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RUMO À CONSTRUÇÃO COLETIVA
Compilamos aqui análises e recomendações produzidas durante 2020, compondo um repositório de ideias a serem implementadas ao longo dos anos que vêm. Alguns temas são
mais detalhados, com objetivo de pautar ações concretas a
mais curto prazo, enquanto outros poderão ser aprofundados
no âmbito da nossa parceria.
Dentre os diversos desafios do desenvolvimento, a questão da moradia

Em todos, traduzimos aquilo que acreditamos ser o futuro do

é, sem dúvidas, das mais essenciais, urgentes e complexas. Essencial por

setor: diversificação de instrumentos de política habitacio-

se referir a um direito básico, sem o qual é difícil exercer outros. Como

nal, maior participação do setor privado no financiamento e

pensar em acesso à educação ou à saúde quando não há onde morar? A

no atendimento a famílias de baixa renda, modernização de

centralidade da questão mostra também por que é urgente, e a sua per-

ferramentas financeiras e dois aspectos que convergem com

sistência é prova de sua complexidade. Por tudo isso, a habitação de inte-

a chamada Visão 2025, a nossa estratégia para reconduzir a

resse social tem destaque na longeva parceria do Banco Interamericano

América Latina e o Caribe ao crescimento: a necessidade de

de Desenvolvimento com o Governo brasileiro.

incorporar avanços da digitalização e o papel da sustentabilidade. Com essa abordagem global, acreditamos estar cada

Temos o orgulho de, há décadas, apoiar iniciativas emblemáticas nessa

vez mais próximos de cumprir nossa missão: melhorar vidas.

pauta no país, como foi o caso do Programa Habitar Brasil BID, que inspirou programas subsequentes de urbanização. Ou, ainda, destacamos
o caráter estruturante de diversos programas subnacionais voltados a
Boa leitura!

atender o déficit habitacional com os quais colaboramos.
A essas experiências acumuladas em território brasileiro, somamos a
perspectiva internacional oriunda de nossa atuação como organização
6

multilateral – conhecimento cristalizado em forma de suporte técnico e
de recomendações de políticas públicas compartilhadas com a Secreta-

Morgan Doyle

ria Nacional de Habitação (SNH), com quem mantemos estreita parceria.

Representante do Grupo BID no Brasil

Da generosidade da SNH ao aceitar publicizar esses aprendizados construídos conjuntamente resulta esta coletânea.
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AMPLIANDO AS ESTRATÉGIAS
DE ACESSO À MORADIA DIGNA
Hoje, o déficit habitacional no Brasil representa um desafio de aproximadamente 5,9 milhões de atendimentos, e a inadequação de domicílios,
cerca de 24,2 milhões. Problemas acumulados ao longo de décadas, que
somados a uma demanda média de formação de 869 mil novos domicílios
por ano, até 2040, concentrada em grande parte na baixa renda, evidenciam a dimensão das necessidades habitacionais do país.

i. a estruturação de um sistema de registro de oferta e demanda
para habitação,
ii. proposta de mecanismos de garantia para viabilizar o segmento financiado de melhoria habitacional,
iii. proposta de bases para o Programa Nacional de Locação Social e suas
modalidades de implementação,
iv. a ampliação da participação privada no financiamento da habitação,

Diante da escala e da multiplicidade dos desafios postos para o enfrenta-

v. diretrizes para um referencial nacional de preços de imóveis, e, ainda,

mento das necessidades habitacionais, a Cooperação Técnica Promorar,

vi. recomendações transversais que contemplam a sustentabilidade des-

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dedicou-se ao

sas iniciativas e temas de ordem administrativa, técnica e jurídica.

desenvolvimento de estratégias priorizadas pela Secretaria Nacional de
Habitação, com o objetivo de diversificar a carteira de programas e sis-

Assim, é com imensa satisfação que recebemos a Coletânea Habitação

temas e desenvolver modelos mais efetivos e sustentáveis de recursos e

de Interesse Social no Brasil, de autoria do Banco Interamericano de De-

subsídios para as famílias de baixa renda que ainda não conseguem aces-

senvolvimento, e compartilhamos os extraordinários resultados dessa

so ao financiamento.

cooperação técnica, que contemplou recomendações factíveis de implementação para a política habitacional federal, e reforçamos a importância

A equipe formada pelo BID contou com consultores do Brasil, México e

da parceria com o BID no apoio ao desenvolvimento e financiamento de

França, com larga experiência na formulação e implementação de políti-

projetos inovadores, que visam a reflexos diretos e imediatos no setor ha-

cas públicas de habitação, oportunizando uma rica troca de experiências,

bitacional, atendendo às prementes necessidades da sociedade brasileira.

a exemplo do Registro Único de Vivienda (RUV) e seus modelos de informação, inteligência e governança, central na gestão e operação da política
habitacional mexicana.
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Durante o ano de 2020 a Cooperação ProMorar forneceu consultoria téc-

Alfredo dos Santos

nica à Secretaria Nacional de Habitação, dedicada à reformulação de suas

Secretário Nacional de Habitação

estratégias de política habitacional, via diversas propostas de soluções de
acesso à moradia, com foco na população de baixa renda, compreendendo:
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Especialista em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela OEB. Cursou o Housing Finance International Pro-

É especialista em Tecnologia da Informação com mais de 20 anos

gram da Wharton. Trabalhou na Cohab-Ba (URBIS) e no Banco de

de experiência em projeto, desenvolvimento, implementação e

Desenvolvimento da Bahia (Desenbahia).

operação de sistemas de controle de risco de mercado, Business
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Consultora em financiamento habitacional e subsídios, integrou

sacionais nos setores financeiro, hipotecário e de energia. Foi CIO

a equipe do Plano Nacional de Habitação (Planhab, 2008) como

do Ministério da Habitação do México, diretor adjunto de siste-

responsável pela seção de financiamento e subsídios e já realizou
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Desenvolveu estratégias institucionais de TI que automatizam
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Atualmente integra a equipe de consultores do BID no contrato

processos e serviços, criando vantagens competitivas e informa-

de cooperação com a SNH/MDR. É responsável desde 2016 pela

ções para a tomada de decisão. Tem elaborado acordos interins-

coluna sobre a AL&C no Housing Finance International Journal. 1º

titucionais de intercâmbio de informações, bem como tem sido
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deral de Hipotecas, onde foi responsável pela concepção e im-
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mas de financiamento de projetos de investimento, bem

com várias organizações internacionais; encarregou-se pela

como a análise da regulamentação inerente, liderando a

concepção e estimativa de modelos para determinar o índice de

execução de auditorias e a preparação de informações es-

preços de habitações e; coordenou a concepção da política pú-

tratégicas para a alta administração.
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PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

A presente publicação apresenta, primeiramente, um panorama atualizado sobre o financiamento habitacional no Brasil, destacando os
avanços nos últimos 20 anos, englobando as fontes de recursos e linhas
de financiamento, a oferta e demanda por crédito, a questão do acesso
(affordability) e dos subsídios, o ecossistema de agentes e, ainda, o marco infra regulatório de crédito.Este amplo diagnóstico compreende o
capítulo 1 e nele já se destacam diretrizes das quais deriva um conjunto
articulado de propostas, em parte apresentadas no capítulo 2.
O diagnóstico demonstra que o principal gargalo no tocante ao crédito
habitacional ainda é o custo do crédito e da moradia, relativamente à

RESUMO
EXECUTIVO

renda e capacidade de pagamento de boa parte das famílias brasileiras.
As propostas desenvolvidas estão pautadas no objetivo de promover a
expansão downmarket do sistema. A atração de recursos privados, importante para o mercado de crédito, requer medidas para além do tradicional sistema de financiamento habitacional, baseado na captação
de depósitos, sistema este ainda fundamental para o acesso ao crédito
por famílias de renda baixa e moderada devido ao significativo volume
de recursos e, sobretudo, ao baixo custo de captação e taxas de juros do
crédito. As reflexões e propostas tecidas buscam, ainda, a ampliação do
ecossistema de agentes e o aprimoramento da eficiência alocativa da
concessão de subsídios, notadamente por meio de sua vinculação à lo-

Esta publicação, que integra a série de publicações produzidas no âmbito

calização intraurbana, entre outras.

da cooperação técnica ProMorar, de parceria entre a Secretaria Nacional
de Habitação (SNH), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regio-

O eixo condutor de toda essa construção é a expansão do crédito habi-

nal (MDR), e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), abor-

tacional acessível e a viabilização de alternativas à aquisição da habita-

da o tema do financiamento para o setor habitacional, com foco para o

ção formal, produzida para venda, forma ainda predominante na promo-

atendimento aos segmentos de renda baixa e moderada. Contempla um

ção do acesso à moradia no Brasil.

levantamento amplo e, ao mesmo tempo, detalhado sobre a oferta e a
demanda por crédito, abrangendo, ainda, o ecossistema de agentes e o
marco infra regulatório específico do crédito habitacional.
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SIGLAS E ABREVIATURAS
COHAB

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

CRI

Certificado de Crédito Imobiliário

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

DDC

Documento Descritivo de Crédito

DFI

Danos Físicos do Imóvel

EFPC

Entidades Fechadas de Previdência Complementar

FCVS

Fundo de Compensação de Variações Salariais

FIDC

Fundos de Investimento em Direito Creditório

FII

Fundos de Investimento Imobiliário

FGC

Fundo Garantidor de Crédito

FGTS

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGV

Fundação Getúlio Vargas

FNA

Fundo Nacional de Poupança

FPE

Fundos de Participação dos estados

FPM

Fundo de Participação dos Municípios

Crédito com Garantia Imobiliária

GMH

Garantia para operações de melhorias habitacionais

Conselho Monetário Nacional

IF

Instituições Financeiras

ABECIP

Associação Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança

ABSIA

Associação Brasileira das Securitizadoras
Imobiliárias e do Agronegócio

APES

Associações de Poupança e Empréstimo

AVC

Ahorro Voluntário Contratual

BIS

Bank for International Settlements

BNDU

Bens não de Uso

CB

Covered Bond

CCA

Crédito Associativo

CCI

Carta de Crédito Individual

CET

Custo Efetivo Total da Operação

CH

Companhias Hipotecárias

CGFGTS

Conselho Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

CGFNHIS

Conselho Gestor do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social

CGI
CMN
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IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

PJ

Pessoa Jurídica

IOF

Imposto sobre Operações Financeiras

PL

Patrimônio Líquido

IR

Imposto de Renda

PMCMV

Programa Minha Casa Minha Vida

LCA

Letras de Crédito do Agronegócio

PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

LCI

Letras de Crédito Imobiliário

PND

Programa Nacional de Desestatização

LCR

Liquidez de Curto Prazo

PSH

Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social

LH

Letras Hipotecárias

SBPE

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo

LIG

Letras Imobiliárias Garantidas

SCI

Sociedades de Crédito Imobiliário

LTV

Loan to Value

SCD

Sociedade de Crédito Direto

MBS

Mortgage Backed Securities

SCH

Seguro de Crédito Habitacional

MDR

Ministério do Desenvolvimento Regional

SEP

Sociedade de Empréstimo entre Pessoas

NSFR

Liquidez de longo prazo

SFH

Sistema Financeiro da Habitação

OGU

Orçamento Geral da União

SFN

Sistema Financeiro Nacional

PA

Patrimônio de Afetação

SM

Salário-Mínimo

PF

Pessoa Física

STN

Secretaria do Tesouro Nacional

PIB

Produto Interno Bruto

TR

Taxa Referencial
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Ver https://www.iadb.
org/pt/noticias/estudodo-bid-revelaqueamerica-latina-e-ocaribeenfrentam-umdeficit-de-habitacao
Um espaço para o
desenvolvimento: os
mercados habitacionais
na América Latina
e no Caribe.

1

A falta de moradia digna é um problema grave, que

de desenvolvimento econômico e social dos países-mem-

afeta boa parte da população no mundo e constitui

bros mutuários, individual e coletivamente. As atividades

um dos problemas mais urgentes da América Lati-

de cooperação técnica envolvem a transferência, adapta-

na e Caribe (ALC), região que apresenta um déficit

ção, mobilização e uso de serviços, habilidades, conheci-

quantitativo elevado, atingindo aproximadamen-

mentos, tecnologia e engenharia para fortalecer a capaci-

te 6% das famílias, e um déficit qualitativo ainda

dade nacional de maneira sustentável.

mais expressivo com famílias residindo em imóveis com problemas edilícios, ausência de infraestrutura básica e/ou precariamente inseridos

A parceria permitiu definir 6 temas de interesse:

no contexto urbano. 1
■ Elaborar uma proposta de arquitetura para um sisteO déficit e a inadequação habitacional, reflexos da dificuldade de acesso
à moradia considerada digna, continuam a ser uma grande barreira para
o desenvolvimento da região, apesar do investimento significativo em
programas habitacionais patrocinados pelos governos nas últimas três

ma de registro de oferta e demanda;
■ Definir a modelagem de um programa nacional de
melhoria habitacional;
■ Elaborar uma estratégia de viabilização de recursos

décadas. Estima-se que quase 2 milhões dos 3 milhões de domicílios que

privados no sistema de financiamento do setor;

surgem anualmente nas cidades da ALC estão em áreas informais. Isso

■ Definir a modelagem de um programa nacional de

exige uma grande transformação dos sistemas e políticas de financiamento habitacional da ALC, a fim de atrair mais participantes do setor
privado para o mercado residencial.

locação social;
■ Elaborar uma proposta para um referencial nacional
de preços dos imóveis;
■ Elaborar recomendações complementares sobre

Com o objetivo de reformular estratégias de política habitacional, por

arranjos estruturais, como: reformas a nível institu-

meio da diversificação de soluções de acesso à moradia, sempre com

cional ou legal; sustentabilidade socioambiental para

foco na baixa renda, a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vincula-

habitação de interesse social; etc.

da ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), juntamente com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), iniciaram, em 2019,

O ano de 2020 foi dedicado à realização destas análises,

uma parceria. O primeiro passo se deu com a organização de um Fórum

elaboradas graças a intensas iniciativas de consulta e ar-

Internacional de Habitação Social em agosto de 2019, que antecedeu a

ticulação com os principais atores setoriais: a Caixa Eco-

definição dos eixos de colaboração e a aprovação de uma cooperação

nômica Federal, o Banco Central, a Comissão de Valores

técnica denominada “ProMorar”, em dezembro de 2019.

Mobiliários, o Ministério da Economia, o Ministério do
Desenvolvimento Regional, o Ministério de Cidadania,

O objetivo da cooperação técnica do BID é facilitar a transferência de

Municípios, Companhias de Habitação e Agentes Públicos

conhecimento técnico e experiência qualificada, a fim de complemen-

de Habitação, incorporadores, representantes do setor

tar e fortalecer as capacidades técnicas nacionais e regionais e, assim,

de crowdfunding imobiliário e do mercado de capitais, a

contribuir para o principal objetivo do Banco, ou seja, acelerar o processo

Anbima, a B3, associações setoriais de materiais e cons-
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trução civil, microfinanceiras, pequenas e médias empresas do
setor da construção civil, a academia, instituições de pesquisa e
movimentos populares, entre outros. Pelo lado do Grupo BID, os
três membros do Grupo foram envolvidos nos trabalhos: o BID,
responsável pelo setor público, o BID Invest, pelo setor privado, e
o BID Lab, pelo ecossistema de inovação.
Para estes temas, formularam-se algumas opções concretas de
reforma ou complementação de instrumentos ou programas de
política habitacional que, em resumo, buscam viabilizar diferentes formas de acesso à moradia, seja pela aquisição de uma
habitação completa ou pela execução de melhorias. Os resultados
das propostas construídas pela cooperação técnica compõem
uma coletânea de sete publicações sobre Habitação de Interesse
Social no Brasil.

22

O presente Caderno propõe um
detalhamento sobre o tema de
financiamento, fontes de recurso, oferta
e demanda por crédito habitacional, cuja
apresentação geral está disponível na
publicação principal da coletânea,
“Habitação de Interesse Social no Brasil:
Construindo Novas Oportunidades –
Panorama 2020 e Foco em
Desafios Prioritários”.
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FINANCIAMENTO
DO SETOR
HABITACIONAL
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Essa estimativa contabiliza o estoque das carteiras PF
e PJ – Livre, SFH e FGTS lastreadas no funding SBPE,
LCI e FGTS – divulgado pelo Banco Central e ainda,
por estimativa da autora, com base em inferência
sobre os dados constantes do Relatório CRI UQBAR,
foi acrescentada uma estimativa de 10% do estoque
de CRI como sendo lastreado por crédito residencial,
a fim de incluir as carteiras no âmbito das securities,
excluídas nas estatísticas do BC, na estatística
aqui apresentada. O percentual apresentado não
contabiliza, contudo, as carteiras mantidas pelas
incorporadoras (financiamento direto) e COHABS,
as oriundas de consórcio imobiliário, dos fundos de
pensão e microfinanceiras, ou os empreendimentos
residenciais que lastreiam os Fundos de Investimento
Imobiliário (estimado por referência anedótica em
1% do PL desses Fundos). Por fim, a carteira aqui
apresentada tampouco engloba as operações de
Crédito com Garantia Imobiliária (CGI, home equity)
muitas vezes incluídos nas estatísticas de outros
países. Isto porque o objetivo desta publicação é
lançar luz especificamente sobre o tamanho efetivo
da carteira de crédito habitacional brasileira. Ou
seja, a relação efetiva entre o crédito imobiliário e o
PIB, tende a ser maior que os quase 12% relatados.

2

O tema do financiamento é central nas modelagens
de política habitacional posto que é fundamental para
viabilizar a produção e a aquisição de moradias e, portanto, para o desenvolvimento do setor habitacional
em um país.
Ademais, no que tange às políticas públicas, o desenvolvimento de um mercado de crédito robusto, dinâmico e sustentável permite alavancar a renda
das famílias com alguma capacidade de pagamento, possibilitando focar
subsídios e estratégias governamentais de modo a imprimir maior eficiência e cobertura no uso dos limitados recursos públicos.

O panorama do crédito habitacional no Brasil evoluiu muito nos úl-

Não obstante, os recursos que dão sustentação

timos 20 anos em termos de marco regulatório, com destaque para

ao crédito habitacional ainda advêm prepon-

a consolidação da alienação fiduciária e do patrimônio de afetação.

derantemente do tradicional sistema de cap-

Aliado à estabilidade macroeconômica, o reflexo foi um impressio-

tação de depósitos – SFH

3

– que compreende:

nante crescimento das carteiras de crédito imobiliário que em 2002
Criado em 1964, no bojo da reestruturação do sistema
financeiro, com objetivo declarado de enfrentar o
déficit habitacional urbano – estimado na época em 8
milhões de unidades. “O Banco Nacional de Habitação
(BNH), órgão central operador do SFH, coordenava
todos os agentes, regulamentando, fiscalizando
e garantindo a liquidez do Sistema, definindo as
diretrizes para os investimentos públicos e privados
no setor, bem como as condições de financiamento
para os mutuários finais. Os recursos provinham,
inicialmente, da emissão de letras imobiliárias
(emitidas com prazo de resgate superior a dois anos
e reajuste monetário semestral), além de recursos
da União e de contribuição de 1% sobre salários.
Essas fontes mostraram-se, contudo, flagrantemente
insuficientes para a realização das ambiciosas metas
– até 1966 apenas 57.283 unidades haviam sido
financiadas.’ Vide Magalhães Eloy, Claudia (2013).

Para mais informações sobre este Sistema, vide
a tese de doutoramento de Magalhães Eloy,
acima indicada e, também, Aragão (2007).

3

correspondiam a 2,2% do PIB e em 2018 saltaram para 11,8% (a carteira exclusivamente habitacional corresponde a 9,2 %

2

). Embora a

■ o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), um sistema de captação

limitação das estatísticas disponíveis reduza, em alguma medida, o

de depósitos em contas de poupança, com

real patamar do crédito habitacional no Brasil, é fato que o país ainda

rentabilidade fixada e destinação parcial

está distante dos 47 % da relação crédito vs. PIB encontrada na UE e

compulsória dos depósitos arrecadados

dos cerca de 22 % do Chile.

(52%) para o crédito habitacional

4

; e,

■ o Fundo de Garantia por Tempo de Servi-

4

Instrumentos de conexão com o mercado de capitais foram regu-

ço (FGTS) – um Fundo de pecúlio, criado

lamentados – Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e em Direito

desde 1966, que estabelece o recolhimen-

Creditório (FDIC), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras

to mensal compulsório de depósitos em

de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG) – e vem,

valor equivalente a 8% do salário mensal,

paulatinamente se desenvolvendo. Com o instrumento mais recente

efetuado pelos empregadores em nome

regulamentado – a LIG (2017), semelhante aos covered bonds euro-

de todos os trabalhadores cujos regimes

peus – é possível argumentar que o Brasil, inclusive, tende a assumir

de trabalho fundam-se na Consolidação

posição de liderança, do ponto de vista do arcabouço regulamentar,

de Leis do Trabalho (CLT), os chamados

na América Latina.

“celetistas”. O conjunto de contas vincula-
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das e individuais 5 , pertencentes a esses trabalhadores,

Cada uma dessas fontes apresenta trajetória particular de

constitui um fundo contábil, de natureza financeira e

desenvolvimento, função de condicionantes distintas, tema de

privada, com duplo objetivo – compor pecúlio para esse

discussão do próximo item deste capítulo. A evolução do fun-

segmento de trabalhadores, notadamente para casos de

ding ao longo dos últimos 18 anos e da carteira exclusivamente

demissão, entre outros

6

e, ao mesmo tempo, constituir

uma fonte de recursos dedicada ao financiamento para

5

6

habitacional desde 2014, em relação ao PIB, está demonstrada
na Figura 2 a seguir.

habitação popular, saneamento e infraestrutura urbana.
No global, o funding do setor supera a marca de R$ 1,4 trilhões
de recursos (R$ 1.422.157.157,00) em dezembro de 2019, distribuídos entres as fontes do SFH e SFI, sendo que as fontes do

Figura 2: Estoque funding e crédito habitacional / PIB (%)

7

25%

7

SFH (SBPE e FGTS) somam R$ 1,19 trilhão, correspondendo a
20%

84% do total, conforme apresentado na Figura 1 a seguir.

15%

FIGURA 1: Funding crédito habitacional/imobiliário

(R$ bilhões) dez. / 2019

141,83

77,14

10%

11,23

5%

26

FGTS

Carteira Crédito Habitacional

CRI
LIG

LCI

2019

2017

2018

2015

SBPE

2016

2013

2014

2011

Ativos FGTS

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

CRI

Fonte: Elaboração própria de Claudia Magalhães Eloy com base nas Estatísticas
de Crédito Imobiliário do BCB, FGTS e B3.

2004

2002

SBPE

LCI

534,42

2003

0%

657,53

LIG

Fonte: Elaboração própria de Claudia Magalhães Eloy com base nas Estatísticas
de Crédito Imobiliário do BCB, FGTS e B3.

Cada conta corresponde a
um contrato de trabalho
(ativo ou inativo).
Os saques nas contas são
estritamente regulamentados e
compreendem, majoritariamente,
as demissões sem justa causa
por iniciativa do empregador
(cerca de 65%), aquisição
ou construção da moradia e
aposentadoria. As modalidades
de saque autorizadas têm se
expandido ao longo do tempo.
A carteira de crédito habitacional
se restringe aos portfólios gerados
no âmbito dessas fontes.
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O valor contábil das carteiras de financiamento residencial no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) somava R$
657,2 bilhões em dezembro de 2019, sendo desse total, R$ 639 bilhões estavam no portfólio de crédito habitacional total concedido a pessoas físicas (PF) e os restantes R$ 18,2 bilhões, no crédito contraído por empresas de incorporação (PJ). 8 A evolução
dessa carteira de crédito no âmbito do SBPE/SFH e FGTS, nos últimos 5 anos encontra-se apresentada na Figura 3 a seguir:

FIGURA 3: Carteira de crédito habitacional total – SFH (R$ Dez. / 2019)
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8
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Estatísticas do Mercado
Imobiliário do Banco Central
– Estoque, Carteiras PF e PJ.

FGTS

Fonte: Elaboração própria de Claudia Magalhães Eloy com base nas Estatísticas de Crédito Imobiliário do BCB. Valores reais deflacionados pelo IPCA.

A carteira habitacional total que vinha apresentando crescimen-

No fluxo anual, ao longo de 2019 o volume acumulado de

to, em termos reais, até outubro de 2015, quando alcançou R$

contratações de crédito habitacional no âmbito do SFH foi

655,3 bilhões, passa os vinte meses seguintes em torno de R$ 642

de R$ 118,7 bilhões, sendo R$ 103,3 bilhões concedidos à

bilhões, retomando o patamar de R$ 655,5 bilhões em julho de 2017

Pessoa Física (PF) e R$ 15,4 bilhões para incorporadoras (PJ).

e alcançando R$ 657 bilhões em setembro de 17, voltando a cair até
a marca de R$ 645 bilhões em abril de 2019, para desde então vol-

O volume médio mensal de contratações que era de R$

tar a subir. Ou seja, nos últimos 4 anos a carteira de crédito habi-

16,8 bilhões em 2014 (em R$ de dezembro de 2019), caiu

tacional não conseguiu avançar no agregado. Um olhar detalhado

para R$ 8,2 bilhões nos anos de 2016 e 2017, crescendo para

para o lastro, mostra que enquanto a carteira do FGTS apresenta

uma média de pouco mais de R$ 9 bilhões/mês ao longo de

crescimento real de 88% em todo o período compreendido entre

2018 até meados de 2019 e alcançando uma média mensal

abril de 2014 e dezembro de 2019, a carteira SBPE apresenta uma

de R$ 11 bilhões no último semestre de 2019. A Figura 4 a

retração de 12%. A manutenção desse patamar global de carteira,

seguir apresenta a evolução real das concessões dos últi-

nos últimos anos, tem sido, portanto, sustentada pelo FGTS.

mos 5 anos por fonte:
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FIGURA 4: Volume mensal contratações crédito habitacional SFH (R$ jan. / 2020)
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Fonte: Elaboração Claudia M Eloy com base nas Estatísticas de Crédito Imobiliário do BCB. Valores deflacionados pelo IPCA. do BCB, FGTS e B3.

Observa-se, no FGTS, maior estabilidade nas concessões até

bro de 2019 com R$ 7,8 bilhões contratados no mês e R$ 71,9

fins de 2018, com média de R$ 4,5 bilhões de contratações/

bilhões de novos créditos contratados no ano. Assim como ob-

mês e volumes anuais em torno de R$ 55 bilhões, mas caindo

servado na evolução da carteira, o FGTS sustenta um maior vo-

para R$ 47,7 bilhões em 2019. Vale ressaltar que a redução das

lume de contratações ao longo dos anos de crise, compensan-

contratações no FGTS pode ser explicada tanto pelas restri-

do a retração da oferta no âmbito do SBPE, mas já dá sinais de

ções de repasses do complemento de subsídios do OGU, que

arrefecimento no último ano, enquanto o SBPE volta a crescer

comprometia a execução orçamentária tanto em função da

e assumir a liderança no volume de recursos ofertados.

disponibilidade do próprio Fundo para aplicação em novos
financiamentos e descontos. Os descontos (subsídios) conce-

O número de unidades financiadas no âmbito do SFH – SBPE

didos diretamente pelo FGTS no ano de 2019 somaram R$ 7,8

e FGTS – também registra uma tendência de recuperação no

bilhões, enquanto em 2018 foram, aproximadamente, R$ 9,3

último ano. Tendo ultrapassado a casa das 900mil unidades/

bilhões e em 2017, R$ 8,5 bilhões.

ano entre 2011 e 2015, chegando a quase 1 milhão de unidades/ano em 2013 e 2014, havia caído para uma média de 705

28

Já no SBPE, a média mensal de contratações é de R$ 11,8 bilhões

mil unidades/ano entre 2016 e 2018, mas em 2019 alcançou

até abril de 2015, caindo desde então até meados de 2018 para

814 mil. reforçada em 2019 com 825 mil unidades financiadas,

cerca de R$ 4 bilhões/mês e registrando volumes superiores

contra 754 mil no ano anterior e uma média anual de 716 mil

a R$ 6 bilhões no último semestre de 2019, fechando dezem-

no período 2016-2017.
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https://ochbrasil.blog/2020/01/16/
a-desigualdade-de-rendae-a-retomada-do-setorimobiliario-habitacional/

Índice de Valor de Garantia do
Mercado Imobiliário – Residencial,
calculado pelo Banco Central.

Índice de Preços ao Consumidor
Amplo, calculado pelo IBGE.

Sistema Especial de Liquidação
e Custódia (SELIC) corresponde
à taxa de juros de referência do
sistema financeiro brasileiro, cuja
meta é definida pelo Banco Central.

O Covid-19 e o sistema de
crédito habitacional brasileiro.
Publicado em www.ochrasil.blog
em 06.04.2020.

9

10

11

12

13

O ano de 2019 registra, portanto, um movimento de recu-

Por sua vez, os preços do mercado habitacional, segundo o IGMI-R 10

peração do padrão observado no período anterior à crise:

deflacionado pelo IPCA

o SBPE superando o FGTS em volume de crédito habi-

ma das capitais onde é aferido) ao patamar de 2014 – 74,1 no con-

tacional contratado (R$), mas o FGTS destacando-se na

solidado para o Brasil em 2019 (referenciado na base 100 para o 1º

quantidade de operações de crédito, posto que trabalha

semestre de 2014) – o que indica que o mercado habitacional (ain-

com segmentos de menor renda e com limite de valor de

da) não conseguia repassar aos preços, a queda nas taxas de juros

imóvel e financiamento.

do crédito. O maior índice, de 80,2%, é o de São Paulo que também

11

ainda não haviam retornado (em nenhu-

responde por boa parte da recuperação do PIB da construção – que
Após anos de uma grave crise económica, iniciada em

apresenta crescimento de 1,7% em 2019 (3º trimestre) – e para onde

fins de 2014, mas acirrada a partir de 2016, o ano de 2019

se voltam, de modo preponderante, os planos de lançamento/pro-

confirma a trajetória de recuperação e 2020 se inicia sob a

jetos das maiores construtoras do Brasil. Esse movimento de con-

perspectiva de crescimento econômico, embasando as ex-

centração geográfica nos curto e médio prazos é ratificado, tam-

pectativas de recuperação do setor habitacional. Não obs-

bém, pelo redirecionamento observado de algumas incorporadoras

tante, ainda se mantém as preocupações com a demanda,

especializadas nos segmentos de renda moderada (Faixas 2 e 3 do

função da lenta retomada do emprego e crescimento da

PMCMV) para segmentos de renda média (Faixas 3 e “4”).

informalidade. A piora da desigualdade observada desde
2015, início da crise econômica recente, e o ritmo lento de

Esses sinais já suscitam preocupação em dois aspectos – riscos de

retomada da economia e do emprego, retardam e enfra-

retração na oferta para segmentos de menor renda, exercendo pres-

quecem as expectativas de retomada dos segmentos de

são sobre os preços, seguidos de riscos de superoferta em determi-

baixa renda. Conforme observam Paiva e Pereira (2020),

nadas regiões, tipologias e segmentos de renda média.

“a participação da renda do trabalho na renda nacional
12

total vem caindo continuamente desde 2014, não tendo se

No lado do funding, as sucessivas quedas da taxa Selic

recuperado até os dados mais recentes da PNAD Contínua.

do recordes de mínima histórica, vinham impondo nova dinâmica

[...] As famílias mais pobres eram as que viam sua renda

aos fluxos de investimento e opção por classes de ativos por parte

crescer mais rapidamente no último ciclo de crescimento

dos investidores, sinalizando riscos de queda de captação pela pou-

até 2014, sendo elas também as que tiveram quedas mais

pança e oportunidade de desenvolvimento das fontes de mercado,

acentuadas em seus rendimentos desde então. [Por outro

notadamente CRI e LIG.

, quebran-

lado] apenas os domicílios no 90º percentil (i.e., os 10%
mais ricos) recuperaram seu poder de compra real em

Entretanto, a chegada da crise do Coronavírus trouxe grande incer-

relação a 2014, embora boa parte da classe média tenha

teza para a economia em geral e para o mercado habitacional em

chegado muito próxima dessa marca ao final de 2018. Sen-

particular. Conforme refletido por Magalhães Eloy, Paiva e Gonçal-

sível crescimento real de renda, contudo, só ocorreu nesse

ves

período para os 1% mais ricos, que elevaram seu poder de

co de inadimplência, decorrente do impacto na capacidade de pa-

compra em quase 10% em relação a 2014.”

9

13

, os impactos são de diversas ordens, desde a elevação do ris-

gamento das famílias ao impacto na captação de recursos, podendo

29

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

afetar todas as fontes, sobretudo o FGTS, demandando

impactos negativos que podem ter sobre o merca-

reações do governo, em políticas de auxílio; dos agen-

do habitacional e o déficit. Os riscos podem inclu-

tes financeiros, em políticas de renegociação e carên-

sive contaminar a saúde das carteiras constituídas

cia de pagamento, entre outras.

que, a despeito da crise recente apresentaram, no

14

período entre abril de 2014 e novembro de 2019,
O cenário de elevada incerteza implantado pelo Co-

taxas médias de inadimplência bem-comportadas:

vid-19, agravado pelas quedas da Bolsa, tem alterado as

na PF, em dezembro de 2019, o SBPE registra taxa

dinâmicas de investimento, dificultando as projeções

entre 1,09% (SFH) e 1,21% (livre), enquanto o FGTS de

relativas ao funding. No caso do FGTS, as perspectivas

1,82%. Na PJ as taxas SBPE já estavam bem mais ele-

são de queda da arrecadação e aumento dos saques,

vadas, de 7,85% (SFH) e 12,05% (Livre), mas no FGTS

tanto em função dos saques extras autorizados pela

de apenas 2,01%. Os ativos problemáticos

MP 946/2020, como pelo aumento do desemprego. No

vam, em dezembro de 19, R$ 11,4 bilhões da carteira

tocante aos instrumentos de conexão com os merca-

de crédito SBPE-PF (3,5% de 324,5 bilhões), índice

dos de capitais há também turbulências no mercado

mais elevado no FGTS, especialmente no último

doméstico e parece remota a possibilidade de contar

ano quando alcançou 5,9% da carteira, somando

com investimento estrangeiro no curto prazo. As pro-

R$ 18,6 bilhões (5,9%). Por fim, destaca-se o cresci-

jeções de queda do PIB, continuamente revisadas, in-

mento no último ano dos Bens não de Uso (BNDU)

dicam agora uma retração de 3,34%

14

em 2020, mas

um crescimento de 3% em 2021, mantendo assim a

15

15

soma16

que já somavam um estoque de R$ 22,5 bilhões
concentrado nos bancos públicos.

expectativa de recuperação já no próximo ano.
A perda abrupta de renda tende a se concentrar, no-

30

Desenha-se, pelo lado da demanda, uma conjuntu-

tadamente entre os estratos de menor renda, con-

ra de possível retração, função da perda de renda e

forme demonstram vários estudos.

aumento do desemprego. Boletim macro recente do

atual momento também na procura e compra por

IBRE FGV (abril de 2020), estima que a taxa de desem-

imóveis já aparece.

prego atinja 17,8% e que a massa de rendimentos am-

movimento recém observado de concentração re-

pliada caia 5,2% (considerando já as transferências de

gional e em segmentos de maior poder aquisitivo

renda e auxílio emergencial), com redução de 14,4% da

pode não apenas seguir inalterado, mas acirrar-se.

17

16

O reflexo do

Há indícios, portanto, que o

renda dos trabalhadores ocupados.
A soma dos efeitos de queda da demanda e elevação
Os riscos de inadimplência decorrentes do atual ce-

da inadimplência tendem a conduzir a um cenário

nário precisam ser bem mensurados e monitorados,

de retração da oferta de crédito, que assim como

demandando medidas de mitigação em função dos

em 2008, pode ser parcialmente compensado pela

17

Relatório Focus, do Banco Central, de 27.04.2020. O corte,
em relação aos -2,96% estimados na semana anterior,
reflete as mudanças nas expectativas anunciadas por
bancos, corretoras, gestoras de recursos e consultorias
nas últimas semanas, após o aumento dos receios
quanto aos efeitos da pandemia. https://valor.globo.com/
brasil/noticia/2020/04/27/mercado-projeta-quedade-334percent-no-pib-brasileiro-deste-ano.ghtml
Compreendem as operações de crédito em atraso há
mais de 90 dias, operações de crédito reestruturadas
que estejam no período de cura de doze meses e
as demais operações de crédito classificadas pelas
instituições financeiras entre os níveis de risco “E”
e “H” de acordo com a Resolução nº 2.682/1999.

Estudo do CEDEPLAR (UFMG, 2020) indica que a queda no
emprego, decorrente da crise do Covid-19, afetará as famílias
de forma heterogênea: em cenário recessivo, famílias com
renda de até 1SM (H1) sofrem efeito negativo 20% maior
que a média, enquanto famílias de classes média e alta
tendem a perder menos e próximo à média. https://apublica.
org/wp-content/uploads/2020/03/crise-e-renda-familiar.
pdf Pesquisa da Rolland Berger entrevistou 700 pessoas
desde o início da quarentena: entre os entrevistados com
renda de até 1 SM, 30% já têm pelo menos uma pessoa
desempregada na família, concluindo que tem sido rápida
a deterioração do mercado de trabalho brasileiro. Esta
pesquisa também identifica a falta de reserva financeira das
famílias, mesmo entre aquelas com renda familiar mensal
entre R$ 5 mil e R$ 10 mil e prevê aumento nas demissões e
no número de desalentados e vulneráveis projetando uma
retomada com mais informalidade e menos renda. https://
economia.estadao.com.br/noticias/geral,desemprego-afeta13-das-familias-de-renda-mais-baixa,70003283663

Segundo pesquisa da consultoria Datastore (citada pelo
Estadão) em abril/2020, 5 milhões de famílias optaram por
adiar a compra da casa própria (76% desses no Sudeste),
enquanto outras 2,4 milhões desistiram e saíram do
mercado (60% localizados nas Regiões Nordeste e Norte
do país). Entre os que seguem dispostos a fazer uma
compra em até dois anos, 59% estão na Região Sudeste.
Foram entrevistadas 300 pessoas renda familiar acima
de R$ 1.500 por mês, entre 13 e 17 de abril/2020.
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https://valor.globo.com/impresso/
noticia/2020/04/22/crise-estimulaaumento-de-credito-do-bb.ghtml
O saldo remanescente das
Letras Hipotecárias (LH), com R$
256,4 milhões em fins de 2019.
As debêntures incentivadas
(isentas de IR) do setor de
infraestrutura somaram
R$ 33,7 bilhões.

18

19

20

atuação dos bancos públicos

18

, no caso da habitação, notada-

valentes aos Covered Bonds europeus). Exceto pelas LCI,
19

mente a CAIXA. O mercado de crédito habitacional vive hoje,

que substituíram as antigas Letras Hipotecárias (LH)

portanto, um momento muito peculiar e desafiador. Requer,

demais instrumentos do SFI ainda são utilizados prepon-

mais do que nunca, por parte da política habitacional, um olhar

derantemente no mercado imobiliário não residencial, como

focalizado nos segmentos de menor renda e uma compreen-

será detalhado mais adiante neste item. Desde 2007 des-

são sólida a respeito das perspectivas, oportunidades e limi-

pontam, ainda, a captação direta de equity por construtoras,

tações de cada fonte/instrumento que alimenta o mercado de

incorporadoras, Fintechs e Startups junto a investidores por

crédito, bem como, e sobretudo, a respeito da demanda e dos

meio de emissão de ações e debêntures.

, os

determinantes do acesso ao crédito (affordability). Este capítulo busca analisar os elementos chave para essa reflexão no

No mercado de capitais, as emissões domésticas totais (não

tocante ao financiamento.

apenas instrumentos de base imobiliária) totalizaram R$
422,3 bilhões em 2019, um aumento expressivo em relação

1.1. A Oferta de crédito

a 2018, quando as ofertas no mercado doméstico equivaleram a pouco mais da metade, R$ 251,4 bilhões. Do volume
total de títulos em 2019 as debêntures (de todos os setores) se

1.1.1. Sistemas de Financiamento e Funding

destacam, participando com cerca de 44%, R$184,9 bilhões
de captações

20

. Embora as debêntures sejam, sem dúvida,

Os recursos utilizados para dar lastro ao crédito habitacional

um instrumento de dívida disponível para o setor de incor-

compreendem hoje, ainda basicamente as fontes de depósito

poração residencial, o setor que mais capta por meio desse

do tradicional Sistema Financeiro da Habitação (SFH): o Siste-

instrumento é o de infraestrutura, em função dos incentivos

ma Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o Fundo de

fiscais acoplados.

