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Estrutura da apresentação

BNDES:
financiamento da infraestrutura

Caixa Econômica Federal:
financiamento imobiliário



Caixa Econômica Federal:
financiamento imobiliário
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população brasileira no século XX
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Crescimento do Número de Habitantes
(Milhões de Pessoas)
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Fonte: Estatísticas do Século XX / IBGE. Rio de Janeiro, 2003.
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• Quando se compara os graus de 
urbanização dos países do G15 
(quinze maiores economias inclusive União 
Europeia), em 2011 (último ano disponível 
para todos os países), o que se destaca é 
ainda a grande predominância da 
população rural na Índia: 68,6%. 

• No Brasil, este percentual (68,8%) 
foi registrado pelo Censo de 1940. 

• A população urbana ultrapassou a 
população rural na China, alcançando 
50,5% em 2010; por sua dimensão, 
foi um fenômeno mundial. 

• O Censo de 1970 registrou essa 
ultrapassagem no Brasil: 
55,9% contra 44,7% em 1960. 

• No entanto, em termos absolutos, 
a Índia tem a segunda maior população 
urbana no mundo.



Uma Estória Brasileira
1. Era Uma Vez: incapacidade de financiar em longo prazo 

em uma economia inflacionária como a brasileira.

2. Todos Os Dias: reforma do SFH com implantação da 
correção monetária nos financiamentos.

3. Até Que Um Dia: perdão dos mutuários pelo 
descasamento dos contratos já que passivos e ativos 
tinham correção monetária, porém havia 
a incapacidade de pagamento das prestações 
sem a reposição inflacionária dos salários = 
crise do subprime brasileiro => fim do BNH + FCVS + 
Caixa com o problema da inadimplência. 6



Uma Estória Brasileira
4. Por Causa Disso: o SFH “andou de lado” até 2005, 

quando houve profunda reforma na VIURB da Caixa, 
em que pese o “Margaridaço” de Collor, 
a implantação do SFI e a criação da EMGEA, no 
governo FHC, e a agenda microeconômica em 2004.

5. Finalmente: MCMV com 4,417 milhões de 
unidades habitacionais contratadas e 
3,047 milhões de unidades habitacionais entregues, 
sendo 1,759 milhão e 1,076 milhão, respectivamente, 
na faixa 1 (até 3 salários mínimos de renda), 
no balanço de 2016.
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Risco de Fragilidade Financeira e 
Inadimplência

• Encorajar a posse da 
casa própria com 
crédito imobiliário 
pode ajudar a construir 
um eleitorado político. 

• P.O.V.O. = 
Passivo Oneroso, 
Vida Ordinária

• Para o devedor não entrar 
em fragilidade financeira, 
tem que haver uma 
diferença sustentável entre 

1. o passivo oneroso 
(o custo da dívida) e

2. a vida ordinária, 
dada a baixa renda 
recebida pelo povo 
e/ou o desemprego 
recorrente.
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Questão-Chave
• Questão-chave (em todas as economias de mercado): 

é possível atender a demanda social de acabar com 
déficit habitacional, composto de habitações precárias e 
ônus excessivo com aluguel (> 30% da renda), 
através do crédito imobiliário? 

• A “realização do sonho da casa própria” 
tornou-se o lugar-comum que designa 
a democracia da posse imobiliária. 

• A propriedade de maior valor das famílias é a 
residência – seria melhor a locação social da moradia?



Por que não conceder, diretamente, “a fundo 
perdido”, as Habitações de Interesse Social?
1. há uma cultura de (falsa) isonomia de direitos, no País, 

que levaria a outros cidadãos de renda mais elevada 
reivindicar “o mesmo direito” sem o Orçamento Geral da 
União ter condições de atende-los, pois sacrificaria outras 
prioridades. 

2. a alienação fiduciária não só leva a uma baixíssima 
inadimplência como impede que a residência seja 
objeto de comércio antes do mutuário receber seu 
título de propriedade.

3. o leasing residencial leva a melhor manutenção da residência 
que no futuro será propriedade do morador. 10



decisão de aquisição da casa própria 
compromete % significativo da renda familiar em 

prazo longo até o término do endividamento
a favor da compra do imóvel

1. a sensação de segurança 
de não ter de pagar 
aluguel, especialmente 
em época de 
desemprego, 

2. o sentimento de 
realização pessoal pela 
mobilidade social (status) 
permitida pela aquisição 
do bem familiar de maior 
valor, e

3. a possibilidade de 
valorização desse 
patrimônio, inclusive 
ele pode servir como 
garantia real na tomada 
de empréstimos. 

contra a aquisição do imóvel
4. a imobilização de elevado 

valor financeiro, 
5. o comprometimento de 

parcela de renda com 
pagamento de prestações 
que podem superar o próprio 
aluguel pago anteriormente, e 

6. a possibilidade de 
desvalorização do patrimônio 
ao longo do tempo, seja por 
depreciação da edificação, seja 
pela mudança da vizinhança.
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Entre quase ¾ de imóveis próprios, 
5,3% estavam em aquisição

Nos anos de 1960, 
os domicílios alugados eram 27,6%.

