equilíbrio, de forma que, de um 
lado, não se iniba o direito dos devedores de migra-
rem para as instituições financeiras que ofereçam 
as melhores condições e, de outro, que se impeça a 
concorrência predatória, que privilegie estratégias 
de ‘portadores de crédito’ em detrimento a ‘origi-
nadores de crédito’. 

No entanto, talvez o ponto que deva merecer 
maior atenção por parte do BC, no curto prazo, é a 
regulação dos correspondentes imobiliários – forma 
de atuação, qualificação mínima, critérios e limites 
de remuneração – a fim de que algo que se apresen-
ta como importante instrumento para a melhoria do 
processo de concessão de crédito imobiliário não 
acabe por onerar em demasia e impactar até mesmo 
o custo para os tomadores de crédito, além do risco 
de impactar a qualidade das carteiras imobiliárias. 
Não se trata de engessar o segmento, mas de definir 
os limites de atuação, para não dar margem ao flores-
cimento da ‘criatividade destrutiva’.  

Ainda em relação aos reguladores, seria pru-
dente uma ação mais efetiva na construção de um 
autêntico índice de valorização dos imóveis, capaz 
de servir de referência tanto para os órgãos regu-
ladores como para as instituições financeiras e os 
investidores e, ainda, para o setor da construção 
civil. Também é recomendável se investir na elabo-
ração de estudos aprofundados que demonstrem o 
comportamento e as tendências do endividamento 
das famílias e o peso das prestações habitacionais 
nesse endividamento, captando, por exemplo, os 
impactos da troca do aluguel pelas prestações ha-
bitacionais. 

Quanto às instituições financeiras, cabe a es-
tas agirem com prudência – cautela e não medo 
– estando sempre atentas aos sinais do mercado e, 
principalmente, aos principais indicadores de qua-
lidade da carteira (LTV, inadimplência, margem, 
comprometimento de renda) e, também, ao com-
portamento do estoque de imóveis financiados, em 
produção. É bom não esquecer que, ao estourar a 
bolha imobiliária da Espanha, o grande ‘mico’ não 
foram os financiamentos às pessoas físicas, mas o 
estoque de quase um milhão de unidades cuja pro-
dução foi financiada e não estava comercializado.

Seguramente é possível continuar crescendo, 
com sustentabilidade, identificando a linha que se-
para a ousadia da inconseqüência, sem esquecer dos 
ensinamentos da fábula da galinha dos ovos de ouro. 


