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Antecedentes Históricos do Mercado Imobiliário no Brasil 

Para analisar a dependência de trajetória, ou seja, que a história importa na evolução 
recente, apresentamos inicialmente dados de longo prazo da dinâmica do mercado 
imobiliário. O Gráfico abaixo apresenta o crescimento da população urbana no País. O 
Censo Demográfico de 2010 registrou o total de 190.755.799 habitantes, sendo 
160.925.804 em domicílios urbanos (84%) e 29.829.995 em rurais. 

 
Fonte: Estatísticas do Século XX / IBGE. Rio de Janeiro, 2003. 

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. 

O processo de urbanização merece atenção especial, pois implicou em mudança na 
estrutura produtiva e na ocupação. Em 2014, a distribuição das pessoas de 15 anos ou 
mais de idade ocorria com 14,2% ocupadas na agricultura, 13,1% na indústria (sendo 
12,3% na indústria de transformação), e o restante (72,7%) em serviços urbanos. 
Destacavam-se comércio e reparação (18,2%), educação, saúde e serviços pessoais 
(10,3%), construção (9,2%), serviços domésticos (6,5%), transporte, armazenagem e 
comunicação (5,5%), administração pública (5,2%), alojamento e alimentação (4,7%) e 
outros (13%). A rápida migração campo-cidade implicou em choque de demanda por 
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residências urbanas. Esta dependência de trajetória, que resultou em déficit 
habitacional, ainda é uma dívida social a ser amortizada. Enquanto todas as favelas não 
forem urbanizadas e transformadas em bairros populares haverá este desafio social a 
ser enfrentado. 

 

Em 2010, o país possuía 6.329 aglomerados subnormais (assentamentos irregulares 
conhecidos como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, 
mocambos, palafitas, entre outros) em 323 dos 5.565 municípios brasileiros. Eles 
concentravam 6,0% da população brasileira (11.425.644 pessoas), distribuídos em 
3.224.529 domicílios particulares ocupados (5,6% do total). Vinte regiões 
metropolitanas concentravam 88,6% desses domicílios, e quase metade (49,8%) dos 
domicílios de aglomerados estavam na Região Sudeste. 

Os aglomerados subnormais frequentemente ocupam áreas menos propícias à 
urbanização, como encostas íngremes no Rio de Janeiro, áreas de praia em Fortaleza, 
vales profundos em Maceió (localmente conhecidos como grotas), baixadas 
permanentemente inundadas em Macapá, manguezais em Cubatão, igarapés e 
encostas em Manaus. 

Nos aglomerados, 67,3% dos domicílios tinham rede de coleta de esgoto ou fossa 
séptica; 72,5% recebiam energia elétrica com medidor exclusivo; 88,3% eram 
abastecidos por rede de água; e 95,4% tinham o lixo coletado diretamente ou por 
caçamba. 

A Região Sudeste concentrava 49,8% dos 3,2 milhões de domicílios particulares 
ocupados em aglomerados subnormais (23,2% em São Paulo e 19,1% no Rio de Janeiro). 
Os estados do Nordeste tinham 28,7% do total (9,4% na Bahia e 7,9% em Pernambuco). 
A Região Norte possuía 14,4% (10,1% no Pará). A ocorrência era menor nas regiões Sul 
(5,3%) e Centro-Oeste (1,8%). 
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Os aglomerados subnormais predominam nas regiões metropolitanas: vinte delas 
abrigavam, em 2010, 88,6% do total de domicílios em aglomerados, com destaque para 
as regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belém, as quais, somadas, 
concentravam quase a metade (43,7%) do total de domicílios em aglomerados 
subnormais do país. As maiores proporções de domicílios ocupados em aglomerados 
subnormais em relação ao total de domicílios ocupados da Região metropolitana 
estavam em Belém (52,5%) Salvador (25,7%), São Luís (23,9%) e Recife (22,4%). 

História do Financiamento Habitacional no Brasil 

O Gráfico abaixo apresenta o número de unidades habitacionais financiadas entre 1964 
e 2012. 

 
Fonte: ABECIP e banco de dados-CBIC para 2012 

Até 2005, a história do financiamento imobiliário no Brasil pode ser sintetizada em um 
parágrafo. No Censo Demográfico de 1970, foi confirmado que a população brasileira 
urbana superava a rural. Neste ano, as Caixas Econômicas Federais descentralizadas 
foram unificadas como o principal agente do BNH – Banco Nacional de Habitação. No 
final do regime militar (1979-1983), inicialmente com a prefixação da correção 
monetária, e depois dois choques cambiais (maxidesvalorizações da moeda nacional) e 
consequente choque inflacionário, sob o comando do Delfim Netto, provocou-se, 
inicialmente, o aumento da contratação, e, posteriormente, a inadimplência dos 
mutuários. O período 1983-1986 foi “a crise do sub-prime brasileira” (avant la lettre), 
inclusive com a quebra do BNH e a criação do FCVS (Fundo de Compensação da Variação 
Salarial), dívida pública que só será resgatada em 2027. A gestão da massa de 
inadimplência manteve-se até 2001 (com sua transferência para a EMGEA – a 
“Podrebras”, empresa gestora de ativos podres) sem expansão significativa do crédito 
imobiliário. A exceção foi o “Margaridaço”, a alta artificial da concessão de crédito 
habitacional sem avaliação de risco, realizada em 1991, por imposição autoritária da 
Ministra da Habitação do Governo Collor, Margarida Procópio. A sociedade brasileira 
ficou, praticamente, 20 anos (1983-2003) sem acesso fácil ao crédito imobiliário. 