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Este sistema, conforme
já mencionado, apresentava um estoque de recursos de R$ 1,19

Os Fundos de Investimento Imobiliário somaram R$ 41,1

trilhão em dezembro de 2019.

bilhões em ofertas públicas, contra R$ 13,5 bilhões em 2018,
denotando o franco crescimento desses fundos que, em fins

O Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) vem, desde 1997, regu-

de 2019, acumulavam um patrimônio líquido (PL Contábil)

lamentando instrumentos que conectam o crédito imobili-

de R$ 122,2 bilhões (ANBIMA, 2020). Esse PL estava distribu-

ário ao mercado de capitais. São eles os Fundos Imobiliários

ído em 456 fundos voltados predominantemente para escri-

(FII), os Fundos de Investimento em Direito Creditório (FIDC),

tórios e shoppings, além de imóveis corporativos em geral

as Letras de Crédito Imobiliário (LCI, mortgage unsecured

(logística, industriais, etc.), mas começa a crescer a partici-

bonds), os Certificados de Crédito Imobiliário (CRI, equiva-

pação de fundos em carteiras de múltiplos imóveis. A Figura

lentes aos Mortgage Backed Securities (MBS) americanos) e,

5 a seguir apresenta a evolução dos FII. Outros destaques em

o mais recente, as Letras Imobiliárias Garantidas (LIG, equi-

relação aos FII (2019):
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■ esses fundos participaram com a aquisição de 56,3% das
ofertas de CRI no ano;

últimos 12 meses

21

, mas em março apresenta queda abrup-

21

ta, uma retração acumulada de 57%. Desde então, o índice

■ 54,6 % dos investidores são indivíduos (PF);

tem mostrado alguma recuperação, embora negociado com

■ estima-se que cerca de 1% do PL desses fundos tenha

desconto de 19%

22

.

lastro residencial.
Outro instrumento, os Fundos de Investimento em Direito
FIGURA 5: Evolução dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

Creditório (FIDC), somaram R$ 31,1 bilhões em oferta pú-

(R$ Dez. / 2019)

blica e o PL alcançou R$193,2 bilhões em 2019. Não há estimativa para os FIDC de crédito habitacional, ou mesmo

EVOLUÇÃO DOS FII (R$ 2020)

imobiliário, posto que estão incluídos na categoria de FIDC

140,000.00

financeiro que, em 2019, correspondia a apenas 16,6% do PL

120,000.00

total e além do imobiliário, incluía o crédito consignado, o

100,000.00

crédito pessoal e o financiamento de veículos.

80,000.00

Mais recentemente e ainda em baixa escala, aparecem as

60,000.00

plataformas online de investimento coletivo (crowdfunding)

Dec/19

Dec/18

Dec/17

Dec/16

Dec/15

Dec/14

dimento, anterior ao financiamento bancário. Atuam assim
Dec/13

0.00
Dec/12

complemento de financiamento na fase inicial do empreenDec/11

atuando também no ramo imobiliário, notadamente para

20,000.00

Dec/10

40,000.00

no gap de financiamento entre o início do empreendimento
e a liberação do financiamento bancário, captando entre 5%

Fonte: Elaboração Claudia M Eloy com base nas estatísticas da ANBIMA. Valores

e 10% do VGV. Por fim, esquemas de financiamento via coo-

reais deflacionados pelo IPCA, base dezembro de 2019.

perativas e consórcios existem tradicionalmente no Brasil,
mas ainda são pouco representativos no mercado de crédito

32

A indústria de FIIs já sente os efeitos da crise do Covid-19, com

habitacional, embora as cooperativas apresentem interes-

volatilidade nesse mercado, notadamente os fundos que in-

sante crescimento recente. Há, por fim, algumas linhas de

vestem em shoppings e lajes corporativas, que já apresentam

crédito habitacional abertas diretamente por Fundos de

mudanças na remuneração e distribuição de rendimentos,

Pensão para seus associados.

renegociações de contratos de aluguel. O IFIX, índice que
mede o desempenho médio das cotações dos principais fun-

Os demais instrumentos – SBPE, LCI, CRI, LIG e FGTS – serão

dos imobiliários, havia dobrado de patamar entre janeiro de

detalhados a partir de agora, debatendo o seu funciona-

2015 e outubro de 2019, acumulando valorização de 18,7% nos

mento e evolução.

22

Dados do https://www.infomoney.
com.br/onde-investir/fundosimobiliarios-atingem-recordede-500-mil-investidorespessoas-fisicas-um-terco-dototal-em-bolsa/, 25.11.2019.

https://exame.abril.com.br/
seu-dinheiro/metade-dosfundos-de-shopping-suspendeuremuneracao-aos-cotistas/
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Em março de 2020 o estoque
subiu para R$ 659,3 bilhões.

23

1.1.1.1. SBPE
O SBPE é a maior fonte de captação, por meio dos depósitos

R$ 94 bilhões –, quando começa a retomar sua trajetória de

23

crescimento. Entre maio de 2017 e dezembro de 2019 houve

em estoque de depósitos nos agentes que compõem este sis-

recuperação com as captações líquidas superando R$68 bi-

tema. O volume de recursos depositados no SBPE passou por

lhões e contribuindo para que a poupança alcançasse o atual

expressivo aumento ao longo de quase uma década até atingir

estoque de quase R$650 bilhões. A despeito de não ter recu-

seu valor de pico em dezembro de 2014, de R$ 685,9 bilhões em

perado, em termos reais, o patamar alcançado em 2014, segue

valores atualizados pelo IPCA (R$522,3 bilhões nominais). A

na liderança do funding do setor. A Figura 6 a seguir apresenta

partir de 2015, no bojo da crise brasileira, o estoque da poupan-

a evolução do estoque total SBPE, no comparativo com outros

ça retrai-se registrando sucessivas perdas de captação líquida

instrumentos e demonstra a importância desse sistema para

até abril de 2017 – saldo total negativo de captação de mais de

o mercado habitacional brasileiro:

de poupança, e soma, em janeiro de 2020, R$ 649,6 bilhões

FIGURA 6: SBPE, CRI, LCI e LIG (R$ Jan. / 2020)
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Fonte: Elaboração própria Claudia Magalhães Eloy com base nas Estatísticas de Crédito Imobiliário do BCB. Valores reais deflacionados pelo IPCA.
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Estudo de Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves (2020) sobre o compor-

Desse nível de estoque resultou a projeção de con-

tamento da poupança e sua correlação com outras variáveis macroe-

cessão de crédito de R$103 bilhões somente no SBPE

conômicas indica que, em épocas de crescimento econômico, o saldo

para este ano, confirmavam a projeção de retomada

das contas de poupança cresce, assim como em cenários de aumento

do setor habitacional.

do estoque de moeda

24

. Como a poupança recebe parte dos incre-

mentos da renda das famílias não consumidos, a expectativa para

Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves analisaram a evo-

sua captação é, a princípio, de crescimento, sempre que o país apre-

lução real da captação líquida da poupança, em média

senta trajetória de crescimento.

móvel de 12 meses, entre janeiro de 2001 e janeiro de
2020: após um período de consistente captação líqui-

A perspectiva de retomada do emprego e recuperação da renda para

da positiva, entre 2007 e 2014, a poupança registra

este ano subsidiaram as expectativas positivas para a poupança: a

elevadas perdas – em 2015 (R$ 50,1 bilhões) e 2016 (R$

ABECIP projetou (Balanço divulgado em 30.01.2020) um saldo de

32,1 bilhões) – provocadas em grande parte, pela re-

captação líquida positiva de R$ 28 bilhões ao longo de 2020 o que,

tração econômica que levou os indivíduos a lançarem

produziria um estoque em torno de R$ 714 bilhões em fins deste ano.

mão de poupanças passadas para complementação

FIGURA 7: Caderneta de poupança SBPE: captação líquida em 12 meses – R$ milhões
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Fonte: Elaboração: Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves. Publicado em www.ochbrasil.blog.
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A poupança vai desidratar?
Publicado em www.ochbrasil.blog
em 02.03.2020.

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

De 6%+TR a poupança passa
a renda 70% da Selic sempre
que esta cai abaixo de 8,5%.
A Selic foi revisada, em
18.03.2020, para 3,75%,
correspondendo a uma
taxa real de juros em
torno de 0,45%.
Banco Central, inflação
dos últimos 12 meses
medida em mar/2020.
Bank of America, UBS,
JPMorgan, Santander,
Barclays, Citibank, BNP
Paribas, MUFG Brasil e o
próprio Relatório de Mercado
Focus revisaram, no início de
março de 2020, para baixo
as projeções de crescimento
do PIB brasileiro em 2020,
chegando a 1,5%. Em 26 de
março o Banco Central zerou
a projeção de crescimento.

Censo do FGC, Banco Central.

25

26

27

de renda. Em 2018 foi iniciada nova fase de recuperação do

ção da poupança ao longo deste ano. Vale destacar, por outro lado,

SBPE, mas já nos primeiros nove meses de 2019, observa-se

que os depósitos no SBPE estão concentrados em grandes pou-

uma nova fase de redução das captações, função da perda de

padores (contas com saldo acima de R$100 mil respondiam por

competitividade da poupança SBPE frente aos demais instru-

35,6% do estoque total de recursos em junho de 2019

mentos de investimento oferecidos pelo mercado, interrompi-

suscetíveis à queda de renda, mas sempre com maior leque de

da, no último quadrimestre no ano, possivelmente, ao menos

opções de investimento. A magnitude e duração da recessão que

em certa medida, graças ao saque imediato do FGTS.

seguirá, o ritmo de retomada do crescimento, o comportamento

), menos

da taxa Selic e da inflação definindo a rentabilidade da poupança
A rentabilidade da poupança foi, desde 2012, atrelada à taxa
Selic em viés de baixa

28

29

25

relativamente às demais opções de investimento devem deter-

e com a taxa de juros de referência

minar o comportamento da poupança no médio prazo. Em suma,

em 3,75% a.a. 26 , a poupança passou a render apenas 2,63%,

o atual cenário, conjugando sinais em sentidos contrários, torna

abaixo, portanto, da inflação de 3,3%

27

. Esta não é a primei-

qualquer previsão para a poupança muito incerta neste momento.

ra vez que a poupança apresenta rentabilidade real negativa,

29

porém, o contexto difere do passado se mantida a expectativa

A carteira de crédito habitacional constituída com lastro no SBPE

de horizonte mais largo de taxas baixas estimulando, con-

soma, em dezembro de 2019, R$ 340,5 bilhões, o que corresponde

sequentemente, a fuga dos investimentos em renda fixa de

a 51,8% do estoque total no mesmo mês (R$ 657,3 bilhões). Des-

modo geral e da poupança em particular. Isso somado às re-

se total, R$ 280,2 bilhões (82%) são créditos concedidos dentro

visões para baixo na expectativa de crescimento do país para

dos limites do SFH

este ano de 2020 que em início de março já haviam sofrido a

PJ de R$ 7,7 bilhões. Já o crédito concedido fora da regulamenta-

primeira leva de reduções, embora ainda fossem de cresci-

ção do SFH (a despeito do funding regulamentado), chamado de

mento positivo

28

.

“livre”

31

30

, sendo a carteira PF de R$ 272,5 bilhões e a

, soma R$ 60,2 bilhões assim distribuídos – R$ 52 bilhões

concedidos a PF e R$ 8,2 bilhões concedidos a PJ. A evolução deValor de Imóvel de R$ 1,5
milhão e Custo Efetivo
Total limitado a 12% a.a.

No antigo Mapa 4,
corresponde ao Imerc.

30

Não obstante, o cenário mais recente de elevada incerteza

talhada dessas carteiras, em valores reais atualizados pelo IPCA,

gerada a crise do Covid-19 e as sucessivas quedas da bolsa

está apresentada na Figura 8 a seguir:

alteraram as dinâmicas de fuga das aplicações de renda fixa
31

e voltaram a favorecer aplicações mais seguras e tradicionais

Observa-se a queda da carteira PJ que chegou a somar quase R$

como a poupança, que registrou recorde de captação líquida

57 bilhões em maio de 2015 (em valores deflacionados) para atuais

positiva no mês de março de 2020 – R$ 8,25 bilhões. A Selic,

(dezembro de 2019) R$ 16 bilhões, denotando um movimento de re-

entretanto, segue com viés de queda, apontando para uma

tração da oferta de crédito para produção empresarial por parte dos

rentabilidade menor da poupança, ampliando, portanto, as

bancos e busca de novas formas de financiamento pelas incorpo-

perdas de receita de oportunidade para o investidor. A perda

radoras. Já a carteira PF que chegou a somar em torno de R$ 365 bi-

de renda de parte da população com a recessão que virá é ou-

lhões ao longo de 2015, sofreu queda para R$318 bilhões no segun-

tro fator fundamental que pode levar a uma certa desidrata-

do trimestre de 2019, exibindo alguma recuperação desde então.
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Alguns outros destaques a respeito das carteiras de crédito lastreadas nos recursos captados pela poupança:

FIGURA 8: Evolução carteiras de crédito habitacional lastreadas no SPE (R$ Dez. / 2019)
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Fonte: Elaboração própria de Claudia Magalhães Eloy com base nas Estatísticas de Crédito Imobiliário do BCB. Valores reais deflacionados pelo IPCA.

■ 20% dos recursos captados nas contas de poupança

cenário, com tantas opções de financiamento imobiliário,

tral. Esse colchão (buffer) poderia ser reduzido, na esteira

que os recursos baratos da poupança sejam destinados a

da redução geral dos compulsórios, para compensar uma
eventual redução no estoque de recursos;
■ a carteira de crédito imobiliário não-residencial

36

R$ 17,2 bilhões), não faz mais sentido, notadamente no atual

SBPE são recolhidos compulsoriamente ao Banco Cen-

crédito imobiliário comercial;
■ a carteira habitacional livre (PF e PJ), que não se sujeita aos
limites regulamentares do SFH (Valor de imóvel de até R$ 1,5

(comercial), não apresentada na figura anterior, soma,

milhão) é de R$ 60,2 bilhões – 18% da carteira habitacional

em dezembro de 2019, R$ 11,6 bilhões dos recursos

total – e chegou a superar a marca dos R$ 130 bilhões em

captados pela poupança, a maior parte (86%) em

2015. Entretanto, assim como a comercial, poderia ser

financiamento PJ (produção). Embora se observe uma

lastreada nos instrumentos de captação via mercado de

queda nessa carteira (em dezembro de 2018 ela somava

capitais (SFI).

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

A manutenção das carteiras comercial e livre no SBPE concorrem

poupança. Vale destacar que a Resolução 4676/2018, admite,

com o financiamento habitacional estratégico SFH, acessível às

a partir de 2019, que o direcionamento dos recursos capta-

famílias de renda média e, ao mesmo tempo, inibem o desenvol-

dos junto à poupança (52% mínimo) para o crédito habita-

vimento de títulos de base imobiliária-residencial, notadamente

cional seja cumprido sem a obrigatoriedade da aplicação em

CRI e LIG. No conjunto, as 03 rubricas apontadas acima reduzem

empréstimos dentro dos limites estabelecidos pelo SFH. Ou

o aproveitamento dos recursos captados no âmbito da poupança

seja, o direcionamento pode, em tese, ser cumprido com fi-

para o crédito habitacional voltado para rendas médias.

nanciamentos na faixa livre, ao tempo em que a captação de
recursos permanece fortemente regulamentada.
O funcionamento da captação e destinação dos recursos

FIGURA 9: Como funciona o SBPE

da poupança para o crédito habitacional está sintetizado

SBPE
INVESTIDORES/
POUPADORES

esquematicamente na figura a seguir:
AGENTES
FINANCEIROS

FAMÍLIAS/
AGENTES
PRODUTORES

1.1.1.2. Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
As LCI constituem, desde 2010, fonte de captação de recursos complementar ao SBPE, utilizadas pelos bancos
para expandir o funding conforme os níveis de estoque do
SBPE e da demanda por crédito, de modo sempre pondera-

depósitos
voluntários

do por suas estratégias individuais de negócio. Depois de
operações
crédito
habitacional

uma trajetória de crescimento médio anual real em torno
de 30% entre 2010 e 2015, o estoque de LCI passou a apresentar crescimento negativo a partir de 2016, com queda
real acentuada de 21,5% do estoque ao longo de 2018, e de

R$ 658 bi

R$ 341 bi

Fonte: Claudia Magalhães Eloy e Rennata Magalhães, dez./2019

outros 15,1% ao longo de 2019. Desse modo, o estoque que
alcançou pico de R$ 225,7 bilhões em dezembro de 2015
(em valores atualizados pelo IPCA), está hoje reduzido
para R$ 138,9 bilhões (janeiro de 2020). É possível admitir
uma estabilização da LCI em patamar mais baixo, se esse

Mecanismos de indução podem ser acrescentados à regulamenta-

instrumento for cada vez menos utilizado pelos bancos

ção de modo a tornar a oferta de crédito SBPE mais complementar

comerciais de maior porte, que agora contam com a LIG,

ao FGTS, estimulando o financiamento da Faixa 3 no âmbito da

ficando mais restrito aos bancos menores.
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Estudo de Magalhães Eloy, Bottura Paiva e Pereira Gonçalves

nesse quesito do termo a LCI acaba não favorecendo o equa-

(CBIC, 2018), observando a variação percentual no estoque

cionamento entre prazos dos ativos (operações de crédito de

de LCI no período entre 2009 e 2015, infere que o incremento

longo prazo) e passivo (compromisso de resgate das letras

do estoque dessas letras respondia mais firmemente a varia-

junto aos investidores). Tampouco, conta com as salvaguar-

ções no diferencial de retorno entre o CDI e a remuneração da

das, os mecanismos de amortecimento (compulsório e base

Poupança. Diferentemente da poupança, contudo, as LCI não

de cálculo) da poupança para situações de descasamento.

32

apresentam recuperação após 2015. A hipótese explicativa é
que, tendo a LCI um papel de complemento ao funding pou-

No curto prazo é possível que os bancos tenham que ampliar

pança e tendo os agentes financeiros do sistema SBPE retraí-

(ou retomar) a oferta de LCI, sobretudo se o estoque da pou-

do fortemente a oferta de crédito imobiliário a partir de 2015

pança sofrer redução significativa. Para tanto, será talvez ne-

– caindo de uma concessão anual de R$ 113 bilhões em 2014

cessário elevar a remuneração desses títulos, provocando o

para apenas R$43 bilhões em 2017 – a necessidade de capta-

encarecimento do mix de funding e, como resultado, das taxas

ção via LCI foi concomitantemente reduzida

32

. Ademais, a

edição da Resolução 4676/2018 trouxe uma vantagem com-

de juros na concessão. Assim como no caso dos demais instrumentos, o atual cenário dificulta projeções de curto prazo.

petitiva para a LIG de prazo superior a 36 meses em detrimento da LCI, exclusivamente para os agentes que participam

No médio prazo a perspectiva para as LCI é que sigam exis-

do SBPE. Esse ponto será debatido novamente mais adiante,

tindo como complemento de funding ao SBPE para os bancos

no escopo de análise da LIG.

integrantes desse sistema, estabilizando seu estoque em um
patamar provavelmente inferior ao atual, menos significativo

Do ponto de vista do custo de funding, a LCI apresenta como

na composição do funding à medida que o setor cresça. Para

vantagem uma captação bem mais simples e barata que os

bancos de menor porte, que não captam poupança, as LCI

Certificados de Crédito Imobiliário (CRI) e as Letras Imobili-

tendem a seguir como fonte relevante.

árias Garantidas (LIG), sobretudo para agentes financeiros
menores que não captam poupança nem dispõem de cartei-

1.1.1.3. Certificados de Crédito Imobiliário (CRI)

ras volumosas o suficiente para emissões de LIG em maior

38

33

escala, permitindo a redução dos custos fixos associados à

Os CRI, regulamentados ainda em 1997

emissão. Por outro lado, por ter prazo muito curto (médio de

senvolvimento lento em sua primeira década. A partir de 2005,

um ano e oito meses, mas em geral com liquidez diária a par-

impulsionados em parte artificialmente pela possibilidade dos

tir do prazo mínimo de 90 dias), em função da maior liquidez

agentes financeiros do SBPE adquirirem CRI (em alguns ca-

para o investidor, acaba permitindo uma remuneração me-

sos lastreados por carteiras originadas por eles próprios) para

nor que a LIG, a despeito de não oferecer dupla garantia, no-

cumprir com o direcionamento da poupança (regra que durou

tadamente quando ofertada por grandes bancos, constituin-

até 2018) aos poucos foram assumindo posição mais relevante

do funding relativamente barato. Por outro lado, justamente

somando, atualmente, quase R$ 77 bilhões (janeiro de 2020).

, apresentaram de-

33

A regra do direcionamento
determina que o saldo de LCI
de cada instituição financeira
seja subtraído do saldo de
empréstimos imobiliários que
podem ser usados para cumprir o
direcionamento de poupança, de
forma que um mesmo conjunto
de créditos não seja utilizado
para emitir dois produtos de
captação isentos de imposto.

Os CRI são disciplinados pela Lei
nº 9.514/1997, pelas Instruções
da CVM nº 400, 476, 414,
601, bem como pela Decisão
Conjunta Banco Central/CVM
nº 13/2003 e por regulações
gerais que regem o Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).
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Mapa de prestação de contas
do direcionamento de 52%/65%
dos recursos da poupança.
As ofertas de CRI podem ser
distribuídas no varejo segundo
a regulamentação CVM 400,
com registro prévio, ou para
investidores profissionais segundo
a regulamentação CVM 476.
Evidência disso é a ausência
de CRI indexado a TR nas
emissões de 2019.
Segundo o Anuário Uqbar
2020, as emissões de CRI em
2018 somaram R$ 9,14 bilhões
e, em 2016, R$ 18,09 bilhões.
ISEC, RB Capital e True
estão entre as maiores.
Vórtx, Oliveira Trust e Pentágono.

Dois escritórios lideram o
ranking: PMKA e i2a.
Segundo o Anuário CRI
Uqbar 2020, a liderança nesse
segmento é da Conveste (38%),
mas em 2019 surgiram a Axis
e a Serv+ e reapareceram a
Certificadora e a Oliveira Trust.

34
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A aquisição de CRI pelo FGTS também foi, momentaneamente, outro

casos inexiste a figura do cedente, já que é a própria

impulsionador – em 2018 o FGTS possuía R$18,9 bilhões de CRI em

Securitizadora que, diretamente, adquire as debêntu-

sua carteira de TVM. Desde 2018, com as alterações na regulamenta-

res que servirão de lastro ao título imobiliário. Assim,

ção do direcionamento da poupança, eliminando a possibilidade de

do total emitido em 2019, 52,8% está lastreado em

cômputo de CRI adquirida no “Mapa 4”

34

e o fim das aquisições pelo

debêntures, percentual que se fixa em 32,6% quando

FGTS, o desenvolvimento dessas securities tem ocorrido de modo

a perspectiva é o número de operações.” Do total emi-

mais sustentado efetivamente pelo mercado.

tido em 2019, o ativo-lastro se distribui: 83,3% em crédito imobiliário; 15.1% em aluguel e 1,6% multiclasse.

36

Ao longo de 2019 as emissões em oferta pública de CRI totalizaram

37

38

39

40

35

87,7% do total emitido em 2019. Em termos de prazo,

demanda de Fundos Imobiliários (FII). Observa-se assim uma reto-

os CRI com prazo de vencimento de até dez anos que

mada em relação aos dois anos anteriores – 2017 e 2018 – quando as

somavam mais de três quartos do total em 2018, se

emissões anuais somaram apenas R$ 8 bilhões e R$ 8,8 bilhões, res-

reduziu para aproximadamente dois terços em 2019,

pectivamente. Nos anos de 2014 e 2016 as emissões anuais haviam to-

sinalizando alongamento de prazo nas emissões.

talizado R$ 16,1 bilhões e R$ 16,9 bilhões, respectivamente (em valores
históricos), função dos estímulos já comentados (compras de CRI pelo

Os CRI no Brasil, tipicamente plain vanilla, são de emis-

FGTS e mecanismos da regulamentação do próprio SBPE). Se descon-

são exclusiva pelas Securitizadoras, essas somam 30

tados os efeitos desses incentivos e consideradas somente as opera-

atualmente com registro válido, sendo que 19 emiti-

ções genuinamente de mercado, as emissões de CRI, em 2014 e 2016,

ram CRI em 2019, mas apenas 10 detém 90% do market

caem para R$5,3 bilhões e R$ 6,8 bilhões, respectivamente (UQBAR,

share

2019). Nesse sentido, os dados de 2019 são, portanto, bem positivos
41

Os CRI de risco de crédito concentrado representam

segundo a ANBIMA, impulsionadas, sobretudo, pela

R$16,5 bilhões

36

.

38

. Entre os Agentes Fiduciários, três empresas

concentram 92% do mercado de CRI

39

. Os escritórios

de advocacia que assessoram as operações de CRI so40

O Uqbar (Anuário CRI, 2020) traz dados diversos e ainda mais positi-

mam agora 33

vos (e detalhados) aos da Anbima: foram R$ 21,8 bilhões em emissões

especialização de agentes como os servicers

em 2019

37

, distribuídas em 239 operações e 142 cedentes. O Anuá-

rio destaca a prevalência dos CRI lastreados em debêntures: “nesses

. Destaca-se, ainda, a tendência de
41

, que

administram os créditos. A figura a seguir sintetiza, esquematicamente, o fluxo de emissão de um CRI:

39
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FIGURA 10: Esquema de emissão de CRI
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O estoque de CRI acumulado é de R$ 76,8 bilhões (janeiro de 2020)
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FIGURA 11: Evolução estoque de CRI (R$ Nov. / 2019)

da B3. Valores deflacionados pelo IPCA.

42

. Este mon-

lastro e do valor das garantias nestas operações que possibili-

tante encontra-se abaixo do pico da série que ocorreu em dezembro de 2014,

tem a construção de histórico de dados mais robusto e viabi-

quando o estoque alcançou R$ 96 bilhões (em valores atualizados pelo IPCA). Ou

lizem uma abordagem de gestão de risco de cunho estatístico

seja, um volume ainda modesto considerando a demanda por crédito imobili-

(Uqbar, 2020). Há, nesse sentido, avanços no mercado de CRI,

ário no Brasil. A evolução desse estoque, em termos reais, está apresentada na

destacando-se uma maior padronização, com aprimoramen-

Figura 11 a seguir.

to no regime informacional, regulamentação de disclosure e
de informação pela CVM, incluindo a disponibilização online

40

As razões para o desempenho dos CRI no Brasil a despeito dos mais de 20 anos

dos Informes Mensais, em formato processável. Não obstan-

de regulamentação estão centradas, de um lado na fraca demanda por parte

te, a disponibilização de dados históricos das carteiras de cré-

dos investidores institucionais, questão confirmada nas entrevistas realizadas e

dito habitacionais constituídas, de modo a permitir o estudo

que será mais bem debatida no item “Investidores” a seguir. A expansão da base

das safras, sazonalidade e performance dessas carteiras seg-

de investidores, notadamente no sentido de incluir os investidores institucio-

mentada por faixa (renda e preço de imóvel), LTV e localização

nais locais e estrangeiros depende, entre outros, de um monitoramento mais

seria fundamental para o desenvolvimento dos CRI com las-

eficaz das operações de CRI, com impacto relevante principalmente para as

tro residencial pulverizado, conforme depoimentos coletados

operações com lastro pulverizado. Informações tempestivas do desempenho do

junto a agências de rating.

Fonte: B3.
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Levantamento cedido para
este estudo pela ABSIA.
R$ 981 milhões de emissões
não informaram se o lastro era
pulverizado ou concentrado.
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As ofertas de CRI se tornaram mais restritas em 2019, com

No primeiro semestre de 2019, último levantamento da pesqui-

85% emitido pelo regime de esforços restritos (Instrução

sa, foram R$ 5,4 bilhões de CRI na amostra, sendo, de novo, a

CVM nº 476) contra somente 15% em oferta pública com ra-

quase totalidade, R$ 4,5 bilhões (83%) composta por lastro con-

ting emitido por agência de classificação de risco (Instrução

centrado e apenas R$ 562 milhões (10,4%), lastro residencial.

CVM nº 400). Fundos de Investimentos foram responsáveis
por adquirir 55,1% do montante considerado para 2019 – R$

Levantamento da Tendências, embora parcial, está em linha

8,12 bilhões – sendo que desses, FII de Renda Fixa (dentro da

com os dados coletados pelo Anuário CRI da Uqbar (2020, p.14):

classe fundos de investimentos, os principais agentes inves-

em 2019, as emissões realizadas foram concentradas no lastro

tidores de CRI) emitiram aproximadamente R$ 5,66 bilhões,

corporativo, enquanto os CRI com lastro devido por pessoas

parte destinada à aquisição de CRI no mercado secundário e

físicas somaram apenas 7,9% e perderam participação na com-

parte alocada em CRI no mercado primário. Pessoas físicas

paração com 2018, quando equivaleram a 12,1% das emissões.

adquiriram 23,4% dos CRI emitidos em 2019 (R$ 3,5 bilhões),

Esses dados são indicativos da “ainda pouca penetração do

os Distribuidores, 16,4% e outros (investidores estrangeiros

mercado de securitização no financiamento direto residencial,

e investidores ligados aos respectivos cedentes dos créditos),

ou ainda no financiamento pessoal com garantia imobiliária”.

5,1% (Uqbar, 2020).
O fraco desempenho no setor habitacional tem também oriO fator mais relevante para o estudo em questão é o ainda

gem na ainda pouca disposição dos maiores bancos de cede-

fraco potencial dos CRI como funding para o crédito habi-

rem suas carteiras para a securitização, conforme registrado

tacional: o estoque de CRI segue concentrado no lastro cor-

pelo Relatório CRI UQBAR (2019, p.17) – “as instituições finan-

porativo. Lastro residencial pulverizado (se excluídos os CRI

ceiras por ora parecem mais interessadas em reter em seus

encarteirados pelo FGTS ou por agentes financeiros do SBPE,

balanços, e de forma sistemicamente concentrada, o crédito

para cômputo no Mapa 4) é pouco representativo. Levanta-

imobiliário originado” – e também reiterado em entrevistas rea-

mento da Tendências

43

– abrangendo as principais secu-

lizadas com os principais bancos. Desponta como exceção, neste

ritizadoras e cobrindo um volume de R$ 8,2 bilhões do total

caso, a CAIXA que tem anunciado a intenção de securitizar parte

dos R$ 8,8 bilhões totais de CRI emitidos no mercado em 2018

de sua carteira, inclusive investindo no desenvolvimento de

– aponta que:

carteiras de crédito habitacional indexada ao IPCA e prefixada.
A efetiva securitização dessas carteiras será um bom teste para

■ R$ 1,4 bilhões (17%) tinham lastro residencial, enquanto

este mercado.

os R$ 6,8 bilhões restantes, corporativo;
■ somente R$ 795 milhões tinham como lastro o financia-

caso dos grandes bancos participantes do SBPE, a emissão de

mento imobiliário;
■ a quase totalidade do lastro, R$ 7,2 bilhões (88%) tem lastro concentrado, não pulverizado

41

Vale destacar que a Resolução 4676/2018 tende a favorecer, no

44

.

LIG em detrimento da emissão de LCI ou mesmo da cessão de
carteira para a securitização, ao permitir a constituição de las-
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tro a partir da carteira lastreada no SBPE, mantida com-

histórica, marca anual superior a R$ 10 bilhões

. Este aumento de

putada para efeito de cumprimento da exigibilidade

liquidez parece estar associado ao segmento dos FII que investe cres-

(doubledipping). Essa questão será retomada mais adian-

centemente em CRI e que se volta para o mercado secundário de CRI

te, no item sobre o marco infra-regulatório.

na ausência de títulos com retornos atrativos no mercado primário.

Entre os desafios ainda a enfrentar para que os CRI se

O crescimento das operações de portabilidade já vinha impondo

constituam como funding relevante para o setor habi-

maiores riscos de pré-pagamento. No cenário atual, o pré-pagamen-

tacional estão:

to, incluso de operações recentes, adquire maior relevância. Os CRI,

45

46

assim como os demais instrumentos de financiamento estruturado
■ o custo de captação mais elevado que o funding

tendem a ser atingidos pelos efeitos da pandemia da Covid-19, tra-

SFH: CRI com maturity entre 5 e 10 anos e incorpo-

zendo riscos para os credores/investidores e devedores, exigindo

radora sólida, com baixo risco, oferece rentabilida-

medidas legislativas e regulatórias extraordinárias para minimizar

de em torno de IPCA + 6%. A queda da taxa de juros

os impactos da crise nos financiamentos e nas relações de crédito

de referência tende a oferecer oportunidade de

em geral. Segundo Rangel (2020)

redução dos custos de captação;

jurisdições internacionais para editar essas medidas estão: (i) evitar

■ os elevados custos de emissão, em uma oferta

47

uma excessiva judicialização de discussões relacionadas ao tema;
(ii) resguardar a força jurídica do direito de crédito dos credores; (iii)

do agente fiduciário, de advogados e de servicers,

preservar as atividades empresariais saudáveis, mantendo empre-

requerendo escala para sua diluição;

gos e pagadores de impostos; (iv) assegurar o tempo necessário para
que seja reestabelecido um equilíbrio contratual consensual razoá-

residencial indexados a TR, mesmo entre os seg-

vel entre as partes; e (v) diminuir as chances de que eventuais abusos

mentos de renda alta, constituindo entrave também

produzam efeitos de difícil reparação a posteriori.

determinante, dado que os investidores não aceitam
papéis indexados pela TR. A título de referência,

1.1.1.4. Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)

46,3% das emissões de 2019 estavam atreladas a
algum índice de inflação (a maior parte pelo IPCA,

A LIG é o instrumento de captação de recursos para o crédito habita-

mas também IGP-M, IGP-DI ou INPC), enquanto os

cional mais recente regulamentado no Brasil

atrelados ao DI, 50,7% do total

45

.

48

, à semelhança dos

Covered Bonds europeus. Suas emissões estrearam em fins de 2018,
somando R$2 bilhões em dezembro daquele ano e alcançando, em

42

O desempenho do mercado secundário de CRI é outro

janeiro de 2020, um estoque de R$ 11,6 bilhões de LIG emitidas por 4

fator ainda restritivo, porém com tendência de cresci-

bancos

mento. Foram R$ 14,12 bilhões negociados durante 2019,

mentação para oferta pública é aguardada para o primeiro semestre

um aumento de 68,6% em relação a 2018 (R$ 8,38 bilhões

de 2020 –, sem rating, destinadas a clientes individuais (PF) e com

transacionados) e registrando, pela primeira vez na série

remuneração em torno de 97% do CDI.

49

48

entre os objetivos elencados por

pública, que envolvem custos da securitizadora,

■ por fim, a predominância dos portfolios de crédito

47

. Por enquanto essas emissões foram privadas – a regula-

49

CRI com remuneração
prefixada corresponderam a
3% das emissões em 2019.
A Uqbar computa as negociações
registradas de CRI ocorridas
com intervalo de tempo entre a
emissão do título e sua negociação
superior a 180 dias, que, “supõe-se,
estejam genuinamente associadas
ao mercado secundário”.
(Anuário CRI 2020, p.31).
https://www.migalhas.com.br/
depeso/325665/covid-19-efinanciamentos-estruturados
Lei 13.097, de 19/1/2015 e
Resolução 4.598, de 29/8/2017.
Itaú, Bradesco, Santander e Inter.
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60% o caso de imóveis
não residenciais.
Res. 4598/2017

Issuer credit rating.
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A estrutura de dupla garantia da LIG (dual recourse) permi-

Ademais, o rating corporativo já elevado desses emissores, ao

te a diferenciação, em termos de risco e, consequentemente,

reduzir a possibilidade de diferenciação em termos de risco das

preço, dos demais títulos de dívida emitidos pelos bancos, pro-

LIG, posiciona esse instrumento em desvantagem em relação

porcionando assim, sempre que o rating da LIG for superior ao

às LCI em função do quesito liquidez e acaba por inverter a lógi-

do próprio emissor, uma captação de recursos a custos mais

ca da redução do custo de captação a favor das LCI.

baixos para lastrear o mercado de crédito habitacional.
Outro quesito importante, o complexo regramento para emisAs LIG diferem dos CRI por não requerer a cessão das cartei-

são da LIG, ainda que necessário para cumprir com os requisitos

ras de crédito, que permanecem com o originador e diferem

de solidez desse instrumento, eleva os custos de emissão em

das LCI pela exigência regulamentar de segregar o portfólio de

relação à LCI ou a outros títulos corporativos, requerendo es-

créditos que dá lastro à emissão no balanço do emissor, cons-

cala para reduzir esses custos e torná-los compatíveis com as

tituindo assim, dupla camada de garantia para o investidor. Por

condições de oferta – taxa de juros – do crédito imobiliário. De

este motivo, as exigências regulamentares para a composição

novo, os grandes bancos aparecem em vantagem em função do

do lastro (cover pool) das LIG são elevadas – LTV (quota de fi-

volume de seus portfólios compatíveis com as exigências da LIG

nanciamento) não superior a 80%

50

e classificação de risco
51

permitindo emissões de maior volume. Entretanto, são os ban-

. Essas exigências

cos médios e pequenos, sobretudo aqueles não participantes

não representam óbice para as emissões no Brasil, face a so-

do sistema SBPE, que mais necessitam dos novos instrumentos

lidez das carteiras de crédito constituídas, sobretudo no âm-

para captar recursos e expandir suas carteiras de crédito.

de crédito da operação não inferior a “B”

bito dos 5 grandes bancos, maiores emissores em potencial.
O LTV médio nos contratos PF do SBPE-SFH era de 66,8% e de

Por fim, o fato de que a maior parte da carteira de crédito habi-

57,71% no SBPE-Livre em dezembro de 2019.

tacional constituída é indexada à TR amplia o risco de descasamento de taxa para o emissor, posto que as ofertas até o momen-

Por outro lado, esses grandes bancos comerciais, com cartei-

to têm remuneração atrelada ao DI, comprometendo o potencial

ras de crédito imobiliário volumosas e compatíveis com os re-

desse instrumento para irrigar o crédito habitacional.

quisitos para compor lastro para emissão de LIG, já possuem
52

), o que pode comprometer

A efetiva contribuição da LIG para o crédito imobiliário no Brasil

a diferenciação (no sentido do upgrade) do rating das LIG por

depende, ainda, de um outro aspecto: a deliberação estratégica ou

eles emitida. Quando, na avaliação das agências de risco, as LIG

necessidade de cada agente financeiro integrante do SBPE utilizar

auferem um rating que tende a refletir unicamente o risco de

os recursos captados para, de fato, expandir a oferta de crédito

passivo da instituição emissora, fica comprometida a sua dife-

habitacional. A Resolução CMN n°4676/2018 estabeleceu que LIG

renciação em relação a outros títulos de dívida do emissor, fato

com prazo a partir de 36 meses não terá sua captação deduzida do

que contribuiu para o insucesso das emissões (Bonos Hipote-

Mapa 4. Ou seja, um agente financeiro do SBPE pode utilizar crédi-

cários) do Santander no Chile.

tos concedidos com lastro em recursos da poupança (e que estão

rating corporativo elevado (ICR

43
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computados para atestar o cumprimento do direcionamento) como

até o momento, a expansão do crédito imobiliário. Maga54

lastro para emitir LIG, sem ter que, necessariamente, reaplicar es-

lhães Eloy (2019)

ses novos recursos captados no crédito imobiliário, como acontece

LIG em 2020, fechando o ano com um estoque em torno

com as LCI. Nesse sentido a ABECIP observou que essa regulamen-

de R$ 25 bilhões. Entretanto, assim com os demais instru-

tação favoreceu a “desidratação do mercado de LCI”

53

.

