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Dinâmica do mercado imobiliário 

Fonte: ABECIP e banco de dados-CBIC para 2012 

 

FIGURA 1: Como o mercado de habitação funciona – insumos, produção e demanda. 
Fonte: Malpezzi, 1999. 

Este artigo se dedicará a apresentar como o funcionamento do mercado de crédito imobiliário - que é 
crucial para a aquisição de imóveis pela maior parte da população -, conjugado com o ambiente 
macroeconômico, afetou o mercado imobiliário nacional ao longo das décadas até o período atual. 
Sendo assim, este artigo divide o período em questão em três fases, baseado em Rangel (2013): 
Criação e consolidação do Sistema Financeiro da Habitação (1964-1980); Desestruturação do SFH 
(1981-1994); Reestruturação das políticas habitacionais (1995-atual). Como se pode ver no gráfico 
01, a quantidade de imóveis financiados guarda forte relação com os períodos aqui retratados. 
Compreender estes movimentos é o objetivo do artigo.  

GRÁFICO 01: Unidades habitacionais financiadas – FGTS e SBPE 

 
Fonte: Rangel (2013) até 2011 e ABECIP e Banco de Dados-CBIC para 2012 

2 Criação e consolidação do Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH)  
Em 1964, a situação do setor habitacional podia ser considerada grave. A forte migração urbana que 
vinha ocorrendo gerava alta demanda por habitações de todas as classes sociais, mas, de acordo com 
Santos (1999), havia um contexto altamente inibidor para o investimento na área. A forte aceleração 
inflacionária, combinada com taxas de juros nominais fixas, gerava taxas de juros reais negativas 
(dependendo do prazo da aplicação), o que desestimulava a poupança voluntária e a oferta de crédito 
de longo prazo (como o imobiliário) por parte dos agentes financeiros. Ao mesmo tempo, leis que 
Santos (1999) classifica como populistas no mercado de alugueis, pelo fato de proteger 
excessivamente o inquilino, reduziam os lucros dos proprietários e inibia o investimento no setor 
imobiliário, o que tornava a conjuntura de falta de habitações ainda mais complexa. Nessa situação, a 
estimativa do déficit habitacional logo antes do lançamento do SFH era de aproximadamente oito 
milhões de habitações (IBMEC, 1974).  
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2. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO PAÍS ANTERIOR À DÉCADA DE 
90 

 

2.1 Indisponibilidade de recursos até a década de 60 

A população brasileira passou por elevado e constante crescimento durante todo o 

século XX. Em 1900, o país contava com aproximadamente 18 milhões de habitantes, número 

que representava uma baixa densidade demográfica vigente na época e a qual se inverteu, 

posteriormente, com o decorrer do século através do elevado crescimento demográfico que o 

país apresentou nas décadas posteriores. Concomitantemente com o crescimento demográfico, 

também ocorreram alterações estruturais na localização da população no país a partir do início 

súbito e acelerado do processo de urbanização brasileiro, como exemplo, 36% da população 

viviam nas cidades em 1950 enquanto tal número era de 68% já na década de 80.  

Dessa maneira, o crescimento e urbanização da população estiveram em acelerado 

processo de crescimento durante todo o século como pode ser visto através do gráfico 1.  

 

     Fonte: IBGE. 

Diante do elevado crescimento da população e da evolução do processo de 

urbanização, aumentou-se na realidade social brasileira a necessidade de novas unidades 

habitacionais nas cidades do país e, consequentemente, demandou-se maior acesso ao 

financiamento imobiliário pela população e empresas de construção, acesso o qual era 
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     Fonte: Banco Central, ABECIP e CAIXA. Elaboração: ABECIP. 

 As elevadas taxas de crescimento do mercado imobiliário na década de 70 estiveram 

associadas ao comportamento da economia brasileira, a qual também apresentou taxas de 

crescimento nos anos conhecidos como milagre econômico brasileiro. No contexto externo da 

década de 70, o mundo apresentava forte expansão e a economia brasileira demonstrou 

crescimento do poder de compra dos salários e da renda da população. Em tais anos, foram 

realizados elevados investimentos externos no país e as obras de infraestrutura ampliaram o 

parque industrial gerando empregos.  