De acordo com a política habitacional em vigor entre 1964 e 1986, até sua quebra o BNH 
coordenava o SFH – Sistema Financeiro de Habitação, subdividido entre o fundo 
social/parafiscal do FGTS como funding subsidiado (juros abaixo da taxa do mercado) 
para habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, e o SBPE – Sistema 

 

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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Brasileiro de Poupança e Empréstimos com funding em recursos de depósitos de 
poupança para crédito imobiliário para a classe média, isto é, sob critério de mercado. 

Estima-se que cerca de 6,5 milhões de unidades habitacionais tenham sido financiadas 
até o ano 2000. Considerando uma média de 4 pessoas / domicílio, pois em 2013 
existiam 65.130 domicílios particulares permanentes com 201.020 pessoas residentes, 
dando uma média de 3,9 pessoas por domicílio particular, naquele ano, cujo Censo 
registrou 169.799.170, existiam 42,5 mil domicílios. Então, 15% tinham sido financiados. 

 

 
 
Essa evolução do SFH, antes do advento da Era Social Desenvolvimentista, pode ser vista 
no gráfico abaixo, um boom “artificial e/ou populista” no final do regime ditatorial 
militar, seguida da crise de inadimplência dos mutuários, outra alta artificial no final do 
primeiro governo eleito após a redemocratização, seguida da crise de liquidez da Caixa 

 

24 

 

 

     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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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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Econômica Federal, carregando FCVS e créditos “podres”. Daí a evolução “rastejante” 
até a reestruturação patrimonial, em 2001, quando praticamente se “zerou” a parcela 
dos novos domicílios atendidos pelo crédito. Veja também, no gráfico abaixo, o pico da 
taxa de cobertura (participação dos empréstimos para habitação sobre o total de 
créditos no sistema financeiro nacional) entre 1970 e 2003. 

 
 
A tabela abaixo mostra a segmentação na construção habitacional, no ano de 2001, 
portanto, antes da retomada do financiamento habitacional em larga escala. Estão 
excluídas as “Obras de Arte”, construção pesada e obras industriais e obras de 
infraestrutura. O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas 
em unidades pré-existentes 
 

Segmentação na Construção Habitacional  
% Quantidade de Unidades Habitacionais 

 
 

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%
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% do Valor do Financiamento por Origem 

 
Fonte:  PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospecção Tecnológica; PINI.  

 
Observa-se, então, que a favela – e o déficit habitacional – é resultante do processo de 
expulsão de pessoas do campo, na ausência histórica de uma profunda reforma agrária 
no País, para as periferias das grandes metrópoles. Os instintos humanos de 
sobrevivência, reprodução e proteção social levaram à edificação de residências urbanas 
principalmente com base em iniciativas particulares. O autofinanciamento foi o modo 
de construir 73% das UH, representando 92% do valor gasto nas construções. 

Em resumo histórico, os conservadores (ou republicanos nos Estados Unidos) quiseram 
dar uma “solução de mercado”, via financiamento oneroso, para um problema que é 
de natureza social e política. Os trabalhistas (ou democratas norte-americanos) dão 
outra solução com implementação de política habitacional que usa recursos públicos 
subsidiados. É a socialização dos benefícios – urbanização das favelas – com o 
compartilhamento social do ônus. 

Encorajar a posse da casa própria pode ajudar a construir um eleitorado político. 
Entretanto, para o devedor não entrar em fragilidade financeira, tem que haver uma 
diferença sustentável entre o passivo oneroso (o custo da dívida) e a vida ordinária, dada 
a baixa renda recebida pelo povo. Por isso, sempre e em todos os lugares, a culpa das 
mazelas – crise imobiliária – acaba sendo do P.O.V.O.: Passivo Oneroso, Vida Ordinária. 
 
Em que pese isso, houve um expressivo crescimento do número de domicílios 
particulares permanentes no Brasil nas quatro décadas seguintes à ultrapassagem da 
população urbana. 

 
Fonte: IpeaData 

 
Enquanto a população brasileira cresceu 9,8% entre 2004 e 2013, o número total de 
domicílios particulares no Brasil cresceu 25,1% no mesmo período. Em 2014, atingiu 
70.222.409. Este comparativo demonstra o avanço na Era Social-Desenvolvimentista. 

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%
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Dados do IpeaData permitem calcular o investimento em capital habitacional por 
habitante e compará-lo com a evolução do PIB per capita de 1950 a 2005 em reais. 
Observa-se certa correlação entre o crescimento deste e a capacidade de investimento 
na construção de uma residência. Nas “duas décadas perdidas” (anos 80 e 90) da Era 
Neoliberal, o financiamento habitacional “andou de lado”. 
  

 

Os fatores determinantes da Crise do SFH nos anos 80, comumente apontados, são 
macroeconômicos: choques do petróleo, elevação dos juros norte-americanos na Era 
Reagan, regime de alta inflação devido aos dois choques cambiais, depressão 
econômica, queda da renda e do emprego, reajustes desiguais entre salários e 
prestações do financiamento da casa própria, inadimplência generalizada. O grau de 
prudência no endividamento, isto é, a fragilidade financeira se revela ex-post, quando 
se verifica o descasamento de prazos entre a captação em curto ou médio prazo por 
depósitos de poupança e os empréstimos em longo prazo para aquisição de residências. 
Com o esvaziamento de FGTS por desemprego e informalidade, o SFH se desmorona. 

Observe abaixo a inadimplência no SFH em relação ao total de financiamentos no final 
do regime militar (1980-1984). 

 

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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Na Era Neoliberal, entre 1997 e 2004, tentou-se dar uma solução de mercado para o 
problema da fragilidade financeira, criando-se o SFI – Sistema de Financiamento 
Imobiliário com alienação fiducial de maneira a propiciar a securitização dos créditos 
habitacionais. Imaginava-se que bastava oferecer juros mais atraentes os devedores em 
longo prazo apareceriam.  