Em 2004, respondiam por 15,4%. 
Oscilação de acordo com 
a taxa de juros (custo de 
oportunidade) e as condições de 
financiamento imobiliário.

Em 2016, havia 69,2 milhões de domicílios no Brasil, dos quais 86,0% eram casas (59,6 milhões) 
e 13,7% apartamentos (9,5 milhões). Desse total, 68,2% eram próprios e pagos (47,2 milhões); 

5,9% eram próprios, mas que ainda estavam sendo pagos (4,1 milhões); 
17,5% eram alugados (12,1 milhões); 8,2% eram cedidos (5,7 milhões); e 

0,2% tinham outra condição (143 mil domicílios), como invasões, por exemplo. 12



DIRPF 2017 - AC 2016 - Tabela com Bens e Direitos em Imóveis Valores em R$ bilhões

Tipo do Bem/Direito Valor % do Total % Acum.

Apartamento 1168,96 14% 14%
Casa 922,23 11% 26%
Terreno 374,92 5% 30%
Terra nua 287,54 4% 34%
Prédio residencial 95,07 1% 35%
Construção 87,46 1% 36%
Sala ou conjunto 66,10 1% 37%
Prédio comercial 63,99 1% 38%
Outros bens imóveis 49,41 1% 38%
Fundo de Investimento Imobiliário. 49,02 1% 39%
Benfeitorias 32,55 0% 39%
Loja 16,68 0% 40%
Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel 7,20 0% 40%
SUBTOTAL DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 3221,12 40%
Total Bens e Direitos 8.133,64

Valor das Moradias: R$ 2,091 trilhões
26% de todos os Bens e Direitos de Pessoas Físicas

Pagamento dos Alugueis: R$ 5,62 bilhões = 1,5%
do Valor das Moradias Alugadas (R$ 365,9 bilhões)

17,5% dos 69,2 milhões de domicílios, 
em 2016, eram alugados: 12,1 milhões



É melhor comprar à vista ou 
alugar um imóvel para moradia?

Advertências:
1. na venda de um imóvel 

residencial de utilização, 
existe isenção de IR dentro de 
prazo de até seis meses do 
produto da venda para compra 
de outro imóvel residencial;

2. considerar também a 
depreciação natural do imóvel, 
que costuma custar cerca de 1% 
ao ano;

3. ao comprar o imóvel, é possível 
que sejam necessários outros 
recursos para uma reforma ou 
para o mobiliário.

Ganho de Capital depende de:
1. cenário macroeconômico 

incerto no futuro,
2. evolução da taxa de juro,
3. condições do mercado de 

crédito imobiliário,
4. localização do imóvel,
5. características (tamanho e 

acabamento) e 
6. planta do imóvel.
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Quando o preço de usado é maior do que 
o preço de construção, investe-se em imóveis novos. 

• Com a retomada de crescimento da renda na 
economia, propiciada por uma queda de juros, 
há estabilidade no emprego e 
possibilidade de aumento nos preços de imóveis. 

• Assim, para não baixar o yield (renda / valor), 
também existe o risco de aumento dos aluguéis. 

• É preciso refazer os cálculos sempre que 
as premissas econômicas sejam alteradas. 15



Total: 17.120.121

60%

25% dos 68.037.000 domicílios existentes

Segmentos Construção 
Autogerida

Construção via 
Construtora Subtotais

Autofinanciamento 64% 9% 73%

Financiamento 
Privado 2% 5% 6%

Financiamento 
Governamental 12% 9% 21%

Total 77% 23% 100%

% 
Quantida
de de UH 
em 2001

Segmentos Construção 
Autogerida

Construção via 
Construtora Subtotais

Autofinanciamento 62% 30% 92%

Financiamento 
Privado 0,9% 0,5% 1,4%

Financiamento 
Governamental 4,1% 2,7% 6,8%

Total 67% 33% 100%

% do 
Valor do 
Financia
mento 
por 
Origem
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Média/ano 255.263      504.273       86.976       213.953      144.572      166.223      169.915     259.957      689.675    1.095.498

Geisel          Figueredo          Sarney   Collor/Itamar      FHC I e II                 Lula I e II           Dilma



 

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).  