O clico de crescimento se traduziu em crescimento dos salários e, com a relativa 

estabilidade inflacionária em comparação com os números dos anos 80, favoreceu a atividade 

do mercado habitacional, sobretudo, pelo crescimento da renda do mutuário e da maior 

disponibilidade de recursos ofertados para os financiamentos. Logo, a expansão imobiliária 

acompanhou a tendência macroeconômica e apresentou altas taxas de expansão na década de 

70, principalmente após 1975, permitindo o acesso do crédito habitacional para inúmeras 

pessoas que, anteriormente, eram excluídas do mercado de financiamento. Nesse sentido, a 

classe média foi a que mais se beneficiou da conjuntura econômica por ter maiores condições 

de acesso ao SBPE, sendo que a população mais pobre ainda continuou excluída do sistema.  

A situação econômica favorável implicou, nos primeiros 15 anos do SFH, em 

financiamentos para aproximadamente 2,5 milhões de habitações, ou seja, um valor vinte 

vezes superior à quantidade de unidades financiada nos 30 anos anteriores ao sistema. Deste 

modo, a fase compreendida entre 1966 até o final da década de 70 representou a alta expansão 
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Gráfico 2 - Evolução do número de moradias financiadas (Unidades) 
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da moradia e, consequentemente, da redução do valor do aluguel, possibilitando maiores 

acessos à habitação por parte da população decorrente do aumento da oferta habitacional 

através do SFH. Portanto, os êxitos do Sistema Financeiro de Habitação, do Banco Nacional 

da Habitação, das mudanças institucionais e políticas praticadas propiciaram o auge do SFH 

durante a década de 70.  

No período, a sustentação dos recursos vinha das captações da poupança, FGTS e das 

letras imobiliárias, com ênfase no sucesso das cadernetas de poupança que permitiriam a 

popularização do acesso ao crédito imobiliário na época. Entretanto, as participações de tais 

fontes de recursos no financiamento imobiliário alteraram-se com o decorrer do tempo, de 

outro modo, é possível destacar o crescimento dos recursos obtidos através do FGTS no final 

da década de 70 e, posteriormente, o retorno da predominância das cadernetas de poupança 

como principal instrumento de captação (gráfico 3). 

 

     Fonte: Banco Central, ABECIP e CAIXA. Elaboração: ABECIP. 

  Concomitantemente com a década de 70, a qual apresentou alto crescimento do 

mercado de crédito imobiliário, também se deu início ao processo de declínio do mesmo, 

principalmente como consequência das políticas adotadas pelo governo para enfrentar o 

aumento do custo do petróleo e para ajustar o desequilíbrio proporcionado pelo o 

endividamento externo do país. 
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Gráfico 2.1.1  Unidades habitacionais financiadas pelo SFH, 1964-2005
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Fonte: BNH – Caixa Econômica Federal e Banco Central do Brasil.

Gráfico 2.1.2  Evolução do SFH, taxa de cobertura e  
de participações no mercado de capitais 1970-2003
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No início de 1986, o Plano Cruzado incluiu as cadernetas de poupança, o FGTS e as presta-
ções dos financiamentos habitacionais no congelamento de preços. As prestações foram corrigidas 
segundo o valor real médio dos últimos meses, sendo o número de meses fixado de acordo com 
o prazo de reajuste de cada contrato. Mesmo voltando a ter correção trimestral e sendo o único 
ativo financeiro com prazo de correção inferior a um ano, as cadernetas de poupança registraram 
captação negativa no período. Isso se deveu a duas razões: (i) o grande aumento no consumo dos 
bens duráveis, que ocasionou uma retirada em massa das cadernetas; e (ii) o aumento dos depósi-
tos compulsórios no Banco Central sobre os saldos, que agravou ainda mais a situação de esvazia-
mento do SFH, apesar de não ter um impacto direto na captação líquida dos contratos. Essas me-
didas introduziram distorções importantes no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Ainda em 1986, o SFH passou por uma profunda reestruturação com a extinção do BNH. 
Suas funções foram redistribuídas entre vários órgãos do governo. O Ministério de Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente (MDU) ficou responsável por formular propostas de política 
habitacional e de desenvolvimento urbano. Ao Conselho Monetário Nacional (CMN) couberam 
as funções de orientar, disciplinar e controlar o SFH. O Banco Central do Brasil (Bacen) ficou com 
as tarefas de fiscalizar as instituições financeiras que integravam o SFH e de elaborar normas per-
tinentes aos depósitos de poupança. À Caixa Econômica Federal (CEF) coube a administração do 
passivo, do ativo, do pessoal e dos bens móveis e imóveis do BNH, bem como a gestão do FGTS.  