Na verdade, com o SFI, houve um pequeno aumento no financiamento de imóveis 
comerciais, porém diminuto avanço no crédito habitacional até o ano de 2004, quando 
via alterações jurídica, buscou-se uma dinamização do mercado. A securitização seria 
uma inovação financeira necessária, porém ainda “não pegou”, plenamente, devido à 
necessidade de um reordenamento institucional do sistema de financiamento. 

Caberia fazer aqui apenas a securitização dos créditos concedidos pelo SBPE (Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo) com recursos da poupança, para a classe média, 
com o originador compartilhando do risco do crédito vendido. Não cabe securitizar o 
crédito imobiliário concedido com recursos do FGTS. Evitar-se-ia assim uma nova crise 
do subprime, agora no Brasil, e alavancaria a capacidade de empréstimos imobiliários. 

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

 

Uma questão-chave para se entender a evolução recente do sistema de financiamento 
habitacional no Brasil é avaliar quais foram seus componentes mais decisivos. Foram as 
estratégias de mitigação de risco via a “agenda microeconômica” regulada em 2004? Foi 
a adoção da alienação fiduciária, a instituição do Patrimônio de Afetação e do “RET” 
(Regime Tributário Especial) nas Incorporações Imobiliárias, ou a instituição do 
“incontroverso”? 

O patrimônio de afetação foi criado em 2001 na forma de medida provisória como um 
mecanismo para proteção de compradores de imóveis na planta, depois de a quebra da 
Encol deixar 600 prédios inacabados no país e milhares de consumidores sem o 
apartamento comprado. Em 2004, transformou-se em lei.  

O objetivo do instrumento é blindar a incorporação imobiliária, com vistas a evitar que 
os recursos de um determinado projeto sejam usados para outra finalidade que não a 
construção dele. Isso significa que o dinheiro pago pelo comprador do imóvel vai ser 
aplicado, exclusivamente, na obra daquele empreendimento. 

Cada incorporação precisa ter uma contabilidade segregada. Além disso, o 
empreendimento passa a contar com uma comissão de representantes, formada por 
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compradores do imóvel. A incorporadora fica obrigada a entregar, trimestralmente, 
balancetes da obra a este grupo e permitir o acesso dele à obra, aos livros contábeis e à 
movimentação da conta do projeto. Financiadores têm o mesmo direito. 

Em caso de quebra da incorporadora, o imóvel com patrimônio de afetação não arca 
com dívidas da companhia. O uso dessa blindagem dos empreendimentos, porém, é 
opcional. Para estimular a utilização, o governo concede benefícios tributários. 

Será que o mais importante componente não foi o estabelecimento do subsídio social 
em complemento ao financiamento do FGTS? Ele permite a aquisição de imóvel superior 
ao que a renda suportaria. Melhora, substancialmente, a garantia. Por usa vez, o 
subsídio do OGU para equalização da taxa de juros para o FGTS, subsidia parte do custo 
financeiro da operação para o mutuário. Já o Fundo Garantidor Contra Perda 
Temporária de Renda, instituído no Programa MCMV, pode ser acionado sem burocracia 
e cobre até 36 prestações no caso de perda de emprego ou de renda. 

Como testemunho ocular dessa história, posso dar um depoimento pessoal, que talvez 
permita vislumbrar um fator institucional não tão visível ou conhecido pela opinião 
especializada e, muito menos, pela opinião pública. No final de 2004, a vice-presidência 
de Finanças e Mercado de Capitais (VIFIN) levou ao então presidente da Caixa um estudo 
da sua equipe para esta instituição financeira pública federal voltar a financiar com 
recursos de depósitos de poupança, atividade que não fazia desde o “Margaridaço” de 
1991.  

A Caixa ficado, desde então, sobre aplicada com saldo de empréstimos imobiliários 
acima dos 65% obrigatórios do saldo da poupança: os recursos “baratos” da poupança 
eram utilizados na Tesouraria para ganhar Selic. A VIFIN comprometeu-se a compensar 
essa perda financeira, mas a Caixa não poderia deixar de competir na retomada do 
crédito do SBPE. Em abril de 2005, mudou-se a vice-presidência de Desenvolvimento 
Urbano (VIURB), e houve uma “re-evolução institucional”. Tratado como socialmente 
prioritário, o crédito habitacional retomou o crescimento. 
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O impacto dessas decisões estratégicas foi visível na elevação da relação crédito 
imobiliário / PIB no Brasil antes da crise imobiliária detonada com a volta da Velha 
Matriz Neoliberal. 
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O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) visava reduzir o déficit habitacional 
viabilizando o acesso à casa própria, aumentando o investimento na construção civil e 
fomentando a geração de emprego e renda. Nele, o FGTS era usado como funding para 
a construção de habitações de interesse social. Mas o OGU dava o subsídio social 
necessário para equalização dos juros (e não oneração do fundo de origem e destino 
trabalhista) cobrados de famílias com baixíssima capacidade de pagamento de crédito 
imobiliário, o que gera problema durante ajuste fiscal. São elas que compõem 95% do 
déficit habitacional brasileiro. A faixa 1 vai até 3 salários mínimos, a 2 entre 3 e 6 salários 
mínimos, e a 3 entre 6 e 10 salários mínimos. 
 

 

No cálculo do déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias (equivalente a 14,7% do 
total de domicílios então existentes), quatro famílias carentes eram consideradas: 

1. famílias que viviam no mesmo domicílio; 
2. famílias que moravam em habitações precárias; 
3. famílias com gasto excessivo de aluguel; 
4. famílias com imóveis depreciados e/ou habitações precárias. 

