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5 aspectos essenciais sobre os 
títulos sociais soberanos do 
Equador 
A República do Equador emitiu seu primeiro título social 
com o objetivo de diversificar suas fontes de recursos 
para o financiamento de moradia acessível e digna e, 
assim, reduzir o déficit habitacional no país. 
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A República do Equador 
emitiu o primeiro título 

social soberano do 
mundo. Os recursos dos 

títulos serão destinados a 
impulsionar o programa 

governamental “Casa 
para Todos”

Os recursos da emissão 
do título social 
soberano servirão para 
que, por meio do 
sistema financeiro 
equatoriano, e mediante 
um esquema de 
securitização, sejam 
oferecidos empréstimos 
habitacionais a uma 
taxa de juros 
preferencial de 4,99%.

Recursos

O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) concedeu pela primeira vez uma garantia 
parcial de crédito para a emissão de um título. 
Essa garantia por parte de uma organização 
multilateral com classificação de crédito AAA 
permitiu que o Equador atraia investidores 
internacionais e reduza o custo do 
financiamento. O programa se beneficiou 
também de recursos de assistência técnica do 
Fundo Geral de Cooperação da Espanha.
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Sob esse mecanismo, será 
possível gerar uma ofertadesses 
créditos em um montante de 
aproximadamente US$ 1,35 
bilhão, beneficiando 
cerca de 24.000 
famílias de renda 
média e baixa.

As causas principais do déficit 
habitacional são a capacidade 

limitada de poupança da 
população e a ausência de 

empréstimos 
habitacionais a taxas 

viáveis oferecidos 
pelo sistema 

financeiro para 
uma grande parte 

da população.

O déficit habitacional afeta quase metade das 
famílias no Equador: 67% em zonas rurais e 38% em 
áreas urbanas. Calcula-se que o déficit aumente a 

uma taxa de 40.000 famílias por ano*. 

Déficit habitacional

Beneficiários

1
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Primeiro título 
soberano do 

mundo

Primeira garantia do BID a uma emissão 
soberana

* De acordo com dados do Ministério da Economia e Finanças do Equador (2017).
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A emissão de títulos sociais soberanos oferece moradia a preços acessíveis para as famílias beneficiárias, com 
um custo menor a um terço de sua renda o que permite que mantenham seu padrão de vida. Para saber mais 
sobre essa emissão e o programa governamental “Casa Para Todos”, acesse: https://www.finanzas.gob.ec/



O Título Social Soberano Para Moradia 
Acessível e Digna do Equador está em 
conformidade com quatro dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A aquisição de uma moradia
é uma das decisões de 

investimento mais importantes 
da vida para a maioria da 

população. A capacidade de 
fazê-lo depende em grande 
medida da possibilidade de 

acessar um empréstimo 
habitacional.**

O acesso a moradia digna 
tem muitos benefícios 

diretos e indiretos.

Impactos positivos em 
desenvolvimento econômico

Impactos positivos em 
segurança

Impactos 
positivos em

educação

Impactos 
positivos em 

saúde

Impactos

** O programa governamental “Casa Para Todos” considera a definição de “moradia acessível e digna” 
estabelecida pelo Departamento de Moradia e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos; ou seja, uma 
moradia que o comprador possa pagar com 30% ou menos de seus rendimentos.
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Esquema de execução do 
título social soberano

Investidores

Recursos do título
(US$ 400 milhões)

Garantia
(US$ 300 milhões)

Intermediários 
financeiros

Créditos
habitacionais

sociais

Estrutura
fiduciária

Supervisão do BID 
por meio do 
cumprimento do 
Regulamento 
Operacional do 
Programa (ROP)

Título social soberano 
com garantia do BID

Assistência técnica do Fundo Geral 
de Cooperação da Espanha

+
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Garantidor

Cobertura US$ 300 milhões

Estado de Novo Iorque

Descumprimento de uma obrigação financeira soberana 
para o pagamento de juros programados e montantes de 
pagamento do principal devido como definido na 
emissão em cada data de pagamento programada

Risco coberto

Lei que rege

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Termos da garantia do BID

Fitch AAA / S&P AAA / Moody’s Aaa

Emissor

Garantidor BID

US$ 400 milhões

USD

Montante emitido

Moeda

República do Equador

15 anosPrazo

Créditos habitacionais sociais elegíveis que cumpram os 
requisitos do programa público "Casa para Todos"

Uso dos fundos

Relatório de impacto 
social

Vigeo Eiris – Emissão de acordo com os Princípios de 
Títulos Sociais ICMA 

Anual

Revisor independente 
do Marco de Títulos 
Sociais

LuxemburgoListagem

Resumo de termos dos títulos sociais
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