É fácil compreender que as fragilidades inerentes ao SFH seriam exacerbadas em qualquer 
cenário de aceleração inflacionária e de queda da renda real. Isso aconteceu efetivamente a par-
tir do aprofundamento da instabilidade macroeconômica nas décadas de 1980 e 1990. E, para 
piorar a situação, como já observado, parte substantiva dos fundos não voltou ao sistema nos 
prazos e valores previstos. 

Frente a esse cenário bastante desfavorável, buscaram-se mecanismos para contornar a 
crise, reformando o modelo de financiamento habitacional no Brasil. A principal medida nesse 
sentido foi a criação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Criado em 1997, pela lei 
nº 9.514 (20/11/1997), como complemento ao Sistema Financeiro da Habitação, o SFI tem 

Gráfico 2.2.2  Brasil, estoque de capital habitacional 
por habitante, 1950 a 2003, R$ de 2005
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Gráfico 2.4.1  Brasil, investimento em capital habitacional por habitante  
e PIB per capita, 1950 a 2005, em R$ de 2005
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um fundo de natureza contábil, que vai centralizar e gerenciar os recursos orçamentários dos 
programas estruturados no SNHIS. Suas principais fontes de recurso são o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS) e dotações do Orçamento Geral da União (OGU). Em 2006, o 
FNHIS recebeu dotação orçamentária de R$ 1 bilhão.

A concepção do SNHIS representou um grande avanço na política habitacional voltada para 
a população de menor renda. No entanto, sua integração a uma política habitacional ampla, que 
considere todos os elos do sistema, ainda está em gestação e vale notar também que a dotação de 
recursos para o FNHIS ainda é muito pequena em relação ao déficit habitacional. 

2.4 Os efeitos da crise sobre o crescimento econômico
A crise do SFH foi um dos fatores responsáveis pela perda de dinamismo da economia 
brasileira. Durante o auge do sistema, entre os anos de 1965 e 1980, o investimento habi-
tacional por habitante no Brasil passou de R$ 161 para R$ 528, ou seja, um crescimento de 
8,2% ao ano. Nesse período, o país também experimentou taxas de crescimento da renda 
per capita expressivas: 5,7% ao ano. Desde meados dos anos 1980, o ritmo de crescimento 
da economia brasileira caiu de forma acentuada, passando para uma taxa média anual de 
apenas 0,3% entre 2003 e 1986. Concomitantemente, houve a retração do investimento em 
capital habitacional por habitante, como ilustra o gráfico 2.4.1, o qual voltou ao patamar 
de R$ 300 e, mesmo após uma breve recuperação seguida ao Plano Real, tem se mantido 
abaixo dos R$ 500. 

Vale mencionar que a evolução do investimento habitacional por habitante esteve direta-
mente associada à concessão de crédito no âmbito do SFH. No período de auge do SFH, entre 
1978 e 1982, momento em que se financiava em torno de 500 mil moradias ao ano, o investi-
mento habitacional per capita manteve-se próximo ao patamar de R$ 500, o que equivalia, no 
total, a cerca de 5,4% do PIB brasileiro. 
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incluíram a redução real dos salários, levaram ao aumento da inadimplência e a redução da demanda 
por novos empréstimos.  

Aliado a tudo, houve o reajuste das prestações a um índice superior ao do reajuste dos salários em 
1983-84, o que gerou grande comoção entre os mutuários. Em 1983, já sob o acordo com o FMI, tal 
ajuste se mostrou necessário uma vez que com a alta da inflação era preciso que a correção monetária 
a acompanhasse para garantir que os ativos não se desvalorizassem. E a correção das prestações 
precisava crescer, para não ampliar mais o saldo do FCVS. No entanto, combinado com a política de 
desvalorização dos salários, as prestações aumentaram mais que os salários, ainda que esse aumento 
fosse menor que o da correção monetária e da inflação, segundo o IGP-DI.  