Colocou-se em dúvida esse conceito original, questionando-se famílias que coabitavam, 
inclusive mães adolescentes já viúvas e pais idosos, deveriam entrar no cálculo. 
Recalculado, o número do déficit habitacional (veja abaixo em mil UH) diminui, 
substancialmente, e seria viável sua cobertura caso o governo social-desenvolvimentista 
não fosse golpeado. 

 

FAIXA FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

Sub. Habitação de Interesse 
Social

X

Sub. em Financiamento X X

Fundo Garantidor * X X X

Barateamento do Seguro ** X X X

23 
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Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais e Bahia, pela ordem, 
se encontram 59% das famílias carentes de habitações não precárias. A distribuição do 
déficit habitacional por faixa de renda em 2005, está ilustrada abaixo. 

 

A FGV/Construbusiness, em 2010, estimou a necessidade de construção de 23,5 milhões 
de novas moradias entre 2010 e 2022, ano da comemoração do bicentenário da 
Independência do Brasil. Isto daria uma média anual de 1,8 milhão de UH, um recorde 
histórico jamais alcançado! 

 

 
Fonte: FGV / Construbusiness 2010

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

Demanda Habitacional
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Evolução do Mercado Imobiliário no Brasil na Retomada de Financiamentos 

O mercado imobiliário nacional reaqueceu a partir de 2005 e até 2009 não se 
caracterizou por um boom imobiliário, pois os empreendedores ainda não operavam no 
limite de suas capacidades produtiva e de comercialização. Após duas décadas de 
estagnação, ainda faltava muito para que esse processo de retomada iniciado, 
efetivamente, em 2006, desse lugar à produção na mesma escala verificada no início da 
década de 1980. 

Nos anos 90, as empresas do setor atravessaram um dos piores períodos de sua história. 
Até o advento do Plano Real, tinham de lançar seus empreendimentos em um cenário 
econômico desfavorável, com altos índices inflacionários e sem crédito imobiliário 
disponível pelos bancos para produzir e comercializar imóveis. Naquele período, a 
média de lançamento anual na cidade de São Paulo era de 25 mil unidades, com índice 
de velocidade de vendas sobre a oferta de 8,4%. No Brasil, a média girava em torno de 
45 mil unidades. 

A partir de 2004, o mercado imobiliário na capital iniciou seu processo de retomada, 
passando de 7,6% de VSO médio, para 8,8% de VSO em 2005; e 12,1% de VSO em 2006. 
No entanto, a média anual de lançamentos manteve-se estável em relação aos anos 
anteriores, ou seja, em torno de 25 mil unidades. 

O crescimento mostrava-se sustentável por diversos fatores, tais como:  

1. maior volume de crédito imobiliário disponível no mercado, pois os bancos 
privados foram obrigados, por lei, a devolver volume de recursos represados no 
Fundo de Compensação da Variação Salarial (FCVS);  

2. acirrada concorrência entre os agentes financeiros, que levou à criação de novas 
linhas de financiamento à produção e aquisição de imóveis, com redução das 
taxas de juros; marcos regulatórios favoráveis, como a Lei 10.931/04;  

3. inflação controlada;  
4. economia em crescimento; e  
5. aumento da renda e do emprego. 

Para voltar a participar com 10% no PIB (Produto Interno Bruto) – índice registrado 
naqueles anos 1980 –, a produção habitacional tinha de ser em alta escala e voltada 
para o público consumidor de mais baixa renda. Mas não era isso que mostravam os 
números antes do MCMV. Os lançamentos atuais permaneciam concentrados em 
unidades de três e quatro dormitórios. Tendo como amostra o mercado da cidade de 
São Paulo, que refletia o que ocorria no restante do País, acreditava-se que logo seria 
atingido o limite de crescimento dos segmentos voltados para famílias de classe média 
e média alta. 

Menos de 50% dos imóveis lançados na cidade de São Paulo tinham valor abaixo de R$ 
180 mil, ou seja, o crescimento sustentado do setor dependeria da migração do setor 
imobiliário para os produtos econômicos. Para que as empresas incorporadoras que 
atuavam em São Paulo investissem nesse mercado e ofertassem habitações populares 
eram necessárias medidas emergenciais, tais como adequações de uso e ocupação das 
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Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), alterações substanciais no Plano Diretor e na 
Lei de Zoneamento e agilidade na aprovação de projetos. 

Em 2007, as melhorias nas condições de financiamentos foram responsáveis pelo 
desenvolvimento registrado no mercado imobiliário. É certo que outros fatores 
contribuíram, como a confiabilidade da sociedade e dos investidores no governo social-
desenvolvimentista, a queda no desemprego, o ganho de massa salarial, o reajuste do 
salário mínimo superior ao da inflação e a sensível redução na taxa de juros durante o 
ano. 

Também como forma de garantir o desenvolvimento sustentado do setor, houve a 
manutenção do direcionamento de 65% dos recursos da caderneta de poupança para o 
financiamento imobiliário. Tal medida sustentaria a oferta de recursos do SBPE (Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo), enquanto se aguardava o desenvolvimento do 
mercado secundário de CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários. 

Quando este segmento estivesse fortalecido e os investidores institucionais 
demonstrassem real interesse nos títulos originados com lastro imobiliário, os recursos 
da poupança, mais voláteis, poderiam financiar a produção de novas unidades, com 
garantia da comercialização com funding do mercado secundário. 

Mas ainda não havia ambiente favorável para isso. Especialistas do mercado e técnicos 
do governo acreditavam que esse movimento se consolidaria em 2009, com o fim do 
FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais) virtual, isto é, a possibilidade de 
uso deste como destino de direcionamento obrigatório de 65% dos recursos captados 
com depósitos de poupança. 