53

estimava crescimento na emissão de

mentos de finanças estruturadas, o atual cenário vem alte-

54

rando as premissas utilizadas nas projeções. A perspectiva
Essa flexibilização regulamentar, cunhada de doubledipping, per-

de retração da demanda e da oferta de crédito, sobretudo

mite que o agente financeiro utilize uma mesma operação de cré-

no âmbito dos bancos privados, reduz a necessidade de ex-

dito tanto para cumprir direcionamento da poupança quanto para

pansão das captações.
55

compor lastro para realizar nova captação que pode ser destinada
a outros segmentos de operação bancária. Por conta disso, o Uqbar

1.1.1.5. FGTS

(Anuário CRI 2019, p.18) observa: “o nascimento de mais este título
está longe de assegurar as condições para um aumento do finan-

O FGTS é a segunda maior fonte de recursos utilizada como

ciamento imobiliário na economia brasileira”. Com isso, as insti-

lastro para o crédito habitacional – R$ 534,4 bilhões (Ba-

tuições financeiras do SBPE obtiveram capacidade duplicada de

lancete FGTS outubro de 2019) – com captação oriunda de

captação de recursos, ambas contando com incentivo fiscal, sem

contribuições mensais compulsórias dos empregadores

que haja necessariamente, em contrapartida, incremento no volu-

em contas de seus empregados

me de crédito imobiliário ofertado. Vale destacar, ainda, que esse

consolidação dos depósitos sob a forma de fundo permite a

dispositivo da Res.4676 não beneficia os agentes financeiros que

gestão de investimentos, ganhos de escala e internalização

não captam recursos por intermédio de contas de poupança. Esse

de rendas, favorecendo o crescimento de seus ativos e sua

aspecto será debatido novamente mais adiante, no Item “Marco

constituição como funding para habitação, saneamento e

Infra Regulatório”.

infraestrutura urbana. O caráter compulsório das capta-

55

a título de pecúlio. A

ções aliado às restrições aos saques concede maior estabi-
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Infelizmente os dados agregados disponibilizados pelo Banco

lidade aos recursos, favorecendo a constituição de cartei-

Central não permitem aferir o destino da captação, até o momen-

ras de crédito de longo prazo. A Figura 12 a seguir sintetiza

to, de R$ 11,6 bilhões em LIG, mas a inferência de que ainda há so-

seu funcionamento na dimensão da concessão de crédito

bra de recursos no SBPE/LCI, sugere que o destino não tem sido,

habitacional:

https://www.abecip.org.br/
imprensa/abecip-na-midia/
credito-imobiliario-vai-acelerarem-2019-preve-abecip

Magalhães Eloy, Claudia:
Covered Bonds in LAC
countries – an update. Housing
Finance International Journal,
IUHF, Winter, 2019.

Exclusivo para trabalhadores
formais, com contrato de trabalho
regido pela CLT. Inclui empregados
domésticos e exclui servidores
públicos. Aberta em nome
do empregado, cada conta de
depósito no Fundo corresponde
a um contrato de trabalho
com participação no Fundo.
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O FGTS desempenha papel fundamental no setor ha-

FIGURA 12: Como funciona o empréstimo habitacional via FGTS

bitacional desde sua criação, em 1966, e sobretudo, na

FGTS

última década, como funding para o crédito destinado

FAMÍLIAS/
AGENTES
PRODUTORES

TRABALHADORES/
COTISTAS*
depósitos
compulsórios

a segmentos de renda moderada e baixa, viabilizando
a implantação do Programa Minha Casa Minha Vida
(PNHU-PMCMV, Faixas 2 e 3). Isto porque, além do

FUNDO

R$ 534 bi

significativo volume de recursos captados compulsoriamente, o FGTS:
■ Usufruiu, historicamente, de um custo de

operações
empréstimo

captação fixado abaixo das taxas de juros de
mercado (3%+TR), consequentemente podendo

*Os recolhimentos/
depósitos são feitos
pelos empregadores

ofertar empréstimos a agentes financeiros a

operações
crédito
habitacional

AF AF AF

taxas relativamente mais baixas;
■ Com o diferencial obtido entre a rentabilidade
de seus investimentos (receita) e aquela paga

AGENTES FINANCEIROS
Fonte: Claudia Magalhães Eloy, Rennata Magalhães. Dados de 10/2019.

R$ 330 bi

Líquido bilionário e passou a conceder subsídios
atuação downmarket;
■ Além do direcionamento regulamentar para ha-

700.000.000

bitação popular (mínimo de 60% do orçamento

600.000.000

de aplicações aprovado pelo Conselho Curador),

500.000.000

diferentemente da poupança, foi focalizado na ha-

400.000.000

bitação popular a partir de meados dos anos 2000

300.000.000

por meio da regulamentação de limites de atendi-

200.000.000

mento: renda familiar máxima (R$ 7mil); taxas de

100.000.000

juros variando conforme a renda (a partir de 4,5%
+ TR) e valor máximo do imóvel (R$ 240 mil)

Carteira Emp. Habitacionais

Fonte: Elaboração de Claudia Magalhães Eloy com

Carteira Emp. Saneam. e Infra

base nas demonstrações financeiras do FGTS.

Ativos totais

Valores deflacionados pelo IPCA.
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.

Sua carteira de crédito habitacional soma, em outubro
de 2019 R$ 330,2 bilhões e constitui hoje a principal aplicação do Fundo, conforme demonstrado na Figura
13 a seguir.

Nota: Os dados de 2019 correspondem ao mês de outubro e foram extraídos do Balancete.
O restante da série apresenta dados do fechamento de dezembro de cada ano.
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ao cotista (despesa), constituiu um Patrimônio
atrelados a financiamentos, expandindo sua

FIGURA 13: Evolução ativos FGTS e carteiras de empréstimo (R$ Dez. / 2019)

2002

Esses parâmetros encontramse em revisão, no escopo
da revisão da Res.702.

56

2003

O Relatório de Auditoria
Financeira do FGTS, realizado
pela Controladoria Geral da União
(CGU), em set/2019, concluiu
relativamente ao exercício de
2017, que as Demonstrações
Contábeis daquele ano não
refletiam adequadamente a
situação patrimonial, o resultado
financeiro e o fluxo de caixa
do Fundo. Segundo a CGU, foi
identificada superavaliação dos
ativos em R$12 bilhões e, por
outro lado, subavaliações no ativo
em cerca de R$2,14 bilhões. No
referido relatório foi feita uma
série de recomendações relevantes
a respeito da segregação de
contas, contabilização de ativos,
análises e desenvolvimento de
metodologia de cálculo, entre
outros que devem aprimorar a
aferição e a transparência para
acompanhamento das contas do
Fundo. Não foi identificado se
as ressalvas feitas pela referida
auditoria já promoveram ajustes
e se o orçamento plurianual
apresentado a seguir considera
esses ajustes. https://auditoria.
cgu.gov.br/download/13600.pdf
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O crescimento da carteira de crédito FGTS ganha tração no período

A queda observada nas contratações no último ano (7% nas

compreendido entre 2008 e 2010, após o Planhab e o PMCMV – quan-

contratações incluindo Crédito Associativo e superior a 11% nas

do o volume de contratações anuais salta de R$ 6,6 bilhões e 308 mil

contratações PF

unidades (2007) para R$ 26,3 bilhões e 456 mil unidades (2010)

58

60

) pode ser fruto da recuperação da oferta no

. En-

âmbito do SBPE, mas pode também sinalizar que a carteira de

tre 2010 e 2015 o FGTS segue crescendo a uma taxa média real de 6% ao

crédito FGTS pode ter atingido seu limite em termos de tama-

ano. Em 2015, outro salto para R$ 55,2 bilhões e quase 588 mil unidades,

nho em relação aos ativos totais. De acordo com o Balancete

contra R$ 41,4 bilhões e 458 mil unidades no ano anterior. O salto de

outubro de 2019, a carteira de crédito habitacional correspondia

2015 foi impulsionado pela forte retração da oferta de crédito habi-

a 61,8% dos ativos totais. Quando somada às demais carteiras de

tacional lastreado na poupança SBPE pelos bancos: o FGTS ampliou o

crédito (saneamento, infraestrutura e saúde), o percentual sobe

volume de crédito ofertado para evitar uma retração maior na ativida-

para 69,3%. O balanço projetado no último orçamento pluria-

de do setor habitacional. Concomitantemente, reduziu a focalização

nual, estima que, mesmo com orçamentos decrescentes para

na baixa renda, com aumento das contratações no âmbito do Pró-Co-

habitação popular (constantes em termos nominais nas contra-

tista e uma elevação do limite de atendimento para rendas de até R$ 9

tações de empréstimo, mas decrescentes nos aportes para sub-

mil na faixa especial.

sídios) a carteira habitacional passaria a representar 72,4% dos
ativos totais (a carteira de empréstimos totais, 79,8%).

Entre 2016 e 2018 o FGTS seguiu na dianteira, responsável por 54,4 % do
crédito habitacional concedido no período (R$ 184,1 bilhões do total de
59

De fato, os orçamentos destinados às aplicações no quadriênio

). Conforme já analisado, em 2019, observa-se uma

2020-2023 não apresentam crescimento, pelo contrário, pre-

certa contratação no crédito FGTS: um total de cerca de R$ 56,8 bilhões

veem uma dotação de R$ 62,5 bilhões para este ano, incluindo

em 2019, contra uma média de R$ 62 bilhões/ano entre 2015 e 2018 (em

subsídios, seguida de reduções de R$ 0,5 bilhões, alcançando

valores constantes, atualizados pelo IPCA. Dados do canal FGTS).

R$ 61 bilhões em 2023, como apresentado na Tabela 1:

R$ 338,8 bilhões

TABELA 1: Orçamento FGTS 2020-2023 (Resolução CCFGTS 955 de 19.02.2020)

2020

2021

2022

2023

68.193.413

67.908.075

67.668.134

63.746.690

1.1. Habitação Popular

62.500.000

62.000.000

61.500.000

61.000.000

1.1.1. Desembolso

53.500.000

53.500.000

53.500.000

53.500.000

9.000.000

8.500.000

8.000.000

7.500.000

1.2. Saneamento/Infraestrutura

2.246.044

2.460.706

2.720.765

2.746.690

1.3. Saúde (Santas Casas)

3.447.368

3.447.368

3.447.368

0

Aplicações Totais

46

1.1.2. Descontos Concedidos (Subsídios)

Fonte: http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-955-de-19-de-fevereiro-de-2020-245564408
Nota: O Orçamento Operacional/Plano de Metas Físicas para 2020 se encontra no Anexo 4 deste caderno.
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Em valores históricos.
Dados coletados no canal do
FGTS e Abecip. Diferem um
pouco das Estatísticas do Crédito
Imobiliário, Banco Central –
FGTS participou com 54,8%.
De R$ 47,8 bilhões em 2018
para R$ 42,6 bilhões em 2019.
Dados do Banco Central.

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

A rentabilidade dos depósitos é
fixada em 3% a.a.+TR acrescida de
50% do lucro auferido pelo Fundo.
As pressões são tanto no sentido
da perseguição do lucro, quanto
reforçando ações judiciais em
prol da mudança do indexador na
remuneração dos depósitos. Uma
ação nesse sentido está pendente,
inclusive, de decisão do STF.
Vale ressaltar que essa carteira –
sobretudo nos investimentos feitos
no FIFGTS e FII Porto Maravilha
– já apresentou perdas de receita
de oportunidade acumuladas
em períodos de Selic elevada.

Cálculo realizado por
Magalhães Eloy e pulicado
em www.ochbrasil.blog
em 23.04.2020.

61

A retomada do crescimento das contratações e da carteira

■ Novos saques autorizados pela MP 946/2020 (limitados a R$

vai requerer o crescimento da arrecadação e dos ativos

1.045,00/trabalhador) que podem promover retiradas extraordi-

totais, superando as projeções. Não obstante, uma série de

nárias de R$ 40,3 bilhões entre junho e dezembro de 2020

fatos relevantes já vinha comprometendo as perspectivas

■ Queda da arrecadação bruta (recolhimento de depósitos). A

de crescimento do FGTS:

63

;

arrecadação que vinha apresentando tendência de crescimento, somando R$ 128,7 bilhões em 2019, contra R$120,7

■ A liberação de saques extras – “imediatos” – realizada
62

em 2017 e, novamente, em 2019, a fim de estimular

em função de:

a economia, drenaram, respectivamente, R$ 49,5

» redução de jornada de trabalho e salários por até 90 dias

bilhões e mais R$ 37,5 bilhões (entre setembro e de-

e suspensão temporária dos contratos de trabalho por até

zembro de 2019);

60 dias (MP 936/2020) com correspondente redução no

■ O contínuo alargamento das modalidades de saques;
■ A lenta retomada do emprego e da renda do trabalho.
63

bilhões em 2018 e R$ 123,5 bilhões em 2017, tende agora a cair

recolhimento ao Fundo;
» redução do contingente de empregados. A extensão e
magnitude dessa redução dependem da gravidade da

Mesmo a realização plena deste orçamento depende da

recessão que virá. Ainda que os trabalhadores informais

trajetória da economia. Nesse sentido, releva destacar os

e autônomos sejam os mais atingidos, público que não

impactos relacionados ao comportamento da taxa Selic:

integra o FGTS, os trabalhadores celetistas, notadamente

enquanto o aumento da Selic exerce pressão social no sen-

dos setores de comércios e serviços tendem a ser também

tido de ampliar a rentabilidade do cotista

61

, sua redução

para o atual patamar de 3,75% exerce pressão para a redu-

duramente afetados.
■ Aumento dos saques em função do aumento da demissão

ção das taxas de juros dos empréstimos (com efeito redutor

sem justa causa. Os saques do FGTS por demissão sem justa

sobre a receita auferida com a carteira) ao tempo em que

causa somaram R$ 11,3 bilhões entre janeiro e fevereiro de

reduz a receita auferida com a carteira de títulos e valores

2020, um volume menor que o registrado no mesmo período

mobiliários

62

. Naturalmente essas questões estão imbri-

cadas e elucidam a permanente tensão entre os dois objeti-

de 2019, de R$ 13,4 bilhões. Contudo, a partir de agora, devem
registrar aumento significativo.

vos constituintes do FGTS: o cumprimento da função social
como funding da habitação popular, saneamento e infraes-

O orçamento 2020/2023 previa um volume de saques anuais em

trutura urbana e o resultado financeiro para o cotista.

torno de R$ 145,2 bilhões, inferior aos R$163 bilhões sacados em
2019 e abaixo do patamar das arrecadações (R$ 145,9 bilhões em

A crise do Coronavírus altera negativamente as perspecti-

média). A arrecadação líquida do FGTS que já havia sido negativa em

vas para o FGTS, com potencial para comprometer os orça-

2019 em R$ 34,2 bilhões, em decorrência dos saques imediatos au-

mentos, sobretudo no período 2021-2023, em função dos

torizados pela MP 889/2019, tende a apresentar um resultado pior

seguintes fatores:

este ano.
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RECOMENDAÇÃO:

Outro destaque recente, compreende a retirada

Monitorar o Fundo – notadamente saques e arrecadações –

da participação da União na complementação dos

de modo a evitar maiores saídas (seja pelo aumento do limite

subsídios concedidos pelo FGTS no âmbito das

de saques estabelecido pela MP 946, seja por meio de novas

Faixas 1,5 e 2 do PMCMV-PNHU. O FGTS passa a ar-

flexibilizações para saques) a fim de promover análises e pro-

car integralmente com os subsídios. Considerando

por ajustes que visem salvaguardar a capacidade do FGTS de

os orçamentos decrescentes e, ainda, os riscos de

seguir financiando as Faixas 1,5 e 2.

revisão e cortes nesses orçamentos, demandando
maior eficiência na sua aplicação para cumprimento dos orçamentos propostos, sem recorrer à redu-

O FGTS constitui parcela fundamental e, por ora, ainda indispensável do

ção do atendimento das referidas faixas – rendas

funding para crédito habitacional no Brasil: são mais de R$ 500 bilhões

familiares de até R$ 4mil.

reunidos em um fundo de captação compulsória remunerado a taxas reguladas. O destino do FGTS é de extrema relevância para o setor habitacio-

Subsídios do próprio FGTS acoplados a financia-

nal e dele ainda depende a política habitacional voltada para o segmento

mentos são relativamente antigos (Resolução CC-

popular. Entre 2010 e 2019 o FGTS financiou 4,9 milhões de unidades. A

FGTS 466/2004), mas ganharam maior relevância a

maior parte voltada para rendas familiares de até R$ 5 mil.

partir do PMCMV, em 2009, quando inclusive passaram a ser complementados por recursos orçamen-

Mesmo considerando que o FGTS possa cumprir com este orçamento até

tários (OGU). Desde então, aplicados juntamente

2023, o momento aponta para a necessidade de uma focalização eficaz

com a redução das taxas de juros dos empréstimos

dos recursos disponíveis para oferta de crédito, tanto porque os volumes

permitiram a focalização do crédito FGTS em ren-

de financiamento não crescem, em termos reais são até decrescentes,

das mais baixas. Este é um aspecto de suma im-

quanto pelo fato de que, como visto na discussão sobre o SBPE, a Faixa 3 é

portância posto que, ao prover crédito em volume

crescentemente atendida no âmbito da Poupança.

e condições acessíveis, o FGTS viabilizou a forte expansão recente da produção do segmento popular.
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RECOMENDAÇÃO:

A questão dos subsídios será debatida mais adiante

Recalibrar os limites de atendimento do FGTS, considerando

neste Capítulo. Importante registrar aqui que os

tanto os limites orçamentários do Fundo, quanto a capacida-

insumos coletados nas entrevistas realizadas per-

de de atendimento das demais fontes, notadamente a Pou-

mitem inferir que os subsídios devem ser recali-

pança. Essa recalibragem deve considerar as variações regio-

brados, de modo a imprimir maior eficiência aos

nais de atendimento.

orçamentos definidos.

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

Esses avanços incluem a
formalização de pequenos
empreiteiros de serviços
especializados, a introdução de
novas tecnologias e processos
construtivos, notadamente
no segmento popular.

Em 2015, a Selic ultrapassou
19% e a poupança (SBPE) seguiu
remunerando os depósitos
à taxa fixada em 6%+TR a.a.
(a TR estava em 2,8%).
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RECOMENDAÇÃO:

Conforme demonstrado na Figura 2, o estoque de capta-

Revisar a atual grade de descontos e analisar a

ção pelas fontes do SFH tem correspondido, em média, a

recalibragem dos subsídios acoplados ao f inan-

15,4% do PIB entre 2002 e 2019, com mínima de 14% em

ciamento do FGTS considerando – os avanços de

2006 e máxima de 16,9% em 2014. Enquanto o FGTS tem

produção obtidos pelo setor de construção nessa

captação compulsória, vinculada ao nível de emprego

década de PMCMV com impacto na redução dos

(contrato celetista) e salário, a captação no caso do SBPE

custos

64

; a possibilidade de atrelar subsídios à

está correlacionada com a renda (Magalhães Eloy, Paiva

localização conforme centralidades do perímetro

e Gonçalves, 2020). Ambos tendem a crescer, sempre que

urbano; variações regionais e critérios de renda

o país apresenta trajetória de crescimento. É notável, ain-

per capita, entre outros.

da, no caso da poupança, que mesmo com a mudança na
regra de rentabilidade efetivada em 2012, vinculando-a à
Taxa Selic somente em viés de baixa, que não tenha pre-

Subsídios e condições de financiamento – notadamente a taxa

cipitado uma redução dos seus estoques relativamente ao

de juros, conforme será debatido mais adiante – são questões

PIB. Entre 2002 e 2019, o estoque do SBPE em relação ao

do âmbito do FGTS que viabilizam e expandem a demanda sol-

PIB correspondeu a, em média, 7,8%, com mínima de 6,2%

vável. Naturalmente, questões macroeconômicas – retração e

(2005/2006)

recuperação do emprego e da renda –, dada a atual conjuntu-

rica evidencia, também, que, em termos de funding, o po-

ra, terão papel ainda mais relevante na definição da demanda

tencial do SFH é de algo em torno de 15% do PIB. A expan-

por crédito junto ao Fundo nos próximos anos. Vale destacar

são do funding, que cria lastro para a expansão da relação

por fim que o FGTS é uma fonte privada e, portanto, obrigato-

crédito habitacional vs PIB, requer, portanto, a atração de

riamente retornável, não podendo conceder crédito a fundo

mais recursos privados para o setor – foco proposto para

perdido. Assim sendo, só deve atender a parcela de “interesse

este trabalho no tema do financiamento.

65

e máxima de 9,5% (2014). Essa série histó-

social” ou “popular” que detém, de fato, capacidade de financiamento. Essa discussão será retomada mais adiante neste

Naturalmente a atração desses recursos se daria pelos

Capítulo, no item 1.2 que discute a Demanda.

instrumentos de captação via mercado de capitais: o crescimento das captações via CRI, LCI e LIG que permitiria

1.1.2. Funding e Crédito Habitacional

uma maior ampliação das carteiras. Contudo, conforme
debatido no Item anterior, mesmo esses instrumentos

A análise aqui desenvolvida demonstra que o funding ainda

estando já solidamente regulamentados, seu desenvolvi-

está fortemente concentrado nas fontes de depósito tradicio-

mento tem ficado aquém do esperado, dependente sobre-

nais do Sistema de Financiamento Habitacional (SFH) – SBPE

tudo de fatores macroeconômicos e intrínsecos à dinâmi-

e FGTS – com R$ 1,17 trilhões, 84% dos R$ 1,4 trilhões totais.

ca e profundidade dos mercados de capitais e secundário.
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A atração de recursos deve ser voltar, sobretudo, para

o crédito concedido pelos agentes financeiros do SBPE segue ba-

a atração de investidores institucionais para este mer-

sicamente indexado à TR. Uma nova linha de crédito indexado ao

cado, aqueles com potencial para mudar o funding de

IPCA foi lançada em 2019 pela CAIXA, mas ainda não tem reper-

patamar. Uma série de questões pode ser prospectada

cussão nos demais bancos, exceto pela Associação de Poupança e

para viabilizar e ampliar a participação desses investi-

Empréstimo (POUPEX)

dores, tema de discussão do próximo item.

ca de R$ 1 bilhão para securitizadoras. Este constituirá um bom

66

. A CAIXA estima que já pode ceder cer-

teste do apetite de investidores para CRI com lastro residencial
Outra questão relevante é expandir o lastro especifica-

pulverizado. Também indicará o patamar de rentabilidade reque-

mente habitacional na emissão desses títulos. O fato de

rido pelos investidores.

que a quase totalidade das carteiras de crédito habitacional constituídas está indexada à TR, como demons-

A substituição da TR no crédito habitacional ainda não constitui ta-

tra Figura 14 a seguir, constitui entrave, posto que os

refa simples. De um lado, o principal funding – SFH – tem captação

investidores não aceitam esse indexador.

atrelada à TR. A utilização de outro indexador na ponta do financiamento resulta no descasamento de índices. A despeito do mo-

FIGURA 14: Indexadores da carteira de crédito habitacional

mento de forte redução da taxa referencial histórico para um míni-

(março/2020)

mo histórico nunca visto, não cria necessariamente essa condição,
sobretudo para o crédito de longo prazo. O histórico do Brasil com
a elevada volatilidade da inflação e da taxa de juros, adiciona insegurança, visto que os fundamentos para a estabilização da taxa

0,03%
0,87%
0,41%

nesse patamar não estão consolidados.
A substituição por um indexador “de mercado” tal como o IPCA não
IPCA
Outros
Prefixado

98,70%
50

TR

Fonte: Elaboração de Claudia Magalhães Eloy com base nos dados do
Banco Central.

constitui solução adequada para os segmentos de renda média e
baixa, em função do risco que seria assumido pelas famílias e que,
por sua vez, requer medidas compensatórias por parte dos agentes
financeiros, como a redução do comprometimento de renda e do
LTV. Essa discussão será retomada mais adiante neste capítulo. Já
o uso de uma taxa prefixada, de novo, em função da falta de segurança em relação aos fundamentos, requer um patamar elevado de
taxa de juros, inacessível para os segmentos de menor renda. O caminho seria testar essas substituições em estratos de renda média

A despeito da liberação para a definição do indexador

alta e assim ir constituindo carteira desvinculada da TR a ser secu-

no crédito habitacional originado no âmbito da pou-

ritizada, fomentando, em um ciclo positivo que se retroalimenta, o

pança (efetivada a partir de 2019 pela Res. 4676/2018),

desenvolvimento de CRI e LIG no mercado habitacional.
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https://www.poupex.com.br/
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RECOMENDAÇÃO:

O presente Item se dedica, também, a analisar como apro-

Monitorar a evolução da carteira indexada a

veitar melhor o funding existente. Conforme debatido no an-

IPCA e a concretização da securitização lastre-

terior, não há margem, ao menos nos curto e médio prazos,

ada nessa carteira, posto que constituirá sinali-

para crescimento da carteira do FGTS, sem o crescimento das

zador da viabilidade dessa estratégia para cons-

arrecadações relativamente aos saques. É preciso, neste caso,

tituição da securitização como efetiva fonte

aprimorar a eficiência no uso dos recursos do FGTS.

de captação para o crédito residencial. Buscar
interlocução com o Ministério da Economia e o

Nesse sentido, uma oportunidade aparece na complemen-

Banco Central para ir, por meio de uma concer-

taridade com a poupança. Embora a cobertura dos diversos

tação de esforços que envolve a regulamenta-

segmentos de renda pelo SBPE não possa ser avaliada ade-

ção e a disponibilidade de dados, construindo

quadamente por falta de dados, evidência coletada por meio

esse caminho.

de entrevistas com bancos e incorporadoras sugere que o
crédito lastreado no SBPE já está alcançando famílias da chamada Faixa III (referência do PMCMV) – famílias com renda

É preciso ainda destacar que as condições de crédito ofer-

mensal entre R$ 4 mil e R$ 7 mil – em função de dois fatores

tadas por esses instrumentos ainda não são compatíveis

complementares:

com o atendimento de rendas médias e baixas. Conforme
debatido anteriormente, por terem fluxo de captação bem

■ o desenvolvimento do negócio crédito habitacional nos

mais complexo e custoso, resultam em uma oferta de cré-

bancos privados, notadamente a partir de 2006, consti-

dito a taxas de juros mais altas e, portanto, menos acessível

tuindo linha estratégica e fornecendo aprendizado para a

(affordable). O atual momento de taxa de juros, com a Selic
em mínima histórica de 3,75% e viés de baixa, sem dúvida
contribui para a redução dos custos de captação e aumen-

expansão downmarket;
■ a redução das taxas de juros, fruto da queda do custo
de captação.

ta a viabilidade dos instrumentos de mercado. Observa-se
aqui, portanto, uma janela de oportunidade para deflagar

O FGTS poderia voltar-se, novamente, para segmentos de me-

um substancial desenvolvimento desses instrumentos no

nor renda, possibilitando a expansão do atendimento desses

segmento habitacional. Não obstante, mesmo nesse cená-

segmentos, dado um patamar orçamentário.

rio não se equiparam às taxas no âmbito SFH, cuja oferta
de crédito deveria ser canalizada para o atendimento de

A recalibragem de atendimento do FGTS pode permitir, in-

rendas médias e baixas. No quesito affordability, portanto,

clusive o incremento do uso deste funding para modalidades

as fontes do SFH - SBPE e FGTS - permanecem como fontes

de construção, reforma, ampliação e materiais de construção.

privilegiadas no sentido da oferta de crédito mais acessível.

Esta questão será retomada mais adiante deste capítulo.
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A poupança, por sua vez, conforme analisado anterior-

A destinação, no âmbito da regra de direcionamento, de parte dos recursos

mente, ainda apresenta alguma folga de funding em rela-

captados pela poupança – R$ 11,6 bilhões – para o crédito imobiliário comer-

ção ao nível da carteira. Quando considerado o estoque de

cial, não residencial, também merece revisão, pois, embora essa oferta seja

LCI somado ao estoque da poupança, a carteira de crédito

decrescente, ela concorre com o crédito habitacional. Da mesma forma que

constituída lastreada nesse funding é de cerca de 43%

nos financiamentos de alto valor, o crédito comercial deveria ser viabilizado

apenas. Há espaço, portanto, para algum crescimento, no-

por fontes do SFI, permitindo que o SBPE assumisse um foco mais comple-

tadamente entre os bancos privados

67

. Ou seja, mesmo

mentar ao FGTS. A Resolução 4676/2018 manteve a possibilidade de cumpri-

considerando o nível atual de recolhimento compulsório,

mento de parte do direcionamento (13% adicionais) com crédito imobiliário

seria possível expandir as carteiras de crédito lastreadas

não residencial, a despeito do caráter estratégico desses recursos para a ex-

no SBPE, notadamente entre os bancos privados. A redu-

pansão do acesso no âmbito da política habitacional.

67

ção do compulsório atrelada ao aumento da carteira, sem
dúvida, adicionaria incentivo.

1.1.3. Investidores

Outra questão, já debatida no Item anterior, é que 18%

Este Item se dedica à análise dos Investidores no sentido de prospectar ca-

dessa carteira é composta por créditos classificados fora

minhos para ampliar a atração de recursos privados.

68
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do SFH, por imóveis de valor acima de R$ 1,5 milhão que
poderiam ser financiados por fontes do SFI, permitin-

No caso do FGTS, o aumento da base de cotistas se dá pela formalização do

do que o SBPE assumisse um foco mais complementar

emprego. Já no caso do SBPE, a revisão da regra de rentabilidade, hoje conside-

ao FGTS. Vale relembrar que a mudança das regras de

ravelmente desfavorável à poupança, poderia tornar a poupança mais atrativa.

direcionamento, efetivadas pela Resolução 4676/2018,

52

admitindo, pela primeira vez que o direcionamento seja

A título de conhecimento, o SBPE e o FGTS têm, em comum, um perfil de dis-

cumprido com qualquer financiamento residencial, sem

tribuição concentrado (skewed) de seus poupadores/cotistas. No caso do SBPE,

limite de valor, contribui para o crowding-out da pou-

conforme demonstraram Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves

pança em relação aos demais instrumentos de captação,

dos divulgados pelo Banco Central

notadamente CRI e LIG, inibindo seu desenvolvimento.

786 bilhões da poupança (SBPE+rural) em junho de 2019, mostra que 87,5% das

Ou seja, mutuários de renda mais elevada preferem con-

contas tinham saldo de até R$ 5 mil, respondendo por apenas 7,2% do estoque

trair crédito lastreado no SBPE posto que mais barato, ao

total

tempo em que agentes financeiros podem cumprir com a

lizada mais como conta corrente

regra de direcionamento dos 52% atendendo prioritaria-

valor. Na posição de junho de 2019, eliminando-se as mais de 95 milhões de

mente segmentos de renda mais alta. Isso pode compro-

contas com saldo de até R$ 100,00 (que somavam 0,2% do estoque total, ape-

meter, também, uma atuação da poupança mais comple-

nas, aproximadamente, R$ 1,4 bilhão), observa-se que saldos entre R$ 5 mil e

mentar ao FGTS.

R$ 30mil correspondem a 23% do estoque, enquanto saldos entre R$ 30 mil e

70

69

68

, utilizando da-

70

, a distribuição do estoque de cerca de R$

. É fato que para boa parte dos poupadores, a poupança tem sido uti71

do que como constituição de reserva de
71

O dado consolidado não
revela a discrepância entre
bancos públicos e privados
– nos níveis de captação de
poupança+LCI x aplicações
em crédito. Em dez/2018,
enquanto nos públicos esse
percentual era de 59%, entre
os privados caía para 41%.
A partir de 2019 o Banco
Central não divulga mais
as estatísticas do setor
individualizadas para os
grupos de bancos públicos
e de bancos privados.
www.ochbrasil.blog
Vale destacar que o número de
clientes/contas é contabilizado
por CPF por agente financeiro.
Um mesmo poupador (CPF)
pode ser contabilizado mais de
uma vez caso possua contaspoupança em mais de uma
instituição financeira. Isso
indica que a concentração
tende a ser ainda mais
elevada do que demonstram
os dados do Censo (FGC).
Essa distribuição é bastante
similar àquela encontrada no
1º semestre de 2015 a situação
era bastante similar: contas
de até R$5mil correspondiam
a 87% dos “poupadores” e
detinham 7,8% do estoque
poupado naquele momento.
Hipótese testada por Annibal
(Banco Central, 2012),
reforçada pela constatação
dos reduzidos prazos de
turnover dos depósitos
de poupança, ainda que
superiores aos CDBs e outras
aplicações de curto prazo.
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A referida MP autoriza, ainda, o
saque, a qualquer tempo, de conta
com saldo inferior a R$ 80,00
nas quais não tenham ocorrido
depósitos ou saques por, no
mínimo, um ano. Esse dispositivo
tende a afetar sobretudo as contas
inativas, onde é grande a incidência
de saldos abaixo desse patamar.

72

R$ 100 mil a 29%, mesma fatia da faixa seguinte, de saldos en-

de 3% dos saldos: cerca de R$ 13 bilhões do total. Por outro lado,

tre R$ 100 mil e R$ 500 mil. Ou seja, 60% do estoque de recur-

apenas 3,6% das contas ativas possuem saldos acima de R$ 20

sos na poupança pertenciam a poupadores com saldos entre

mil e participam com 50,9% dos recursos (R$ 202 bilhões).

R$ 30 mil e R$ 500 mil. Outros 5,7% do estoque de recursos (R$

Desses, 339 mil contas possuem saldos acima de R$ 100 mil.

44,6 bilhões) pertencem a contas com saldos superiores a R$

Ou seja, assim como na poupança, os saldos das contas ativas

500 mil, concentradas em apenas 0,01% dos poupadores.

estão bastante concentrados entre a minoria dos cotistas. Já as
contas inativas têm perfil de distribuição um pouco diverso,

Merece ser registrado que esse padrão de concentração dos

com uma concentração ainda maior de contas de baixo valor:

recursos por um reduzido número de poupadores sempre foi

98% das contas possuem saldos inferiores a R$ 1 mil e res-

observado nas contas de poupança, e que ele reflete o nível de

pondem por quase 55% dos saldos

concentração de riqueza do país. Ademais, conforme obser-

imediato, realizada a partir de setembro de 2019, deixou a dis-

vado por Magalhães Eloy (2013) a Poupança reúne algumas

tribuição ainda mais concentrada.

72

. A liberação do saque

vantagens comparativas concretas para o poupador. Particularmente, a prerrogativa de isenção tributária – Imposto

Os investidores pessoa física ainda predominam também en-

de Renda (IR) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

tre os instrumentos de captação junto ao mercado de capitais

– para pessoas físicas, ainda que não seja exclusiva sua, aliada

(SFI). No caso das LIG, conforme já visto, os investidores PF res-

à garantia governamental sobre saldos de até R$ 250 mil pelo

pondem pela totalidade das emissões até o momento.

Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Outras vantagens que,
sem dúvida, favorecem a sua popularidade compreendem a

As LCI se tornaram uma alternativa de aplicação atraente para

redução dos custos de transação, incluindo isenção de taxa

os investidores PF em função de vantagens diversas: baixo

de administração; a simplicidade em relação as demais apli-

valor mínimo para investimento (a partir de R$ 1mil); prazo

cações financeiras (função dos procedimentos de abertura de

curto de vencimento, favorecendo a liquidez; rentabilidade

conta e aplicação); o baixo aporte mínimo inicial e a liquidez

atrelada ao CDI; isenta de taxa de administração, custódia ou

imediata. A uniformidade de rentabilidade entre os diversos

performance e tributação. Conta ainda com a cobertura do

bancos, função da regulamentação, impede a concorrência

Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Como a LCI não segue o

na captação.

regime fiduciário, seu risco é do emissor. Os principais emissores têm sido os grandes bancos, notadamente a CAIXA.

No caso do FGTS, há contas ativas (referentes a contratos de
trabalho vigentes) e inativas (contratos terminados). Em junho

Nos CRI as pessoas físicas têm diminuído sua participação

de 2019, havia um total de 267 milhões de contas com saldo,

direta (13,3% das emissões em 2019), enquanto aumenta sua

sendo 114 milhões de contas ativas com R$ 398,1 bilhões depo-

participação via Fundos de Investimento (56,3% no mesmo

sitados e 153,4 milhões de contas inativas que somam R$ 21,3

período). Investidores estrangeiros e institucionais têm parti-

bilhões. Entre as contas ativas, a maior parte, cerca de 67%, tem

cipação ainda muito pequena – 1,5% e 3,8%, respectivamente,

saldo de até R$1 mil, mas respondem por apenas pouco mais

em 2019.
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No bojo da maior atratividade da renda variável, verificou-se o aumento

No quesito regime informacional, conforme

significativo do número de investidores de FII – 518 mil (PF) em outubro de

observa o Relatório Uqbar 2019, para efetiva-

2019, um terço do total registrados na B3 e respondendo por 70% do volume

mente atrair de forma relevante o investidor

negociado desses fundos na Bolsa. O sucesso deste veículo junto ao seg-

institucional e estrangeiro, a LIG requerer um

mento pessoa física tem sido favorecido pela isenção tributária.

upgrade. Esses investidores demandam in-

73

O Brasil detém o maior volume
de AUM da região – USD 251
bilhões em 2016. Fonte: https://
citywireamericas.com/news/
latam-pension-funds-amongfastest-growing-retirementmarkets-in-the-world/a988893.

formação útil e tempestiva (em base mensal,
Fundos de pensão e seguradoras são consideradas fontes privilegiadas para

e não trimestral como a norma exige) sobre o

atender as necessidades de funding do setor habitacional dada sua neces-

lastro destes títulos para a sua devida preci-

sidade de realizar investimentos de prazo alongado e retorno mais estável,

ficação. O aprimoramento do regime infor-

aliada ainda, no caso dos primeiros, aos vultosos recursos que administram

macional está na mira da CVM, inclusive como

(Assets Under Management, AUM

73

). A ampliação da participação desses

investidores contribuiria de modo significativo para a constituição de mer-

74

possível contrapartida ao registro de oferta
pública, pendente de regulamentação

75

.

Magalhães Eloy, Claudia. Latin
America and the Caribbean: How
significant a funding source could
pension funds become for the
housing sector in LAC countries.
Housing Finance International
Journal, IUHF, Spring, 2019.

cado secundário e para a atração dos investidores estrangeiros.
Relativamente ao preço, a taxa de retorno ofeDe modo geral, conforme já destacado, no Brasil ainda é muito pequena a

recida tem restringido a demanda aos inves-

participação dos investidores institucionais nos títulos com lastro imobili-

tidores PF que contam com incentivo fiscal

ário, sobretudo CRI e LCI

74

. Conforme entrevistas realizadas com Anbima

além da baixa liquidez – prazos médios de

e B3, falta profundidade de mercado para os investidores institucionais. As

quatorze anos e pouca liquidez no mercado

principais razões são:

secundário – entre os riscos embutidos para
o investidor estão a possibilidade de resga-

■ a baixa escala dessas emissões, ponto fundamental para atrair o interesse desses grandes investidores;
■ pouca robustez e dinamismo do mercado secundário resultam em

54

te antecipado e risco de principal. Já na LIG,
o risco de crédito é reduzido em função da
dupla garantia embutida na estruturação do

operações tipo buy & hold. O mercado secundário é elemento essencial

título, mas apresenta risco de taxas de juros

para que as emissões desses títulos sejam atrativas, pois permite que

em cenários de flutuações de mercado quan-

os investidores saiam de suas posições a qualquer tempo, sem maiores

do há descasamento de taxa de rentabilida-

dificuldades ou perdas. A ausência de suficiente liquidez no mercado

de dos títulos em relação ao lastro. Como os

secundário tem constituído dificultador para o desenvolvimento de

termos são mais longos que os da LCI, requer

Covered Bonds em toda a América Latina;

também mercado secundário dinâmico para

■ preço: rentabilidade x risco;
■ regime informacional.

oferecer liquidez.

75

https://legislacaoemercados.
capitalaberto.com.br/cvmpode-dispensar-registrospara-ofertas-de-lig-e-lf/

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

Magalhães Eloy 2017 para a
CBIC, disponível em https://
cbic.org.br/wp-content/
uploads/2017/11/Letras_
Imobiliarias_Garantidas_e_o_
Credito_Habitacional_2017.pdf

Lei nº 12.431/2011 e
11.312/2006, respectivamente.