A grande insatisfação entre os mutuários foi especialmente grande entre os que compraram seus 
imóveis pelo SBPE, “pois, além de ter seus salários corroídos violentamente pela crise do início dos 
anos 80, pagavam maiores prestações em função do alto preço dos imóveis produzidos pelo 
mercado” (AZEVEDO, 1988). Sendo essa a camada da população com maior poder de vocalização 
de suas reclamações na mídia, foram criadas associações de mutuários e calotes coletivos em massa 
(SOUZA, 1999). O gráfico 04, deixa claro o tamanho da taxa de inadimplência ocasionada tanto pela 
queda do poder de compra quanto dos movimentos sociais ai formados. A taxa com atraso de mais 
de 3 meses quase quintuplicou em 2 anos, saindo de 4,8% dos financiamentos totais em 1982 para 
23,1% dos mesmos em 1984. Aqui fica claro um comportamento típico de risco moral permitido pela 
baixa segurança jurídica, onde os mutuários propositalmente interromperam o fluxo de pagamentos 
para pressionar a redução das taxas de reajuste das prestações à seu favor.  

GRÁFICO 04: Evolução da taxa de inadimplência do SFH em relação ao total de financiamentos 
(1980-1984) 

 
Fonte: Santos, 1999 
 
O enfrentamento dos calotes coletivos e análise das reivindicações das associações de mutuários 
foram tratados com a mudança de regime político em 1985, no início do governo Sarney (1985-
1990) e após um intenso debate interno no governo (AZEVEDO, 1995, pag. 295). A solução 
apresentada trouxe grande aceitação popular, já que era a principal reivindicação da Coordenação 
Geral dos Mutuários – o que mostra os interesses políticos por trás da ação. Assim, “todos os 
mutuários teriam um reajuste de 112% desde que optassem pela semestralidade das correções. Os 
que desejassem manter a indexações anuais teriam um aumento correspondente à correção monetária 
plena, ou seja, 246,3%” (AZEVEDO, 1995, pag. 295). Diante de tamanho desconto, a maioria dos 
mutuários optou pelo reajuste semestral (ABDALLA, 1995; SANTOS, 1999).  

O subsídio indireto proporcionado por essa decisão governamental causou dois impactos diretos. 
Reduziu as taxas de inadimplência, o que permitiu o aumento da liquidez de curto prazo; e 
“aumentou consideravelmente o descasamento entre a evolução do passivo (junto aos poupadores do 
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As operações com recursos do FGTS também apresentaram um incremento bastan-
te intenso. A recuperação da capacidade de financiamento do FGTS começou a partir do 
início da década de 2000 e intensificou-se desde 2003. Assim, o número de unidades fi-
nanciadas vem crescendo de forma bastante significativa, tendo alcançado cerca 332,6 mil 
unidades em 2005 – um aumento de 16% em relação a 2000 ou quase o dobro das unidades 
financiadas em 1997.

É importante observar que a recuperação da capacidade de financiamento do SFH ainda é 
lenta e os números atuais mal retomam os patamares observados no início dos anos 90 e estão 
muito distantes do volumes de financiamento do período áureo do sistema em 1980. 

A dificuldade de recuperação do SFH está em grande parte relacionada a características 
intrínsecas ao próprio sistema, que vão além das políticas inconsistentes do final dos anos 80, 
da instabilidade macroeconômica ou do patamar da taxa de juros. A captação de recursos de 
curto prazo para a concessão de empréstimos de duração mais longa é um fator de instabili-
dade. Além disso, o modelo fundado na segmentação do mercado de crédito tende a ter sua 
capacidade de financiamento restrita ao tamanho desse funding, que é a poupança. 

2.3 A habitação de interesse social
A despeito de o país ainda estar longe de apresentar um sistema de financiamento habitacional 
que dê conta de seus grandes desafios, é fato que, nos últimos três anos, houve um incremento 
expressivo na oferta de crédito imobiliário. Concomitantemente, pesquisas revelaram que a 
carência de moradias ainda é uma das questões sociais mais graves do país e não evoluiu na 
mesma direção da oferta de crédito.

De fato, estudo da FGV Projetos (2006) revelou que a situação habitacional é pior do que 
se estimava. O déficit habitacional de 2005 somou 7,8 milhões de moradias, correspondendo a 
14,7% do total de domicílios do país. Isso significa dizer que, para que cada família brasileira 
tivesse uma moradia adequada em 2005, seria necessário que o estoque de habitações fosse 
14,7% maior do que o observado. 