Essa questão do direcionamento de recursos não se referia, exclusivamente, ao 
mercado imobiliário. Apesar de 65% do volume captado em poupança ser destinado aos 
financiamentos imobiliários, 30% eram voltados para aplicação em títulos públicos. Isso 
fazia parte da política de administração com rolagem da dívida pública. 

Burocracia na aprovação de financiamento ao comprador era outro forte entrave. Sem 
ela, certamente o volume de financiamento ao comprador seria maior. Um dos motivos 
desse comportamento era que os bancos não estavam estruturados para a retomada 
do mercado e o aumento no volume de operações, embora, puxados pela Caixa, que 
concedia mais de 70% do crédito imobiliário, tivessem saído de 30 mil financiamentos 
pelo SBPE, em 2002, para 190 mil, em 2007. A agilização na concessão do crédito era 
fundamental para o futuro boom. 

As concessões nos anos de 2006 e 2007 foram muitas e levaram o mercado imobiliário, 
à expectativa de atingir o volume de 250 mil unidades financiadas. Isso porque havia 
espaço para a diminuição da taxa de juros – esperava-se que a Selic caísse para 10,25%, 
no final de 2008. Porém, a diretoria do Banco Central do Brasil sob o comando do atual 
Ministro da Fazenda cometeu uma “barbeiragem” e ele foi o único a elevar juros logo 
depois da explosão da crise mundial. Em contrapartida, o governo social-
desenvolvimentista lançou linhas de financiamento imobiliário de até 30 anos. 



 15 

Como a Caixa Econômica Federal – desde sempre o maior agente financeiro imobiliário 
do País com cerca de ¾ do crédito total – sentia a ameaça de perder espaço no volume 
de financiamentos para os bancos privados, o agente financeiro público voltou a operar 
com a mesma competitividade de antes. 

O segmento de mercado imobiliário pressionava para os bancos privados passassem a 
operar com recursos do FGTS, isto é, usarem dinheiro público para lucro privado. Dessa 
forma, demagogicamente, argumentava que “mais pessoas teriam acesso a imóveis 
com valores de até R$ 130 mil”. Com essa desconcentração, haveria dilapidação do 
FGTS, patrimônio dos trabalhadores. 

Porém, para conter o déficit habitacional de 5,7 milhões de moradias e pensar em 
soluções de médio e longo prazo, a construção civil e imobiliária aguardava a 
manifestação de vontade política do governo, sob a forma de uma perene Política 
Nacional de Habitação. 

O Secovi-SP defendia a necessária articulação entre os governos municipais, estaduais e 
federal para que as famílias com renda de até cinco salários mínimos tivessem acesso a 
Habitações de Interesse Social e a um programa efetivo e articulado de subsídios. Por 
exemplo: para um imóvel de R$ 35 mil, a União entraria com R$ 10 mil de subsídio – 
direcionado à mulher da família. O agente operador do FGTS contribuiria com R$ 15 mil; 
Estados e Municípios liberariam R$ 5 mil; e o comprador participaria com R$ 5 mil de 
recursos próprios. 

Contava com a conclusão do processo de padronização de contratos, pois havia 
necessidade de estimular a securitização de recebíveis imobiliários, bem como com a 
adoção do princípio de concentração dos registros do imóvel na matrícula, apesar de 
esse assunto depender do governo e do Congresso Nacional. O SECOVI-SP pretendia 
iniciar as conversas com seguradoras e fundos de pensão para medir o interesse de 
terem em seus ativos títulos (CRI) lastreados em base imobiliária. 

Esse movimento interno positivo fez com que os investidores internacionais elegessem 
o Brasil como fonte de novos investimentos. A liquidez mundial e a possibilidade de 
ampliação de negócios levaram algumas empresas incorporadoras do mercado 
imobiliário a abrirem capital na Bolsa de Valores (IPOs) e a oferta de ações gerou forte 
entrada de capital estrangeiro no segmento. 

Assim, o ano de 2007 foi excepcional para o mercado imobiliário nacional. Somente na 
cidade de São Paulo, foram lançadas 39 mil unidades, com índice de velocidade de 
vendas de 16,2%. Este crescimento foi acompanhado pelo restante do País, que fechou 
o balanço do ano com 196 mil imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH), com um total de R$ 18 bilhões investidos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo). Se comparado com os números de 2006, houve um crescimento de 
86,3% em volume de unidades e 92,6% em valores. 

Essa destacada curva de crescimento deveu-se basicamente aos seguintes fatores:  

1. o crédito imobiliário voltou a fazer parte do portfólio dos bancos privados;  
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2. os consumidores otimistas com os índices de crescimento econômico e com a 
estabilidade financeira do País;  

3. forte investimento estrangeiro no mercado imobiliário nacional; e,  
4. o mais importante, o mercado tinha como demanda um grande déficit 

habitacional, pois passou por uma década sem investimentos. 

Até agosto de 2008, os bancos bateram sucessivos recordes de investimentos na 
produção e aquisição de novos imóveis. Nos primeiros oito meses do ano, foram 
aplicados R$ 20 bilhões da caderneta de poupança. 

Entretanto, setembro de 2008 registrou retração no número de unidades financiadas, 
em virtude da insegurança dos agentes financeiros diante da turbulência financeira 
mundial. De acordo com dados da ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança), foram 29.404 financiamentos contra 34.749 do mês 
anterior. A apreensão dos bancos e o excesso de cautela levaram alguns agentes 
financeiros a aumentarem suas taxas de juros e retraírem a concessão de crédito à 
produção. 