Tendências Consultoria Integrada:
Os Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI) e sua relevância
para o mercado imobiliário.
ABSIA, outubro de 2019.
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A conjuntura atual patamar da Selic – 3,75% – e seu viés de baixa

Recentemente, o Projeto de Lei 1952/2019 propôs (resga-

impulsionam investidores institucionais a buscar outras classes de

tando proposta inserida na MP 694/2015), a retirada de

ativos, contribuindo para a diversificação de seus portfolios, o que

isenção de IR sobre diversos ativos, incluso os títulos imo-

traz uma oportunidade para os títulos de base imobiliária.

biliários – CRI, LCI, FII, Letras Hipotecárias (LH). A perda
da isenção tende a ser compensada pelo aumento da

77

78

Vale destacar que os fundos de pensão estão sujeitos à forte regu-

rentabilidade oferecida, resultando em elevação do custo

lamentação sobre os investimentos, o que de um lado impõe res-

de captação desses instrumentos, o que pode ser factível

trições para a aquisição de títulos por classe e emissor e, de outro,

nesse momento de taxas de juros tão reduzidas. A título de

reforça a importância da escala das emissões. A edição da Resolução

estimativa grosseira, somando-se os atuais estoques de

nº 4.661 do Conselho Monetário Nacional, comentada no item sobre

CRI, LIG e LCI e admitindo-se uma tributação aplicada de

“Marco Infra-Regulatório” determinando que os fundos de pensão,

modo universal (a despeito do investidor detentor do títu-

até 2030, passem a se expor ao segmento imobiliário exclusiva-

lo), uma rentabilidade anual média em torno de 4% e uma

mente através de fundos e títulos de lastro imobiliário, oferecendo

alíquota de tributação de 15%, obtém-se uma renúncia

impulso de crescimento ao mercado de títulos do SFI. Outros in-

fiscal de cerca de R$ 1,4 bilhões de receita anual. Estima-

centivos e/ou ajustes na regulamentação podem ser necessários e

tivas realizadas pela Tendências

adequados.

de participação do investidor pessoa física, com alíquotas

78

, a partir de premissas

variando conforme a tributação e desconsiderando o esUm incentivo regulamentar relevante para compra de LIG por par-

toque de LIG (também isento), resultam em um valor bem

te de investidores institucionais, presente no mercado europeu,

menor, de aproximadamente R$ 2,6 bilhões entre 2020 e

são os limites prudenciais e ponderação de risco de crédito dife-

2022, ou R$ 867 milhões/ano. É fato que de um lado temos

renciados para investimentos em LIG e possibilidade de inclusão

a carência de recursos para subsídios para o setor habita-

das LIG nas reservas de liquidez dos bancos. Tratamento privile-

cional e de outro, via renúncia fiscal, o subsídio ao setor de

giado no requerimento de capital adicionaria atratividade a esses

crédito imobiliário corporativo.

papéis para investidores institucionais locais

76

.
Importante registrar, por fim, a cobertura do Fundo Ga-

Um aspecto relevante que precisa ser registrado: todos os instru-

rantidor de Crédito (FGC) que abrange os depósitos da pou-

mentos de captação aqui descritos – FGTS, SBPE, LCI, CRI, LIG, FII –

pança (SBPE) e os investimentos em LCI, assegurando o in-

oferecem isenção fiscal sobre rendimentos para o investidor pessoa

vestidor contra perdas por quebra de instituição financeira

física. No caso de LIG, a isenção é estendida ao investidor estran-

de até R$ 250mil. No caso do FGTS os depósitos contam

geiro. As aplicações em CRI contam ainda com a isenção de IR para

com a garantia da Caixa, na qualidade de Agente Operador

investidores não residentes e, também, pessoas físicas quotistas de

do Fundo e, em última instância do seu controlador, o Go-

Fundos de Investimentos Imobiliários investidores em CRI

77

.

verno Federal.
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1.1.4. Linhas de financiamento,
entraves e potencialidades

ANO

FGTS

SBPE

TOTAL

2014

458.234

537.719

995.953

2015

587.584

341.518

929.102

tuídas reflete a profundidade do mercado de crédito habitacio-

2016

569.322

194.967

764.289

nal realizada. A análise do fluxo (anual/mensal) de concessões,

2017

458.796

175.619

634.415

2018

488.426

227.944

716.370

Em termos de número de unidades financiadas, conforme intro-

2019

516.068

297.961

814.029

duzido no início deste Capítulo, o ano de 2019 apresenta recu-

Fonte: Elaboração de Claudia Magalhães Eloy com base nos dados da Abecip e

peração com mais de 700 mil unidades financiadas no âmbito

Canal FGTS.

A análise do estoque de carteiras de crédito habitacional consti-

detalhada a seguir, permite observar a dinâmica da oferta.

do SFH. A Tabela 2 a seguir apresenta os totais anuais por cada
fonte do SFH entre 2002 e 2019

79

:

Vale observar que entre 2000 e 2005, os financiamentos totais
se situavam em torno de 208 mil unidades ano. No ano de 2006
– quando se iniciou a trajetória de incremento do financiamento

TABELA 2: Número de UH financiadas/ano
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pelo SBPE

80

– o total já sobe para, aproximadamente, 300 mil,

ANO

FGTS

SBPE

TOTAL

2002

226.212

28.932

255.144

que no agregado SFH, vai se acelerar após de 2010 com a expan-

2003

202.719

36.480

239.199

são dos orçamentos e subsídios do FGTS sob o PMCMV.

2004

251.992

53.826

305.818

No período compreendido entre 2011 e 2015 o número de unida-

2005

312.071

61.123

373.194

des financiadas pelo SFH ultrapassou a marca de 900mil, sendo

2006

315.919

113.873

429.792

2007

308.338

195.900

504.238

2008

283.190

299.685

582.875

2009

337.815

302.680

640.495

2010

456.215

420.202

876.417

as contratações do período 2016/2018 e, ainda, traz uma inversão

2011

458.267

492.908

951.175

em relação ao período anterior, com o SBPE retomando a lideran-

2012

475.089

453.571

928.660

2013

468.168

529.470

997.638

seguindo, a partir daí, a um forte ritmo de crescimento anual,

que em 2013 e 2014 se aproximou da marca de 1 milhão de unidades/ano. A partir de 2016, cai para uma média em torno de pouco
mais de 700 mil unidades/ano, período em que, até 2018, o FGTS
superou, não apenas em número de unidades, mas em volume
de recursos, as concessões do SBPE. Assim, embora ainda distante das marcas alcançadas entre 2011 e 2015, o último ano superou

ça nos volumes de contratações (R$). O FGTS segue na liderança
do número de unidades financiadas, posto que, focalizado nas
rendas mais baixas, tem ticket médio de financiamento inferior.
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Os dados do FGTS incluem
habitação popular (Carta de
Crédito e Apoio à Produção), Faixa
Especial, PróCotista e PróMoradia.

Função de uma conjunção
de fatores: conjuntura
macroeconômica, avanços no
marco regulatório e, ainda,
mudanças no marco infraregulatório referentes ao
cômputo do FCVS virtual no
direcionamento (Mapa 4).
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A análise detalhada por fonte revela que o SBPE financiou um total de

Como se pode observar, os volumes anuais de con-

298 mil unidades em 2019, bem mais que as 228 mil em 2018 e cerca de

tratações que entre 2011 e 2015, em valores atua-

185 mil/ano entre 2016 e 2017. Uma recuperação, portanto, mas ainda

lizados situam-se, em média, em R$ 178 bilhões,

muito aquém da marca superior a 500 mil unidades/ano alcançada nos

caem para cerca de R$ 113 bilhões entre 2016 e

anos de 2013 e 2014 e da média de 487 mil unidades/ano apresentada no

2018, em decorrência da retração do crédito SBPE

período compreendido entre 2010 e 2014. Em 2019, o valor unitário mé-

que financiou apenas, em média, R$ 51,5 bilhões

dio de financiamento no SBPE foi de R$ 209 mil, sinalizando uma queda

nesse período. Já o FGTS manteve, desde 2013, um

em relação a 2018, quando o valor médio foi de R$ 252 mil.

volume anual acima dos R$ 52 bilhões, alcançando
R$ 64,3 bilhões em 2015.

O FGTS, embora apresente em 2019 um total de unidades financiadas
inferior aos volumes de 2015 e 2016, supera novamente as 500 mil, com

A análise agregada de número de unidades e vo-

516mil, sendo 511,8 mil unidades de habitação popular. Entre 2010 e 2019

lumes de recursos é insuficiente para os objetivos

o FGTS financiou, em média, 493,6 mil unidades/ano. Em 2019, o valor

deste estudo. A análise da distribuição regional do

médio de financiamento, considerando todas as linhas, foi de R$ 110 mil,

crédito é também importante, notadamente no

inferior aos R$ 122 mil registrados em 2018.

caso do FGTS, cujos orçamentos estabelecem metas de distribuição.

A Figura 15 a seguir apresenta a evolução do número de unidades financiadas, bem como os volumes concedidos em crédito por fonte (empi-

Outros recortes interessantes de análise abrange-

lhados) em valores constantes.

riam a segmentação por renda, valor e localização
intraurbana dos imóveis, inclusive articulada com
a distribuição regional, de modo a identificar lacu-

FIGURA 15: Contratações anuais de crédito habitacional SFH (R$ Dez. / 2019)
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nas, situações de sub-oferta. Essas análises estão,
contudo, fora do escopo deste trabalho e, ademais,
não são viáveis dada a indisponibilidade dos dados
necessários. Os dados sistematizados disponíveis
são esparsos, agregados e não permitem as quebras e detalhamentos desejáveis.
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A presente análise se volta agora para a distribuição
do financiamento entre as linhas destinadas à Produção/Pessoa Jurídica (PJ) e, também, as linhas des-

FGTS unids

SBPE unids

FGTS R$

SBPE R$

tinadas às famílias/Pessoas Físicas (PF) em diferen-

Fonte: Elaboração de Claudia Magalhães Eloy com base nos dados da Abecip e Canal FGTS.

tes modalidades – aquisição, construção, reformas

Valores atualizados pelo IPCA.

e melhorias, compra de materiais de construção.
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1.1.4.1. Crédito Habitacional
Pessoa Física (PF)

Novamente, o detalhamento desse total indica que o crescimento recente do

81

crédito PF é resultado do aumento desse crédito no âmbito do SBPE, denotando

Estatísticas do Crédito
Imobiliário, Banco Central.

o movimento de recuperação da oferta de crédito por essa fonte. Enquanto as
O crédito habitacional PF é preponderante-

contratações PF no SBPE cresceram 29,5% em 2019 em relação ao ano anterior,

mente lastreado pelo SFH - SBPE e FGTS - e

81

apresentaram queda de 14,1% no FGTS

.

canalizado pelo restrito conjunto de agentes
deste sistema. Ao longo de 2019 o volume

Todavia, a recuperação da oferta de crédito PF no SBPE embora significativa,

de crédito habitacional ofertado (contrata-

ainda não foi capaz de alcançar o volume da oferta em 2015: em 2019 as contra-

ções) a Pessoas Físicas (PF) por essas fontes

tações somaram R$ 61,9 bilhões, contra R$ 75,7 bilhões em 2015 (valor deflacio-

foi de R$ 105,5 bilhões, denotando cresci-

nado pelo IPCA). O FGTS apresenta situação semelhante, embora ainda mais

mento de cerca de R$ 7 bilhões em relação

distante do patamar de 2015 - R$ 43,5 bilhões contratados em 2019 contra R$

a 2018 quando foram contratados R$ 98,5

54,4 bilhões naquele ano. A Figura 16 a seguir apresenta o volume de contrata-

bilhões com PF.

ções mensais PF em valores reais (deflacionados pelo IPCA):

FIGURA 16: Contratações mensais crédito pessoa física - SPE e FGTS Abr. / 2014 - Dez. / 2019
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Fonte: Elaboração de Claudia Magalhães Eloy com base nos dados do Banco Central.
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I. Aquisição
O crédito destinado à pessoa física para aquisição de imó-

No âmbito do SBPE, segundo a Abecip (2020), em 2019, modalida-

veis (novos e usados) é predominante em relação às de-

de “aquisição” respondeu por 74,5% dos recursos (R$ 58,6 bilhões

mais finalidades (construção, reforma ou melhoria).

dos R$ 78,7 bilhões de crédito imobiliário total concedido

82

).

82

Os totais da Abecip divergem
dos dados do Banco Central.

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

Em 2018, essa modalidade correspondeu a 77% do total.

No FGTS, no âmbito da Habitação Popular, o Carta de Crédito In-

A aquisição de imóveis usados foi preponderante, con-

dividual (CCI) representou 64% das unidades financiadas entre

sumindo R$ 37 bilhões, 63% do volume concedido nessa

janeiro de 2002 – 4,2 milhões das 6,6 milhões de unidades finan-

modalidade no ano (ABECIP, 2019). A prevalência do finan-

ciadas no período (incluindo as linhas associativas – entidades e

ciamento para aquisição de imóveis usados também foi

cohabs – e o Apoio à Produção). Observa-se que a modalidade CCI

observada no SBPE no período compreendido entre 2010

era mais predominante no período anterior ao PMCMV, corres-

e 2014 (2013 foi o pico com R$ 49 bilhões do financiamento

pondendo a 87% do total de unidades financiado. A partir de maio

para aquisição indo para imóveis usados e R$ 27,9 bilhões

de 2019, ganham destaque as demais modalidades ao tempo em

para novos), tendência essa revertida entre 2015 e 2018.

que cresce o volume total financiado: o CCI passa a equivaler a
55% do total de unidades financiadas, enquanto a média mensal

Em termos de unidades, em 2018, o financiamento SBPE

de unidades salta de pouco mais de 20mil para 36,5 mil no so-

para aquisição correspondeu a quase 77% do total de uni-

matório das linhas (o CCI passa de uma média mensal de 18 mil

dades financiadas – 169 mil das 220 mil unidades totais.

UH para 20,7 mil). A Figura 17 a seguir apresenta as contratações

Em 2019 foram quase 228 mil dos 297 mil totais.

mensais de habitação popular:

FIGURA 17: Contratações mensais FGTS Habitação Popular - 2002 / 2020
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Fonte: Elaboração de Claudia Magalhães Eloy com base nos dados do FGTS.
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Em 2019 os lançamentos residenciais em todo o país totalizaram, segundo levantamento da CBIC (2020)

83

II. Construção, Reforma e melhorias

130,1

No âmbito do SFH, tanto o SBPE quanto o FGTS admitem a utili-

mil, alta de 15,4% em relação ao ano anterior, enquanto

zação de recursos para o financiamento destinado à construção,

as vendas somaram 130,4 mil. O número total de unida-

reforma e melhorias. Essas linhas são, contudo, muito pouco re-

des financiadas em 2019, já citado, ultrapassa as 800 mil,

presentativas. Segundo o Banco Central, o saldo dessa carteira em

indicando que o crédito tem atendido o mercado secun-

dezembro de 2019 era de apenas R$ 257,6 milhões.

83

dário de imóveis, reiterando os dados acerca dos financiamentos usados mencionados anteriormente. Ainda,

As linhas lastreadas em recursos do FGTS e operadas pela CAIXA

os dados da CBIC mostram que o maior aumento dos lan-

foram descontinuadas e incluíam:

çamentos e das vendas se concentra na região Sudeste,
notadamente em São Paulo e nas classes média e média
alta

84

. É preciso ir além e analisar os dados de forma

■ “Cesta de materiais”, com limite máximo de financiamento
de R$ 25.000,00 e prazo máximo de 120 meses. Inicialmente

segmentada – novos x usados; faixa de renda; localização

contava com contratação de seguro, depois substituído por co-

– e, portanto, fica evidenciada aqui, mais uma vez, a ne-

brança direta de Taxa Risco de Crédito (TRC) acrescida ao spre-

cessidade de contar com dados desagregados.

ad fixado em 2,16%, mais o custo de captação junto ao Fundo

Reúne dados de 90 municípios
brasileiros. Este levantamento
mostra que: “O Valor Geral de
Vendas (VGV), que é soma do valor
potencial de venda das unidades
lançadas cresceu ao longo de 2019
entre as vendas, passando de R$
8,5 bilhões no 1º trimestre para
R$ 15,2 bilhões no 4º trimestre; e
também na oferta final, de R$ 43,7
bilhões no 1º trimestre e chegou a
R$ 50,2 bilhões no 4º trimestre. Os
preços, por sua vez, aumentaram
cerca de 18,64% entre março
de 2017 e dezembro de 2019,
enquanto o INCC (Índice Nacional
de Custo da Construção) subiu
11,39%. O MCMV representou
50,6% dos lançamentos, 45,3%
das vendas e 41,9% da oferta final
total de casas e apartamentos.”

(a partir de 5%). Essa mudança visou melhorar a rentabilidade
Os CRI constituem alternativa de funding para incorpo-

para o banco e, também viabilizar a linha que não contava

radoras, tanto para as vendas financiadas diretamente,

com interesse das seguradoras. Essa linha foi suspensa em

quanto para o financiamento de parte da entrada (Pró So-

2019, em função da elevada inadimplência – a TRC se mostrou

luto). Não obstante, conforme já debatido, o estoque de CRI

insuficiente para cobrir as perdas incorridas – decorrente do

com lastro pulverizado em imóveis residenciais financia-

aumento do desemprego e redução de renda. A CAIXA relata

dos à PF ainda é pouco significativo. A pesquisa da Tendên-

dificuldade com mecanismos de cobrança e custo da cobran-

cias, contabiliza que as emissões de CRI em 2018 envol-

ça, além de controle contra risco de desvio de finalidade;

veram apenas 10.447 unidades (casas ou apartamentos) e

■ FIMAC, exclusivamente para cotistas, está suspensa por falta

5.764 lotes, um total pouco mais de 16 mil unidades no ano.

de sustentabilidade econômico-financeira, mas permanece

No primeiro semestre de 2019, foram mais 2.363 imóveis

regulamentada pelo FGTS e passível de ser reativada.

residenciais e 3.035 lotes, totalizando 5.398 unidades.
Bancos também oferecem essas linhas com recursos próprios, em
60

Vale destacar que os CRI tem se tornado uma alternativa

geral exclusivas para clientes. Os principais identificados são:

relevante para os loteadores, com 189,2 mil lotes financiados no período compreendido entre 2011 e o 1º semestre
de 2019, um volume médio de 22,3 mil lotes/ano.

■ Banco do Brasil: linha restrita a correntistas, funciona por
meio de lojas de material de construção conveniadas, com

84

A segmentação de renda
em média, média-alta é
atribuída por cada fonte de
dado. Não há um parâmetro,
definição oficial de faixa de
renda para cada segmento.
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Incluindo recomposição de
alvenaria e da argamassa,
instalações prediais nos sanitários
e cozinha, fechamento ou
abertura de vãos, adequação
de acessibilidade dos
moradores com mobilidade
reduzida e revestimentos.

85

carência de 180 dias para pagamento da primeira

Outros agentes financeiros e funding vem ofertando crédito com

parcela do financiamento, limite de financiamen-

essa finalidade, porém ainda com baixo volume e alcance.

to de R$ 50 mil e prazo máximo de pagamento de
54 meses;
tem uma linha de financiamento de material de
construção

Embora só recentemente tenham
sido autorizadas a captar SBPE, o
crédito imobiliário já vinha sendo
feito com parcela de até 10% da
poupança rural captada. A carteira
de crédito habitacional do SICREDI
soma R$ 340 milhões e mais R$
70 milhões no FGTS Pró-Cotista.

A ABCRED, associação
nacional das instituições que
trabalham com microcrédito.

As cooperativas de crédito – SICOB/BANCOOB e SICREDI – com mais

■ Banco Bradesco: em parceria com a ANAMACO

86

85

(CDC/João de Barro) exclusiva para

de 6 milhões de associados distribuídos em 111 cooperativas, e que
já operam linhas de crédito imobiliário com recursos da poupança
86

, têm demanda por crédito para melhorias e reformas por parte

clientes e lojas associadas ANAMACO/FECOMAC/

de seus associados, cujas rendas situam-se majoritariamente (75%)

ACOMAC: crédito com até 62 dias de carência,

abaixo dos R$ 7 mil mensais. Essas linhas são lastreadas por recursos

prazo de até 48 meses e valor a partir de R$

próprios e têm prazo de 2 a 4 anos.

500,00 (o limite máximo depende da capacidade
de pagamento do proponente);
■ CAIXA: Construcard, lastreado em recursos pró87

Por sua vez, o setor de microcrédito tem ganhado um espaço importante nos últimos anos. Relatório da ABCRED

87

(2019), mostra que

prios, disponibilizado somente na rede creden-

no primeiro semestre de 2019, “no que se refere aos valores liberados

ciada, inclui exigência de imóvel regularizado

no período, o crescimento foi de 29%, totalizando o montante de R$

com infraestrutura mínima e tem taxa de 2% a.m.

387 milhões referentes a 90 mil operações, com um valor médio de

A ausência de controle de finalidade da utiliza-

R$ 4 mil”. Deste montante, a parte mais expressiva está localizada

ção dos recursos revelou-se problemática. Foi

nas regiões Nordeste e Sul, 46,9% e 47,3%, respectivamente. Suas al-

interrompido em função da elevada inadimplên-

ternativas de funding incluem o BNDES e o Banco do Nordeste além

cia. Segundo a CAIXA, nesse tipo de linha, quando

de bancos estaduais de desenvolvimento (Badesc e Desenbahia), Oi-

vinculada à garantia real, falta demanda.

cocred e BNB Paribas.

As linhas de crédito para material de construção exis-

Com a marca de 136 mil clientes ativos (cerca de 60% são mulheres),

tentes mais se assemelham a linhas de crédito pessoal

as carteiras dos diversos agentes (34) somadas superam R$ 780 mi-

do que a linhas de crédito imobiliário, em função da au-

lhões. Entretanto, 90% dessa carteira atende ainda o crédito produ-

sência de garantia real e, consequentemente, elevação

tivo, sendo o restante distribuído entre os segmentos de consumo,

do custo do crédito. É comum ainda, o financiamento

educação e moradia. Esses dados indicam uma importância crescen-

via cartão de crédito ou pelas financeiras das lojas de

te dos microempreendedores e das microfinanceiras na economia

material, o que tende a elevar ainda mais o custo e

nacional e, também, espaço para crescimento no microcrédito volta-

comprometer a capacidade de alavancagem de crédito.

do para moradia.
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Observa-se taxas de juros bem mais elevadas

Em um contexto econômico de desigualdade e em uma conjuntura de retra-

quando o funding é próprio, fora do SFH e, tam-

ção da renda, como é o caso brasileiro, é preciso pensar em formas mais ino-

bém, uma maior inadimplência nas linhas equi-

vadoras para o atendimento das necessidades habitacionais. Neste sentido,

valentes a microfinanças operadas por grandes

uma maior articulação dos ecossistemas traria impactos positivos.

bancos. Fica evidente, portanto, a dificuldade de
alavancar esse tipo de financiamento como uma

RECOMENDAÇÃO:

modalidade do crédito imobiliário-residencial

Prospectar, junto à CAIXA, CCFGTS e Banco Central a possibili-

junto a agentes financeiros de maior porte, inte-

dade de expandir a destinação do funding SFH para as linhas

grantes do SFH. As dificuldades envolvem tanto a

de melhorias e materiais, para microf inanceiras, de modo a

necessidade de formalização da propriedade para

reduzir os custos de crédito dessas linhas, contribuindo para a

constituição da garantia real, quanto os custos de

modelagem de programas de melhorias.

operacionalização, além de acompanhamento e
cobrança vis-à-vis os valores envolvidos, comprometendo a rentabilidade da operação.

Não obstante, mesmo no caso das cooperativas e microfinanceiras, o quesito “assistência técnica” aparece como necessidade a ser equacionada. Sua

Como facilitadora de acesso ao crédito a SC GA-

falta concorre para um aproveitamento menos eficiente e adequado dos

RANTIAS, lançou em 2017 um esquema de cartas

materiais, resultando em maior consumo e/ou menor qualidade constru-

de garantias, que consiste em intermediar as

tiva e contribuindo para maior endividamento e inadimplência. Isso ficou

operações de empréstimo participando como

evidente na comparação de programas de melhorias habitacionais que vêm

uma espécie de fiador para microempreende-

sendo testados, em pequena escala, pelas microfinanceiras: quando o com-

dores individuais, micro e pequenas empresas,

ponente da Assistência Técnica foi adicionado, os resultados foram melho-

clientes finais das instituições associadas. Além

res e a inadimplência menor (abaixo de 4%).

de diferencial frente aos concorrentes, consti-

62

tui fator enaltecedor para expansão do acesso

Aparece, ainda, a necessidade de financiamento para viabilizar as iniciativas

ao crédito, em substituição à garantia real. Esse

voltadas para a assistência técnica, contratação de mão-de-obra especiali-

processo vem ainda, acompanhado de impor-

zada e serviços, compras de materiais de construção, sobretudo iniciativas

tante inovação, baseada no uso da tecnologia: a

inovadoras – plataformas marketplace, aplicativos – desenvolvidas por star-

utilização de Central de Risco, atualizada men-

tups que têm surgido no mercado, a exemplo da Favelar, plataforma de ser-

salmente para consultas pelas instituições asso-

viços de reforma voltada a famílias com renda em torno de 1 SM. Incubado-

ciadas como instrumento para avaliação do risco

ras, parcerias com instituições internacionais, estratégias de crowdfunding e

de crédito e importante subsídio à prevenção do

fundos de impacto social são alternativas que despontam para fornecimen-

endividamento excessivo.

to de recursos semente e escalonamento.
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tat for Humanity)

O financiamento à produção no âmbito do SBPE, depois de

ções inovadoras para a população global que vive em moradias

um período de retração iniciado em 2015, voltou a crescer

inadequadas. O ShelterTech 2017, financiou algumas iniciativas

em 2019: aquecimento das vendas com redução dos esto-

89

ques das incorporadoras, queda dos juros e aprovação da lei

, entre elas:

90

dos distratos são os impulsionadores principais. Em 2019, a
■ Energryn – prove aquecedores de água híbridos –

lhões, contra R$ 6,5 bilhões em 2018 e R$ 4,2 bilhões em 2017.

■ Vitaluz – instala sistemas individuais de energia

A Figura 18 a seguir apresenta as concessões de crédito PJ,
em valores nominais, entre 2015 e 2019, no âmbito do SBPE –

solar pré-pagos.

SFH e Livre

92

– e FGTS.

No Brasil, a Artemisia, em parceria com a indústria de materiais
de construção lançou o Lab Habitação: Inovação e Moradia

90

,

De todo modo, a crise recente deixou os agentes financeiros

um programa de aceleração de startups que atuam em áreas de

mais seletivos, tanto com o risco do incorporador, quanto da

microcrédito, melhorias, água, energia e saneamento. Nessa

incorporação, do projeto em si. O controle de recebíveis ao

mesma linha de parcerias com a indústria de materiais, Caixa e

longo da construção tem sido objeto de avanço por meio da

CAU/BR, a Artemísia desenvolveu um estudo denominado Tese

construção de sistema “Block”, que visa aumentar a segu-

de Impacto Social em Habitação

91

rança para ambos os lados – tanto na fluidez dos recursos

.

FIGURA 18: Concessão de crédito PJ por fonte (Valores Nominais)
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SBPE-SFH
Fonte: Banco Central - Informações do Mercado Imobiliário. (www.bcb.gov.br)
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A distinção refere-se à imóveis
sujeitos aos limites do SFH
(VI de até R$1,5 milhão e CET
de até 12%) e fora desses
limites – Livre (denominado,
anteriormente, IMERC).

92

2017/10/31

91

concessão de crédito PJ lastreada no SBPE somou R$ 11,3 bi-

energia solar e elétrica – em um sistema pay as you go;

2017/08/31

https://www.artemisia.
org.br/habitacao/

lançou o Shelter Venture Fund (USD 4 mi-

lhões) para investir em empreendimentos que busquem solu-

no México
https://www.artemisia.
org.br/labhabitacao/

88

2017/06/30

89

1.1.4.2. Crédito para Produção Habitacional (PJ)

Um exemplo, o Terwilliger Center for Innovation in Shelter (Habi-

2017/04/30

https://vilcap.com/program/
sheltertech-mexico-2017/
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2017/02/28

https://www.habitat.org/impact/
our-work/terwilliger-centerinnovation-in-shelter
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para a obra, quanto na garantia dos recebíveis para os credores. O Plano

Imobiliário, bem como os Fundos de Investimento e

Empresário ainda é predominante, mas avançam outras modalidades de

Participação, que podem substituir ou complemen-

financiamento, como o “financiamento na planta”.

tar as emissões de debêntures e as colocações de
ações no mercado, conforme a estrutura de capital

Com lastro no FGTS/PMCMV a modalidade é o “Apoio à Produção” também

e estratégias de cada empresa. Embora o volume

apresentou algum crescimento, ainda que em menor nível que o SBPE,

mínimo para abertura de capital tenha caído, a al-

com um total de concessões PJ em 2019 de R$ 4,2 bilhões, contra R$ 3,8

ternativa dos Fundos é mais viável para captação por

bilhões em 2018 e R$ 2,2 bilhões em 2017.

empresas menores.

As carteiras totais PJ no SBPE – SFH e Livre – apresentam queda e corres-

Mais recentemente e ainda em baixa escala, apare-

pondiam, em dezembro de 2019, a cerca de R$ 16 bilhões, com outros R$

cem as plataformas online de investimento coletivo

2,2 bilhões do FGTS. Sua evolução está apresentada na Figura 19 a seguir.

(crowdfunding) atuando também no ramo imobiliário, notadamente para complemento de financiamento na fase inicial do empreendimento, anterior

FIGURA 19: Evolução carteira de crédito pessoa jurídica – bilhões (R$ Dez. / 2019)

ao financiamento bancário. Atuam assim no gap de
financiamento entre o início do empreendimento e a

R$ 80,00

liberação do financiamento bancário, captando entre
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dessas plataformas que vêm trabalhando com dois
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um contrato firmado diretamente com a incorpo-
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radora (regulamentado pela instrução CVM 588) ou
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Fonte: Elaboração de Claudia Magalhães Eloy com base nos dados do Banco Central.

por banco ou financeira. Essas plataformas que ainda
operam hoje, no agregado das ofertas, com valores
pouco significativos para o ramo imobiliário, veem
muito potencial de crescimento, inclusive entre pequenos e médios incorporadoras do segmento po-

64

pular. Entre as limitações aparecem os baixos limites
Os CRI se tornam crescentemente uma alternativa para incorporadores

de faturamento por grupo econômico impostos pela

e loteadores, possibilitando a captação de recursos que muitas vezes não

CVM

estão disponíveis por meio dos bancos. A captação via mercado de capitais

tidores institucionais. As ofertas têm atraído apenas

é uma tendência para financiar a produção que ganha ênfase com a atual

investidores PF, interessados na elevada rentabilida-

taxa Selic. Nesse cenário ganham destaque os Fundos de Investimento

de oferecida.

93

e a ausência de interesse por parte dos inves-

93

Hoje em R$ 10 milhões
com previsão de ampliação
para R$ 60 milhões.
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1.1.4.3. Crédito com
Garantia de Imóveis (CGI)

1.2. Demanda por crédito habitacional
A demanda, entendida em termos econômicos, não se confunde

O Banco Central vem enfatizando a oportunidade

com a necessidade de moradia, compreendendo, portanto, uma

de o Brasil desenvolver mercado de “crédito com

relação entre preços e quantidades que é sensível a outros fato-

garantia imobiliária” (CGI) – notadamente o home

res como renda e condições do crédito.

equity e a hipoteca reversa – e tem adotado uma
série de medidas regulamentares para promover
esse mercado no âmbito de sua Agenda. Ainda que

1.2.1. Revisão do déficit e da demanda no
contexto da demanda por crédito habitacional

possam ser classificadas como “crédito imobiliário”,
essas modalidades, conhecidas internacionalmen-

O déficit quantitativo permanece elevado, na ordem de 7,8 mi-

te como Equity Release Schemes (ERS) não são, a

lhões de unidades segundo levantamento mais recente disponí-

princípio, objeto do escopo deste trabalho.

vel (FGV 2018 com base na PNAD/2017). Mesmo com o aumento
expressivo do peso componente coabitação – função das alte-

Não obstante, requerem cuidadoso monitoramento

rações efetuadas na PNAD e, portanto, descolado da série histó-

em função dos riscos que podem deflagrar. É neces-

rica calculada pela FJP – observa-se crescimento e prevalência,

sário garantir o pleno entendimento dos contratan-

do componente “ônus excessivo com aluguel”. Este componente

tes desse tipo de crédito acerca dos riscos envolvi-

se caracteriza não pela ausência/carência de moradia, mas pelo

dos relativos ao imóvel dado em garantia.

comprometimento excessivo de renda no segmento de baixa
renda (rendas familiares de até 3 SMS).

As carteiras de home equity existentes no Brasil ainda são relativamente pequenas e somam, atual-

A despeito de este ser o único componente do déficit definido

mente, R$ 10,6 bilhões com mais de 94 mil contra-

pela renda, de modo geral observa-se que o déficit está fortemente

tos efetivados. Entre janeiro e novembro de 2019

concentrado na baixa renda – 91,7% do total compreendem rendas

foram concedidos R$ 2,6 bilhões de financiamen-

de até 3 SMS, sendo que 40,6% do total têm renda de apenas até

tos nessa modalidade, um incremento em relação

1 SM. Este segmento de renda mais baixa – 1 SM – que abrange

ao mesmo período de 2018, quando os créditos to-

mais de 3 milhões de domicílios contabilizados como déficit, di-

talizaram R$ 2,2 bilhões. A quota de financiamento

ficilmente se qualificaria para um financiamento habitacional. A

(LTV) média é de apenas 39,6% e a inadimplência,

exiguidade da renda disponível para arcar com uma prestação de

que chegou a alcançar 6,6% em abril de 2017, apre-

financiamento e a vulnerabilidade para enfrentar um compro-

senta trajetória predominantemente declinante

misso de tão longo prazo apontam para alternativas de atendi-

ao longo de 2019, fechando o último mês de no-

mento habitacional, em lugar do financiamento para aquisição

vembro em 3,6%.

de um imóvel no mercado.
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A contratação de crédito habitacional crédito requer poupança

Portanto, o financiamento para rendas mais baixas en-

prévia e comprovada capacidade de pagamento ao longo do ter-

volve, naturalmente, nível maior de risco – evidência

mo do contrato. O nível de poupança prévia define a capacidade

disso está nos índices de créditos problemáticos de atu-

de pagamento da entrada, que quanto maior, menor pode ser o

ais 3,5% nas carteiras SBPE e 5,9% na carteira FGTS. Os

LTV (loan to value). O LTV é regulamentado e não pode ultrapas-

agentes financeiros estabelecem métodos para aferir e

sar 80% do valor de avaliação do imóvel, podendo chegar a 90%

mitigar os riscos envolvidos enquanto os agentes regu-

caso seja utilizado o Sistema de Amortização Constante (SAC) ou

ladores supervisionam e adotam regulamentação que

o Sistema de Amortização Crescente (SACRE). O LTV médio nas

iniba o crédito inapropriado, aquele que possa expor

contratações PF em dez/2019 no âmbito do FGTS é de 72,6% e no

o próprio agente e todo o sistema a riscos elevados. Os

SBPE-SFH de 66,8%

94

. Ou seja, para adquirir um imóvel pela via

agentes financeiros avaliam riscos em 3 vertentes:

do financiamento é preciso dispor atualmente de, pelo menos de
27,4% do valor do imóvel, quantia considerável para famílias de

■ A capacidade do mutuário de pagar o crédito;

baixa renda. A exiguidade da poupança prévia – justificativa para

■ O valor da garantia relativamente ao

os subsídios de complemento e para a existência do Pró Soluto.
Por outra, o financiamento para rendas mais baixas exige LTVs
maiores, portanto, valores de financiamento mais elevados rela-

crédito requerido;
■ A capacidade do próprio agente de acessar a
garantia em caso de inadimplência.

tivamente à garantia, ao valor do imóvel.
A capacidade de pagamento do mutuário (i) é aferida
No quesito capacidade de pagamento (ao longo do termo do con-

em função da renda disponível para arcar com a pres-

trato), nos segmentos de menor renda, a relação entre o valor da

tação. A regulamentação brasileira estabelece (Inciso II,

prestação e a renda mensal, no momento da contratação do cré-

Artigo 11 da Resolução CMN 4676/2018):

dito, tende a estar já próxima dessa capacidade máxima, da renda
disponível para pagamento da prestação. Ademais, a baixa renda

II. em relação à análise da capacidade de pagamento

familiar tende a estar associada a níveis mais baixos de escolari-

do pretendente ao crédito:

dade e empregabilidade, aumentando a vulnerabilidade da renda

a. a avaliação deve considerar o comprometimento

e reduzindo a expectativa de incremento real, ao longo do tempo.

da renda com outras obrigações financeiras previamente assumidas pelo pretendente ao crédito,

Outro aspecto, o imóvel-garantia tende a estar também mais
66

vulnerável tanto à depreciação, função da limitada capacidade de

bem como as despesas necessárias a suprir o seu
mínimo existencial; e

investimento da família (reformas, reparos, atualizações), quanto

b. a apuração do comprometimento da renda deve

a movimentos de desvalorização, função da localização, em geral

ser efetuada com base no maior encargo mensal

inferior aos imóveis adquiridos por segmentos de maior renda.

admitido contratualmente.

94

Na série divulgada pelo Banco
Central (2014-2019) o LTV médio
mais elevado encontrado no
âmbito do FGTS foi de 77,5% em
outubro de 2014 e no SBPE de
72,6% em dezembro de 2014.
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Arthur Acolin, Marja C. Hoek-Smit
e Claudia Magalhães Eloy. High
delinquency rates in Brazil´s Minha
Casa Minha Vida housing program:
possible causes and necessary
reforms. Habitat International.
2018. Disponível em https://www.
sciencedirect.com/science/article/
pii/S0197397517312572?via%3Dihub
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§ 1º Os procedimentos relativos ao estabelecimento da cota de finan-

pelo referido programa e suas hipóteses explicati-

ciamento e à avaliação do comprometimento de renda devem con-

vas indicam que mesmo empregando volumosos

siderar as informações existentes na própria instituição concedente

subsídios, a questão não foi plena ou adequada-

do crédito, no Sistema de Informações de Crédito (SCR), em sistemas

mente equacionada.

de registro e em bancos de dados com informações de adimplemento.
Essas ponderações acerca das exigências e riscos
§ 2º As informações utilizadas na avaliação e concessão do crédito

envolvidos na contratação de crédito habitacio-

devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil durante a

nal conduzem à conclusão de que o déficit ha-

vigência da operação, preferencialmente em formato eletrônico.

bitacional, dado o seu perfil de renda, não pode
ser equacionado por programas/estratégias de

§ 3º Para fins do disposto no inciso II do caput, a análise da capacida-

financiamento para aquisição da unidade pron-

de de pagamento deve estar amparada por documentos que demons-

ta e acabada, inserida em contexto urbano. É

trem ou permitam estimar as despesas e os rendimentos declarados,

fundamental, portanto, contar com outras mo-

compreendendo período de tempo que possibilite a identificação de

dalidades de atendimento no endereçamento

eventos não recorrentes ou extraordinários.

ao déficit. Soluções incrementais de moradia,
estratégias de melhorias e microfinanças, também abordadas neste estudo, que permitam o

Esta Resolução aprimora aquela adotada em 2013 (Resolução CMN 4271), já

aprimoramento gradual da habitação, de modo

no sentido de vincular a aferição à análise da efetiva capacidade do candi-

condizente com a capacidade de pagamento da

dato, em lugar de faixas percentuais estabelecidas de modo genérico, ainda

família e do fôlego orçamentário na implemen-

que com base estatística.

tação da política pública, constituem estratégias
importantes no equacionamento da questão ha-

Assim, para rendas muito exíguas, a equação de aquisição da moradia so-

bitacional em contextos como o brasileiro.

mente é resolvida com uma redução tão considerável no componente “preço
da moradia” que resulta inferior ao preço de um imóvel formalizado, pronto

A demanda futura, incremental, por moradia, es-

e acabado. Uma estratégia já utilizada no âmbito do PMCMV (Faixa I) foi o

timada pela FGV (2018) para o período 2017/2027,

uso de cargas elevadas de subsídios, de modo a exigir um pagamento men-

soma cerca de 9 milhões de novas unidades ou,

sal reduzido relativamente à renda familiar (5% a 10%) em um prazo de ape-

aproximadamente, 900 mil unidades por ano, en-

nas 10 anos. Contudo, além de requerer orçamentos públicos consideráveis,

quanto a demanda estimada por Givisiez (2018),

apresentando desafios importantes para a sustentabilidade da estratégia no

para o período 2020/2040, projeta um total de 15,6

longo prazo, não produziu, necessariamente, soluções de moradia sustentá-

milhões, uma média de 783 mil unidades/ano a

veis. Ademais, conforme, conforme analisado por Acolin, Hoek-Smit e Ma-

serem incrementadas ao estoque. Em um primei-

galhães Eloy (2018)

95

, os graves problemas de inadimplência enfrentados

ro olhar seria possível afirmar que apenas no âm-
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bito do SFH já seria possível satisfazer essa demanda.

restante nas faixas de renda mais elevada. O segmento formado

Conforme mencionado no Item 3.3 anterior, entre 2011

por rendas entre 1 e 3 SM – 3,74 milhões de moradias – configu-

e 2015 este sistema financiou mais de 900 mil unida-

ra um conjunto mais diversificado no que tange à efetiva capa-

des/ano e em 2019, ano de início da recuperação após

cidade dessas famílias de contraírem crédito habitacional, em

a crise econômica, foram mais de 800 mil no SFH (sem

como quanto à magnitude de alavancagem de crédito. Requer,

contabilizar demais créditos concedidos diretamente

portanto, que seja bem estudado e compreendidos, para o dese-

por Incorporadoras, Cohabs, etc.)