A coabitação familiar respondeu pela maior parcela deste déficit: 4,3 milhões de domi-
cílios. Os domicílios inadequados, onde estão incluídas as favelas, os cortiços e as moradias 
rústicas, somaram 3,5 milhões. Desse total, os domicílios rústicos (em favelas ou com materiais 
de parede ou telhado inadequados) responderam pela maior parcela (3,3 milhões). Os cortiços, 
que já foram o maior problema habitacional urbano, atualmente respondem por uma parcela 
pouco expressiva do déficit (2%).

Em termos absolutos, a carência de moradias assume uma maior dimensão nos dois 
principais centros urbanos do país, São Paulo e Rio de Janeiro, seguidos pelos Estados do 
Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Pará. O déficit habitacional desses seis Estados representou 
59% do total nacional. Em termos relativos, ou seja, como fração do total de domicílios, os 

Tabela 2.2.1  Emissão primária de certificados de recebíveis imobiliários (R$ mil)

Anos R$ mil Número de operações

2000  171.671 5

2001  222.796 13

2002  142.177 9

2003  287.599 17

2004  403.080 29

2005  2.102.322 34

2006  1.071.437 77

Fonte: CVM.
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Déficit habitacional 
4	fatores	para	base	de	cálculo	(em	milhões)	

1.   Famílias	que	vivem	no	mesmo	domicílio	
2.   Famílias	que	moram	em	habitações	precárias	
3.   Famílias	com	gasto	excessivo	de	aluguel	
4.   Familias	em	imóveis	depreciados	

7,8	milhões	de	moradias	
	(14,7%	do	total	de	domicílios	existentes)		

Famílias	que	cohabitam	não	deveriam	entrar	no	calculo	do	déficit	!?	
(ENCE-IBGE	e	UNICAMP)	



Nova	base	de	cálculo	(em	milhões)	

1.   Famílias	que	vivem	em	domicílio	com	alta	densidade	domiciliar	
2.   Famílias	que	moram	em	habitações	precárias	
3.   Famílias	com	gasto	excessivo	de	aluguel	
4.   Familias	em	imóveis	depreciados	

Déficit habitacional 

3,5	milhões	de	moradias	
	(14,7%	do	total	de	domicílios	existentes)		



Déficit habitacional 
Unidades	residenciais	em	mil	

23 
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maiores problemas estão nas regiões Norte e Nordeste, com destaque para Maranhão, Ama-
zonas e Pará. 

Do ponto de vista social, o maior problema é o déficit por inadequação, em que a relação 
entre as carências habitacionais e renda domiciliar é mais nítida. O gráfico 2.3.1 mostra o 
déficit habitacional por inadequação nas faixas de rendimento domiciliar. Dos 3,3 milhões de 
domicílios inadequados no país, 77% estavam em domicílios com renda mensal de até 3 salá-
rios mínimos e 92%, nos domicílios com rendimento até 5 salários mínimos. Outra estatística 
reforça essa idéia: considerando as famílias brasileiras que ganham até 1 salário mínimo por 
mês, quase 13% estavam no déficit habitacional por inadequação em 2005. 

O perfil das famílias que compõem o déficit habitacional permite entender os caminhos 
opostos que têm seguido o crédito e os números do déficit. De um lado, há pessoas com baixo 
poder aquisitivo e, na outra ponta, bens de elevado valor final. Tornar a prestação do imóvel 
compatível com a renda dessas famílias tem sido o desafio dos agentes públicos.

Alguns programas voltados para esse público foram criados nos últimos anos. Merecem 
menção o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) e Sistema Nacional da 
Habitação de Interesse Social (SNHIS).

O PSH é um programa de subsídio do governo federal, regulamentado pela lei nº 10.998, 
de 28 de maio de 2003, e decreto nº 5.247, de 19 de outubro de 2004. Ele é operado por insti-
tuições financeiras e agentes financeiros do SFH e pretende viabilizar o acesso à moradia dos 
segmentos de menor renda familiar (até 3 salários mínimos por mês). O PSH utiliza recursos 
orçamentários para subsidiar operações de financiamento e parcelamento habitacionais de 
interesse social.