Como consequência para os empresários, houve recuo no volume de novos 
empreendimentos lançados já no mês de setembro de 2008. Na cidade de São Paulo, 
conforme dados da EMBRAESP (Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio), nos 
primeiros oito primeiros meses, os lançamentos registraram crescimento em relação ao 
mesmo período de 2007. Já em setembro, essa tendência se reverteu. 
Empreendimentos foram adiados e consumidores diminuíram a compra diante das 
dúvidas com os rumos da economia. 

Essa redução pode ser justificada pelo fenômeno classificado como “parada técnica”. 
Impulsionadas pelos acontecimentos econômicos internacionais, as empresas 
“travaram” as vendas de novos imóveis, em razão da falta de certeza quanto aos custos 
e preços. Por sua vez, os consumidores adiaram as compras por conta das dúvidas 
quanto a liberação de crédito. 

Descobrir as preferências dos consumidores de imóveis, principalmente das famílias de 
baixa renda, era um dos desafios para mudar paradigmas. O mercado imobiliário 
atendia aos consumidores de mais alta renda que tinham preferências arquitetônicas 
leves. Mas, e a população que compunha o déficit de quase seis milhões de moradias?  

Por décadas, foram construídas moradias padronizadas, sem conforto e personalidade, 
que por vezes levaram à criação de guetos, como muitos que ainda existem na cidade 
de São Paulo. Os consumidores de baixa renda gostavam de cores vivas. E as 
preferências habitacionais e a qualidade deviam ser entendidas e respeitadas, 
regionalmente, nesses empreendimentos. 

Quais as metragens adequadas para atender o cliente de baixa renda? Existia um déficit 
habitacional composto por pessoas que trabalhavam, recolhiam impostos e vivenciavam 
a dinâmica das cidades. Também havia uma demanda orgânica anual aproximada de 
1,5 milhão de novos consumidores de imóveis. Estes, muitas vezes utilizavam-se da 
informalidade para obter sua moradia. O mercado imobiliário necessitava compreender 
sua segmentação e características. 
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O programa Minha Casa, Minha Vida configurava-se como um primeiro passo de uma 
política habitacional perene do Estado brasileiro. Entretanto, era preciso que aquela 
vontade política e comprometimento com futuro se mantivesse, enquanto fosse 
reeleita, para desenvolver um planejamento estratégico de longo prazo que priorizasse, 
principalmente, a destinação de recursos abundantes e permanentes para a habitação.  

Naquela época de otimismo, pensava-se em uma visão do setor habitacional para 2022, 
ano simbólico dos 200 anos de Independência. Uma agenda positiva entrava em pauta 
em razão da realização no Brasil da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Esses 
eventos eram oportunidades para o País se estabelecer, definitivamente, como 
protagonista mundial.  

O sindicato patronal propunha olhar para o futuro, mensurar a evolução dos segmentos 
imobiliários e de infraestrutura e, assim, criar um ambiente de desenvolvimento urbano 
equilibrado, favorável, sem surpresas para empresários, investidores e sociedade em 
geral. Metas pragmáticas e transparentes confeririam a indispensável segurança aos 
negócios. 

Reversão da Onda de Elevação de Preços dos Imóveis 

Quando e como essas expectativas favoráveis ao boom imobiliário se reverteram? 

Os dados do Balanço do Mercado Imobiliário do Secovi-SP mostram algumas 
correlações e diferenças importantes em 2014, e como o movimento do período pode 
ser explicado por elas. Conforme é possível verificar nos gráficos, a variação real do PIB 
acompanha a evolução dos lançamentos e das vendas, demonstrando a importância do 
comportamento do mercado imobiliário no crescimento da economia. Outras 
correlações importantes referem-se ao índice de confiança do consumidor com as 
vendas, e à variação da oferta de imóveis com a variação dos preços. 

Graças a diversos fatores, como a Lei 10.931/2004, o marco regulatório do setor, a 
abertura de capital de incorporadoras e a criação do programa Minha Casa, Minha Vida, 
o mercado imobiliário vinha se desenvolvendo. Porém, esses aspectos positivos foram 
sendo anulados pela reversão da conjuntura econômica favorável, dadas as explosões 
da bolha de commodities (e, talvez, a imobiliária), pelo aumento dos custos de produção 
e outros fatores, entre os quais o alarmismo econômico da mídia, desde o ano pré-
eleitoral de 2013.  

Em 2011, o mercado sentiu o efeito da alta dos preços com os lançamentos de 38,1 mil 
unidades e as vendas de 28,3 mil unidades, que o levou ao ajuste de 2012, ano em que 
foram ofertadas 28,5 mil unidades e vendidas 27 mil unidades. Passado esse período de 
ajuste, no ano de 2013 o mercado imobiliário esboçou ligeiro crescimento, com 
lançamentos de alguns produtos diferenciados de alto padrão e outros para 
investidores. 

Comparando os resultados de lançamentos da cidade de São Paulo nos anos de 2013 e 
2014, a participação dos imóveis de 2 dormitórios foi estável, com 40% da oferta. Já as 
unidades de 3 dormitórios caíram de 25%, em 2013, para 21% em 2014. Imóveis de 4 ou 
mais dormitórios saíram dos 7% de 2013 para os 5% do ano de 2015. Em compensação, 
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a participação das unidades de 1 dormitório aumentou, de um ano para outro, de 28% 
para 34%. 

Analisando os dados deste Balanço de 2014, percebe-se comportamento semelhante ao 
de 2011, um ano em que as vendas foram bem menores do que os lançamentos, 
obrigando o mercado a fazer um ajuste no ano seguinte (2012). Se o mercado seguisse 
a mesma lógica, 2015 também seria um período de redução nos lançamentos. 