96

.

nho de modelagens eficazes de atendimento.

Não obstante, para que a demanda futura por moradia

O equacionamento do atendimento à demanda futura é fun-

seja satisfeita, é preciso que a produção de unidades

damental para conter o crescimento do déficit. Conforme ob-

se dê de acordo com a estratificação de renda e a dis-

servado no estudo da FGV (2018, p.15), “em qualquer horizonte

tribuição geográfica dessa demanda e que a oferta de

de projeção, caso toda essa demanda incremental pudesse ser

crédito seja compatível em termos de volume e em

atendida com a oferta de novas unidades habitacionais, o défi-

condições acessíveis a essa demanda. Portanto, o de-

cit tenderia a se manter constante em termos absolutos, dada

senho de estratégias para equacionar o atendimento

a inexistência de descompasso entre os fluxos de demanda e

a essa demanda futura deve partir, primeiramente, da

oferta de novas habitações.”

segmentação de renda dessas famílias que demandarão unidades habitacionais.

RECOMENDAÇÃO:
Segmentar a população-alvo da política de habita-

A segmentação da demanda futura por faixa de renda

ção, de modo a compreender quais segmentos po-

foi também estimada pelos referidos estudos. Do total

dem efetivamente ser atendidos pela via do crédito

projetado de 15,6 milhões por Givisiez (2018), para o

para aquisição da unidade pronta e acabada.

período 2020/2040, 13,3 milhões de domicílios teriam

68

renda de até 5 SM. Já a FGV, adotou a projeção por ce-

Questões relativas à equação de affordability serão discutidas

nários. O cenário base – que adota como premissa a

mais adiante, no item 1.2.3, e adquirem bastante relevância

mesma distribuição percentual da média do perfil dis-

nesse momento de redesenho das estratégias habitacionais,

tributivo observado entre 2007 e 2017 – estima que, as

momento este que apresenta, ainda, fortes restrições orçamen-

famílias com renda entre 1 e 3 SM demandariam 3,9

tárias para a concessão de subsídios. No próximo Item, será

milhões de unidades (41,5% do total) e as famílias com

debatido o crédito para rendas informais, questão que tende a

renda entre 3 e 5 SM, outras 2,7 milhões (20% do total), o

assumir ainda maior relevância no cenário de curto prazo.
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Em função da carência
de sistematização.
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Relatório de Cidadania Financeira,
Banco Central, jan 2019. Divulgado
a cada 3 anos. Disponível
em https://www.bcb.gov.br/
content/cidadaniafinanceira/
documentos_cidadania/RIF/
Relatorio%20Cidadania%20
Financeira_BCB_16jan_2019.pdf

Ver: https://www.gruh.com/

Desai, Aashan. Financing Affordable
Housing for the Low-Income
in Urban India. Social Impact
Research Experience (SIRE),
Universidade da Pensilvania, 2014.

97

As reflexões tecidas, ainda que brevemente, neste ca-

“A quantidade de pessoas com operações de crédito também

pítulo, sinalizam que no caso brasileiro, a crônica de-

ficou praticamente estável nesse período, apresentando uma

sigualdade é fator mais determinante que a expansão

leve oscilação de 45% para 44% da população. A penetração

de funding, como limitador do desenvolvimento do

do crédito apresenta variações nas diferentes faixas de renda.

setor habitacional no Brasil.

Do total da população com renda até 1 salário mínimo, 11% têm
operações de crédito.”

98
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1.2.2. Crédito para rendas informais
No contexto brasileiro, além do quesito renda, o nível

Ademais, os métodos de avaliação adotados como padrão pelos agen-

de informalidade ainda presente no mercado de tra-

tes financeiros são pouco adequados para avaliar renda informal. Es-

balho é outro fator dificultador para a efetivação da

pecificamente no quesito apuração da renda para estabelecimento

“demanda” habitacional e seu atendimento via crédito

da capacidade de pagamento, há alternativas e avanços:

para aquisição da unidade pronta e acabada, inserida
em contexto urbano. Conforme debatido brevemente

■ na Índia onde a informalidade é elevada, notadamente em mi-

no início deste capítulo, a informalidade no mercado

cro financeiras, utilizando aferição baseada em visita de campo,

de trabalho cresceu na crise econômica recente e ten-

em lugar de documental. Alguns métodos são extremamente

de a aumentar em face da crise do Coronavírus.

detalhados, mapeando hábitos de vida e consumo, registrando
fluxos de receitas diárias com vendas ou serviços realizados

98

.

Enquanto para os trabalhadores do setor formal, os

Há modelos em que a responsabilidade pelo crédito é compar-

processos de documentação e aferição da renda po-

tilhada por vários membros de uma família/domicílios; em que

dem seguir um padrão, ainda que com alguma altera-

as garantias reais são substituídas por garantias solidárias, cole-

ção conforme o segmento da renda, no caso do setor

tivas. De acordo com Desai (2014)

informal, não. A informalidade adiciona imprevisi-

ding” e verificação têm convertido um risco “indeterminado” em

bilidade à análise de risco, maior incerteza com relação ao mutuário, a evolução da sua renda no tempo e

99

, “processos de “storyboar-

risco compreendido;
■ pagamentos com aluguel, para concessionárias de serviços

capacidade de seguir honrando os pagamentos. Em

públicos, entre outros, feitos com regularidade e formalidade,

geral é uma renda mais volátil e mais difícil de apu-

podem ser utilizados na comprovação da renda;

rar com precisão. Não admite consignação em folha.

■ o histórico de crédito, quando existente, constitui insumo re-

Nas rendas mais baixas, ainda mais difícil, posto que

levante. Nesse sentido, a regulamentação do Cadastro Positivo

não há declaração de imposto de renda e, por vezes,

e o processo de regulamentação do Open Banking são avanços

o candidato sequer é bancarizado. No Brasil, segundo

recentes relevantes no Brasil que devem ser acompanhados;

97

, 86,5% dos brasileiros acima de 15

■ na Tailândia (Government Housing Bank), há uma opção de le-

anos possuíam conta bancária em 2018, denotando

asing inicial por 3 a 5 anos, que depois migra para um contrato

estabilidade em relação ao patamar de 2015, e mais:

de compra financiada se o histórico de pagamentos for regular.

o Banco Central
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Esse modelo busca superar/compensar a falta do his-

historicamente na Alemanha (Bausparkassen) e na França (Livret

tórico de crédito; e

A) e, também, na América Latina, contexto mais próximo do Bra-

■ na Colômbia foi criado em 2007 o Ahorro Voluntário

100

sil. Vários países da região apresentam alternativas de poupança
102

Contratual (AVC) pelo Fundo Nacional de Poupança

prévia: o Ahorro Previo para la Vivienda, “Yo Ahorro”

(FNA). Membros assumem o compromisso de depo-

guai; o Ahorro Previo em Mendoza, Argentina; o Bansefi, no Méxi-

sitar periodicamente (mensal ou semanal), por no

co e, ainda, a vinculação da poupança ao subsídio, caso do Chile.

, no Uru-

101

mínimo 12 meses, uma quantia definida. A partir daí
foi construído um sistema de pontuação de poupan-

Essas experiências sugeriam que esse tipo de poupança con-

ça (Saving Score Model) que informa também o mo-

tribui para a inclusão financeira por meio da construção de um

delo de credit scoring. Em 2010, com 350 mil mem-

histórico que facilita a aferição da capacidade de pagamento de

bros ativos e um portfólio acumulado de cerca de 3,9

um proponente ao crédito. No Brasil, conforme mencionado an-

mil financiamentos, a média de renda mensal dos

teriormente, a poupança de modo geral foi estimulada desde a

participantes era de US $ 420 e a poupança mensal

década de 60, com a reforma do sistema financeiro e instituição

requerida correspondia a entre 8% e 10% da renda.

da correção monetária, revitalizando assim a conta-poupança

A participação no programa aumentava em 13,4% a

(caderneta) que perdia até então para a inflação. Entretanto, não

probabilidade de acesso a um crédito hipotecário

100

.
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há qualquer vinculação ou compulsoriedade entre a poupança e
o financiamento.

A formação de poupança prévia/contratual é outro meio
utilizado para fomentar a cultura da poupança, construir

O modelo de poupança contratual surgiu no Brasil em 1987 (Res.

histórico de crédito e informar a capacidade de pagamen-

1298), a seguir regulamentada pela Resolução CMN 1443/1988 de-

to do proponente, possibilitando, inclusive, a redução do

nominada Poupança Vinculada

spread. Utilizada sobretudo para pessoas que não podem

2173/1995. De acordo com esse modelo contratual, os depósitos de

comprovar renda total ou parcial, acessarem financia-

poupança, na modalidade de poupança vinculada, destinavam-se

mento para aquisição de imóveis novos ou usados, me-

à concessão de crédito habitacional – para aquisição de imóvel

lhorias e autoprodução.

novo ou usado, bem como para construção de casa em terreno

103

, que segue vigente sob a Res.

próprio – sendo o crédito concedido a titulares de poupança

1.2.2.1. Poupança prévia/contratual

vinculada, sob a forma de carta de crédito, dentro de níveis mínimos estabelecidos de saldos médios de depósitos. Ficava a
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A preocupação com o crescimento da informalidade no

critério das partes contratantes estabelecer o valor do depósito,

mercado de trabalho, observado desde a crise de 2015

a periodicidade e o prazo de permanência mínima para acessar

mas, sobretudo, com a tendência de aumento em decor-

o crédito. A poupança vinculada estava sujeita às mesmas regras

rência do isolamento social, deflagrado pela epidemia do

(de rentabilidade e demais) da poupança comum e os agentes

101

motivou a prospecção acerca da poupança

integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo

prévia. Essa prospecção tinha como base o conhecimento

(SBPE) foram atualizados a operar com a poupança vinculada

de que esquemas de poupança contratual são utilizados

pela Resolução CMN 2173/1995.

Covid-19
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Quigua, Hernando. Housing for the
poor: Ahorro Voluntario Contractual.
Apresentação para a 4a Conferência
do Banco Mundial, Washington, 2010.
Conforme analisado por Magalhães
Eloy (2020), em artigo publicado
no Housing Finance International
Journal, Autumn 2020: Housing
Finance in LA&C under the
shadow of the Covid-19 crisis.
Uma conta-poupança vinculada
contratualmente aberta no Banco
Hipotecário do Uruguai (BHU) ou
por meio da Agencia Nacional de
Vivienda para comprar, reformar
ou construir um imóvel residencial.
Possibilita o acesso a uma taxa de
juros preferencial - desde que o
saldo médio poupado, nos 6 meses
anteriores à solicitação, corresponda
a pelo menos 5% do valor do crédito
- e um LTV maior (até 5 p.p. acima).
Não há rendimento nessa conta e são
necessários 18 depósitos mensais em
um prazo mínimo de 24 meses. Nas
modalidades reforma e construção,
a exigência cai para 9 depósitos
mensais em 12 meses e o percentual
acrescido de financiamento pode
chegar a 10%. Saques podem ser feitos
a qualquer momento resultando na
perda do acesso ao crédito, exceto
se utilizado para acesso a moradia
(adiantamento de entrada na
compra e venda, compra do terreno).
Conta com a garantia do Fondo de
Garantía de Depósitos Bancários.
A Res. 1443/1988 autorizou
Sociedades de Crédito Imobiliário,
Caixas Econômicas e Associações de
Poupança e Empréstimo a acolher
depósitos de poupança “vinculada”
para fins de concessão de crédito
habitacional (aquisição de imóvel
novo ou usado e na construção
de casa em terreno próprio).
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A análise dos saldos nessa poupança indica que ela nunca foi representa-

■ os informais têm mais problemas com crédito

tiva e, desde meados de 2005 os saldos situam-se no patamar irrisório de

negativado que os formais e este parece ser o

R$ 2 milhões (nominais), com tendência decrescente em valores reais. A

principal elemento de rejeição deste segmento.

prospecção realizada por esta Consultoria junto ao Banco Central e Abecip
revela que não existem estudos analíticos sobre o insucesso da experiência

Restava, assim, identificar se o desenho de um novo

da “Poupança Vinculada”.

produto, que poderia ser inclusive voluntário e promocional poderia oferecer contribuição relevante

Foi dada sequência à prospecção junto à CAIXA, Abecip e Microfinanceiras

para a inclusão dos informais. A resposta unânime en-

(Ceape e BPCS) para identificar se os modelos de avaliação de risco das ins-

contrada foi negativa, em virtude sobretudo da pouca

tituições financeiras contemplam rendas informais e, ainda, se mesmo em

disposição dos agentes financeiros de se compro-

caso positivo, a instituição de um novo modelo de poupança prévia poderia

meterem com um crédito futuro a partir de um fluxo

constituir insumo para o credit score, contribuindo para a inclusão das ren-

mensal de depósitos de poupança por tempo deter-

das informais no crédito. Vale destacar que as instituições captadoras de

minado. Foram ainda elencados os seguintes fatores:

poupança são regulamentadas pelo Banco Central e não incluem as fintechs ou microfinanceiras.

■ os bancos contam hoje com uma série de fontes
de dados para apurar o fluxo de renda presente e

Na interlocução com a CAIXA foi identificado que o modelo de análise de

estimar a capacidade de pagamento futura;

risco de crédito desse banco está desenvolvido de forma a incluir os infor-

■ nesse contexto, a capacidade de poupar no

mais por meio de apuração de renda efetiva com base em comprovantes

presente não é um preditor tão bom para a

de despesas e receitas acessórios. Também é aceita a composição de ren-

capacidade de pagamento nos médio e longo

da entre informais e formais. As demais interlocuções realizadas confir-

prazos, e, portanto, a poupança prévia teria peso

maram que os modelos de risco dos demais agentes financeiros também

pouco significativo nos modelos de credit score

estão desenvolvidos para apurar o fluxo de movimentação de receitas e

utilizados atualmente;

despesas e, desse modo, contemplar as rendas informais.

■ já é prática dos bancos orientarem e incentivarem
os clientes a poupar, por meio da poupança já

Não obstante, os dados disponíveis na base da SNH indicavam para as se-

constituída, quando esses planejam candidatar-

guintes hipóteses:

se a um financiamento; e
■ foram bancarizadas cerca de 64 milhões de

■ a participação (%) de informais vêm caindo na contratação do FGTS
nos últimos 5 anos, na contramão dos indicadores que apontam
para a ampliação desse segmento na economia (em 2015, 35% dos
financiamentos do FGTS foram contratados com não cotistas e, nos
últimos 12 meses, apenas 20%);

pessoas pela CAIXA no âmbito da concessão de
auxílio emergencial para o Covid.
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Como resultado dessa prospecção, nenhuma proposta de poupança

1.2.3. Affordability

104

prévia está desenvolvida e apresentada neste caderno, seja no âmbito deste Programa de Melhorias ou no financiamento de modo geral.

A acessibilidade (affordability) é um aspecto crucial

Não obstante, sabe-se que qualquer forma de poupança contribui

em qualquer discussão sobre o setor habitacional, fun-

para a educação financeira das famílias e reduz a demanda por sub-

ding e sistemas de financiamento, posto que reflete o

sídios de complemento, devendo ser estimulada, sempre conside-

quanto a moradia é acessível para uma dada população.

rando que, no universo da habitação de interesse social, é fato que as

Abarca a complexa interrelação entre renda, preço da

disponibilidades financeiras são mais exíguas, notadamente no caso

habitação, mercado de crédito e demais dinâmicas que

de famílias que residem em unidades alugadas e qualquer requeri-

incidem sobre o acesso, determinando seu comporta-

mento nesse sentido precisa ser devidamente manejado para não

mento. Essa medida é fundamental no monitoramento

constituir elemento de exclusão.

do acesso habitacional e na reflexão acerca das dinâmicas macroeconômicas, territoriais e urbanas envolvidas para modelagem das políticas públicas.

RECOMENDAÇÃO:
Prospectar junto aos Agentes Financeiros, notadamente

A piora nos níveis de affordability é uma preocupação

a CAIXA, inclusive com base na experiência internacional,

crescente nos EUA

que ferramentas, métodos e enaltecedores de crédito po-

peias. Na América Latina e Caribe, o baixo nível de af-

dem contribuir para a inclusão dos segmentos informais.

fordability permanece como um obstáculo chave para

104

e nas grandes cidades euro-

o desenvolvimento do setor habitacional de modo geral, e para o desenvolvimento do crédito hipotecário,
105

Iniciativas de orientação para planejamento e organização orçamen-

em particular

tários, além de aconselhamento legal são, também, utilizadas para

níveis de desigualdade e baixa renda per capita nos

dar suporte a proponentes ao crédito de longo prazo, sobretudo nos

segmentos de menor renda da população, as taxas de

segmentos de baixa renda, incluso do setor informal.

juros do crédito habitacional na região são, em geral,

. Além dos ainda relativamente altos

bem mais elevadas que as taxas de juros encontradas
em países desenvolvidos.
RECOMENDAÇÃO:
72

Prospectar, em parceria com o Banco Central, no âmbito

Uma métrica comumente utilizada para estimar o nível

de sua Agenda #, iniciativas governamentais que pos-

de affordability é baseada em preços medianos dos imó-

sam ser desenvolvidas para auxiliar as famílias de bai-

veis, renda mediana das famílias e taxas de juros predo-

xa renda e do setor informal na contratação de crédito

minantes (prevailing interest rates)

habitacional e manutenção do endividamento total em

que definem as condições do crédito – prazo, taxa de ju-

nível sustentável.

ros, sistema de amortização, LTV – a taxa de juros é fator

106

. Entre as variáveis

105

106

https://www.jchs.harvard.edu/
research-areas/affordability

Magalhães Eloy, Claudia. The
affordability Challenge. Housing
Finance International Journal,
IUHF, Summer, 2019.

www.hofinet.org;
https://www.urban.org/policy-centers/
housing-finance-policy-center.
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Magalhães Eloy, Claudia; Bottura
Paiva, Henrique. O gargalo do
crédito habitacional no Brasil
é funding? Publicado no www.
ochbrasil.blog em 02.10.2019.
Publicado em
www.ochbrasil.blog.
Este estudo foi primeiramente
desenvolvido pelos autores em
2017, no âmbito de trabalho
realizado para a CBIC, a respeito
da LIG, publicado em
https://cbic.org.br/wp-content/
uploads/2017/11/Letras_
Imobiliarias_Garantidas_e_o_
Credito_Habitacional_2017.pdf
O propósito do estudo foi verificar
a sensibilidade do affordability
em relação a taxas de juros e
prazos de financiamento e na
época, foi utilizada a PNAD 2015.
As conclusões obtidas foram as
mesmas da presente simulação.
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preponderante, conforme demonstraram Magalhães Eloy e Paiva (2019)

107

a partir de simulações de financiamento hipotético

o mais constante, a partir do valor da 1ª prestação

109

obtida

para cada combinação de prazo e taxa de juros foi estimado o
número de famílias brasileiras, residentes em áreas urbanas,

e dados de renda das famílias (PNAD-IBGE).

segundo a PNAD (2017), que teriam capacidade de arcar com
108

As simulações consideram um valor de financiamento hipo-

essa 1ª prestação considerando um comprometimento de

tético de R$ 150 mil, o Sistema Price de amortização, prazos

renda de 30%. O resultado do referido estudo são as “curvas

(130 a 350 meses) e taxas de juros (5% a 9,13%) variados. Tudo

de inclusão”, apresentadas na Figura 20 a seguir:

FIGURA 20: Curvas de Inclusão
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Não foram acrescentados custos
de seguro – MIP e DFI; taxa de
administração de R$25,00 ou
outros custos possivelmente
incidentes sobre a prestação.
Vale ressaltar que a título de
simplificação não foram incluídos
nas simulações custos com
seguros (MIP e DFI), a taxa de
administração adicionada às
prestações (TA de R$ 25,00), nem
outras taxas porventura aplicadas
pelos agentes financeiros.
Embora a supressão desses
custos implique que o efetivo
contingente de inclusão seja
menor, na prática, do que aquele
apresentado nas simulações, não
altera o argumento a respeito do
papel das taxas de juros no acesso.

109

130

150

170

5% a.a.
Fonte: Magalhães Eloy e Paiva
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108

190

5,5% a.a.

210

6% a.a.

230

7% a.a.

250

270

7,6% a.a.

290

8,3% a.a.

310

330

350

9,13% a.a.

com dados da PNAD 2017.

Conforme concluem os autores, “essas simulações indicam que, dado um

O referido estudo foi agora atualizado a fim de

nível de renda e um nível de preço de imóvel, a viabilização de taxas de juros

subsidiar a discussão sobre as taxas de juros de

em patamares mais baixos é fundamental para a configuração da demanda.

financiamento no âmbito do FGTS. A Figura 21 a

Note-se, também, que o efeito da taxa de juros sobre o acesso é tanto maior

seguir apresenta as “curvas de inclusão” a partir

quanto maior o número de prestações do financiamento, o que é evidencia-

de simulações hipotéticas de financiamento para

do pelo aumento, conforme o número de meses de financiamento cresce,

diferentes prazos e taxas de juros, com base nos

das distâncias (verticais) entre uma curva de juros e outra do gráfico.”

seguintes parâmetros

110

:
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■ Valor de Financiamento de R$ 105mil

Considerando um prazo de 353 meses

(média dos VFs no FGTS);

111

111

e mantendo os parâme-

tros utilizados para a simulação, o número total de famílias hipote-

■ Sistema Price de amortização;

ticamente incluídas está apresentado na tabela a seguir para taxas

■ Comprometimento de renda de 25%;

de juros selecionadas. Entre as taxas anuais de 4% e 7%, são excluí-

■ Renda familiar da PNAD-IBGE (2017).

das mais de 8 milhões de famílias:

FIGURA 21: Curvas de inclusão – novo parâmetros
50.000.000
45.000.000
40.000.000

Número de Famílias

35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

Prazo em meses

4% a.a.

4,9% a.a.

5,4% a.a.

7% a.a.

Fonte: Claudia Magalhães Eloy e Henrique Bottura Paiva com dados da PNAD 2019.
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RECOMENDAÇÃO:
A viabilização da oferta de crédito a taxas de juros reduzidas é fundamental para a expansão do
crédito downmarket. Quanto menor a taxa de juros, mais famílias podem ser incluídas.
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390

379

368

357

335

346

313

324

291

302

269

280

247

258

225

236

214

203

181

192

159

170

137

148

115

126

93

104

82

71

60

0

Prazo médio de concessão em
junho/2019 no financiamento
imobiliário a taxas reguladas (SFH)
para pessoas físicas segundo as
Séries Temporais do Banco Central.
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No momento da revisão deste
Relatório, em 20.20.2020, com a
Selic em 3,75%, a rentabilidade dos
depósitos da Poupança cai para
2,6%, apresentando, portanto,
perda maior em relação à inflação.
Excetua-se aqui a discussão sobre
a taxa de administração da CAIXA
como Agente Operador do FGTS.
Vide Paiva, Henrique e Gonçalves,
Pereira. A desigualdade de renda
e a retomada do Setor Imobiliário
Habitacional. Publicado no
www.ochbrasil.blog em 16.01.2020.
A taxa de juros do cheque especial
está em torno de 166% a.a. (janeiro
de 2020). Essa taxa tende a
apresentar alguma queda, como
já verificado ao longo de fevereiro,
em função da entrada em vigor
da Resolução nº 4.765/2019, que
limitou em 8% a.m. as taxas de
juros remuneratórios cobradas
sobre o valor utilizado do cheque
especial de pessoas físicas e
microempreendedores individuais.
Fonte: Estatísticas Monetárias e de
Crédito, Banco Central, 27/02/2020.

112

113

TABELA 3: Número de famílias teoricamente incluídas em função da taxa de juros

Além de captarem depósitos com rentabilidade fixada
sempre abaixo das taxas de mercado, têm custo ope-

TAXA DE JUROS

NÚMERO DE FAMÍLIAS (PNAD 2017)

4%

37.049.696

simplicidade e compulsoriedade, no caso do FGTS. Nesse

4.9%

34.624.144

sentido, suas fontes – SBPE e FGTS – permanecem, por-

5.4%

33.454.509

7%

28.930.228

racional de captação relativamente baixo

114

, dada sua

tanto, como as mais adequadas para lastrear a oferta de
crédito mais acessível, visando a expansão downmarket.
Por outro lado, conforme já argumentado, a atual conjun-

Fonte: PNAD 2017

tura também é desafiadora para a constituição dessa de-

114

No Brasil, conforme já amplamente discutido ao longo deste capítulo, as

manda: desemprego e informalidade elevados, retração

menores taxas de juros no crédito habitacional são encontradas nas fon-

da renda do trabalho relativa ao total da renda nacional e

tes do SFH, que contam com custos de captação (rentabilidade ofertada ao

acirramento da desigualdade

depositante) fixados por regulamentação:

habitacional tende a ser, assim, fortemente correlaciona-

115

. A recuperação do setor

da com a recuperação do nível salarial da população.
115

■ SBPE – 6%+TR a.a. ou 70% da taxa Selic ≤ 8,5%
atualmente em 2,98%+TR

113

112

;
No Brasil, as taxas de juros médias (não há estatísticas

;

■ FGTS – 3%+TR a.a.

desagregadas nem medianas) estão em 6,1% a.a. no crédito lastreado pelo FGTS e em torno de 8% a.a. no âmbito

116

FIGURA 22: Evolução das taxas médias de juros no crédito habitacional PF

do SBPE (SFH e Livre). Este último com tendência de queda

16,00

em função da redução dos custos de captação da Pou-

14,00

pança (vinculados à Taxa Selic). São taxas baixas relati-

12,00

vamente ao contexto de crédito brasileiro

10,00

senta trajetória de redução, em decorrência da trajetória

8,00

116

e que apre-

da taxa Selic, conforme demonstra a Figura 22 a seguir:

6,00
4,00

O desafio do affordability é muitas vezes equivocadamen-

2,00

te compreendido como simplesmente “tornar a prestação

0,00
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2014/10/31
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2017/06/30
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2017/10/31
2017/12/31
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2018/06/30
2018/10/31
2018/12/31
2019/02/28
2019/04/30
2019/06/30
2019/08/31
2019/10/31
2019/12/31
2020/02/29

Conforme consta no ementário,
a Lei nº 12703, de 7 de agosto
de 2012, alterou a regra de
remuneração da Poupança,
definindo uma rentabilidade
bruta inferior à taxa básica de
juros (Taxa Selic) – equivalente a
70% da Selic, sempre que esta for
igual ou menor que 8,5% ao ano.

SBPE-SFH

FGTS

SBPE-Livre

do imóvel compatível com a renda das famílias” o que
tende a induzir à ideia de se trabalhar apenas no lado das
condições de financiamento, por vezes com foco apenas
no momento da contratação do crédito. O lançamento da
linha de crédito da CAIXA, indexado ao IPCA, anuncia esse

Fonte: Banco Central – Informações do Mercado Imobiliário.

objetivo de reduzir a prestação para “caber no bolso.”
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Vale ressaltar que, embora o uso de IPCA nos contratos tenda

Nesse sentido, vale enfatizar que a redução da taxa de juros

a reduzir a parcela dos juros, o custo efetivo total do financia-

indicada no estudo das curvas de inclusão não deve ser con-

mento – composto pelo cupom de juros + indexador – resulta

fundida com a redução dos juros obtida no crédito indexado

imprevisível em economias em desenvolvimento, como no

a inflação. Neste último a redução da taxa ocorre apenas no

caso brasileiro, notadamente no longo prazo. Conforme ob-

cupom de juros, enquanto o custo efetivo total passa a estar

servaram Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves (31.07.2019)

117

,

118

tacional só é acessível e sustentável a taxas de juros não apenas

No tocante à estabilidade da taxa de juros no crédito pós-fi-

baixas, mas estáveis.

xado é importante refletir sobre a Taxa Referencial. Conforme demonstrado no Gráfico a seguir, a TR apresenta muito

Ocorre, portanto, que em qualquer momento ao longo do pra-

menos volatilidade que o IPCA. Os índices de inflação, como

zo do contrato, a elevação da inflação para um patamar acima

o IPCA, tendem a repassar mais prontamente que a TR o

da elevação da renda poderia tornar a prestação do financia-

fator corretivo às prestações. Dito de outro modo, a TR favo-

mento maior que a renda disponível das famílias, colocando os

rece à estabilidade das taxas de juros no crédito pós-fixado

mutuários, sobretudo os de renda baixa e moderada, em risco

de longo prazo. Se por um lado constitui entrave para a co-

de inadimplência. É sabido que o reajuste das prestações pela

nexão do mercado de crédito habitacional com o mercado

118

.

de capitais, por outro contribuiu significativamente para
a resiliência das carteiras de crédito habitacional mesmo

Além das graves consequências sociais, há o risco de crédito

com volatilidade na inflação e taxas de mercado.

imputado ao agente financeiro, tanto maior quanto mais re-

76

presentativo for esse segmento no seu portfólio, além do ris-

Crédito de longo prazo envolve variáveis que necessitam

co sistêmico, conforme o grau de contaminação no mercado.

desempenhar dentro de premissas de affordability ao lon-

Em função desse risco, os agentes financeiros, ao ofertarem

go de 20, 30 anos. Para ser sustentável a prestação deve,

o crédito indexado a inflação, acabam por alterar outros pa-

portanto, caber no bolso ao longo de todo o prazo do finan-

râmetros de concessão – notadamente o comprometimento

ciamento. É preciso cautela para não produzir soluções que

de renda e o LTV – tornando-os mais restritivos. Comprome-

resolvem a equação no momento da contratação, mas em-

te-se assim a possibilidade de que essa modalidade de crédito

butem riscos elevados nos médio e longo prazos, seja para

se torne mais acessível, ampliando a demanda solvável. Este

o sistema financeiro ou para as famílias. A promoção desse

ajuste nos demais critérios de concessão não se faz necessário

equacionamento pode passar pelo uso de seguros, enal-

quando a redução da taxa de juros é obtida na taxa final para

tecedores de crédito, que serão debatidos mais adiante no

o tomador, por meio de redução do custo de captação e/ou do

âmbito deste trabalho.

spread ou pelo uso de subsídios de equalização.

Magalhães Eloy, Claudia;
Bottura Paiva, Henrique; Pereira
Gonçalves, José. A indexação no
financiamento habitacional no Brasil:
justificativas e riscos. Publicado em
www.ochbrasil.blog
em 31.07.2019.

vinculado, por meio do indexador, à trajetória da inflação.

notadamente para rendas baixas e moderadas o crédito habi-

inflação atingirá os mutuários de maneira desigual

117

Vide o artigo “A indexação do
financiamento habitacional e variação
salarial”, dos mesmos autores e José
Pereira Gonçalves, disponível em:
https://ochbrasil.blog/2019/08/20/
indexacao-de-financiamentohabitacional-e-variacao-salarial/
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Nessa linha, chega-se a outro elemento impor-

FIGURA 23: Volatilidade do IPCA X TR (% am)

tante, o housing cost burden. A affordability nos

1,40

médio e longo prazos, ou seja, a manutenção do

1,20

acesso à moradia, requer não apenas renda dis-

1,00

ponível para arcar com a prestação do financia-

0,80

mento ou aluguel, mas também, com os custos
do “morar”, sobretudo no caso dos segmentos de

0,60

menor renda. Esses custos incluem, custos com

0,40

água, energia, deslocamento/transporte, tribu-

0,20

tos municipais e taxas condominiais, quando

0,00

incidentes, entre outros.

-0,20

RECOMENDAÇÃO:

IPCA (% a.m.)
Fonte: Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves.
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Magalhães Eloy, Claudia; Bottura
Paiva, Henrique; Pereira Gonçalves,
José. Correção dos Financiamentos
Habitacionais por Índices
de Preços. Publicado em
www.ochbrasil.blog
em 04.09.2019.

TR (% a.m.) - Média mensal

Na modelagem de estratégias habitacionais, considerar não apenas os custos diretos para o acesso à moradia,
mas todo o housing cost burden.

119

Outra consideração importante, por vezes negligenciada, a equação do af-

1.2.4. Subsídios

fordability inclui, também, a variável preço da moradia. Essa variável é, naturalmente, de fundamental importância, considerando sua magnitude

As análises evidenciam a necessidade de contar

relativamente à renda: corresponde a múltiplos da renda anual das famílias.

com recursos não-onerosos para subsídios em

Portanto, deve ser alvo de estratégias de redução também. Nesse sentido, é

algum nível de magnitude. De um lado, a pros-

importante valer-se de mecanismos diversos, por meio de políticas territo-

pecção de fontes alternativas de recursos não-o-

riais e urbanas, via regramento de planos diretores e leis de parcelamento

nerosos deve integrar este estudo, ao menos em

e uso do solo, que incentivem e contribuam para viabilizar custos menores

termos de prospecção. De outro, o desafio que se

de produção, bem como coíbam práticas especulativas. Em paralelo, o uso

apresenta compreende a modelagem da cobertu-

de tecnologias e processos construtivos que visem baratear o custo final da

ra e foco dos subsídios, sobretudo em um cenário

moradia podem produzir resultados bastante relevantes. Ainda nessa linha,

de escassez de recursos orçamentários.

e não menos importante, a adoção de tecnologias verdes/sustentáveis que
resultem em menor gasto energético, entre outras, favorecem a redução dos

É preciso, ainda, melhor compreender os pro-

custos mensais com a moradia, contribuindo para a disponibilidade de renda

blemas ocorridos na Faixa 1 do PMCMV, alguns já

para pagamento das prestações.

apontados por uma série de estudos. A elevada
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inadimplência desponta como hipótese indicativa da fal-

Até 2019, a regra estabelecida para concessão de

ta de capacidade de pagamento para arcar com os custos

subsídios indiretos estabelecia cobertura integral

de uma moradia formal. Estudo do IPEA (2015) estimou o

dos 2,16% para rendas de até R$ 2.600,00 e par-

peso da taxa de condomínio para os deciles mais baixos de

cial de 1,66% ou 1,16% para rendas de até R$ 3mil e

renda das famílias beneficiárias. A localização periférica,

conforme o valor do imóvel, e ainda, de 0,16% para

resultante da estratégia de “barateamento” das unidades

rendas de até R$ 4.000,00 (limite da Faixa 2). Fa-

aparece em contraposição ao aumento dos custos de trans-

mílias com renda superior a R$ 4 mil e até R$ 7 mil

porte e redução das alternativas de geração de renda pelas

(Faixa 3), limite de atendimento do Programa, arcam

famílias beneficiárias, comprometendo ainda mais sua ca-

integralmente com os spreads do FGTS e do agente

pacidade de pagamento da moradia, entre outras questões.

financeiro, contraindo financiamento a taxas de
juros de 8,16% +TR

122

. Em todos os casos, à presta-

Conforme já comentado, subsídios, diretos e indiretos, vêm

ção mensal paga pelo mutuário é acrescida, ainda,

sendo atrelados a financiamento no âmbito do FGTS desde

uma taxa de administração (TA) da operação de R$

o início dos anos 2000, mas adquiriram maior relevância a

25,00, também subsidiada.

partir do PMCMV

120

. No âmbito do Programa Minha Casa

Minha Vida - PNHU, esses subsídios concedidos pelo pró-

Já os subsídios diretos (também chamados de des-

prio FGTS, complementados por recursos do OGU, eram

contos de complemento), visam cobrir parte do cus-

atrelados aos financiamentos concedidos para as Faixas 1,5

to da entrada (downpayment).

e 2. Para se ter uma ideia da importância desses subsídios
no Programa, entre 2010 e 2016 dos 3,4 milhões de finan-

Entre 2005 e 2017 os descontos concedidos pelo

ciamentos habitacionais concedidos pelo FGTS/PMCMV, 2,5

FGTS (em valores reais) totalizaram R$ 91,1 bilhões,

milhões contaram com subsídios

121

, permitindo o acesso a

famílias normalmente excluídas do crédito.

sendo que, desses, R$ 50,1 bilhões (55%) foram “descontos indiretos”, aqueles destinados a reduzir as
taxas de juros dos financiamentos habitacionais por

78

Os subsídios indiretos (denominados “descontos de equali-

meio do pagamento à vista do spread (integral ou

zação ou equilíbrio”), visam reduzir as taxas de juros finais

parcial) do agente financeiro, como ilustra a Figura

para os mutuários, ainda altas em função do elevado spread

24 a seguir. Exceto pelos anos de 2005, 2015 e 2016,

cobrado pelo Fundo nos empréstimos aos agentes finan-

quando os “descontos indiretos” corresponderam a,

ceiros. Desse modo, a tão necessária e salutar ampliação do

respectivamente, 42,8%, 45,6% e 35,7% dos descon-

acesso ao financiamento lastreado no FGTS tem sido via-

tos totais, nos demais anos da série eles represen-

bilizada, em boa parte, graças aos subsídios indiretos, que

taram mais que 50%, chegando a alcançar 63,5%

reduzem as taxas de juros finais para o mutuário.

nos anos de 2008, 2013 e 2017.

120

121

122

A Resolução 460/2004 autorizou a
geração de subsídios indiretos dentro
do FGTS, utilizando para tanto “até
50% do resultado das receitas de
aplicações financeiras, apurado no
exercício anterior, que vier a exceder
à remuneração de 6% + TR a.a.
Diretos e indiretos,
denominados descontos de
complemento e equilíbrio.

Resolução CCFGTS 836/2017. Há
ainda, previsão para atendimento
de uma faixa denominada “especial”,
com rendas entre R$7 mil e R$ 9
mil, com taxas de 9,16% a.a., hoje
superior às encontradas no SBPE.
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FIGURA 24: Evolução real dos dos subsídios diretos e indiretos

RECOMENDAÇÃO:

no FGTS (2005/2018)

A grade de subsídios deve ser revista, considerando as diversas questões abordadas ao longo deste
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Capítulo. Deve ser estabelecido, ainda, a frequên-
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pel que esses agentes exercem nas economias capitalistas,
como alocadores de recursos financeiros. A existência de um
ecossistema diversificado é fundamental para garantir efici-

Fonte: Claudia Magalhães Eloy (CBIC, 2018) com base nas Demonstrações

ência, flexibilidade e acessibilidade na alocação de recursos

Financeiras do FGTS.

em uma economia, por diversos aspectos:

O orçamento recém aprovado pelo CCFGTS confirma os R$

■ diversidade da oferta de linhas e modalidades de crédito

9 bilhões para este ano, mas prevê reduções graduais desse

– possibilitando o acesso a produtos desenhados para

patamar em R$ 0,5 bilhão/ano para os próximos três anos. Por

necessidades específicas, nichos etc.;

outro lado, as restrições orçamentárias da União têm dificul-

■ presença e conhecimento do território;

tado a parcela de contribuição do OGU, até recentemente já

■ disposição e expertise para trabalhar com diferentes

reduzida para 10%, culminaram com a recente dispensa dessa contrapartida.

segmentos de empresas e famílias;
■ estabelecimento de um ambiente concorrencial; e
■ inovação.