Por sua vez, o SNHIS foi criado pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005. A mes-
ma lei também criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e instituiu 
o Conselho Gestor do FNHIS. O objetivo principal do SNHIS é integrar todos os programas e 
projetos destinados à habitação de interesse social de todas as esferas de governo. O FNHIS é 

Gráfico 2.3.1  Distribuição do déficit habitacional 
por faixa de rendimento, Brasil, 2005
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Fonte: IBGE. Elaboração: FGV Projetos.
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Necessidade de financiamento 

Fonte: FGV / Construbusiness 2010

Estudo da FGV estima necessidade de
23,5 milhões de novas moradias entre 2010 e 2022

Demanda Habitacional

Necessidade de 
23,5 milhões 

 novas 
moradias  

entre 2010-2022 
 

Fonte: FGV/Construbusiness 2010 
 



Parte dessa demanda está sendo 
atendida através do crédito imobiliário

Novas famílias 17,22 milhões
Eliminar precariedade 3,63 milhões
Reduzir coabitação 2,64 milhões
Total no período 23,5 milhões
Média anual 1,8 milhão

Fonte: FGV / Construbusiness 2010

Necessidade de novas moradias entre 2010 e 2022

Demanda Habitacional - ResumoNecessidade de financiamento 

Necessidade de novas moradias entre 2010-2022 
 

Fonte: FGV/Construbusiness 2010 
 



Fonte: Banco Central do Brasil

Crescimento (%)
Mar.2014 / Mar.2013

Demais Carteiras de Crédito do SFN

Crescimento	das	carteiras	de	crédito	
	(2013-2014)	

Chegou	a	apresentar	
taxa	de	crescimento	

superior	a	50%		

Evolução do crédito imobiliário 



1,4%	do	PIB	em	2004	
para	8,3%	em	2014	

Evolução do crédito imobiliário 
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Fonte: Banco Central do Brasil
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Recuperação do funding - FGTS e poupança 
Poupança SBPE - Saldo (R$ Bilhões) 

www.abecip.org.br Fonte: Banco Central e ABECIP 
Inteligência de Mercado ABECIP 

Evolução	saldo	Cadernetas	de	Poupança	
(R$	bilhões)		
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Deste modo, o SFI apresentou importantes avanços e criou estruturas e instrumentos 

para o crescimento do setor imobiliário. Entretanto, como já citados, há ainda fatores que 

necessitam evoluir para o desenvolvimento da liquidez do mercado, principalmente o 

mercado secundário. Tal evolução estaria associada ao crescimento da securitização e da 

participação de investidores, atraindo maiores recursos para o mercado imobiliário e 

contribuindo como uma grande fonte de recursos para o setor. 

4.2 A recente conjuntura de financiamento imobiliário no país 

Nos últimos anos, o país tem apresentado crescimento nas taxas do financiamento 

imobiliário através do aumento da disponibilidade de crédito que, por sua vez, resultam na 

maior aquisição e construção de habitações. Os principais pontos responsáveis pelo atual 

crescente movimento são o âmbito macroeconômico e a evolução, ainda em processo, da 

estabilidade econômica no país, salientando-se principalmente as medidas de adoção do 

Regime de Metas de Inflação e da Lei de Responsabilidade Fiscal nos últimos anos. 

O volume ofertado para o financiamento imobiliário aumentou substancialmente no 

período, principalmente os direcionados através do SBPE (gráfico 14). Somente no ano de 

2010, o valor dos financiamentos imobiliários através do SBPE cresceram 65% com relação 

ao ano de 2009, o equivalente ao financiamento de 421 mil unidades no ano, além do 

crescimento de aproximadamente 19% no estoque da caderneta de poupança no ano, sendo 

que tais dados demonstram a elevada dinâmica atual do setor. 

 

      Fonte: CBIC e UQBAR. 
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Gráfico 14 - Volume dos financiamentos imobiliários  concedidos através do 
FGTS e SBPE 
 (R$ Milhões) 
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Volume	de	financiamentos	imobiliários	concedidos	através	do	FGTS	e	SBPE	
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Financiamentos - Funding Poupança e FGTS 

www.abecip.org.br Fonte: Banco Central, CEF e ABECIP 
Inteligência de Mercado ABECIP 
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      Fonte: CBIC e UQBAR. 

Deste modo, a poupança apresentou também crescimento na quantidade de unidades 

financiadas, um aumento de 1341% no período iniciado em 2002, e no valor médio do 

financiamento, aumento de 120% nos últimos oito anos. Portanto, o crescimento dos 

financiamentos com recursos da poupança explicam grande parte do elevado crescimento da 

demanda por moradias pela população e por terrenos pelas empresas com o aumento dos 

estoques para edificação.  