A decisão da compra de um imóvel requer o investimento de um grande valor monetário 
e a contratação de um financiamento de longo prazo. Por isso, as vendas dependem do 
índice de confiança do consumidor, que em 2014 despencou, em virtude dos inúmeros 
fatos políticos e econômicos. 

Consumidores menos confiantes fizeram com que as vendas do ano de 2014, em São 
Paulo, fechassem em 21,6 mil unidades, uma queda de 35,2% em comparação com as 
33,3 mil unidades comercializadas em 2013. Os imóveis de 1 dormitório representaram 
28% do volume comercializado durante o ano, um recorde em termos de participação 
dessa tipologia no total. Apartamentos de 2 dormitórios participaram com 46% do total 
de vendas, seguidos por unidades de 3 quartos, com 21%, e as de 4 ou mais dormitórios, 
com 5%. 

Em 2014, foram comercializados R$ 11,9 bilhões na cidade de São Paulo, com queda de 
41,9% em relação ao montante de R$ 20,5 bilhões de 2013, considerando os valores 
atualizados pelo INCC (Índice Nacional de Custo de Construção). 

O VSO (Vendas Sobre Oferta) de 42,1% do ano reflete o descompasso entre a 
quantidade de lançamentos e vendas. O mercado imobiliário encerrou 2014 com um 
desempenho de vendas abaixo da média de 58%. 

A oferta de imóveis residenciais novos para comercialização tem seu estoque composto 
pela soma dos lançamentos com os imóveis que não foram comercializados no período 
anterior. 

De janeiro de 2004 a dezembro de 2008, tanto a oferta quanto o preço dos imóveis 
mantiveram-se equilibrados. Iniciou-se um fenômeno no mercado em 2009, a partir do 
lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. Esta onda ganhou força com o 
crescimento da economia do País, em 2010: as vendas de imóveis aumentaram em um 
ambiente interno sem infraestrutura para a produção em larga escala. Esse 
descasamento levou a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, ocasionando queda 
no volume de estoque, que passou de 20 mil unidades, em dezembro de 2008, para 7,8 
mil imóveis no mês de setembro de 2010. 

Mesmo diante do aumento da oferta, permaneceu a escalada dos preços, que são 
formados por três fatores econômicos:  

1. matriz de custo do produto,  
2. capacidade de pagamento dos compradores e  
3. equilíbrio entre oferta e demanda.  
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No mercado imobiliário, a matriz de custo ainda pressionou o aumento dos preços, até 
2011, mas com menos força que nos anos de 2009 e 2010, diminuindo o ritmo de 
elevação posteriormente. Os preços médios dos imóveis lançados no ano de 2014, em 
São Paulo, subiram 7,39% em relação a 2013, variação próxima ao índice Fipe/ZAP, de 
7,33%.  

Com esse aumento, o preço médio do m² de área útil do município de São Paulo em 
dezembro do ano de 2014, foi de R$ 9.300,00. Descontada a variação do INCC (Índice 
Nacional de Custo da Construção), o aumento real dos imóveis novos foi de 0,4%, 
comprovando que os preços subiram próximos à inflação, diferentemente do ocorrido 
nos anos de 2010 e 2011, períodos de grande valorização. 

Aquela alta do preço diminuiu a capacidade do comprador, gerando a elevação do 
estoque. A alta da oferta trouxe, gradualmente, uma grande vantagem para os 
compradores, que passaram a encontrar bons negócios. Vale ressaltar que, mesmo com 
esse aumento do estoque, os preços dos imóveis não caíram em termos nominais até o 
ano de 2015. 

Evidências Empíricas das Séries Temporais Imobiliárias de 2004 a 2015 

O Anuário do Mercado Imobiliário de 2015, publicado pela SECOVI-SP, fornece dados 
para análise da evolução recente do mercado imobiliário nacional. Caracteriza-se como 
um processo de inflar uma bolha – preços descolados de fundamentos –, seguida da sua 
explosão e uma decorrente crise das incorporadoras? Ou foi apenas uma sequência 
emergente de boom e crash a partir de diversos componentes que interagem tanto na 
alta quanto na baixa da “onda” sem os efeitos tão devastadores como nessa situação? 

Os recursos captados pela poupança têm direcionamento previsto, em sua maior parte, 
para o financiamento imobiliário, principalmente no âmbito do SFH (Sistema Financeiro 
da Habitação). A captação líquida no ano de 2015 foi negativa no que se refere ao SBPE 
(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Os saques superaram os depósitos da 
caderneta de poupança em R$ 50,1 bilhões. No período, foi registrado um total de R$ 
1.565,1 bilhão em depósitos e de R$ 1.615,2 bilhão em saques. A poupança não 
registrava uma captação líquida negativa desde 2005, quando o volume retirado chegou 
a R$ 1,9 bilhão. 



 20 

 

O total financiado em 2015 no País pelo SPBE foi de R$ 75,6 bilhões, valor que sofreu 
redução nominal de 33% em relação a 2014, quando o volume totalizou R$ 112,9 bilhões 
em financiamentos. O ano de 2015 quebra uma sequência de crescimento do 
financiamento no período analisado. A forte retração fez com que os valores financiados 
no ano passado retornassem três anos de evolução, voltando a patamares de 
financiamento de 2011. 

A perda da atratividade dos depósitos de poupança e a preocupação com a situação do 
mercado imobiliário levaram os bancos a:  

1. restringir o crédito,  
2. avaliar com mais rigor a liberação do financiamento e  
3. aumentar a taxa de juros.  