Insumos coletados nas entrevistas realizadas sugerem que,
atualmente, os subsídios vêm permitindo a elevação dos pre-

O ecossistema de agentes financeiros hoje no setor de crédito

ços e das margens de incorporação, indicando que é chegada a

habitacional ainda é concentrado, mas apresenta tendência de

hora de sua revisão. A revisão periódica dos subsídios é funda-

diversificação, com apoio do Banco Central. Essa diversifica-

mental em função das dinâmicas de custos de produção, renda

ção deve ser buscada e apoiada também no âmbito da política

e condições de crédito. Para tanto, a evolução dos sistemas de

habitacional, posto que é extremamente benéfica, sobretudo

informação e índices de preços é fundamental.

para os segmentos de menor renda.
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Na época do BNH o ecossistema de agentes financeiros era

Não obstante o fortalecimento e consolidação do setor ban-

composto por instituições financeiras privadas, especializa-

cário, a oferta de crédito seguiu relativamente restrita, em

das no crédito habitacional – sociedades de crédito imobili-

função das estratégias adotadas que privilegiaram a liquidez

ário (SCIs), companhias hipotecárias (CHs) e associações de

e rentabilidade obtidas nos investimentos em títulos de dí-

poupança e empréstimo (APEs) – e públicas, as Companhias

vida pública. Não obstante, o impressionante recuo da taxa

de Habitação (COHABS), empresas mistas sob o controle

Selic nos últimos anos, caindo de 14,5% em 2016 para atuais

acionário dos governos estaduais e/ou municipais. Essas ins-

(junho de 2020) 2,25%, tende a provocar mudanças profun-

tituições possuíam profundo conhecimento e penetração nos

das nas estratégias de alocação de recursos dos bancos.

mercados locais. Ainda em fins dos anos 70 e início dos anos
80, ocorreu um processo de concentração com a aquisição

Ademais, especificamente no crédito habitacional, a partir de

dessas instituições privadas por bancos, que, embora “velozes

2006, com a extinção do cômputo do FCVS virtual para efeito

e eficientes na captação de recursos da poupança, apresen-

de cumprimento do direcionamento, aliado à conjuntura ma-

tavam menor velocidade quando se tratava de aplicar tais re-

croeconômica favorável e avanços no marco regulatório, os

cursos no setor habitacional, [revelando sua preferência por]

bancos atuantes no SBPE apresentaram forte crescimento de

setores que lhes assegurassem retorno mais rápido e melhor

suas carteiras de crédito imobiliário: a carteira consolidada

rentabilidade que o habitacional”, conforme observa Aragão

de crédito SFH saltou de 15% do total de recursos captados

(2007, p.182). Novo processo de concentração ocorreu a partir

pela poupança em 2002 para 57% em 2017. Nesse período o

de fins dos anos 90, após a conquista do controle inflacionário

crédito habitacional passou crescentemente a integrar as es-

pelo Plano Real, com a perda das “receitas inflacionárias” e

tratégias de negócios dos bancos, incluso os bancos privados.

edição do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Forta-

Essa trajetória aliada ao patamar atual da taxa Selic sinalizam

lecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER).

uma nova era para o crédito habitacional no âmbito dessas
instituições.

Ao longo das últimas duas décadas o setor bancário passou
por profundas transformações, vivenciando um processo de

O Brasil conta hoje com um sofisticado sistema financeiro,

consolidação, por intermédio de fusões e aquisições, que au-

compreendendo o maior e mais complexo da América Lati-

mentou o grau de concentração, ao tempo em que reduziu a

na, estruturado em dois grandes segmentos: as instituições

importância dos bancos públicos, tanto em termos de núme-

bancárias, que compreendem os bancos comerciais, caixas

ro de instituições como em termos de market share
80

123

. Vale

econômicas, cooperativas de crédito e bancos múltiplos; e, as

destacar que os 4 maiores – Itaú, Bradesco, CAIXA e BB – con-

instituições atuantes nas demais áreas do mercado financeiro,

trolavam 78,5% das operações de crédito totais e 76,4% dos

incluindo aí, especificamente no setor de crédito imobiliário,

depósitos de correntistas (dezembro de 2017) – denotando a

ainda, algumas sociedades de crédito imobiliário, companhias

concentração existente no Sistema Financeiro Nacional

124

.

hipotecárias e associações de poupança e empréstimos.

123

124

De Paula, Oreiro e Basilio, 2013.

Relatório de Estabilidade
Financeira, BCB, 2018.
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Segundo o Banco Central, em
dezembro de 2018: Poupex,
Bancoob, Banestes, Bradesco,
Sicredi, Banco da Amazonia,
Banco do Brasil, bancos estaduais
(Sergipe, Pará e Rio Grande
do Sul), Banco do Nordeste,
Banco Mercantil do Brasil,
Santander, BRB, CAIXA e Itaú.

Fonte: https://www.infomoney.
com.br/minhas-financas/
caixa-anuncia-novo-pacote-demedidas-de-credito-imobiliariopara-pessoas-fisicas-e-juridicas/

ISEC, RB Capital e True
estão entre as maiores.

125

No crédito habitacional, no circuito SFH/SBPE são 16 as instituições captadoras de poupança

125

No circuito SFI entram as Companhias Securitizadoras, que

, mas bastante concen-

somam 30 atualmente com registro válido, sendo um total

trado nos 5 grandes bancos múltiplos, sendo que os 2 bancos

de 19 as que emitiram CRI em 2019, 10 delas detendo 90% do

públicos – CAIXA e BB – são responsáveis por cerca de 77%%

market share

127

do estoque de CRI.

do crédito habitacional e quase 100% do crédito ao segmento
de baixa renda, sendo a CAIXA o principal agente. Sozinha a
CAIXA detém 69,1% da carteira de crédito imobiliário
126

126

Novos agentes têm surgido crescentemente neste ecossis-

. Nos

tema, apontando para um maior dinamismo no setor. Serão

segmentos de baixa renda, no âmbito do PMCMV, a CAIXA tem

brevemente analisados a seguir as fintechs, as microfinan-

market share superior a 90% em todas as faixas, sobretudo na

ceiras, as plataformas de crowdfunding e as cooperativas de

Faixa 1,5, respondendo por 98,96% dos valores contratados.

crédito. Essas últimas, embora sejam agentes bastante tradicionais, adentram recentemente o setor de crédito habitacio-

127

Se por um lado a configuração de “saúde”, liquidez e solidez

nal à medida que são autorizadas a captar poupança SBPE (já

dos grandes bancos múltiplos é fundamental para o setor de

atuar com captação de poupança rural) e a contrair emprés-

crédito habitacional, por outro, a elevada concentração com-

timos junto ao FGTS. As cooperativas de crédito têm bastante

promete a concorrência e inibe a inovação. A concorrência é

capilaridade e cobertura territorial, conhecimento e vínculo

fator fundamental para a redução de tarifas e taxas de juros,

com seus associados.

notadamente no caso Brasileiro em que os spreads ainda são
elevados. Quanto maior a diversidade de agentes, sobretudo os

Complementarmente serão analisadas as Companhias de

privados, maior tende a ser a capacidade de inovação do siste-

Habitação (COHABS), constituídas sob a forma de Sociedade

ma financeiro, seja nos processos propiciando menor burocra-

de Economia Mista ou de Empresa Pública, que podem ser es-

cia, menor custo e maior celeridade nas transações, bem como

taduais, regionais ou municipais. Estas, no modelo BNH, atu-

na introdução de novos produtos e serviços.

avam tanto na execução de programas públicos e produção
direta de unidades habitacionais, quanto na comercialização

Fora do circuito SFH, encontram-se entidades privadas não

dessas unidades, atuando como agentes financeiros do FGTS,

captadoras de poupança – Economisa, Cobansa Cia Hipotecá-

por meio de empréstimos contraídos junto ao banco. Entretan-

ria, Companhia Hipotecária Brasileira (CHB), Companhia Hi-

to, desde meados dos anos 80, essas Companhias, passaram

potecária Piratini, Rodobens Cia Hipotecária, Bancos Inter e

por período de desarticulação institucional, que culminou com

Daycoval, além da Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) – con-

a extinção de várias COHABS e, sobretudo, de desestruturação

tudo com participação relativamente baixa no setor, atuando

do seu papel como agentes financeiros habitacionais. Recen-

basicamente com recursos próprios e captação via LCI e/ou

temente, as COHABS vêm buscando seu reposicionamento

participação em programas federais (PSH e PMCMV).

como agentes do setor.
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O levantamento aqui tecido aponta para a oportuni-

Há a expectativa de que as fintechs de crédito e os bancos digi-

dade de diversificação do ecossistema que o atual mo-

tais aumentem a concorrência no sistema, por meio da expan-

mento traz, inclusive aproveitando as características

são da oferta de produtos e serviços devido ao uso de recursos

de cada classe de agentes para atender a demandas e

tecnológicos mais avançados e especializados. Adicionalmen-

segmentos específicos do crédito habitacional – mi-

te, espera-se que elas estimulem as instituições tradicionais a

crocrédito, crédito para produção, crédito para aqui-

aprimorarem seus processos de funcionamento e a se estabe-

sição conforme o segmento de renda e a localização

lecerem em novos nichos de negócio e segmentos de mercado.

geográfica, urbana ou rural – no conjunto de progra-

Também se espera que eventuais parcerias e compartilhamen-

mas e estratégias que está sendo modelado no bojo da

to de atividades e custos com as instituições tradicionais tra-

atual revisão da política habitacional.

gam ganhos à sociedade.

128

129

I. Fintechs
Fintechs são empresas que introduzem inovações nos

A atuação das fintechs tem se revelado pródiga na diminuição dos

mercados financeiros por meio do uso intenso de tec-

processos burocráticos e no tempo das transações, quesitos essen-

nologia, com potencial para criar novos modelos de

ciais para as linhas de microfinanças. Um grande diferencial é o tra-

negócios. Atuam por meio de plataformas “online” e

balho na avaliação de bases de dados massivos, inclusive baseado em

oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao

vasta teoria econômica, que relaciona os rendimentos dos indivíduos

setor nas áreas de crédito, pagamento, gestão financei-

de acordo com seu nível de escolaridade e habilidade, aprimorando

ra, empréstimo, investimento, financiamento, seguro,

o entendimento do perfil dos clientes e a assertividade da avaliação

negociação de dívidas, câmbio e multisserviços. Segun-

de risco. O uso de inteligência artificial (AI) e machine learning têm

do o Bank for International Settlements (BIS), o tama-

sido vitais nos avanços de avaliação e gerenciamento de risco obtidos

nho do mercado de crédito de Fintechs é correlaciona-

pelas fintechs.

do positivamente ao nível de renda e negativamente ao
nível de competição existente no sistema bancário.

Por outro lado, baixo foco em cibersegurança e governança de dados
constituem riscos neste segmento

82

129

. A atração de investidores é

Este é um ecossistema em franco crescimento no

outro desafio identificado para a capitalização deste segmento e

país, contabilizando 604 fintechs atuantes em junho

muitas planejam sair do mercado vendendo a empresa para um in-

de 2019, um aumento de 33% desde a última pesqui-

vestidor estratégico, notadamente para as instituições financeiras

sa, realizada em 2018 (de acordo com o Radar Finte-

tradicionais, o que resultaria, novamente, em concentração no setor.

chLab). Entre as 360 associadas da ABFintechs, 70%
das empresas foram fundadas há menos de cinco
anos. De acordo com o BCB

128

:

No segmento do crédito, dois tipos de IF são autorizados a funcionar
pelo Banco Central

130

:

130

Banco Central, Relatório
de Economia Bancária
(2019), p.147. Disponível
em: https://www.bcb.gov.
br/content/publicacoes/
relatorioeconomiabancaria/
REB_2019.pdf

“Menos de metade das empresas
participantes adota políticas de
governança de algoritmos, ou seja,
mecanismos capazes de avaliar as
escolhas feitas por essas instruções de
máquina, otimizar seu funcionamento
– evitando decisões ineficientes,
enviesadas ou discriminatórias – e
minimizar seus impactos.” Pesquisa
Fintech Deep Dive 2019 (p.21).
Disponível em: https://6616f38f-e25d475f-a303-0d73ddb2746b.filesusr.
com/ugd/27398d_7ce94a7b8c27
422e8be21a66b09b2e07.pdf

Regulamentação:
Resolução 4656 e 4657/2018.
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Resolução 4792/2020.

Podem, ainda, prestar serviços
de análise e cobrança de crédito
para clientes e terceiros e
emitir moeda eletrônica.

131

132

■ Sociedade de Crédito Direto (SCD) – realiza operações

Embora tenha sido regulamentada uma modalidade

de crédito, por meio de plataforma eletrônica, com

própria de autorização para as fintechs de crédito, al-

recursos próprios. As SCDs podem obter recursos para

gumas ainda permanecem sob o modelo de negócio

concessão de créditos em operações de repasses e de

anterior, atuando formalmente como correspondentes

empréstimos originários do Banco Nacional de Desen-

no país, mas mantendo o diferencial de adicionar servi-

volvimento Econômico e Social (BNDES)
https://www.bcredi.com.br/

https://www.creditas.com/

https://www.credihome.com.br/

133

134

135

131

. Há 15 fin-

ços diferenciados e inovadores no relacionamento com

techs do tipo SCD já autorizadas pelo BCB (31/03/2020).

a chamada instituição parceira, que assume os custos

Embora as SCDs continuem concentrando suas ope-

de observância e a responsabilidade perante o regula-

rações de crédito vinculadas a garantias reais como

dor pelos controles e gerenciamento de riscos das ope-

bens imóveis, veículos e consignado, observa-se uma

rações cursadas nessa estrutura.

tendência ao uso de inteligência artificial e técnicas
de big data para originar operações desvinculadas de
garantias tradicionais, com base no histórico compor-

Ainda, apenas 21% das fintechs atuam em créditos, financia-

tamental do cliente. O fluxo de crédito total dessas fin-

mento e negociação de dívidas. Especificamente no crédito

techs soma R$ 802 milhões em 2019 com taxas de juros

imobiliário, alguns exemplos, notadamente na concessão de

PF entre 1,3% e 4,2% a.m;

crédito com Garantia de Imóvel (CGI, home equity), são:

■ Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP)

132

– tipo

peer-to-peer lending, atua apenas como intermediária
133

dos contratos realizados entre os credores e os tomado-

A Bcredi

res de crédito, podendo fazer captação de recursos do

ria, oferece empréstimos CGI entre R$ 30 mil a R$ 4 mi-

público, desde que eles estejam inteira e exclusivamen-

lhões, com taxas de juros a partir de 0,99% a.a., prazos

te vinculados à operação de empréstimo. Há 5 fintechs

de até 180 meses e carência de 90 dias. O processo de

do tipo SEP já autorizadas pelo BCB (31/3/2020). O fluxo

solicitação é totalmente online. Sua atual carteira soma

de crédito total dessas fintechs soma R$ 151 milhões em

R$ 700 milhões.

, nascida da Barigui Companhia Hipotecá-

2019 com taxas de juros entre 1,4% e 3,95% a.m., com
uma taxa de inadimplência de 9,14% (90 dias).

A Creditas

134

também atua com empréstimos CGI on-

line entre R$ 30 mil a R$ 3 milhões, com taxas de juros a
As SCDs e as SEPs possuem modelos de negócio intensivos

partir de 0,84% a.a., prazos de até 180 meses e carência

em tecnologia e buscam nichos de mercado pouco atendi-

de 90 dias. Sua atual carteira soma R$ 700 milhões.

dos pelo mercado financeiro tradicional. Este ecossistema
135

está em plena evolução e crescimento e há atualmente 36

A Credihome

processos de autorização para novas SCD e SEP em análise

2019 como correspondente de bancos (Inter, Bradesco e

no Banco Central. Não obstante, o BCB observa que:

Itaú), com tkt médio de R$ 330mil e LTV de 60%. A par-

atua com crédito imobiliário, até

83
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tir de 2020 passa a ter um fundo próprio para finan-

dade, incluída na Agenda BC#, servindo de guia para as ações

ciamentos e análise de crédito, sempre em ambiente

da Instituição nos próximos anos, a ênfase recai por enquanto

digital (site ou aplicativo). O algoritmo usado pela

somente sobre o Microcrédito Rural e Microcrédito Produtivo

empresa para a avaliação utiliza dados de portais

Orientado (MPO), que conta com direcionamento sobre os sal-

imobiliários e histórico de transações realizadas nos

dos dos depósitos à vista captados por instituições bancárias.

últimos anos, englobando 70 variáveis analisadas.
Atua também no CGI, com tkt médio entre R$ 150mil e

Algumas microfinanceiras começam a atuar com microcrédi-

R$ 200mil. Em fins de 2019 somou R$ 400 milhões em

to habitacional, em escala de piloto:

operações de crédito finalizadas.
O BPCS

136

que já realizou R$ 33,9 milhões em opera-

ções de microcrédito em geral. Em 2019, realizou ope-

II. Microfinanceiras

rações de microcrédito habitacional no valor total R$

Segundo o Relatório da ABCRED (2019), “no que se refere aos

281 mil com funding captado no mercado a um custo

valores liberados no primeiro semestre de 2019, o crescimen-

de 14% a.a.. Essas operações têm taxa de juros média

to foi de 29%, totalizando o montante de R$ 387 milhões refe-

de 2% a.m., prazo médio de 12 meses. A taxa de inadim-

rentes a 90 mil operações, com um valor médio de R$ 4 mil”.

plência é de 6%. Esta linha ainda não foi renovada por

Deste montante, a parte mais expressiva está localizada nas

falta de funding específico.

regiões Nordeste e Sul, 46,9% e 47,3% respectivamente. Difi137

culdade na Região Norte. São 34 agentes em todo o país e uma

O CEAPE

carteira total de R$ 718 milhões em 2019, com 136 mil clientes

operações de microcrédito em geral. Sua carteira de mi-

ativos. A quase totalidade dos recursos - 90% - é destinado ao

crocrédito habitacional para reformas soma R$ 882,5

crédito produtivo e o restante para consumo.

mil com 401 operações ativas (maio/2020), lastreada

possui uma carteira de R$ 45,9 milhões em

em funding próprio. A taxa de juros média é de 4,3%, o
O funding provem de bancos de desenvolvimento – BNDES,

prazo de até 24 meses e exibe uma taxa de inadimplên-

BNordeste, além dos estaduais Badesc e Desenbahia – , re-

cia de 12,3% para 30 dias (observa-se um agravamento

cursos próprios de retorno da própria carteira e, com menor

da inadimplência após o Covid-19). Seu público-alvo

participação, instituições e bancos internacionais, tais como

tem renda de até 10 SMs.

Habitat para Humanidade e BNPParibas.
84

Embora o Banco Central reconheça que o microcrédito é um
importante instrumento para a inclusão financeira e produti-

Capacitação da mão-de-obra e Assistência Técnica são citados

va e eleja sua expansão quantitativa e qualitativa como priori-

como questões chave para o bom desempenho dessas operações.

136
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www.bpcs.org.br

www.ceapebrasil.org.br
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https://programavivenda.com.br/

138

Há, ainda, o exemplo da Vivenda

138

, uma empresa de tecnologia para

Dois cases são Glebba e URBE.ME:

construção civil, também executora de obras, que em parceria com o
https://glebba.com.br/

https://urbe.me/

139

140

139

Grupo Gaia e Din4mo, emitiram debêntures financeiras no montante

A Glebba

de R$ 2 milhões para financiar as famílias com renda de até 5 SMs in-

captadas que somam R$ 9,85 milhões e re-

teressadas em contratar reformas. Deste total a carteira ativa atual é

presentam R$ 581 milhões de VGV de todos os

de cerca de R$ 800 mil, com 173 contratos ativos e uma taxa de inadim-

empreendimentos ofertados por meio de sua

plência de 7,51%. A rentabilidade oferecida ao investidor foi de 7% a.a.,

plataforma, sendo 2 do PMCMV, ambos em

mais um prêmio de 30% do lucro da operação. Já a taxa de juros dos

São Paulo, um em Suzano e outro Cotia, com

empréstimos para as reformas habitacionais varia entre 1,8% e 2,2%

taxas de captação/retorno para o investidor

a.m., com prazo médio de 27 meses. A Vivenda está criando estrutura

de 12,10% e 13,8% a.a., respectivamente. O

jurídica e tecnológica para utilizar o mecanismo desenvolvido no piloto

investimento mínimo é a partir de R$ 1mil e a

junto a outras organizações executoras em outras cidades do país.

aplicação média por investidor é de R$ 34 mil.

III. Plataformas de Crowdfunding

A URBE.ME

Embora sejam também fintechs, as plataformas de crowdfunding que

tas captadas em valores variados de até R$

atuam no segmento imobiliário realizam captação de recursos total-

1 milhão, atuando como Correspondente

mente online para compor recursos iniciais para empreendimentos

Bancário de instituição financeira (o título

imobiliários, em fase anterior à captação bancária. Regulamentadas

de investimento para o investidor é emitido

pela Instrução CVM n. 588/2017, a captação é feita por empreendi-

por banco ou financeira). Entre os projetos

mento e mediante a emissão de título vinculado a uma dívida do

captados, um do PMCMV na Freguesia do Ó

empreendimento selecionado. Um contrato de compra ou recompra

em São Paulo.

tem contabilizada 8 ofertas

140

contabiliza mais de 50 ofer-

atrela o investimento à participação no VGV (Valor Geral de Vendas)
do empreendimento, de modo proporcional ao valor investido.

IV. Cooperativas de Crédito
Antes de abrir a captação, essas plataformas se propõem a realizar

No Brasil as cooperativas de crédito são instituições

avaliação criteriosa quanto a aspectos jurídicos, mercadológicos e fi-

financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-

nanceiros para mensurar a viabilidade do empreendimento e seus

tral (BCB) e embora ofereçam os mesmos tipos de

riscos associados, de modo a estabelecer a taxa de retorno para o in-

produtos e serviços que um banco comercial, apre-

vestidor. Os empreendimentos aceitos são obrigatoriamente registra-

sentam diferenças importantes.

dos sob patrimônio de afetação. O retorno efetivamente obtido pelo
investidor depende da conclusão do empreendimento e performance

Essas instituições vêm expandindo e consolidando sua

do VGV e, portanto, há risco, inclusive de capital, para o investidor.

participação no sistema financeiro nacional, movi-
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mento este que conta com apoio do Banco Central, refletido na

Ademais, o segmento cooperativo experimentou crescimento

Agenda BC# na dimensão “Inclusão”, que busca promover a fa-

expressivo tanto em sua base de associados, em número de

cilidade de acesso ao mercado financeiro para todos por meio

cooperativas e presença no território, quanto em operações

da redução do custo de crédito e ganho de eficiência do SFN.

de crédito e ativos totais no sistema financeiro

142

141

:

As cooperativas de crédito vêm se solidificando no mercado

Os ativos totais do SNCC atingiram o valor de R$ 274

brasileiro como uma alternativa de acesso em condições mais

bilhões em dezembro de 2019, crescimento de 16,2% no

vantajosas e menos onerosas para famílias e empresas. Com

ano, enquanto, no SFN, o crescimento foi de aproxima-

9,9 milhões de cooperados, 4,2% da população brasileira esta-

damente 6%.

142

va associada a cooperativas de crédito, contra apenas 3,3% em
2015. 41% das pessoas físicas e 44% das pessoas jurídicas associadas possuem operação de crédito no segmento.

A participação das cooperativas no Ativo Total Ajustado (ATA)
do Sistema Financeiro Nacional (SFN) passou de 1,9% em 2014

Entre as operações de crédito autorizadas para o segmento
das cooperativas

141

, o segmento habitacional ainda é pouco

para 3,3% em 2019

143

. Em fins de 2019, o estoque do sistema

cooperativo representava:

representativo na atuação das cooperativas, somando apenas
R$ 0,3 bilhões na carteira ativa PF em dezembro de 2018 (a car-

■ 4,6% da carteira de crédito total (em 2014 era de 2,5%);

teira de crédito total do SNCC somava R$ 137 bilhões no mesmo

■ 6% dos depósitos totais do SFN (em 2014 eram 3,9%).

período).
No quesito captação de recursos, o SNCC apresentou aumenHá, contudo, demanda dos associados por este tipo de crédi-

to de 17,1% em 2019, somando R$ 204 bilhões ao longo do ano.

to, notadamente entre as cooperativas localizadas em centros

Desse total, a captação de poupança correspondeu a 10,8%,

urbanos. Por consequência, o sistema já tem meta de ampliar

com crescimento de 18,2%.

a concessão de crédito para os próprios associados, reduzin-

86

do a necessidade desses de recorrerem a outras IFs: apenas

A recente Resolução 4.763, de 23 de novembro de 2019, autori-

24% do volume de operações de crédito das pessoas físicas e

zou as cooperativas de crédito a também captarem depósitos

jurídicas filiadas a uma cooperativa foi concedido pelo SNCC

de poupança no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e

e o restante por outras instituições financeiras. Para tanto, a

Empréstimo (SBPE) e a emitir Letra Imobiliária Garantida (LIG).

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) estabeleceu

Até então as cooperativas podiam destinar apenas até 10% da

uma agenda de trabalho até 2022 que prevê, entre outros, o

poupança rural captada para o crédito imobiliário. Com esta

aumento do volume de operações de 24% para 40% concedi-

mudança as cooperativas de crédito passam a contar com con-

do pelo SNCC.

junto de instrumentos de funding similar aos dos bancos.

143

Captação de depósitos
à vista e a prazo,
compensação de cheques,
operações de créditos,
prestação de garantias
e aplicação de recursos
no mercado financeiro.
Resolução 4434/2015.
Banco Central. Panorama do
sistema nacional de crédito
cooperativo. Dez/2019. Disponível
em; https://www.bcb.gov.br/
content/estabilidadefinanceira/
coopcredpanorama/panorama_
cooperativas_sncc_2019.pdf
Banco Central, Relatório de
Economia Bancária (2019).
Disponível em: https://www.
bcb.gov.br/content/publicacoes/
relatorioeconomiabancaria/
REB_2019.pdf
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Banco Central. Panorama do
sistema nacional de crédito
cooperativo. Dez/2018.
Disponível em https://
www.bcb.gov.br/content/
estabilidadefinanceira/
coopcredpanorama/9_
panorama_sncc_2018.pdf.
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Em 2019 a concessão de crédito habitacional no SNCC somou R$ 340,00 milhões, contra R$ 200 milhões em 2015,
denotando a trajetória de crescimento neste segmento:

TABELA 4: Evolução das concessões acumuladas 12 meses no SNCC - R$ bilhões

MODALIDADE
Habitacional (PF)

DEZ/15

DEZ/16

DEZ/17

DEZ/18

DEZ/19

0,02

0,03

0,04

0,21

0,34

As principais carteiras de crédito habitacional constituídas no SNCC:

Em 2018 as cooperativas singulares estavam presentes em cerca de 47% dos municípios brasileiros

O BANCOOB possui hoje (31.05.2020) uma carteira habitacional

(com maior cobertura e concentração nas Regiões

de R$ 112.116.352,69 distribuídos em 563 operações, lastrea-

Sul (92%), Sudeste (58%) e Centro-Oeste (56%)

144

:

da em funding poupança. O ticket médio de VF nos últimos 12
meses (maio/2019 a maio/2020) é de R$ 219,2 mil, com taxas
efetivas entre 7,3%a.a. e 10,86% a.a., média de 8,24% a.a. e prazo
médio de 287 meses. A taxa de inadimplência é de 0,04246%.
No SICREDI a carteira de crédito habitacional soma R$
409.212.762,63 em 2.504 operações ativas, com lastro em recursos próprios, poupança e FGTS. As taxas de juros variam de
7,5% a 13,5% a.a., com média em 8,86% a.a., o prazo médio é de

Há 182 municípios que contam apenas com
o atendimento de cooperativas, todos com
população abaixo de quinze mil habitantes,
o que reforça o papel inclusivo que essas
entidades possuem na sociedade, em particular em um país com dimensão geográfica
como o Brasil.

286 meses e a taxa de inadimplência (>90dias) é de 0,006%. O
público-alvo tem renda preponderante de até 5 SMs.
Entre postos de atendimento presencial e eletrônico e correspondentes, as cooperativas contabiAtualmente, o Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito (SNCC) é

lizavam 9.167, contra 7.751 em 2014. Entre as UFs,

composto por 865 cooperativas singulares de crédito (sendo 210 inde-

somente o Amapá não contava com sede de co-

pendentes, ou seja, não vinculadas a cooperativas centrais), 34 coope-

operativa de crédito até jun/2019, mas todas as

rativas centrais e 4 confederações de centrais (Sicredi, Sicoob, Unicred

UFs contam com postos de atendimento. Em 2019

e Cresol) com dois bancos múltiplos cooperativos (bancos sob controle

observou-se ampliação na rede de atendimento,

acionário de cooperativas centrais de crédito). A taxa de inadimplência

com maior quantidade de PACs e maior número de

é de 0,04246% do saldo devedor da carteira (data base em 31/05/2020).

municípios atendidos.
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No quesito custo de crédito, estudo do Banco Central

145

in-

Contam, ainda, com a garantia do FGCoop sobre os depósitos

vestigou se, na captura de novos clientes (migração entre IFs)

e, desde 2015, com a auditoria cooperativa. A auditoria coo-

as cooperativas ofereceriam crédito mais barato para novos

perativa, introduzida pela Res. 4454/2015 de modo comple-

clientes num primeiro momento para, depois, aumentarem

mentar à tradicional auditoria independente, compreende a

os spreads das novas operações de crédito de forma crescente

análise a adequação do desempenho operacional, a aderên-

ao longo do tempo, prática essa documentada entre bancos

cia das políticas institucionais, bem como o atendimento aos

privados entre 2005 e 2016

146

. Este estudo observou um

145

146

dispositivos legais e regulamentares.

spread crescente ao longo do relacionamento com o cliente/
empresa também no caso das cooperativas, porém, no âmbito

Por fim, o fato de que o SNCC possui menor nível de ativos pro-

das cooperativas este crescimento se dá em menor ritmo e

blemáticos em relação à média do SFN

148

147

. Embora este estudo não seja específico para o crédito ha-

A participação dos ativos problemáticos na carteira

bitacional e sequer o inclua, abrangendo apenas as modalida-

ativa do SNCC permaneceu inferior à das demais ins-

des de capital de giro, desconto de recebíveis e financiamento

tituições financeiras do SFN. No SFN, o indicador está

de veículos, ele é indicativo do potencial das cooperativas

estável no patamar de 7,4% desde junho 2019. No SNCC,

para imprimir um ambiente mais concorrencial no sistema

por outro lado, houve queda do índice de ativos pro-

financeiro e para contribuir para a expansão do acesso ao

blemáticos no último trimestre de 2019, de 6,0% para

crédito habitacional.

5,6%. [...] Em resumo, observa-se que o SNCC continua a
incrementar sua participação na carteira de crédito no

Destaca-se, ainda, a confiabilidade e solidez sistêmica do seg-

SFN, tendo desempenhado importante papel na reto-

mento de cooperativas como aspectos importantes para atu-

mada do crédito em 2019, ao lado das demais institui-

ação no crédito habitacional. Além da auditoria interna, audi-

ções financeiras privadas, em particular fomentando a

toria independente de demonstrações contábeis e supervisão

atividade produtiva das pequenas e médias empresas

do BCB, as cooperativas de crédito contam adicionalmente

e de produtores rurais pessoa física. Destaca-se que,

com a supervisão auxiliar das cooperativas centrais (no caso

apesar do elevado crescimento, o SNCC ainda tem me-

das cooperativas singulares que sejam filiadas). A auditoria

nor nível de ativos problemáticos em relação à média

cooperativa e a supervisão das cooperativas centrais são im-

do SFN e com cobertura de risco semelhante.

portantes controles externos que imprimem maior solidez e
88

ORNELAS, José Renato, SILVA,
Marcos Soares e VAN DOORNIK,
FERDINANDUS, Bernardus. (2020).
Informational Switching Costs, Bank
Competition and the Cost of Finance.
Série Trabalhos para Discussão do
Banco Central do Brasil, n. 512.

:

intensidade que aquele observado entre os bancos privados
147

Disponível em: https://
www.bcb.gov.br/content/
publicacoes/Documents/reb/
boxesreb2018/6_cap_6_box13.pdf

confiabilidade ao SNCC. A supervisão do BCB também passa
por inovação com uso de inteligência artificial para a realiza-

Portanto, embora ainda exibam participação modesta, o

ção de análise da carteira de crédito, o que permite a análise

sistema cooperativo tem potencial para uma atuação mais

de cerca de um milhão de operações por dia, e a inspeção com

forte e indutora no crédito habitacional. Os princípios do co-

foco no gerenciamento integrado de riscos (Res 4.557/2017).

operativismo; a trajetória recente de crescimento acelerado

148

O break-even – ponto em que o spread
retorna ao nível que era no último
empréstimo da IF anterior é atingido
no 3º empréstimo com a nova IF,
quando esta é um banco privado, mas
apenas entre o 6º e o 8º empréstimo
quando a IF é uma cooperativa.
Ademais, no caso das cooperativas,
“os spreads não sobem muito acima
desse break-even, diferentemente
do caso dos bancos privados.”
Banco Central. Panorama do SNCC.
Dez/2019. (pp. 16 e 18) Disponível
em: https://www.bcb.gov.br/
content/estabilidadefinanceira/
coopcredpanorama/panorama_
cooperativas_sncc_2019.pdf
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As Cohabs e Agências de
Habitação representadas
pela ABC estão em todas
as Regiões do país:

149

■ Região Norte: Roraima,
Pará e Amazonas;
■ Região Nordeste: Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande
do Norte e Piauí;
■ Região Centro Oeste:
Distrito Federal, Goiás
e Mato Grosso do Sul;

As Companhias ou Agências de Habitação que ainda mantinham

presença em todo o país; os mecanismos que garantem e

uma estrutura de produção, a partir de 2004 puderam se creden-

reforçam a confiança e solidez do sistema; as recentes au-

ciar para operar diretamente com os recursos do Programa de

torizações para captação de poupança SBPE e via emissão

Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH). Segundo a Asso-

de LIG; o conhecimento do seu associado; todos esses são

ciação Brasileira de Cohabs (ABC), foram firmados mais de 34 mil

elementos que favorecem a atuação das cooperativas no

contratos nessa modalidade, com aumento da capacidade pro-

segmento habitacional.

dutiva e aprimoramento das equipes técnicas das Companhias
participantes. A partir de 2009, no âmbito do PMCMV, algumas

■ Região Sudeste: São
Paulo e Minas Gerais;
■ Região Sul: Santa
Catarina e Paraná.

Notadamente, o crédito à habitação rural pode ser impul-

Cohabs passaram a atuar na modalidade Oferta Pública (destina-

sionado por este segmento de agentes que já detém forte

da a municípios com população inferior a 50 mil habitantes, com

presença no financiamento produtivo no meio rural.

valor de repasse de R$ 25 mil/UH) e, também, no Carta de Crédito
Associativo, em parceria com organizações do 3º Setor, além da

No âmbito municipal: São
Paulo, Santos, Campinas,
Ribeirão Preto, Bauru, Campo
Grande, Curitiba, Londrina,
Ponta Grossa, Foz do Iguaçu,
Porto Alegre, e Volta Redonda.
ABC; FNSDHU. Direito à
moradia no âmbito de uma
agenda do desenvolvimento
social: Contribuições para uma
Política Nacional de Habitação
sustentável. Brasília, 2020.

apresentada por este segmento, inclusive ampliando sua

V. Companhias de Habitação

atuação como representantes do Município no Faixa 1. Mais re-

As Cohabs entraram em crise ainda nos anos 80 com o

centemente, algumas vêm adotando novo modelo de negócios de

agravamento da crise econômica, a hiperinflação que de-

prestação de serviço como forma de geração de receita – elabora-

sequilibrou toda a lógica financeira do SFH, culminando

ção de projeto, identificação de demanda e cadastro.

com a extinção do BNH: em 1987 as Cohabs ainda finan150

ciaram 113.389 casas populares, mas no 1º semestre de

A atuação como agentes financeiros captadores de recursos jun-

1988, esse número caiu para 30.646 unidades. O contin-

to ao FGTS segue comprometida. Aliada à restrição à capacidade

genciamento de crédito ao Setor Público (Resolução CMN

de endividamento, o Agente Operador do FGTS exige garantias.

nº 2008/93) restringiu as possibilidades de financiamento

As Cohabs têm dívida remanescente com o FGTS estimada em R$

federal à regularização e urbanização de assentamentos

6 bilhões pela ABC e, por outro lado, crédito estimados cerca de

precários. Em fins dos anos 90 foi imposta significativa

R$ 5 bilhões junto ao FCVS, aguardando novação. Em geral, não

restrição ao financiamento do setor público para a reali-

contam com recursos próprios para uma atuação independente,

zação de empréstimos habitacionais, seja pela restrição

exceção é o caso do estado de São Paulo que, desde 1987, destina

dos aportes de recursos do OGU, seja pelo impedimento

1% da receita proveniente do acrescimento da alíquota do ICMS

da contratação de dívida junto ao FGTS. A Lei de Respon-

para aplicação em habitação de interesse social.

sabilidade Fiscal (LRF, LC 101/2000) que impôs limites aos
gastos e endividamento dos entes federativos, consagrou

Atualmente a ABC e a FNSHDU pleiteiam a renovação da atuação

a restrição à atuação dessas Companhias que passaram a

das Cohabs

depender da capacidade de endividamento de seus con-

conjunto de propostas

troladores, conforme sua capacidade de arrecadação.

instituição de um Fundo de Investimento pelo Agente Operador

149

como agentes financeiros do FGTS, por meio de um
150

apresentada recentemente que inclui a
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do FGTS, destinado especificamente a abrigar projetos
constituídos como SPE das Cohabs habilitadas, comple-

1.3.1. Ações que podem estimular a concorrência
e a inovação nesse ecossistema

mentado por Fundo Garantidor que seria constituído com
recursos do próprio FGTS e contrapartidas de seus con-

O Cadastro Positivo (Lei 166/2019) é o primeiro destaque e compre-

troladores. Segundo a ABC, as Cohabs que estariam aptas

ende o conjunto de bancos de dados que contém informações de

a retomar essa atuação são:

pessoas naturais e jurídicas relativas a adimplemento de contas e
cobranças. A inscrição de PFs e PJs neste cadastro é compulsória,

■ CDHU/SP – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo;

sendo facultada a alternativa de solicitar incondicionalmente a
exclusão. A nota padronizada de crédito do cadastro positivo e as

■ COHAPAR/PR – Companhia de Habitação do Paraná;

informações do histórico de crédito (conjunto de dados financei-

■ CODHAB/DF – Companhia de Desenvolvimento Habi-

ros e de pagamento) permite uma melhor avaliação da situação

tacional do Distrito Federal.
■ COHAB/LD – Companhia de Habitação de Londrina/PR

econômico-financeira do cadastrado e, consequentemente, uma
aferição mais precisa sobre o risco da operação.

■ AGEHab Goiás – Agência Goiana de Habitação
■ COHAB Campinas – Companhia de Habitação Popular de Campinas

Entre as iniciativas capitaneadas pelo Banco Central que visam
aumentar a concorrência e inovação no mercado de crédito brasileiro: o Open Banking, o sistema de pagamento instantâneo (PIX)

Naturalmente, seja qual for o desenho, a habilitação das

e o Sandbox regulatório. Uma breve análise dessas iniciativas está

Cohabs para operar como agentes financeiros deve re-

apresentada no Anexo 3.

querer uma série de condicionantes, inclusive para evitar
problemas e ingerência política ocorrida no passado:

1.3.2. Bancarização: um entrave para os
segmentos de baixa renda

■ Adoção de princípios de governança corporativa;
■ Estrutura técnica e operacional adequada para

O Auxílio Emergencial – benefício financeiro concedido pelo go-

administrar contratos habitacionais sob a atual

verno federal por conta da crise gerada pelo Covid-19 - chamou a

regulamentação;

atenção para o nível de bancarização da população brasileira: dados

■ Sistema atualizado de avaliação da capacidade de
pagamento e gestão de riscos.
90

da CAIXA mostram que 40% dos brasileiros que receberam o Auxílio Emergencial não tinham conta bancária (cerca de 24 milhões
de pessoas). A CAIXA já abriu cerca de 40 milhões de contas digitais
para o pagamento do Auxílio, em uma operação massiva de inclusão digital e financeira e estima que os detentores de 20 milhões
dessas contas nunca tiveram conta em qualquer banco
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.
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https://www.em.com.br/app/
noticia/economia/2020/05/21/
internas_economia,1149469/caixa40-brasileiros-r-600-de-auxilionao-tinham-conta-bancaria.shtml
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A pesquisa consultou 1.500
brasileiros de 16 anos ou
mais em 71 cidades do país.
https://www.ilocomotiva.com.
br/single-post/2019/09/24/
Um-em-cada-tr%C3%AAsbrasileiros-n%C3%A3o-temconta-em-banco-mostrapesquisa-Locomotiva

Estatística Bancária Mensal
por Município, Banco
Central, junho de 2019.