11.438.610 Contratações (2/3) 
de Financiamentos Imobiliários 
realizados entre 2003 e 2016



vantagem competitiva em crédito imobiliário
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Carteira de Crédito Imobiliário representa 
9,8% do PIB e 19,2% do Crédito Total no País

19%

8%

20%

Carteira de crédito imobiliário da Caixa: R$ 412,9 bilhões no 1º. Trimestre 2017



queda do funding do 
crédito imobiliário com 
recursos de depósitos 

de poupança 



Taxa de Inadimplência na Caixa recuou de 3,2% 
para 2,51% entre junho de 2016 e de 2017



Em junho de 2017, o índice de Basileia 
da Caixa em 14,41%, (Basileia 3 em 
janeiro de 2019: faixa de 10,5% a 13%). 
Capital principal: 8,97%
(Basileia 3: faixa de 7% a 9,5%). 
Com pouco capital, a Caixa tem 
limites estreitos para seguir 
alavancando sua carteira de crédito.

O índice de Basileia da Caixa 
está no limite porque, nos últimos anos, 
o volume de capital não cresceu 
o suficiente para acompanhar o forte 
aumento da carteira de crédito do banco.

Distribuição de dividendos pelo banco 
federal por exigência do Tesouro:
de 2007 a 2014, a Caixa distribuiu 
R$ 29,4 bilhões, o que representa 
em média 73% do lucro líquido anual.

Volumes aportados pelo 
Tesouro Nacional de 2007 a 2013: 
R$ 37 bilhões (balanço de junho de 2017).



BNDES:
financiamento da infraestrutura



A relação crédito/PIB decresceu para 48,4% em abril de 2017.
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grandes projetos 
de hidrelétricas na 

Região Norte

novas fontes de 
energia, eólica e 

solar, e novas 
tecnologias em 

telecomunicações

construção e 
ampliação de 
aeroportos e 

portos

obras relacionadas 
à Copa do Mundo 
e às Olimpíadas

2016

inves@mentos em 
saneamento e 

mobilidade 
urbana

O investimento em infraestrutura saiu de 1,8% do PIB, 
quando foi lançado o PAC, para 2,5% do PIB em 2013. 

Os desembolsos do BNDES à infraestrutura aumentaram de 
0,6% do PIB para 1,0% do PIB no período 2007-2014.



Atuação Anticíclica do BNDES: evita Grande Depressão, 
expandindo PIB, Receita Tributária, Capacidade Produtiva e Emprego
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De 2009 a 2014, a soma dos 
desembolsos (em preços constantes) 
atingiu R$ 1.127 bilhões, ou seja, 
a média anual de R$ 187,8 bilhões.
Em 2016, R$ 100 bilhões a menos de 
desembolsos em relação àquela média 
devolvidos ao Tesouro Nacional.



Atuação anticíclica do BNDES

Desembolsos do BNDES declinaram face aos investimentos: 15,2% (2014); 11% 
(2015); 6% (2016); 5,3% (2017). Taxa de investimento: de 20,9% para 15,6% do PIB.



Perda de Market-share do BNDES

Os mercados de capitais e de ações ficaram entre os destaques de ganho de 
participação no período. Somados, eles representavam 10,2% dos financiamentos 
dos investimentos de empresas e famílias em 2014. Essa fatia chegou a 13% em 

2017. No mesmo período, o peso somado do investimento estrangeiro e 
fontes de financiamento internacional passou de 30,5% para 32,4%.



Elevação do Aporte do 
Tesouro Nacional para o FAT
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Repasses do Tesouro Nacional ao BNDES
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86% dos créditos com mais de 5 anos 
foram concedidos pelas IFPF!



Crí$ca neoliberal: BNDES operava com ”conta movimento” 
no Tesouro Nacional para subsidiar juros

Atuação Social-
Desenvolvimentista

O Tesouro Nacional oferece •
risco soberano aos inves1dores 
ins1tucionais, fundos e bancos, 
para captar em longo prazo, 
e repassa funding ao BNDES. 

O BNDES recicla os recursos em •
crédito direcionado para setores 
prioritários para a estratégia de 
desenvolvimento nacional.

Valores• -meta: o nacionalismo, 
a cadeia produ5va, o emprego e 
o combate à desigualdade regional

Projeto Neoliberal
• BNDES passa a adotar a função de 

originador de operações.

• Entra com parte pequena do 
financiamento e com isso 
dá um ”selo de qualidade” ao 
empreendimento para as devedoras 
emitirem debêntures.

• Fomenta o mercado de capitais.