O financiamento é essencial para o mercado imobiliário, porque seus produtos têm altos 
valores unitários. A falta de crédito bancário impossibilita a compra para a maioria da 
população e potencializa as dificuldades enfrentadas pelo setor. 
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Em 2015, do volume total de financiamentos imobiliários pelo SBPE no País, R$ 21 
bilhões foram destinados à construção (28%) e R$ 55 bilhões (72%) para aquisição de 
imóveis. Tanto os valores financiados para construção quanto para aquisição 
apresentaram redução de aproximadamente 32% em relação a 2014 – a proporção de 
volume financiado em 2014 para a construção (28%) e aquisição (72%) foi mantida no 
ano de 2015. 
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Dos R$ 55 bilhões de financiamentos imobiliários do SBPE concedidos para aquisição de 
imóveis em 2015, 58% (R$ 31,7 bilhões) foram destinados às unidades novas e 42% (R$ 
23,1 bilhões) dirigidos aos imóveis usados. Em comparação com 2014, houve redução 
nos valores de financiamento de imóveis novos (10%) e de imóveis usados (50%). 

A acentuada queda dos financiamentos de usados e fez com que as unidades novas 
superassem as usadas, fenômeno inédito na série histórica analisada. A retração dos 
valores financiados de imóveis usados pode ter entre suas causas a maior seletividade 
do agente financeiro e a redução da cota de financiamento. 

 

Assim como ocorreu com os valores, também foi registrada redução na quantidade de 
unidades financiadas pelo SPBE. O ano de 2015 terminou com 342 mil imóveis 
financiados, 37% abaixo do total apurado em 2014 (539 mil unidades). O número de 
imóveis financiados em 2015 equivale ao volume de 2009, quando foram financiadas 
em torno de 300 mil unidades. 

O financiamento imobiliário é primordial para a manutenção da atividade, pois imóveis 
são bens com valor unitário elevado. Se persistir a tendência de redução de 
financiamento, com encolhimento do crédito imobiliário, dificilmente o setor imobiliário 
irá se recuperar. 
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O SBPE financiou, em 2015, o total de 341,5 mil imóveis no País. Desse volume, 31% 
(106 mil unidades) corresponderam a financiamentos para a construção e 69% (236 mil 
unidades) para a aquisição. Em relação a 2014, construção e aquisição registraram 
queda, respectivamente, de 35% e 37%. A proporção de financiamento entre construção 
e aquisição ficou praticamente estável em comparação com o ano anterior. 

O prazo de financiamento para construção (aproximadamente 30 meses) é menor do 
que o prazo para aquisição. Após esse período, as unidades construídas são repassadas 
ao consumidor final que pode se financiar até 30 anos. Assim, as construções financiadas 
nos anos de 2013 e 2014 começarão a ser repassadas para o consumidor final em 2016. 
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Em 2015, dos 236 mil imóveis financiados para aquisição pelo SBPE, 56% (131,3 mil 
unidades) foram novos e 44% (104,5 mil unidades) usados. Em relação ao ano anterior, 
houve redução de 17% nos financiamentos de unidades novas e de 52% na quantidade 
de imóveis usados. 

Assim como nos dados de financiamento em valores monetários, foi observada a 
inversão entre os imóveis novos e usados. Em 2015, o volume de financiamento de 
imóveis novos superou a quantidade de usados. 

 

O termo LTV (loan-to-value ratio) refere-se ao percentual financiado em relação ao valor 
do imóvel. A trajetória de crescimento do LTV médio de novos financiamentos foi 
interrompida em 2015, ano que registrou a relação média de 62%. Então, para um 
imóvel de R$ 100 mil, o valor financiado foi de aproximadamente R$ 62 mil. 

O LTV demonstra a qualidade da carteira dos financiamentos imobiliários no Brasil. Para 
obter crédito, o tomador tem de pagar, em média, 38% do valor do imóvel, 
aumentando, desta maneira, o comprometimento do mutuário. 
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O percentual da carteira de crédito imobiliário com mais de três parcelas em atraso 
atingiu 1,9% em 2015, superando 2014, quando foi registrado 1,4% de inadimplência. 
Apesar do aumento em 2015, o resultado é o mais baixo índice de inadimplência entre 
todas as modalidades de crédito assumidas pelo consumidor: apenas 1,9% dos 
mutuários estavam com mais de três meses de atraso no pagamento.  

Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, em que o imóvel pertence ao banco 
até a liquidação do financiamento, a inadimplência em setembro de 2015 era ainda 
menor (1,6%). O baixo índice de inadimplência demonstra que, para o devedor, a casa 
própria é um bem relevante e pagar a prestação do financiamento do imóvel é uma 
prioridade. 

 

O crédito imobiliário correspondeu a 9,8% do PIB (Produto Interno Bruto) de 2015. Esse 
percentual é calculado pela divisão da somatória do saldo das operações de crédito 
imobiliário (pessoas físicas e jurídicas) do final do mês, pelo valor do PIB acumulado nos 
últimos 12 meses, em valores correntes. No Brasil, a participação do crédito imobiliário 
no PIB continua seguindo tendência de crescimento. No entanto, comparado com países 
que se utilizaram da securitização desse crédito, o volume continua baixo. 
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Outra fonte importante de recursos para financiamento imobiliário é o FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço), que atende à população de baixa renda. Em relação a 
2014, os financiamentos com recursos do FGTS cresceram 20,6% em termos de valores 
em 2015. O programa Minha Casa, Minha Vida contribuiu para a alta registrada nessa 
modalidade. 

Em 2015, o volume de financiamentos atingiu R$ 128 bilhões, somando-se SBPE e FGTS. 
O valor ficou aproximadamente 18% abaixo do registrado em 2014, ano em que foram 
financiados R$ 157 bilhões. 

 

Explodiu uma bolha imobiliária? Ou foi apenas uma onda de boom seguida de crash? 