¾ de todas as contas
abertas no Itaú entre maio
e junho foram feitas pelo
aplicativo. https://economia.
estadao.com.br/noticias/
geral,bancos-veem-dispararuso-de-canais-digitais-napandemia-e-antecipamdigitalizacao,70003344414

https://noomis.febraban.org.
br/especialista/noomisblog/
multibancarizacaocresce-mais-no-brasil

Amostra: nacional com 1.000
entrevistados representativa
da população adulta
brasileira bancarizada (18
anos ou mais, de todas as
regiões do país). Febraban.
Expectativa de mudança no
comportamento econômicofinanceiro após isolamento
social. Observatório Febraban,
junho/2020. Disponível em:
https://static.poder360.
com.br/2020/06/pesquisaobservatorio-febraban12jun2020.pdf
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Pesquisa do Instituto Locomotiva, realizada em maio de
2019

152

, já havia verificado que 45 milhões de brasileiros

Enquanto os bancos investem em formatos digitais como o
Next, do Bradesco, em plataformas e aplicativos

154

, a digita-

não possuem conta bancária (1 em cada 3 pessoas acima

lização financeira abre novas possibilidades para essa ques-

dos 16 anos no país) não movimentaram conta corrente

tão, como contas de pagamento em fintechs e transferências

ou poupança nos seis meses anteriores:

por aplicativo de mensagens, reduzindo ou transformando
a necessidade de “bancarização” para a inclusão financeira.

153

154

■ 6 em cada 10 (59%) são mulheres;

Segundo o relatório DeepDive (2019), 84% dos clientes das

■ 7 em cada 10 (69%) são negros ou pardos;

fintechs têm acesso ao sistema bancário tradicional.

■ 4 em cada 10 (39%) moram no Nordeste;
■ 86% pertencem às classes C, D e E;

Soluções de pagamento trazidas por empresas como Picpay,

■ 58% têm apenas ensino fundamental ou não

Iti, PagSeguro e Mercado Pago contribuem para as transfor-

têm instrução;

mações desse mercado e podem, inclusive, sofrer reinven-

■ muitos são pequenos empreendedores, entre os quais

ção com a implantação do PIX.

ambulantes e trabalhadores autônomos, que precisariam estar mais inseridos na economia formal;
■ a idade média é de 37 anos;

mento da multibancarização (utilização de algum serviço

■ 12% têm cartão de crédito;

em mais de uma instituição financeira): segundo a Febraban,

■ 49% não confiam nos bancos.

enquanto em 2018 menos da metade da população adulta
bancarizada e com acesso à internet (47,2%) havia contratado

155

156

A expansão de fintechs é também responsável pelo cresci-

A burocracia, a cobrança de tarifas para manutenção de

um produto ou serviço em mais de uma instituição financei-

conta, experiências negativas com instituições bancárias

ra, em 2019, a proporção passou para 61,8%

e a crença de que o uso de dinheiro em espécie permite

cia deve ser reforçada com a chegada do openbanking.

155

. Essa tendên-

auferir descontos nas transações são os principais motivos identificados.

Pesquisa realizada pela Febraban

156

em junho de 2020 para

estimar o comportamento econômico-financeiro da populaOutro movimento observado é o de fechamento de agên-

ção após o isolamento social do Covid-19 indica que:

cia bancárias, apontando para a redução da cobertura que
nuca alcançou todos os municípios do país: em junho de
2019, dos 5.570 municípios brasileiros, 2.232 não contavam
com agências bancárias e 378 não possuíam sequer postos
de atendimento

153

. Em maio de 2020 eram 20,4 mil agên-

cias bancárias, uma redução de 3 mil agências desde 2016
quando o setor somava 23,4 mil agências.

■ 15% pretendem conseguir financiamento para adquirir
casas e apartamentos;
■ 15% vão recorrer a crédito bancário para comprar material de construção para reforma do imóvel;
■ 46% irão priorizar o relacionamento bancário digital.
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No segmento do crédito habitacional as mudan-

Esta Resolução promoveu diversas mudanças importantes nas regras

ças que podem advir da digitalização e penetra-

do direcionamento sendo uma de caráter mais estrutural: o percentual

ção das Fintechs e Startups, inclusive no sentido

exigido de crédito habitacional sobre os recursos captados em poupan-

da inclusão, da expansão downmarket ainda não

ça – 52% – não mais se sujeita aos limites do “SFH” (limite de taxa e valor

estão totalmente claras, mas elas tendem a subs-

de imóvel). Com isto fica com o mercado a decisão de uma atuação mais

tituir a importância da bancarização pela inclu-

(ou menos) complementar ao FGTS. Em um cenário macroeconômico

são digital e abrir espaço para uma concessão de

como o atual, de taxas de juros baixas e consequente redução da receita

crédito mais ágil e com menor custo.

de oportunidade dos investimentos, o apetite dos bancos para o crédito
habitacional aumenta e, desde que haja funding suficiente e demanda, a

Por outro lado, enquanto a presença física das IFs

conjuntura deve favorecer a expansão downmarket.

por meio de agências vem perdendo importância
em função do avanço tecnológico, a proximidade,

Não obstante, conforme vivenciado entre 2015 e 2017, uma conjuntura

o vínculo com segmentos populacionais normal-

diversa, notadamente em um cenário de disponibilidade mais restrita de

mente excluídos do sistema financeiro perma-

funding no SBPE, a oferta de crédito reduz e tende a ser canalizada para

nece relevante, como demonstra a atuação das

os segmentos de renda mais alta, resultando em uma sub-oferta de cré-

Cooperativas, Microfinanceiras e Cohabs.

dito para segmentos de renda mediana e moderada, exercendo pressão
por revisões nos limites de renda e valor de imóvel atendidos pela faixa
“popular” no FGTS, atualmente (2017) ampliados para R$ 7 mil e R$ 240

1.4. Marco infra regulatório
específico do crédito

mil, renda e valor de imóvel máximos, respectivamente.
Ademais, a possibilidade de cumprir o direcionamento da poupança

Neste Item do Capítulo, abordamos já alguns

atendendo imóveis de maior valor, concedida pela Res.4676 e a manu-

normativos infra regulamentares mais recentes

tenção do percentual (13%) direcionado ao crédito imobiliário, não resi-

– Resoluções – refletindo sobre possíveis impac-

dencial, tende a limitar a disponibilidade das fontes do SFI que têm custo

tos e desdobramentos.

mais elevado de captação, comprometendo, ao cabo, a expansão do funding para o setor habitacional.

Resolução CMN 4676/2018, que dispôs basicamente sobre as regras de direcionamento dos
92

recursos dos depósitos de poupança

157

, com

efeito a partir de 01.01.2019. Sua importância
decorre justamente do fato de que normatiza a
aplicação de recursos captados pela poupança.

Outras mudanças relevantes:
■ Estabeleceu a livre pactuação de taxas de juros e permitiu a indexação do mútuo por índices de preços (Art.5º);
■ Modificou a Base de Cálculo (Artigo 15º) sobre a qual o percentual de
direcionamento é efetivamente calculado – retroagindo 36 meses

157

Revogando a Resolução 3932/2010.
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(a média aritmética dos saldos diários dos depósi-

■ Introduziu a possibilidade (Artigo 19º) de os agentes financeiros utilizarem as

tos de poupança) em lugar de 12 meses ou 3 meses,

operações de crédito imobiliário já existentes, realizadas com lastro no SBPE,

como estabeleciam as regulamentações anteriores.

para a emissão de Letras Imobiliárias Garantidas – LIG, sem a obrigatoriedade

Considerando um estoque crescente, quanto mais

de que a captação obtida com essas LIG seja reaplicada no crédito imobiliá-

se retroage, menor é a base para cálculo do % a ser

rio, pela via da dedução, no cômputo da exigibilidade, do volume de aplicações

direcionado para crédito habitacional, relativamen-

como no caso das LCI – regra mantida na referida Resolução – ou das LIG com

te ao estoque presente de recursos. Estudo realizado

prazo inferior a 36 meses. O atual estoque de LIG tem prazo de 36 meses. Essa

por Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves para a CBIC

mudança na linha da regra do direcionamento, embora possa ser vista como

em 2018, estimava como impacto dessa mudança

salutar no sentido de caminhar para um mercado menos regulamentado, por

na base de cálculo uma redução de R$ 47 bilhões na

outro possibilita que a LIG se efetive não como um instrumento de funding

exigibilidade de aplicação de recursos, com base em

para o mercado imobiliário, mas como, simplesmente, mais uma alternativa de

um estoque SBPE total projetado em R$ 621 bilhões

captação bancária, incentivada por isenção fiscal. Ademais, favorece apenas os

em janeiro de 2019: o estoque efetivo foi de R$ 611

agentes financeiros integrantes do SBPE. Nessa mesma linha, argumenta a AB-

bilhões (Banco Central, janeiro de 2019).

SIA, em documento fornecido no âmbito deste estudo, em 02.03.2020:

■ Modificou a base de incidência do fator de multiplicação, mantendo o fator em 1,2 (20%), mas referen-

“Deste modo, os bancos poderão emitir centenas de bilhões em LIG com

ciado agora para os (saldos dos financiamentos dos)

isenção fiscal, sem fazer novos empréstimos imobiliários, simplesmente

imóveis de valor de avaliação ou negociação de até R$

utilizando os créditos já existentes e já utilizados para o direcionamento

500 mil. O fator de multiplicação teria como função

de poupança. Esta ressalva permite a emissão de um produto bancário

estimular uma atuação do SBPE complementar ao

isento, gerando bilhões de reais por ano em renúncia fiscal, sem cumprir

FGTS, mas seu limite corresponde hoje a mais que o

a contrapartida prometida de gerar novos empréstimos imobiliários [...]

dobro do limite máximo admitido no âmbito do FGTS.

Entendemos que a redação do item III [do Artigo 19 da Resolução 4676...] de-

■ Estabeleceu o cômputo da exigibilidade pelo valor

veria ser alterada, retirando dela o texto “com prazo de vencimento inferior

contábil, eliminando os extras contábeis inseridos

a três anos e”, de modo que o saldo das LIG sempre seja deduzido do saldo

no “Mapa 4”, mas possibilitou ao banco o diferimen-

utilizado no direcionamento da poupança, como é caso para LCI, impedin-

to da equiparação ao longo de 72 meses (Artigo 23º),

do a dupla isenção fiscal e deste modo atendendo ao objetivo do regulador

por meio de um decaimento mensal de 1/72 da di-

de gerar mais empréstimos imobiliários, o que foi prometido como objetivo

ferença. Estimativas realizadas com base nos dados

das LIG, mas que não é o caso atualmente. Além disto, falta o Banco Central

divulgados pelo Banco Central para dez/2019 indi-

editar regulamentação deixando claro, e implementado modo de registro e

cam que ainda há cerca de R$ 50 bilhões em valores

fiscalização, para que os empréstimos imobiliários utilizados para LCI não

extra contábeis computados no direcionamento

possam ser simultaneamente utilizados para emissão de LIG.”

para diferir ao longo dos próximos 56 anos.
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Esta Resolução manteve a tarifa, denominada taxa de admi-

vas por alguns agentes, no que respeita à sua viabilidade e/

nistração e cobrada historicamente no âmbito do SFH (SBPE e

ou efetiva aplicação. Releva destacar, ainda, que sua efetiva

FGTS), no valor de R$ 25,00. complementar ao spread cobrado

implementação esbarra em algumas limitações, porquanto

pelos bancos, mas adicionada diretamente ao valor do encar-

as bases de dados existentes carecem de maior consistên-

go mensal devido pelo mutuário.

cia e detalhamento, sobretudo no que diz respeito à tipologia e estado de conservação do imóvel, para fins de uma

Por fim, esta Resolução reforçou (Artigo 11, Inciso II) o disposto

precificação mais assertiva. Carecem, sobretudo, de ampla

em Resolução anterior, de 2012, estabelecendo que a análise da

cobertura geográfica, de modo que essa transição fica, ao

capacidade de pagamento do pretendente ao crédito seja apu-

menos no curto prazo, mais restrita aos grandes centros

rada pelo maior encargo mensal admitido contratualmente e

urbanos. Nesse sentido, de início, a expectativa é de uma

inclua a avaliação dos compromissos já assumidos com outras

utilização híbrida de modelos de avaliação e restrita geo-

obrigações financeiras previamente assumidas, bem como as

graficamente, portanto, com ainda pouco impacto sobre os

despesas necessárias a suprir o seu mínimo existencial. Nesse

custos de avaliação para contratação do crédito.

sentido, revoga completamente o estabelecimento de percentuais pré-estabelecidos de 20% a 30% da renda indistintamen-

Outro aspecto evidenciado que deve ser considerado: no

te e amarra a definição do comprometimento à renda efetiva-

caso de financiamento à produção, relaciona-se com a po-

mente disponível, induzindo, assim, a adoção de modelos de

lítica de risco socioambiental, regulamentada pelo próprio

risco de crédito pelas instituições financeiras para a apuração

órgão fiscalizador e supervisor – Banco Central –, por meio

do valor máximo de financiamento a ser concedido.

da qual atribui ao agente financeiro responsabilidade solidária com o incorporador. Como o laudo de avaliação, em

Resolução 4754/2019 que dispõe sobre as condições gerais

geral, não contém campo destinado a avaliar eventual risco

e os critérios para contratação de financiamento imobiliário

socioambiental, os bancos acabam se sujeitando à fiscali-

e disciplinou, ainda, alguns aspectos do direcionamento dos

zação e mesmo tendo que responder a questionamentos.

recursos captados em depósitos de poupança.
Resolução CMN 4661/2018, que dispõe sobre os limites e
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Esta Resolução permitiu a apuração do valor de imóvel por

diretrizes de aplicação dos recursos administrados pelas

modelo computacional/estatístico de precificação alternativo

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC).

ao tradicional, próprio do agente ou de terceiros, dispensando

Sua importância decorre justamente do fato de balizar a

a visita de perito ao imóvel para sua avaliação. Essa flexibiliza-

aplicação de recursos administrados por Fundos de Pen-

ção visa reduzir os custos e prover celeridade ao processo. Sua

são, na condição de investidores institucionais, de extre-

edição, embora seja vista, de modo geral, como salutar na linha

ma relevância para o mercado imobiliário, conforme já

de redução de custos para o mutuário, é vista com certas reser-

comentado anteriormente neste Capítulo.
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As CCI de emissão de
sociedades por ações
de capital fechado e
sociedades limitadas
somente poderão
ser adquiridas com
coobrigação de
instituição financeira
bancária autorizada a
funcionar pelo Banco
Central do Brasil.

158

Na Subseção IV “Do Segmento Imobiliário” estabelece

Complementarmente, em seu Artigo 28, estabelece também limites de con-

os limites para investimento em títulos de lastro imo-

centração por emissor, considerando a soma dos recursos administrados:

biliário por parte dessas entidades:
II - até 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido de: a) instituiArt. 24. A EFPC deve observar, em relação aos

ção financeira bancária, não bancária e de cooperativa de crédito auto-

recursos garantidores de cada plano, o limite

rizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; b) FIDC ou FICFIDC; c)

de até 20% (vinte por cento) no segmento imo-

fundos de investimento com cotas admitidas à negociação no mercado

biliário no conjunto de: I - cotas de fundos de

secundário por intermédio de bolsa de valores, na forma regulamentada

investimento imobiliário (FII) e cotas de fundos

pela Comissão de Valores Mobiliários, cujas carteiras visem refletir as

de investimento em cotas de fundos de inves-

variações e rentabilidade de índice de referência de renda fixa ou cotas

timento imobiliário (FICFII); II - certificados de

de fundos de índice referenciados em cesta de ações de emissão de so-

recebíveis imobiliários (CRI); e III - cédulas de

ciedade por ações de capital aberto; d) fundo de investimento ou fundo

crédito imobiliário (CCI)

158

. Parágrafo único.

de investimento em cotas de fundo de investimento classificado no segmento estruturado; e) FII e FICFII; f) fundos de investimento constituídos
no Brasil de que tratam os incisos II, IV e VI do art. 26; e g) demais emis-

Estabelece, ainda, no Artigo 27, o limite de alocação

sores, ressalvado o disposto nos incisos III e IV;

de 20% dos recursos administrados em instituições
financeiras bancárias, reduzido para 10% no caso dos

III - até 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio separado constituído

demais emissores:

nas emissões de certificado de recebíveis com a adoção de regime fiduciário;

§ 1º Considera-se como um único emissor, para

§ 2º O limite estabelecido nas alíneas “b”, “d”, “e” e “f” do inciso II do caput

efeito desta Resolução, os integrantes de um

não se aplica a fundos de investimento em cotas de fundo de investimen-

mesmo conglomerado econômico ou financeiro,

to e a FIP que invista no mínimo 90% (noventa por cento) de seu patrimô-

bem como as companhias controladas pelos te-

nio líquido em cotas de outros FIP, desde que suas aplicações observem

souros estaduais ou municipais.

os limites deste artigo.

§ 2º Para fins de verificação do limite estabelecido no inciso III do caput, nos casos de emissões
de certificados de recebíveis com a adoção de
regime fiduciário, considera-se como emissor
cada patrimônio separado constituído com a
adoção do referido regime.
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Já na Subseção V “Das Operações com Participantes”

“Limites prudenciais de ponderação de risco de crédito diferen-

estabelece os limites para operações de crédito con-

ciados para investimentos em LIG ou possibilidade de inclusão

tratadas com seus participantes:

das LIG nas reservas de liquidez dos bancos. Tratamento privilegiado no requerimento de capital adicionaria atratividade a

Art. 25. A EFPC deve observar, em relação aos

esses papéis para investidores institucionais locais

160

159

160

.

recursos garantidores de cada plano, o limite
de até 15% (quinze por cento) no segmento de

Segundo o ECBC Fact Book (2019) o tratamento preferencial

operações com participantes no conjunto de: I -

de Covered Bond (CB) para ponderação de risco ou dos índi-

empréstimos pessoais concedidos com recursos

ces de Liquidez de Curto Prazo (LCR), e de Liquidez de Longo

do plano de benefícios aos seus participantes e

Prazo (NSFR) ainda é, preponderantemente, um fenômeno

assistidos; e II - financiamentos imobiliários

europeu. Fora da Europa, o tratamento para CB permanece

concedidos com recursos do plano de benefí-

alinhado basicamente aos requerimentos de Basileia e os CB

cios aos seus participantes e assistidos.

são tratados apenas pouco mais favoravelmente que outros
títulos corporativos sem a dupla garantia (senior unsecured
instruments). Não obstante, Basileia III passará a oferecer um

Entre as vedações (Art.36), estão a atuação como in-

tratamento preferencial de ponderação de risco a partir de

corporadora, de forma direta ou indireta (Inciso XII);

janeiro de 2022.”

e a aquisição direta de terrenos e imóveis (Inciso XIII).
Estabelece, por fim, um prazo de até doze anos – 2030
– para que as EFPC alienem seu estoque de imóveis e

Resolução CMN 4762/2019 - dispõe sobre a portabilidade de opera-

terrenos pertencentes à sua carteira própria ou cons-

ções de crédito

tituam FII para abrigá-los

159

161

.

.
A Resolução CMN 4762/2019, altera a Resolução CMN 4.292/2013,

O incentivo à alocação de recursos desses investidores

que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito, amplian-

em LIG seria um grande impulsionador desse merca-

do a abrangência da portabilidade de crédito.

do, tanto no aspecto da capacidade de investimento, já
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comentada anteriormente, quanto na viabilização de

A prática da portabilidade do crédito imobiliário se intensificou re-

um mercado secundário dinâmico e robusto, o que, por

centemente com a queda da taxa referencial de juros da economia

sua vez, contribuiria para atrair o investidor estrangei-

e consequente reflexo na redução das taxas de juros das operações,

ro. Contudo, não há, ainda, incentivos regulamentares

resultando em maior concorrência entre os agentes financeiros.

para a participação de investidores institucionais de

Segundo dados do BC

modo geral, não apenas Fundos de Pensão, conforme

pedidos (contra cerca de 150 em out/2018) e um saldo portado de R$

observaram Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves (2019):

300 milhões (contra cerca de 170 milhões no mesmo mês de 2018).
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, em outubro de 2019 foram efetivados 642

161

162

Não se aplicando, neste caso,
o limite estabelecido na alínea
“e” do inciso II do art. 28.
Magalhães Eloy 2017
para a CBIC, disponível em
https://cbic.org.br/wp-content/
uploads/2017/11/Letras_
Imobiliarias_Garantidas_e_o_
Credito_Habitacional_2017.pdf

Alterou a Res. 4292/2013.

https://www.bcb.gov.br/conteudo/
home-ptbr/TextosApresentacoes/
ppt_balanco_agenda_bc_2019.pdf
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Entre as principais mudanças estão a inclusão das operações com
cheque especial, a possibilidade de operações de crédito imobiliário,
contratadas originalmente fora do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH), serem enquadradas no SFH na portabilidade e a criação do
“Documento Descritivo de Crédito” (DDC).
Para operações de crédito imobiliário, contratadas originalmente
fora do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderá haver o reenquadramento da operação dentro do SFH, desde que a operação observe todos os requisitos legais e regulamentares, tais quais o limite
de valor de avaliação do imóvel financiado e o custo efetivo máximo
de 12% ao ano, viabilizando, assim, a utilização dos recursos do FGTS
pelo mutuário.
Além disso, foi criado o “Documento Descritivo de Crédito” (DDC), que
será fornecido pelas instituições financeiras com as informações solicitadas pelo devedor referentes à operação de crédito contratada.
Esse documento deverá ser disponibilizado de forma contínua, nos
canais de atendimento eletrônico; de forma imediata, nos canais de
atendimento presenciais; e em até um dia útil, contado a partir da
data da solicitação, nos demais canais de atendimento.
A norma prevê ainda a possibilidade de ressarcimento financeiro
pelo custo de originação da operação de crédito objeto da portabilidade, que não poderá ser repassado ao devedor. Esse ressarcimento
poderá ser disciplinado pelo Banco Central, observando critérios de
proporcionalidade do saldo devedor da operação e decrescente conforme o prazo decorrido da operação portada.
97

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

2
98

PROPOSTA PARA
SISTEMAS DE
FINANCIAMENTO
E FONTES DE
RECURSOS
DO SETOR
HABITACIONAL

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

O diagnóstico realizado no Capítulo 1 deste caderno e as diretrizes dele derivadas indicaram o caminho para a elaboração
de um conjunto de propostas a seguir apresentadas.

Com base no amplo diagnóstico sobre os Sistemas de Financia-

As propostas ora apresentadas seguem a seguinte estrutura:

mento e Fontes de Recursos para o Setor Habitacional, apresentado no capítulo anterior, diversas propostas foram construídas,

■ Descrição sintética da proposta;

algumas ainda em caráter preliminar que se encontram em dis-

■ Razões e justificativas acerca da sua importância

cussão interna no âmbito da SNH para avaliar sua viabilidade,

■ Desafios para sua implementação;

notadamente aquelas que demandam interface com outras áreas,

■ Enquadramento dentro do nosso ordenamento jurídicoinstitucio-

não incluídas na apresentação que segue.

nal e impacto fiscal; e
■ Diretrizes contempladas com sua implementação.

O conjunto articulado de propostas foi construído pautado no
objetivo de promover a expansão downmarket do sistema, algumas propostas de modo direto, outras, indireto, mas sempre buscando estimular a inclusão sustentável de um maior número de

2.1. Revisar e recalibrar o atendimento
habitacional do FGTS

famílias de baixa renda no crédito, viabilizar financeiramente novas modalidades de atendimento e atrair recursos privados, bem

2.1.1. Descrição sintética da proposta

como imprimir uma maior eficiência alocativa no uso dos recursos públicos. Buscou-se, sempre que possível, agregar elementos

A proposta aqui apresentada consiste na recalibragem dos limites e mo-

adicionais e estruturantes no intuito de tornar as propostas ma-

dalidades de atendimento do FGTS e abrange 6 diferente tópicos aqui

terializáveis, nos curto e médio prazos, tendo como premissas as

reunidos, posto que se articulam em uma concepção única que visa fo-

condições de sustentação técnica, equilíbrio econômico-finan-

calizar o atendimento na baixa renda e atender modalidades e regiões

ceiro, enquadramento na realidade fiscal do País, abrangência

hoje sub atendidas, imprimindo maior eficiência e impacto social à utili-

social e viabilidade jurídica e institucional.

zação dos recursos do Fundo.
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2.1.1.1. Redução do limite máximo
de renda familiar de atendimento

2.1.1.2. Inserção da modalidade de empréstimo
para microcrédito para melhorias

Refocalizar o FGTS para o atendimento a ren-

O microcrédito para melhorias é alternativa fundamental

das de, no máximo, R$ 5 mil. Hoje o atendimento

para diversificar o atendimento, atender as famílias que não

acima de R$ 5 mil configura extrapolação do

se enquadram (ou não desejam) contrair crédito para aquisi-

atendimento à faixa popular. Esta refocalização

ção de uma unidade pronta e acabada e, também, para ende-

pode ser feita de duas formas:

reçar a inadequação edilícia da habitação popular (constru-

163

ção de banheiro; melhoria no piso e teto; entre outros).
■ Redução (escalonada no tempo) do
limite de atendimento no quadriênio

Esta modalidade, embora autorizada na regulamentação

2020/2023; e

do FGTS

■ Redução dos orçamentos da Faixa 3.

163

, mas que não tem dotação orçamentária especí-

fica e cuja operacionalização diretamente pelos AFs encontra-se suspensa.

A primeira opção é mais interessante no sentido de definir limite, ao tempo em que permite

Por esta recomendação a linha de crédito para “microcrédi-

o monitoramento do atendimento da Faixa 3 no

to para melhorias” passa a contar com dotações orçamentá-

FGTS para garantir a transição sem deixar vazios.

rias específicas, da mesma forma que as demais (Pró-Mora-

Este limite máximo de atendimento deve ser

dia, CCI, CCA, Apoio à Produção), estipuladas em R$ 3 bilhões/

calibrado regionalmente, sempre no sentido de

ano já entre 2021 e 2023.
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estabelecer que renda pode ser considerada, de
fato, popular, no contexto da região, com base

Piloto 2020: um piloto seria implementado inicialmente

nos dados de renda familiar da PNAD-C. Essa

(2020) com recursos do FGTS hoje alocados em debentu-

referência seria utilizada para revisões periódi-

res simples emitidas pelo BNDES – saldo de R$ 1,93 bilhões

cas desses limites.

164

. Esse saldo passaria a ser disponibilizado pelo próprio BN-

DES para microfinanceiras, fintechs e cooperativas por meio
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Esta medida tem como efeito a ampliação do

de linhas de crédito destinadas à concessão do microcrédito

atendimento das Faixas 1,5 e 2, dado um or-

habitacional

çamento, garantindo que o FGTS se volte para

mento de 152 mil melhorias. A rentabilidade para o FGTS se-

o atendimento do segmento interesse social,

ria mantida nas condições contratadas pelo BNDES na ope-

como prevê sua regulamentação.

ração original (6% a.a. + TR), o que lhe permitiria adicionar

165

. Este volume de recursos permite o financia-
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IN MDR 43/2019. Item 2 – Modalidades de Crédito no âmbito
do Carta de Crédito Individual, além da aquisição da unidade
nova ou usada (2.1), estão previstas: 2.2 Construção d e
Unidade Habitacional: modalidade que objetiva a execução
de obras e serviços que resultem na produção de unidade
habitacional dota da de padrões mínimos de habitabilidade,
salubridade e segurança, definidos pelas posturas municipais.
2.3 Conclusão de Unidade Habitacional: modalidade que
objetiva a execução de obras e serviços que possibilitem
a conclusão de unidade habitacional dentro dos padrões
mínimos de habitabilidade, salubridade e segurança, definidos
pelas posturas municipais. 2.4 Ampliação de Unidade
Habitacional: modalidade que objetiva a execução de obras
e serviços que resultem em aumento da área construída
da unidade habitacional, com vistas a sanar o problema
de adensamento excessivo, adequando a quantidade de
cômodos passíveis de serem utilizados como dormitório
na residência ao número de moradores, considerando
o limite de 3 (três) pessoas por cômodo. 2.5 Reforma
ou Melhoria de Unidade Habitacional: modalidade que
objetiva a execução de obras e serviços que permitam sanar
problemas de habitabilidade, salubridade ou segurança.
Posição em 31 de março de 2020, conforme Informações
Trimestrais do FI-FGTS. Posição mais recente disponível.
Conforme DF do BNDES, a remuneração dessas debêntures foi
fixada em 6% a.a., com pagamentos mensais. O saldo devedor
é atualizado mensalmente pela TR. A data de vencimento
é 15/10/2029, com parcelas de amortização mensais desde
jan./2009.Histórico da operação: em out/ 2008, por meio da
Resolução nº 577, o CCFGTS alterou o Regulamento do FI-FGTS
para que fosse incluída a possibilidade de o Fundo adquirir,
excepcionalmente, debêntures simples do BNDES ou de suas
subsidiárias, emitidas especialmente para sua aquisição, até o
limite de R$ 7 bilhões, operação concluída em 29.12.2008 com
vencimento previsto para out/2029. O BNDES detém saldo de
debêntures não conversíveis em ações equivalentes hoje a 7,51%
do PL do FI: cujo valor patrimonial é de R$ 25.697.077.013,69.
Em maio/2015 foi aprovado novo ajuste no Regulamento do
FI-FGTS, por meio da Resolução CCFGTS nº 775, que incluiu
a possibilidade de o Fundo adquirir, excepcionalmente,
debêntures simples do BNDES ou de suas subsidiárias, emitidas
especialmente para sua aquisição, até o limite de R$ 10 bilhões.
Esta operação pode requerer ajustes na Resolução
do FGTS, em função das disposições das Resoluções
CCFGTS 533/2007 e 577/2008 que dispõem sobre
operações que caracterizem repasse de recursos a
instituições financeiras e bancos de desenvolvimento
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A semelhança dos leilões do setor
elétrico executados pela CCEE.
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spread e repassar para as microfinanceiras

Esta revisão compreende:

(por exemplo, a 8% a.a. + TR), constituindo
funding em volume superior e custo relativamente menor que as fontes por ora disponíveis para esses AFs.

■ A eliminação do modelo de distribuição do orçamento operacional por estado;
■ Estabelecimento de metas de contratações regionais ou pelo
menos para as Regiões Norte e Nordeste, embutindo um

Após o piloto e conforme os resultados alcançados, a linha de crédito para microcrédito seria consolidada no orçamento do

crescimento da participação dessas duas regiões em relação ao
ano anterior;
■ Diferenciação do spread do pago aos AFs nas operações nas Re-

FGTS, estaria aberta a demais bancos – Cai-

giões Norte e Nordeste, em relação aos 2,16% fixados, por meio

xa, Banco do Brasil e até mesmo bancos

de edital de leilão de spread: fixa-se um teto de spread mais

privados – que atuariam, assim como o BN-

elevado para essas Regiões (deve haver também diferença entre

DES, como bancos de 2ª linha, repassando

elas, estabelecendo um teto mais elevado para a Região Norte) e

recursos para agentes financeiros menores

o leilão, realizado online

e mais capilarizados, tais como cooperativas

de recursos, de forma a promover a eficiência dos resultados. Os

de crédito, APEs e SCIs, microfinanceiras e

AFs interessados apresentam propostas de volume de recursos

fintechs, responsáveis pela contratação do
crédito junto às famílias.

166

pode ser feito em lotes de volumes

e spreads (nunca superiores ao teto estabelecido no leilão).
■ A etapa de habilitação técnica para participação no leilão pode
incluir critérios, incluso os referentes às garantias necessá-

2.1.1.3. Revisão da sistemática de
distribuição regional

rias, exigidas pelo Agente Operador, mas deve atentar para não
incluir critérios que constituam barreiras para novos entrantes,
pelo contrário, deve ser ajustada para estimular a participação

Esta revisão tem por objetivo expandir os

de novos agentes.

financiamentos concedidos nas Regiões
Norte e Nordeste e permitir que a execução

Esta proposta pode ser acompanhada de subsídios também dife-

seja aderente ao orçamento do Fundo, pro-

renciados para as regiões Norte e Nordeste. O modelo de “leilão de

movendo maior eficiência na alocação, eli-

spread” pode ser estendido para as contratações de todas as regiões,

minando os questionamentos dos órgãos

de modo a buscar reduzir os spreads nas Regiões em que as condições

de controle e aumentando a atratividade

(presença dos agentes, volume dos recursos, risco etc.) favoreçam

para ampliação dos agentes financeiros.

essa redução, pelo mecanismo da competição.
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Esta proposta pode evoluir em um segundo momento para
metas de contratações por estado (UF), caso seja necessário

2.1.2. Razões e Justificativas da importância
de sua implementação

para garantir melhor distribuição intrarregional. A experiência dos primeiros leilões propiciará esta sinalização.

A proposta contida neste item está amparada nas constatações
oriundas da fase de diagnóstico, em análises complementares e

A elevação do spread nessas regiões pode ser equacionada

que estão brevemente sintetizadas aqui.

de distintas formas. Uma opção seria o subsídio do OGU, eventualmente complementado por contrapartida dos estados

A recalibragem proposta no item 2.1.1.1 referente à redução

que compõem a região. Outra seria o estabelecimento de

do limite de renda familiar, se baseia na constatação de que o

subsídios cruzados no âmbito do próprio FGTS, ou por um

FGTS opera atualmente acima da faixa “popular”. O atual limite

mix dessas estratégias.

de atendimento do FGTS – renda familiar de até R$ 7 mil – está
além do que se poderia classificar, de fato, como habitação po-

Complementarmente, no âmbito desta proposta, revoga-

pular ou de interesse social, como pode ser demonstrado pelos

-se a regulamentação do critério de hierarquização, seleção

seguintes dados da POF (2017/2018) do IBGE:

e contratação (item d, art. 5º da IN 43/2019) que privilegia
propostas que apresentem “maior participação de recursos

■ Em média, 73,8% das famílias brasileiras têm renda de

próprios do proponente ao crédito”, em relação ao valor de

até R$ 5.274,00, sendo que nas Regiões Norte e Nordeste

venda ou investimento.

este percentual supera os 85%, enquanto nas Regiões Sul,
Sudeste e Oeste cai para entre 66% e 69%;

2.1.1.4. Revisão dos limites de valor de Imóvel

■ 24% das famílias brasileiras (16,7 milhões de famílias, 44,8
milhões de pessoas) vive com um orçamento de, no máxi-

A revisão do limite máximo de renda de atendimento aqui

mo, R$ 1.908,00. No Norte e Nordeste este percentual sobe

proposta e as constatações das análises do sugerem a revisão

para cerca de 40% das famílias;

dos limites de valor de venda ou investimento do imóvel – li-

■ a renda média brasileira é de R$5.088,70, com significativa

mites esses que variam entre R$ 74.000,00 e R$ 240.000,00

disparidade regional – no Nordeste a renda média é de

conforme a região e o porte populacional do município – tan-

R$ 3.557,98 e no Norte, R$ 3.647,70, enquanto no Sudeste

to no sentido da sua redução, quanto da recalibragem entre

é de R$ 6.391,29.

as regiões.
Esses dados mostram inequivocamente que a régua de R$ 7 mil
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A revisão desses limites, contudo, deve ser realizada poste-

para limite do FGTS está acima do que se pode considerar popu-

riormente, quando da consolidação do referencial de preços,

lar ou HIS. Mostram, ainda, que a régua não pode ser nacional,

de forma a contar com parâmetros mais assertivos. Revisões e

mas sim referenciada na renda regional ou local, dadas as dis-

atualizações periódicas devem passar a utilizar este referencial.

paridades identificadas.
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Fruto da trajetória de forte
crescimento entre 2006
e 2014 impulsionada pelo
direcionamento imposto sobre
a captação do SBPE aliado à
estabilidade macroeconômica,
aperfeiçoamento do marco
regulatório e da queda
da taxa de juros.

Balancete mais recente acessado.

Resolução CCFGTS 955/2020.
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TABELA 5: Renda familiar por região

RENDA
R$/REGIÃO

168

169

ATÉ 1.908,00

> 1.908,00
A 2.862,00

> 2.862,00
A 5.724,00

> 5.724,00
A 9.540,00

> 9,540,00
A 14.310,00

> 14.310,00
A 23.850,00

> 23.850,00

NORTE

39,5%

20,7%

25,2%

8,6%

3,1%

2,0%

0,9%

NORDESTE

40,2%

22,4%

23,9%

7,4%

3,1%

1,9%

1,0%

SUDESTE

16,6%

17,6%

33,6%

16,4%

7,8%

4,6%

3,3%

SUL

15,2%

16,5%

34,6%

19,0%

8,1%

4,4%

2,4%

CO

17,8%

18,1%

32,9%

14,6%

6,4%

5,9%

4,4%

Fonte: POF 2017/2018, classes de rendimento total e variação patrimonial familiar.

Ademais, é fato que o aumento do limite do atendimen-

Essa condição mais acessível aliada ao maior interesse dos bancos

to FGTS derivou da necessidade de cobrir a redução da

privados nessas operações tem viabilizado o atendimento da Faixa

oferta de crédito pelo SBPE no período 2015/2017, ques-

3 (PMCMV). Hora, portanto, de (re)focalizar o FGTS.

tão essa que não mais existe. Pelo contrário, atualmente
o FGTS passa a concorrer com a oferta de crédito dos

Concorre, também, para essa proposta a atual situação financei-

bancos privados, lastreada no SBPE, em direção contrá-

ra, de disponibilidade do Fundo diante da perspectiva de dete-

ria à complementaridade desejada entre essas fontes

rioração em decorrência do Covid-19, o que pode comprometer a

do SFH, condição sine qua non para a expansão do aten-

execução plena do orçamento neste quadriênio, reforçando a ne-

dimento. O SBPE sendo a maior fonte de funding, com

cessidade de uma maior focalização na baixa renda. Embora este

captação também regulada a taxas abaixo das taxas de

caderno padeça da ausência de publicização de balancetes atuali-

mercado e operado por um número maior de agentes

zados do FGTS, a tendência é clara.

financeiros, sobretudo privados, deve crescentemente
168

expandir a oferta de crédito downmarket. Vem concor-

Em outubro de 2019

rendo para isso duas tendências concomitantes: desde

reserva do fundo de liquidez) somavam R$ 82,5 bilhões, contra R$

2006 o crédito habitacional vem se tornando, grada-

91,8 bilhões em dezembro de 2018, a despeito dos depósitos vincu-

tivamente, uma linha de negócios estratégica para os

lados terem crescido de R$ 414,3 bi para R$ 420,6 bi nesse mesmo

bancos comerciais privados
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; e, mais recentemente,

as disponibilidades líquidas (excluída a

período. A estimativa traçada no orçamento plurianual 2020-2023

a trajetória de forte redução da taxa Selic, com a conse-

169

quente redução dos custos de captação da poupança e

lhões em 2020; R$ 56,1 bilhões em 2021 e R$ 49,2 bilhões em 2022.

reflexo na queda das taxas de juros do financiamento.

Essas estimativas tendem a ser negativamente frustradas em

já era de queda dessas disponibilidades líquidas – R$ 79,3 bi-
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decorrência dos efeitos indiretos do Covid-19 no FGTS. Entre

do FGTS focada nos segmentos de fato sociais, aqueles que

novembro de 2019 e abril de 2020, os saques somaram R$ 78,3

ainda não conseguem contrair crédito lastreado no SBPE. Do

bilhões (incluindo aí os saques extras/imediatos que nesse

orçamento de 2020 destinado à habitação popular, se 50%
172

período retiraram mais R$ 17,3 bilhões do Fundo), enquanto a

dos R$ 12,2 bilhões

arrecadação bruta somou R$ 65 bilhões, resultando em um

rem redirecionados à imóveis usados da Faixa 2, seria possí-

déficit (arrecadação líquida negativa) de R$13,3 bilhões nes-

vel ampliar o número de habitações financiadas este ano em

ses 6 últimos meses.

mais de 66 mil unidades

Em junho de 2020 novos saques extras em função do Co-

O orçamento plurianual 2020-2023 previu dotações de R$

vid-19 estão autorizados e podem drenar, segundo estimativa

3 bilhões/ano para essas rubricas

realizada por Magalhães Eloy
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170
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que podem ser alocados à Faixa 3 fo-

173

.

174

172

. A extinção dessas ru-

, R$ 40,3 bilhões extras do

bricas libera esta dotação e traz ainda, como oportunidade, a

Fundo. Essa brutal saída de recursos ocorre em contexto de

possibilidade de inserir a modalidade de financiamento para

arrecadação e retorno dos empréstimos em queda, também

melhorias habitacional de modo destacado no orçamento

como resultante da crise deixada pelo Covid-19 – redução de

operacional do Fundo, sem comprometer o orçamento desti-

jornadas e salários e desemprego; suspensão de pagamento de

nado à aquisição de unidades habitacionais populares.