No atual modelo de financiamento, também podemos encontrar distorções com 

relação ao financiamento oferecido pelos incorporadores e construtores, principalmente 

porque tal ação desloca o capital das empresas que poderia estar sendo utilizado na sua 

própria atividade econômica de construção e, portanto, distorce a estrutura de capital, 

diminuindo os recursos disponíveis para a construção. De outro modo, a necessidade de 

direcionamento do crédito por parte do governo também demonstra à insuficiência de atuação 

no mercado de crédito pelas instituições privadas, consequentemente, apesar do 

direcionamento buscar atender as necessidades que atualmente ainda não são supridas em sua 

totalidade, tais ações implicam, secundariamente, na distorção da estrutura do mercado 

creditício. Infelizmente, o elevado déficit habitacional comprova a inadequada maneira como 

o crédito imobiliário tem sido praticado no país, principalmente com a exclusão das famílias 

mais pobres. 
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Gráfico 21 - Caderneta de Poupança - Evolução das unidades financiadas 
(un.) e Valor médio do financiamento (R$) 
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médio	do	financiamento	(R$)		
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Com relação aos recursos arrecadados pelo FGTS, a distribuição dos mesmos é 

realizada pela Caixa Econômica Federal, ou seja, o setor público detém grande parte do 

direcionamento dos recursos imobiliários e grande influência no mercado, uma vez que detém 

os recursos advindos do FGTS e dos Repasses do Governo advindos do Orçamento Geral da 

União para o mercado imobiliário, sendo, deste modo, capaz de agir diretamente no mesmo, 

além de atuar indiretamente através do direcionamento dos recursos através da caderneta de 

poupança. 

Nos últimos oito anos, as quantidades de unidades financiadas através do FGTS 

aumentaram aproximadamente 160%, sendo que o valor médio em reais financiado aumentou 

183%, atingindo R$41.746,00 com um volume total de R$27,5 bilhões em 2010. 

 

      Fonte: CBIC e UQBAR. 

 Deste modo, observa-se que recentemente houve uma alteração na característica do 

mercado, ou seja, a demanda que por muitos anos foi reprimida e não encontrou ambiente 

favorável para ser suprida, hoje presencia um ambiente distinto na recente história brasileira 

através do crescimento dos recursos arrecadados e dos financiamentos realizados no âmbito 

do SFH. 
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2. As operações de taxa de mercado englobam as operações de financiamento imobiliário relacionadas com a exigibilidade dos 
depósitos de poupança, conforme o art. 1º, inciso I, alínea “b”, do regulamento anexo à Resolução nº 3.932, de 16 de dezembro de 
2010, assim como as operações relacionadas com outras fontes de recursos captados em mercado.

Tabela 2.5.1.2 –  Volume de financiamento imobiliário por faixa de renda 

Imobiliário

 Dez-2012 Dez-2013 Dez-2014

Sem rendimento 0% 0% 0%

Até 3 s.m. 26% 25% 27%

De 3 a 5 s.m. 16% 15% 14%

De 5 a 10 s.m. 21% 20% 21%

Acima de 10 s.m. 37% 40% 38%

Todas as faixas 100% 100% 100%

Fonte: BCB/SCR 

Notas
1. Inclui financiamento e arrendamento mercantil.
2. A obrigatoriedade de fornecimento de informações sobre a renda dos clientes pelos bancos é recente, por isso informações mais 
confiáveis estão disponíveis somente a partir da data-base 2012. 
3. A faixa de renda “Sem rendimentos” considera clientes cuja renda não foi informada no SCR ou os que a própria instituição 
financeira classifica como sem renda. 

 O crédito habitacional manteve, assim, crescimento em ritmo superior ao dos demais seg-
mentos, embora com relativo arrefecimento desde 2011 (Gráfico 2.5.1.1), explicado, principalmente, 
pela expressiva ampliação da base de comparação, após dez anos de expressivo crescimento.

Gráfico 2.5.1.1 –  Crescimento do mercado de crédito

Fonte: BCB/SGS

Nota
Calculado com base nas séries 20.541 e 20.612. 
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Felipe!Marques!(Valor,!07/10/13)!informa!que,!desde!agosto!de!2013,!o!

financiamento!à!aquisição!da!casa!própria!tornouWse!a!maior!carteira!de!crédito!