• Valores-meta: as externalidades, 
os riscos, os custos e o lucro do Banco.



ganhos fiscais 
resultantes das 

operações 
viabilizadas pelo 
empréstimo da 

União

o lucro do BNDES, 
que retorna à União por meio 

de dividendos, tributos e 
lucros retidos; 

o ganho fiscal de curto prazo, 
decorrente da expansão do 

produto e da renda da 
economia; 

o ganho fiscal de longo prazo, 
resultante do fato de que 
a capacidade produ5va da 
economia será maior nos 
próximos anos, viabilizando: 

o crescimento da demanda • sem 
pressão inflacionária, 
maior Produto Interno Bruto • (PIB), e 
arrecadação fiscal mais elevada• .



Mercado de Capitais pró ciclo de expansão 
+

BNDES contra ciclo depressivo

36



Modelo 
Gangorra

Juro está 
no céu

que concorre com os bancos privados e expande a demanda agregada, contrabalançando o impacto recessivo da política de juros.

mas sim por causa do “inferno” do crédito direcionado dos 
bancos públicos,

nem por razão do spread bancário (devido à superestimativa do risco de perda dos créditos), 

não por causa do nível da SELIC (referência para o custo de captação de funding)

as baixíssimas taxas de juros de empréstimos com recursos direcionados”.

“as causas das al<ssimas taxas de juros de emprés<mos com recursos livres seriam... 

Uma terapia equivocada a partir de um diagnóstico errado: 



Sem considerar a concorrência 
destes com ”seus” bancos privados, 
cujo eufemismo é “externalidades“, 
teoricamente, poderia se responder 

que é por causa da 
Doutrina da Poupança Forçada.

Esta prega que os bancos podem 
apenas agir como intermediários 
financeiros neutros, canalizando, 

exatamente (nem mais, nem menos), 
a poupança preexistente 

(dinheiro não gasto) 
para o investimento. 

Caso isso não ocorra assim, 
o crédito financiará investimento em 
demasia, que se desequilibrará com 

a poupança preexistente, provocando 
expansão da demanda agregada 

além da oferta agregada disponível. 

De acordo com esse modelo mental 
estático-comparativo (a la Lei de Say), 
tal desequilíbrio provocaria inflação, 

corroendo o poder aquisitivo dos salários 
reais, ou seja, forçando uma queda do 

consumo até o nível de poupança 
necessário àquele nível de investimento 

financiado pelo “excesso de crédito”. 

Porque a ortodoxia 
não gosta de crédito 
bancário direcionado 
por bancos públicos?



• Método Dinâmico versus
Método Estático-Comparativo 
entre Equilíbrios:

• doutrina da poupança forçada: 
D M sc => (I > S) => ( DDA > OFA ) => 
D P => Ñ W/P => Ñ C => D S

• a demanda por fundos (investimento) 
e a oferta de crédito (e a poupança 
ex-post) são interdependentes: 
I p => M d c => I e => D Y => 
[ Y t + 1 - C t + 1 ] = S t + 1

• regular demanda sem deixar de
direcionar o crédito para 
investimento em infraestrutura e 
capacidade produtiva, 
aumentando a oferta agregada.

Interação entre multiplicador de renda e monetário 
PMgC = 0,8, ou seja, K = 1 / (1 – 0,8) 

em R$ milhões

O sistema bancário multiplica a quantidade de moeda 
(e gera funding) à medida que empresta para gastos 

que multiplicam renda e expandem a capacidade produtiva.



Mudança em curso na 
metodologia de 
cálculo da TJLP

prevê que 
a TLP flutue como 

uma taxa de mercado 

de maneira que 
a política monetária 

iniba
a política de crédito

Banco Central do Brasil 
regulará o BNDES

TLP = taxa de juros de 
;tulos da dívida pública 

de “longo prazo”
(NTN-B de 5 anos)

”Efeito Riqueza”: 
se a taxa de juros do 

BNDES virar 
IPCA + Juro Prefixado

elevação da MtM
(marcação-a-mercado) 
em seus emprésImos e

perda de capital com 
Provisões para 

Devedores Duvidosos

menor alavancagem 
financeira e maior 

depressão econômica

É taxa de juros compatível com a capacidade de pagamento dos tomadores e 
o rendimento de investimento em longo prazo na infraestrutura?

Com a elevação do custo de sua dívida para Selic e a queda de lucro na Tesouraria 
conseguirá o BNDES se capitalizar para alavancar empréstimos?



A queda da taxa 
básica de juros para 
a mínima histórica de 
6,5% ao ano reduziu 
o custo de captação 
no mercado de capitais 
a tal ponto que está 
levando as empresas 
a aumentar de forma 
relevante o pré-
pagamento de dívidas.
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