à!pessoa!física!e!superou!os!empréstimos!às!famílias!no!sistema!financeiro.!A!

modalidade,!hoje!preferida!por!todos!os!bancos!brasileiros,!cresce!mais!do!que!

a! média! do! crédito! total.! Dados! recentes! divulgados! pelo! Banco! Central!

mostram,!porém,!que!as!operações!do!segmento!imobiliário!têm!mostrado,!na!

média,!um!perfil!mais!arriscado,!com!prazos!mais!longos!e!menor!exigência!de!

entradas.!Mas!isto!que!caracteriza!o!financiamento!habitacional!!Afinal,!90%!do!

déficit! habitacional! é! composto! de! habitações! em! condições! precárias! de!

famílias!com!renda!até!3!salários!mínimos.!(trecho(extraído(de(post(do(blog(Fernando(
Nogueira(da(Costa)!

A!inadimplencia!no!fianciamento!da!casa!própria!é!um!fato!que!demanda!
atenção,!até!agosto!de!2013!o!cenário!era!de!alta!nos!contratos!inadimplentes!a!
mais!de!90!dias,!mas!o!que!tem!preocupado!os!agentes!financeiros!não!são!os!
percentuais,!que!ainda!são!cosiderados!baixos,!mas!sim!a!tendência!de!aumento!
saindo!de!1,3%!em!2012!para!2%!em!2013.!Já!para!o!programa!minha!casa!
minha!vida!do!governo!federal!os!indices!são!bem!maiores!maiores,!apesar!do!
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Inadimplência – Mais de 3 prestações em atraso

Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil
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Inadimplência – Mais de 3 prestações em atraso

Inadimplência Superior	a	3	prestações	de	atraso	

Menor	
Inadimplência	do	
sistema	bancário	



Financiamento: Bcos Públicos x Privados 

Volume	de	Financiamento	Imobiliário	



Financiamento: Bcos Públicos x Privados 

Crescimento	do	Mercado	de	Crédito	



Financiamento: Bcos Públicos x Privados 

Fonte:	InsHtuto	Protestes	–	Maio	de	2015	

Simulação	de	Financiamento	-	BBICS	



Financiamento: Bcos Públicos x Privados 

Evolução	das	Taxas	de	Juros	





• Premissas:	

•  Imóvel	residencial	na	RMC	(custo	médio	do	m2:	R$	4817	–	Fonte:	FIPE	ZAP);	
•  Habitado	por	família	média	(4	pessoas	habitando	70	m2	–	Fonte:	IBGE);	
•  Custo	médio	do	aluguel:	0.65%	do	valor	do	imóvel	(Fonte:	FIPE	ZAP);	
•  Financiamento	na	Caixa:	11.2%	aa,	420	meses,	20%	de	entrada	;	
•  Tabela	SAC;	
•  Selic:	13.25%	aa	(média	Gov	Lula	e	Dilma);	
•  IPCA:	4.5%	(centro	da	meta	do	BACEN)	;	

Comprar ou Alugar? 



• Cenários	analizados:	

•  Financiamento	tradicional	de	um	imóvel	médio	residencial	em	Campinas	para	
moradia	própria;	

•  Morando	de	Aluguel	e	invesHndo	o	excedente	no	tesouro	direto(LFT);	

Comprar ou Alugar? 



• Resultados:	

•  Prestação	menor	que	o	aluguel	somente	a	parHr	de	130	meses;	

•  Considerando	compromeHmento	máximo	de	35%	da	renda	no	
financiamento,	a	renda	bruta	familiar	deve	ser	superior	a	R$	11.200,00;	

•  O	patrimônio	imobiliário	no	cenário	1	sempre	será	menor	que	o	patrimônio	
financeiro	no	cenário	2;	

Comprar ou Alugar? 



•  E	se	o	Brasil	mudar?	Como	ficaria:	

•  Análise	de	sensibilidade:		Patrimônio	x	SELIC/IPCA;	

Comprar ou Alugar? 



IPCA/SELIC	

-1	 0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20	

0	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	

2	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	

4	 1	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	

6	 1	 1	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	

8	 1	 1	 1	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	

10	 1	 1	 1	 1	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	

12	 1	 1	 1	 1	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	

14	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	

16	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 -1	 -1	 -1	 -1	

18	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 -1	 -1	 -1	

20	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 -1	 -1	