173

financiamento. O reflexo dessa crise já aparece na arrecadação
bruta de abril de 2020 que somou apenas R$ 6,9 bilhões (a

A recomendação feita no item 2.1.1.2 desta proposta de re-

média nos 12 meses anteriores havia sido de R$ 10,9 bilhões),

calibragem, permite destinar funding para as operações de

enquanto os saques por dispensa sem justa causa alcança-

microcrédito para melhorias. Garante, assim, uma dotação

ram R$ 7,6 bilhões (contra uma média de R$ 6,2 bilhões nos 12

específica para esta modalidade. Vale lembrar que embora

meses anteriores). Há, por fim, a MP de socorro às empresas

tenha como missão financiar a habitação popular, o FGTS tem

aéreas que abre a possibilidade de saque especial para traba-

privilegiado o financiamento da produção e da aquisição da

lhadores do setor no valor de até R$ 3.135,00/trabalhador, su-

unidade pronta e acabada, enquanto melhorias e ampliação

perior, portanto, ao limite incialmente estabelecido. Notícia

de unidades, tão necessárias para a garantia de uma mora-

recente veiculada indica que o CCFGTS já trabalha com a ne-

dia mais digna, bem como a autoprodução popular acabam

cessidade de reduzir o orçamento da habitação em 2021
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financiadas por fontes de mercado, com taxas de juros muito
elevadas, comprometendo a renda e a alavancagem de finan-

A redução do limite máximo de renda familiar atendida ou
104

ciamento pelas famílias.

dos orçamentos da Faixa 3 – das 291,9 mil unidades contratadas com PF ao longo de 2019, 13,2% pertenciam à Faixa 3 – tem

O lastro desse microcrédito habitacional em funding FGTS

como efeito prático a viabilização ou expansão dos orçamen-

propicia, ainda, reduzir sobremaneira o custo desse financia-

tos destinados às Faixas 1,5 e 2. Ou seja, permite a atuação

mento para o tomador final, em geral ofertado com funding
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https://ochbrasil.blog/blog-feed/

O Globo: FGTS pode perder
R$ 43 bilhões com medidas
de estímulo. 09/07/2020.

Considera o orçamento de
R$52,5 bilhões para habitação
popular excluindo o ProMoradia
e a alocação de, no máximo,
R$40,3 bilhões para a Faixa 2,
conforme a IN MDR 44/2019.
Considerando um valor de
financiamento médio entre
os VFs médios regionais
aproximado de R$92,3 mil,
considerando os 12 meses
compreendidos entre
abr/2019 e mar/2020 dos
financiamentos de imóveis
usados em todo o Brasil.
Sendo R$ 2,5 bilhões para o
ProCotista e R$ 500 milhões
para a Faixa Especial.
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captado a taxas de mercado e, conforme debatido na pro-

xa, aquém mesmo da sua contribuição (arrecadação) para

posta de Garantia para Melhorias Habitacionais, a insti-

o Fundo (2,2% contra 2,5%), enquanto a Região Nordeste

tuição da GMH sozinha não é capaz de reduzir significati-

tem perdido participação recentemente (de 20% para

vamente o atual patamar de taxas de juros desse crédito.

16,8%). Os constantes remanejamentos efetuados sobre
o orçamento, além de frustrarem as metas estabelecidas,

Considerando a destinação do orçamento de R$ 3 bilhões

tornando esta sistemática ineficaz, suscitam o questiona-

(rubricas de ProCotista e Faixa Especial) para o microcrédi-

mento dos órgãos de controle, provocam atrasos, custos e

to para melhorias e um valor médio de financiamento por

insegurança jurídica para os AFs, em detrimento da eficiên-

UH estimado em R$ 12.635,00, seriam viabilizados 237,4 mil

cia da alocação dos recursos e afugentando agentes finan-

créditos/ano, promovendo melhorias, portanto, em cerca

ceiros privados.

de 237 mil moradias anualmente.
A proposta apresentada altera profundamente a lógica
Esta destinação, permite manter a mesma taxa de juros dos

atual. A sistemática proposta permite que os AFs aloquem

empréstimos aos AFs, cobrada pelo FGTS no ProCotista de

crédito conforme as dinâmicas de oferta e demanda, ao

6%+TR, mantendo o equilíbrio de receitas para o Fundo.

passo que os leilões, baseados em dotações regionais atreladas a incentivos, estimulam uma maior participação das
regiões N e NE na distribuição do crédito. O chamamento

A proposta deste item somada ao piloto com o BNDES

de propostas para as dotações regionais permite, ainda,

permitirá alcançar cerca de 630 mil melhorias habi-

que cada agente se posicione conforme seu interesse e

tacionais até 2022.

capacidade para operar cada região do país, permitindo a
adesão de novos agentes e uma calibragem ótima dos incentivos a serem efetivamente concedidos.

O item 2.1.1.3 desta proposta diz respeito à sistemática do
CCFGTS de distribuir a dotação orçamentária para habi-

Por fim, embora o critério de hierarquização regulamen-

tação por estado. Além de ancorada em critérios passíveis

tado – que privilegia os proponentes ao crédito que apre-

de questionamentos, conforme discutido no , não tem o

sentem maior participação de recursos próprios em re-

condão de materializar essa distribuição na prática. A dis-

lação ao valor de venda ou investimento (item d, art. 5º da

tribuição efetiva dos financiamentos do FGTS entre as re-

IN 43/2019) – atenda, a princípio, a lógica de preservar os

giões do país ocorre a despeito da alocação orçamentária.

subsídios de complemento, na prática sua aplicação não
tem como ser aferida pelo Agente Operador. Ademais, tem

A distribuição efetiva dos recursos do FGTS é histórica e

como efeito colateral a priorização de mutuários com maior

crescentemente concentrada nas Regiões Sul e Sudeste,

poupança prévia, privilegiando, indiretamente, os mutuá-

ao passo que a Região Norte tem participação muito bai-

rios de regiões mais ricas do Sul e Sudeste.
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2.1.3. Desafios para a consolidação desta proposta

» Sua criação ocorreu em um contexto totalmente

175

diverso do atual, quando o FGTS não distribuía
Os desafios para consolidação desta proposta recaem, notoriamente,

resultado (lucro) para o cotista e quando a remu-

na aprovação no âmbito do CCFGTS. Por ser um órgão colegiado, com

neração paga aos depósitos do Fundo era franca-

representações diversas de segmentos patronais e de empregadores,

mente inferior à taxa Selic;

é natural que abrigue diferente visões e que estas suscitem contestações. Não obstante, elencamos aqui algumas possíveis preocupações/
contestações que podem surgir e seus possíveis endereçamentos:

» Hoje o cotista aufere um rendimento fixado em
3%, enquanto a Selic está em 2,25% acrescido da
distribuição de lucro e isento de tributação;
» O cotista tem direito a novas modalidades de sa-

■ A redução do atendimento da Faixa 3 compromete a rentabilidade da carteira de empréstimos e a manutenção da margem

que, incluso o saque-aniversário;
» A focalização em rendas mais baixas prioriza o

mínima do Fundo:

cotista de baixa renda em linha com a função

» A política de investimentos financeiros do fundo (carteira

social do Fundo.

TVM) deve passar a estabelecer meta de rentabilidade balizada pelo mercado;
» Mudanças na estratégia da política de investimentos financeiros do FGTS podem fazer essa compensação

175

;

2.1.4. Enquadramento
dentro do ordenamento
jurídico-institucional brasileiro

» Deve ser contratada consultoria/gestão especializada conforme prevê o Art. 5º da Lei 13.932/2019

176

.

A princípio não há óbice para enquadramento desta proposta no ordenamento jurídico-institucional, bastando a

■ A ampliação do financiamento de imóveis usados concorre com

sua aprovação pelo Conselho Curador do FGTS e sua ma-

o financiamento de imóveis novos que impulsionam a constru-

terialização em Resoluções desse Conselho e Instruções

ção e geram emprego, retroalimentando o Fundo:

Normativas do próprio MDR.

» A participação de imóveis usados está hoje muito baixa e é
sabido que o mercado secundário de imóveis contribui para a

A operação piloto com o BNDES deve requerer uma nova

viabilização do mercado primário;

Resolução do Conselho, ajustando o dispositivo da Reso-

» A função social do FGTS está relacionada à provisão de habi-

lução 577/2008 que dispõe sobre a operação original de

tação popular, não necessariamente à produção de imóveis.

aquisição de debêntures simples do BNDES. A referida Resolução CCFGTS nº 577/2008 estabeleceu autorização ex-
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■ O ProCotista é um direito do cotista do FGTS, foi instituído em

cepcional para aquisição de debêntures simples do BNDES

2008 no intuito de estabelecer um privilégio, uma espécie de

(ou suas subsidiárias), emitidas especialmente para aqui-

compensação para o cotista do Fundo:

sição pelo Fundo, até o limite de R$ 7 bilhões (Art. 53-A).
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Por exemplo, substituindo
investimentos em títulos
públicos e outros por
debêntures de infraestrutura.

§ 2º O Conselho Curador poderá
ser assistido regularmente
por pessoas naturais ou
jurídicas especializadas em
planejamento, em gestão de
investimentos, em avaliação
de programas e políticas, em
tecnologia da informação ou em
qualquer outra especialização
julgada necessária para
subsidiá-lo no exercício
de suas atribuições, e as
despesas decorrentes ficarão
a cargo do FGTS, observado o
disposto no § 3º deste artigo.
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Determinava, ainda, que as debêntures deveriam estar vinculadas
a projetos ou conjunto de projetos financiados pelo BNDES. Operação realizada em out/2008 e que resulta no atual saldo.

■ Ampliar o aproveitamento do funding SBPE de modo
mais estratégico e complementar ao FGTS;
■ Garantir que o acesso ao FGTS pelos bancos públicos
não constitua mecanismo de distorção de mercado.

Posteriormente, em 2015, a Resolução CCFGTS nº 775, renovou
autorização de aquisição de debêntures simples do BNDES ou de
suas subsidiárias, emitidas especialmente para sua aquisição, até
o limite de R$ 10 bilhões, sempre vinculadas a projetos ou conjunto
de projetos financiados pelo BNDES, em empreendimentos novos

2.2. Aprimorar a eficiência e
assertividade da alocação dos
subsídios no FGTS

ou obras em andamento. Esta operação, porém, não foi concluída.

2.2.1. Descrição sintética da proposta
Vale ressaltar que a edição da Lei 13.932/2019 deu nova redação
ao Art. 9º da Lei 8036/90:

Esta proposta compreende as seguintes ações no âmbito
da política de subsídios:

■ As aplicações com recursos do FGTS serão realizadas exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador
do FGTS.

■ Realizar estudo específico sobre a atual concessão do
subsídio de complemento no FGTS, de modo a subsidiar a sua (re)calibragem, ajustando possíveis distor-

A Lei 8036 até então vigente determinava que as aplicações dos re-

ções de equidade e entre regiões e linhas de atendi-

cursos do FGTS estivessem restritas aos entes do SFH e pelos agen-

mento. Deve incluir ainda, se necessário, redução dos

tes financeiros credenciados pelo Banco Central como agentes.

degraus entre subfaixas de renda;
■ Realizar estudo específico para verificar a adequação

2.1.5. Diretrizes contempladas

dos atuais patamares de subsídios de complemento
para imóveis novos, promovendo a redução sempre

■ Recalibrar os limites de atendimento do FGTS, no sentido

que necessário e, ao mesmo tempo, incluir subsídios

da redução desses limites, considerando – os segmentos

de complemento para imóveis usados para as faixas

de renda efetivamente já atendidos pelo SBPE; coberturas e

de renda acima de R$ 1,8 mil;

variações regionais nesse atendimento;
■ Prospectar, junto à CAIXA, CCFGTS e Banco Central a possi-

■ Descontinuar o subsídio de equilíbrio e reduzir os
spreads cobrados pelo FGTS. Se mantido, o subsídio

bilidade de expandir a destinação do funding SFH para as

de equilíbrio deve ser alterado para pagamento no

linhas de melhorias e materiais, para microfinanceiras, de

fluxo financeiro da operação;

modo a reduzir os custos de crédito dessas linhas, contribuindo para a modelagem de programas de melhorias;

■ Estabelecer periodicidade para revisão dos subsídios
e os parâmetros para ancorar a revisão;
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■ Vincular a calibragem dos subsídios de complemento
a parâmetros de localização intraurbana;
■ Associar a concessão de subsídios, em nível local,

Calibrar subsídios, de fato, não é tarefa trivial, porquanto imprecisões na calibragem podem acarretar degraus, regressividade, falta
de equidade e perda de eficiência. As análises tecidas não permi-

à utilização de instrumentos de políticas fundiárias

tiram já traçar hipóteses, observações preliminares que requerem

e urbanas; e

ratificação e aprofundamento, a partir dos microdados de subsídios

■ Tornar a simulação do subsídio disponível no

e incluindo dados das famílias beneficiárias. Por isso, as primeiras

sítio do FGTS, bem como a sistematização do seu

recomendações aqui compreendem novos estudos que possam

regramento, favorecendo o planejamento das

aprofundar as análises e inferências aqui realizadas, de modo a ve-

famílias, reduzindo a assimetria de informação e

rificar a assertividade da atual calibragem e, conforme indicado,

ampliando a transparência.

realizar os devidos ajustes.

Por fim, recomenda-se que os princípios que norteiam as

Hoje, conforme analisado nos e, o imóvel usado pouco se concretiza

recomendações aqui apresentadas sejam também utiliza-

como opção de compra para as famílias de baixa renda, em função

dos na composição da política de subsídios que abrangerá

dos baixos níveis de orçamentos para financiamento e ausência de

os diversos programas em fase de modelagem, para fins de

subsídios de complemento. A inclusão de subsídios para imóveis

coerência de política e para evitar distorções de equidade.

usados é, portanto, fundamental, juntamente com a proposta de
ampliação da dotação orçamentária para financiamento desses
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2.2.2. Razões e justificativas da
importância de sua implementação

imóveis, com vistas a dinamizar o mercado secundário de moradias

Evidência anedótica extraída das entrevistas realizadas no

O estabelecimento da periodicidade de ajustes é necessário em

âmbito deste projeto indica que há excesso de subsídios, os

função das dinâmicas dos setores e segmentos envolvidos em uma

quais são apropriados pelo setor produtivo. Adicionalmen-

política de subsídio eficiente. É fundamental estabelecer os parâ-

te, as análises, realizadas no presente caderno, permitem

metros que orientam essa revisão, os quais, não necessariamente,

inferir que os subsídios podem ser ampliados e distribuí-

resultam em reajuste de preços. A título de exemplo, os avanços de

dos com melhor eficácia via sua recalibragem, com o obje-

processo construtivo obtidos, sobretudo pelas grandes construto-

tivo de otimizar os orçamentos definidos. A perspectiva de

ras e incorporadoras, graças aos volumes investidos desde 2009

redução dos orçamentos de descontos no âmbito do FGTS

no PMCMV, sugerem a redução dos subsídios em alguns mercados.

nos segmentos de baixa renda.

(orçamento 2020/2023) e a recente interrupção da complementação de recursos pelo OGU sinalizam, também, a

A vinculação de parâmetros de subsídio à localização intraurbana

importância de contar-se com uma calibragem mais as-

é um caminho importante de aprimoramento da política de subsí-

sertiva e eficiente.

dios, a exemplo dos “Contornos” introduzidos no México

177

.
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Os PCU resultam da aplicação
de metodologias geoespaciais
a partir de fontes oficiais
como o Instituto Nacional
de Estatística e Geografia, a
Secretaria de Desenvolvimento
Social e o Conselho Nacional
de População. Classificamse em três âmbitos ou
contornos:U1 (intraurbanos): são zonas urbanas
consolidadas, com acesso
a emprego, equipamento
e serviços urbanos;U2
(primeiro contorno): zonas
em processo de consolidação,
com infraestrutura e serviços
urbanos de água e drenagem
superior a 75%;U3 (segundo
contorno): zonas contíguas
à área urbana, num buffer
(cinto periférico à área
urbana) definido de acordo
com o tamanho da cidade).
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Até R$ 1.908,00; acima de R$
1.908,00 até R$ 2.862,00; e acima
de R$ 2.862,00 até R$ 5.724,00.
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Onde existem critérios para a avaliação da moradia para a qual uma

Os custos de transporte não são pouco representativos,

família beneficiária pode usar um subsídio habitação, incluindo:

sobretudo para as famílias de menor renda. Segundo a
POF 2017/2018, para as 3 primeiras faixas de renda

■ Elementos básicos de qualidade e ambiente: Não se localize
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,

os custos com transporte consomem 9,5%, 11,3% e 14,2%,

em áreas de risco, dentro de áreas autorizadas por planos de

respectivamente. O aumento do comprometimento con-

desenvolvimento urbano;

forme aumenta a faixa de renda se deve ao maior uso de

■ Localização adequada, com proximidade de equipamentos

veículo próprio como alternativa de transporte. Ou seja,

e serviços: Centros de saúde, escolas, lojas, vias de acesso e

uma família que a princípio pode não se enquadrar nas

transporte público, centros recreativos e esportivos etc.;

estimativas de ônus excessivo com a habitação, pode

■ Ecotecnologias para uso eficiente de energia, redução do
consumo de água, gestão de resíduos sólidos etc.;
■ Reforço da coesão social.

incorrer em despesas de transporte bem mais elevadas,
comprometendo, ao final, sua capacidade de realizar
outros consumos essenciais, tais como alimentação e
saúde, resultando em uma condição social de preca-

Dessa forma, o subsídio permite que famílias de baixa renda aces-

riedade equivalente.

sem moradias decentes, promovendo cidades mais compactas,
com maior densidade populacional e atividade econômica, orien-

Ademais, subsídios específicos de localização impactam

tando o desenvolvimento por meio de políticas públicas, financia-

positivamente o colateral do crédito, estimulando inves-

mento e apoio à habitação; tal que:

timento produtivo e a oferta de crédito, favorecendo a
ocupação em áreas selecionadas, por exemplo, para pro-

■ O crescimento de áreas urbanas em direção a áreas inadequadas é inibido;

gramas de renovação urbana, em corredores de ônibus
onde a mobilidade é favorecida, em vazios urbanos etc.

■ Promove habitação sustentável nas dimensões econômica,

Nesse aspecto se articula com a última recomendação,

ambiental e social, buscando, em particular, a localização

que trata da vinculação dos subsídios com instrumentos

apropriada dos empreendimentos habitacionais;

de políticas fundiárias e urbanas, em nível local.

■ Consolida uma política unificada e consistente de uso da terra,
desenvolvimento urbano regional e habitação.

A vinculação da concessão de subsídios, em algum nível, à utilização de instrumentos de política urbana,

A localização periférica tem sido frequente no PMCMV, sobretudo

previstos no Estatuto das Cidades, é outro caminho a

na Faixa 1, a despeito de demandar maiores investimentos públicos

ser prospectado. Esses instrumentos podem arrefecer

em infraestrutura e equipamentos públicos, e, do ponto de vista da

a inflação de preço de terrenos e melhor organizar a

família, elevar os custos com transporte, inclusive comprometendo

construção do espaço urbano, também contribuindo

a capacidade de pagamento da moradia, seja com aluguel ou pres-

para uma alocação mais eficiente dos recursos aloca-

tação de financiamento.

dos em subsídios.
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A última recomendação diz respeito à transparência e à
redução da assimetria de informação, componentes tam-

2.2.3. Desafios para a consolidação
desta proposta

bém fundamentais em uma política de subsídio. Conforme analisado no referido, a atual grade de subsídios além

Subsídios naturalmente geram incentivos que são apro-

de extremamente intrincada, não permite às famílias o

priados por setores e segmentos e qualquer alteração em

conhecimento, de antemão, do nível de subsídio que con-

sua lógica tende a promover mudanças nesses incentivos,

seguem auferir para que possam fazer seu planejamento

suscitando resistências. Enfrentar essas questões faz parte

financeiro. Este conhecimento hoje somente é obtido por

dos processos de calibragem e reforçam a recomendação

meio de consultas a empreendimentos no mercado. O Sis-

para um estudo profundo, que embase tecnicamente as al-

tema de Registro de Oferta e Demanda (SROD) pode incor-

terações propostas.

porar informações para atender esta consulta, por meio de
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um sistema de pontuação conforme descrito no capítulo

O aumento dos subsídios para imóveis usados pode enfren-

2 do caderno de “Propostas sobre Sistema de Registro

tar oposição, em função da lógica comumente empregada:

da Demanda e Seleção de Beneficiários”, onde diferentes

como os subsídios são gerados com recursos do próprio

esquemas de pontuação podem ser configurados e opera-

FGTS, devem estimular a produção de imóveis novos, gerado-

dos de acordo com a modalidade habitacional, ou seja, um

res de empregos e, por sua vez, de arrecadação para o Fundo.

esquema de pontuação para novas moradias, outro para

Essa lógica relega a um status secundário o princípio social

autoprodução, outro para melhorias, outro para aluguel

fundante do FGTS como fonte de financiamento para habi-

etc. Em cada um desses esquemas, o conjunto de variáveis

tação popular. Ademais, desconsidera que o dinamismo do

é definido de acordo com as características da modali-

mercado secundário de imóveis (usados) é necessário para o

dade e uma pontuação é atribuída a cada variável. Sendo

desenvolvimento do mercado de novos. A retomada da parti-

configurável, pode até haver vários programas de habita-

cipação do OGU pontualmente nesses subsídios para usados,

ção no sistema para a mesma modalidade, mas com crité-

somente no complemento, pode contribuir para o equacio-

rios diferentes.

namento desta proposta.

Da mesma forma, o subsídio também pode ser asserti-

Por fim, a recomendação para vinculação dos subsídios à

vo, dependendo das características do beneficiário, não

utilização de instrumentos de políticas fundiárias e urbanas

apenas com base em sua renda, mas também atribui uma

enfrenta o desafio da grande complexidade que encerra.

pontuação de acordo com as variáveis socioeconômicas.

Não obstante, a complexidade não deve ser impeditiva para

O propõe protótipos de pontuação de demanda. (Anexo 3

que seja perseguida. Um planejamento compreensivo e cui-

– Protótipos de pontuação demanda, presente no cader-

dadoso, incremental, tanto no sentido da eleição da área/

no de “Propostas sobre Sistema de Registro da Demanda

região de aplicação quanto no aspecto dos instrumentos

e Seleção de Beneficiários”)

incorporados, pode ser o caminho.
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Esses avanços incluem a
formalização de pequenos
empreiteiros de serviços
especializados, a introdução de
novas tecnologias e processos
construtivos, notadamente
no segmento popular.
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2.2.4. Enquadramento dentro do nosso
ordenamento jurídico-institucional

O SCH, assegura a primeira perda para a entidade financeira de
até 20% do saldo do crédito (veja Figura 25), quando a operação
fica inadimplente e os esforços de cobrança são infrutíferos, re-

Não há óbice para o enquadramento desta proposta do ponto de

sultando na realização da garantia real. Neste caso se tramita o

vista jurídico-institucional. Sua implementação se dá no âmbito

processo de indenização securitária entre as Instituições Finan-

das Resoluções do CCFGTS e Instruções Normativas do MDR.

ceiras (IF) e a seguradora, que providencia a indenização do SCH
pactuado em contrato.

2.2.5. Diretrizes contempladas
■ Revisar a atual grade de descontos e analisar a calibragem dos subsídios acoplados ao financiamento do FGTS,
considerando: os avanços de produção obtidos pelo setor
de construção nessa década de PMCMV, com impacto na
redução dos custos
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; a possibilidade de atrelar subsí-

dios à localização conforme centralidades do perímetro
urbano; variações regionais e critérios de renda per capita,
entre outros;

FIGURA 25: Estrutura de crédito e risco

COMPRA DE UMA CASA COM UMA ENTRADA
DE 10% E UMA COBERTURA DO SCH DE 20%

Entrada pela família = 10%
Risco seguradora = 20%

■ Estabelecer a frequência e os parâmetros de revisão
desta grade.

2.3. Seguro de Crédito Habitacional (SCH)
2.3.1. Descrição sintética da proposta

O SCH pode funcionar com qualquer sistema
de amortização e plano de reajustamento da dívida

Esta proposta visa a estruturação de um instrumento financeiro
que reduz o risco de crédito, diante da eventualidade de inadim-

Para ativar o pagamento do seguro, nas operações garantidas por

plemento do mutuário junto à entidade financeira que lhe con-

alienação fiduciária de bem imóvel, quando o crédito se tornou

cedeu um crédito habitacional para a compra de uma unidade

inadimplente, foram adotadas as medidas de execução extrajudi-

habitacional (Seguro de Crédito Habitacional – SCH), distinguin-

cial, a propriedade foi consolidada em nome do credor fiduciário,

do-se estes seguros dos relativos a outros tipos de sinistros deri-

realizaram-se os dois leilões previstos legalmente, o imóvel não

vados de morte do devedor ou dos danos à propriedade.

foi vendido e restou arrematado pelo credor fiduciário.
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A seguradora paga a diferença, até a percentagem do SCH que se

■ O acesso ao seguro não muda as relações entre a

contratou. O valor das operações em qualquer dos casos deve ser

entidade financeira e seu mutuário, as regras de

autorizado pela seguradora.

cobrança e recuperação do crédito, em caso de
inadimplência, se mantêm idênticas;

2.3.1.1. O SCH sustenta-se nas seguintes
características gerais

■ O seguro entra no cálculo do Loan To Value
(LTV) como sendo um aporte externo que vem
se somar à entrada da família. Por exemplo, se

■ Fontes de Recursos:
» aporte inicial de recursos pela União, via financiamento

a Unidade Habitacional custa R$ 100.000,00,
sendo que a cobertura securitária corresponda

BID; por meio da constituição de Patrimônio de Afetação

a 20% do crédito, a entrada da família pode

em veículo adequado, o que proporcionará colchão de

ser reduzida, ao invés de corresponder a R$

liquidez destinado ao equilíbrio atuarial e à sustentabili-

30.000,00, equivalerá a R$ 10.000,00 (10%),

dade econômico-financeira da operação;
» aportes complementares derivados de comissão paga
pelas instituições financeiras contratantes do SCH, o
resultado dos rendimentos obtidos com a aplicação das
disponibilidades financeiras, associados aos recursos
provenientes da recuperação de créditos objeto de indenização com recursos do SCH; e
• modelo de negócio centrado em princípios de auto
sustentabilidade, construída com as arrecadações geradas pelos prêmios/comissão que cobra.
» aportes de outras fontes de recursos estabelecidos no
seu regulamento (para atender segmentos ou regiões

mantendo-se, nesse desenho, o LTV de 70%;
■ Público-alvo com renda familiar de até 5
Salários-Mínimos;
■ Podem ocorrer 3 cenários para ativar-se o
pagamento do seguro:
I. substituição de devedor, na hipótese em que o
novo devedor assume valor menor do que o do
saldo devedor;
II. dação em pagamento, quando o valor recebido
pela Instituição Financeira em dação em
pagamento for menor que o do saldo devedor;
III. nas operações garantidas por alienação

particulares, poderão se somar recursos de estados,

fiduciária de bem imóvel, quando o crédito

Municípios, ONGs ou Ministérios, que possuem políticas

fica inadimplente, adotaram-se as medidas

habitacionais específicas).

de execução extrajudicial, a propriedade foi
consolidada em nome do credor fiduciário,
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■ O SCH não é um produto obrigatório senão uma opção e

realizaram-se os dois leilões previstos

pode funcionar com qualquer Sistema de Amortização e

legalmente, o imóvel não foi vendido e restou

Plano de Reajustamento da Dívida;

arrematado pelo credor fiduciário;

■ O seguro se aplica precipuamente a créditos imobiliários,

IV. Nos casos dos incisos “I” e “II”, a seguradora

nãos se estendendo a operações de microcréditos de

paga a diferença apurada em relação ao saldo

melhoria, por exemplo, em razão dessa modalidade não

devedor, limitado ao percentual de cobertura do

contar com colateral;

SCH pactuado em contrato, sendo que no caso

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

do inciso “III” a indenização corresponde ao
percentual de cobertura pactuado em contrato.

2.3.2. Razões e justificativas da
importância de sua implementação

O valor das operações em qualquer dos casos
deve ser autorizado pela seguradora.

A estruturação do SCH objetiva:

■ Custo do SCH:
» varia dependendo das características da
concessão e do prazo do crédito;
» costuma oscilar entre 25 e 50 pontos base

■ Ampliar a oferta de créditos de bancos comerciais em HIS, e assim
expandir este mercado;
■ Efeitos Diretos: ampliação do acesso ao crédito (affordability), via

anuais (0.25% a 0.50%, incidente sobre o

redução da taxa de juros e ampliação da quota de financiamento,

valor do saldo devedor);

associado a forte atratividade para os concessores de crédito operarem

» se pago, no início, à vista, estima-se
contribuição em torno de 3% a 5% do valor
do crédito.

nesse mercado, em função do componente mitigador de risco de crédito,
benefícios em capital regulatório e reservas;
■ Estratégia de Política Habitacional: Implantar, inicialmente, o SCH, com
aporte de recursos subsidiados, para atender exclusivamente operações

■ Calibragem: o valor do prêmio ao SCH
pelas IFS e sua periodicidade, bem como o
percentual de cobertura dos créditos das IFs,
de sorte a manter sua atratividade para os
mutuários, IFs e sustentabilidade do SCH,

de financiamento para habitação de interesse social (até 5 SM);
■ Benefícios para os mutuários:
» Facilita o acesso à aquisição de uma unidade habitacional,
requerendo uma entrada menor;
» Permite reduzir a taxa de juros do financiamento habitacional,

deverão ser objeto de precificação para o

inclusive incentivando competição de preços entre as Instituições

mercado brasileiro, considerando-se:

Financeiras / Preço mais competitivo.

» cálculo estatístico atuarial envolvendo:
amplitude da cobertura, momento da
concessão do SCH, volume das operações,
histórico de perda dessas carteiras,
restrições à cobertura, dentre outros;
» extensão do colchão de liquidez gerado
pelo aporte inicial de recursos;
» custos de manutenção e administração
do SCH.

■ Benefícios para as IF:
» Expande, de maneira responsável, o mercado de empréstimos com
ampliação do LTV;
» Produto diferenciado, com características inovadoras,
proporcionando melhor serviço ao mutuário, com reflexos na sua
fidelização;
» Confere mais robustez à carteira de crédito, que será monitorada
duplamente (pela IF e pela Seguradora);
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» Permite obter benefícios em capital regulatório e reservas:
• No Brasil (Acordo de Basileia III), em caso de
financiamento habitacional com garantia em alienação

■ Promove a participação de investidores através de
securitizações; e
■ Diante de um cenário de valorização patrimonial do SCH,

fiduciária de bem imóvel, com LTV de até 80%, o

o modelo operacional possibilitará sua transferência

requerimento de reserva de capital é de 3,18% do valor

para o mercado financeiro (bancos, seguradoras, fundos

do financiamento;

de investimento etc.), via cessão onerosa ou controle

• um financiamento habitacional com garantia em

acionário pela aquisição de cotas, bem como, em cenário

alienação fiduciária de bem imóvel, mas com LVT

oposto, promover-se a dissolução do SCH, condicionada

superior a 80% e até 90%, o requerimento

à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos.

de reserva de capital é de 9,09% do valor
do financiamento;
• Isso permite diminuir a exposição ao risco da Institui-

2.3.3. Enquadramento dentro do ordenamento
jurídico-institucional brasileiro

ção Financeira, e se o LTV passar a ser inferior a 80%,
em função do SCH, tem-se com resultado a redução das

Tendo em vista que o SCH conta com recursos da União, sua

suas obrigações de reserva de capital, ou seja, terá mais

instituição deverá ser feita por meio de Medida Provisória ou de

recursos disponíveis para oferecer outros créditos.

Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, sendo que aludi-

» Permite criar condições favoráveis para a carteira fazer

do Diploma Legal deverá estabelecer, dentre outros dispositivos:

frente ao risco de crédito e enfrentar em melhores condições eventual risco sistêmico, em razão de contar com este

■ Estruturação do SCH;

forte mitigador de risco de crédito, administrado por uma

■ Aporte inicial e único de recursos pela União/MDR; e

Cia. Seguradora;

■ Estabelecer a gestão do SCH pelo MDR/SNH e suas com-

» Outorga uma maior certeza do fluxo de recebíveis, melhor

petências, bem como demais parâmetros relevantes do

qualificando esses créditos para o mercado de securitiza-

SCH: estruturação jurídica, Gestor/Administrador, regras

ção de recebíveis.

operativas, entidades participantes etc.

■ Benefícios para os Reguladores / Política de habitação:

2.3.4. Impacto fiscal

» Convergência com a regulação de Basileia, em termos
econômicos e de capital;
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Aporte inicial e único de recursos pela União, por constitui-

» Melhora a acessibilidade à HIS;

ção de Patrimônio de Afetação, que proporcionará colchão de

» Facilita o objetivo de promover a aquisição da moradia; e

liquidez destinado ao equilíbrio atuarial e à sustentabilidade

» Atua como um segundo olhar: a concessão do crédito é

econômico-financeira da operação. Que pode vir como capi-

mais disciplinada.

tal inicial de uma linha de financiamento do BID.
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As seguradoras “monoline”
originaram-se no mercado
financeiro dos Estados Unidos.
São seguradoras que operam em
uma única linha de negócios, ou
seja, só podem fornecer serviços
de seguro para um determinado
tipo de crédito; neste caso,
seria crédito habitacional.
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O Patrimônio do SCH será constituído, também pelo comissão das insti-

2.3.6. Viabilidade legal

tuições financeiras contratantes do SCH, os rendimentos obtidos com a
aplicação das disponibilidades financeiras, os recursos provenientes da

Devido à natureza e potencialidade de cobertura do SCH,

recuperação de créditos honradas com recursos do SCH e outras fontes

dentro do seguro de danos, previsto pela legislação brasi-

de recursos estabelecidos no seu regulamento (para atender segmentos

leira, é necessário criar um ramo de seguro independen-

ou regiões particulares, poderão se somar aos recursos do SCH, recursos

te e “monoline“
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:

de estados, Municípios, ONGs ou Ministérios, que possuem políticas habitacionais específicas).

■ Onde as seguradoras que o oferecem não poderão
operar nenhum outro tipo de seguro, com a inten-

A estruturação jurídica do SCH implicará em direitos e obrigações pró-

ção de proteger os assegurados de outros ramos

prias, pelas quais responderá com seu patrimônio apenas, ou seja, não

contra o risco de insolvência das seguradoras que

contará com qualquer tipo de garantia ou aval por parte do setor público e
responderá por suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio.

operam o aludido seguro de crédito habitacional;
■ Evitar que os prêmios do SCH subsidiem outros
ramos de seguro, em épocas em que as solicitações
do SCH sejam escassas;

2.3.5. Diretrizes contempladas

■ Como qualquer outra companhia de seguros,
elas devem cumprir requisitos regulamentares,

A instituição do SCH, nos moldes propostos, permitirá que se alcancem as

entre outros:

seguintes diretrizes:

» constituição de capital mínimo e de garantia;
» reservas técnicas e regime de investimento das

RECOMENDAÇÕES:
■ Prospectar junto aos Agentes Financeiros, notadamente a
CAIXA, inclusive com base na experiência internacional,

reservas técnicas;
» registro de bases técnicas e documentação
contratual;

ferramentas, métodos e enaltecedores de crédito para

» poder ressegurar suas operações; e

inclusão dos segmentos informais;

» sistemas estatísticos e de contabilidade.

■ Prospectar, em parceria com o Banco Central, no âmbito de
sua Agenda, iniciativas governamentais que possam ser

As experiências anteriores na criação de ramos de se-

desenvolvidas para auxiliar as famílias de baixa renda e

guros podem ser tomadas como referência: a exemplo

do setor informal na contratação de crédito habitacional e

do tratamento jurídico atribuído ao seguro de crédito à

manutenção do endividamento total em nível sustentável;

exportação, constitui uma referência legal para a cria-

■ A viabilização da oferta de crédito a taxas de juros reduzidas é

ção de um tratamento único para o seguro de crédito

fundamental para a expansão do crédito downmarket. Quanto

habitacional, o qual, devido às suas características, re-

menor a taxa de juros, mais famílias podem ser incluídas.

quer uma regulamentação especial.
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2.3.7. Veículos adequados para abrigar e
operar o SCH

com os regulamentos e exigências do mercado), custos de
seguro no mercado, carteira potencial a ser segurada, percentuais de cobertura ou a ser oferecida, prêmios a serem

Para a implementação do SCH, dois cenários podem ser con-

cobrados pelo uso do SCH, bem como custos operacionais

siderados, sendo eles:

para tornar a companhia de seguros autossustentável. O
Patrimônio do SCH será constituído:

2.3.7.1. Cenário 1 – Criação de uma seguradora
para atuação exclusiva com o SCH (“monoline”)

» contribuição das instituições financeiras
contratantes do SCH;
» recursos provenientes da recuperação de

Para sua implementação é necessário realizar diversas atividades, entre outras:

créditos honrados com recursos do SCH;
» rendimentos obtidos;
» outras fontes de recursos estabelecidos no

■ Análise jurídico-institucional, para rever a legislação

seu regulamento.

de seguros brasileira e definir as emendas à legislação
para a inclusão de um ramo de seguros independente.
Essas mudanças podem ser realizadas por meio de uma

■ Análise econômico-financeira para desenvolver modelos de
análise da carteira de crédito habitacional (Credit Score).

Medida Provisória (MP) ou Projeto de Lei (PL). O tempo
necessário para sua implementação na legislação, es-

Estima-se que o investimento mínimo necessário para realizar

truturação, criação e start-up da companhia de seguros

as atividades acima mencionadas poderia ser próximo a R$ 15,6

também será avaliado;

milhões, o que inclui um capital mínimo (de acordo com a legisla-

■ Análise econômica-operacional, que define a estrutura
operacional da seguradora e as características do SCH;
■ Cálculos atuariais para determinar o valor inicial necessário para iniciar a companhia de seguros (de acordo
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ção de seguros vigente) para a incorporação da seguradora (este
montante deve ser aumentado de acordo com o cálculo atuarial que
é feito e que permite o financiamento da operação inicial e a criação
das reservas necessárias).
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Veja as estimativas de custo a seguir:
TABELA 6: Projeção de Custos para o desenvolvimento e implantação do SCH

(Cenário 1– Criação de uma Seguradora para Atuação Exclusiva com SCH)
SERVIÇOS/ATIVIDADES/MODELOS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SCH

ESTIMATIVAS CUSTOS
FINANCEIROS R$

ESTIMATIVAS CUSTOS
FINANCEIROS US$

Jurídico-Institucional (elaborar regulamentação,
MP ou PL, constituição do SCH)

R$120.000,00

USD 24.000,00

Econômico-Operacional (modelo de negócio
e operacionalização cobertura SCH)

R$120.000,00

USD 24.000,00

Cálculo Atuarial (sustentabilidade econômico-financeira
do SCH - capital semente, contribuição AF)

R$200.000,00

USD 40.000,00

Econômico-Financeira (modelo de Credit
Score - risco de crédito carteira de AF)

R$200.000,00

USD 40.000,00

Constituição (Capital inicial mínimo para constituição
de Seguradora para atuar com SCH) 51

R$15.000.000,00

USD 3.000.000,00

Custo Total

R$15.640.000,00

USD 3.128.000,00

2.3.7.2. Cenário 2 – Constituição de
um Patrimônio de Afetação (PA)
em Fundo Privado

■ Análise jurídico-institucional, que revisaria a legislação brasileira e
definiria as modificações necessárias para estabelecer um patrimônio de afetação em um fundo privado, exclusivamente para garantir
o risco de crédito da carteira de crédito habitacional. Estas mudan-

Enquanto o marco regulatório é estabelecido e a seguradora é criada e passe efetivamente a operar, pode ser criada uma estrutura própria para garantir o
risco de crédito da carteira de crédito habitacional,
por intermédio da constituição de um patrimônio
de afetação em um fundo privado.

ças podem ser realizadas por meio de uma Medida Provisória ou
Projeto de Lei;
■ Análise econômica operacional, que define a estrutura operacional
do fundo privado e a regulamentação dos ativos cedidos;
■ Cálculos atuariais para determinar o valor inicial necessário para
constituir o patrimônio, a carteira potencial a ser segurada, as
porcentagens de cobertura a serem oferecidas, os prêmios a serem

Como no cenário 1 anterior, as seguintes ativida-

cobrados pelo uso da garantia, assim como os custos operacionais

des teriam que ser desenvolvidas:

que permitirão que o fundo privado seja autossustentável;
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■ Análise econômico-financeira para desenvol-

Estima-se que o investimento mínimo necessário para realizar as atividades

ver modelos de análise da carteira de emprés-

acima poderia ser próximo a R$ 1,9 milhões, (este valor deveria ser aumen-

timos habitacionais (Credit Score); e

tado de acordo com o cálculo atuarial feito para determinar o valor inicial

■ Custos estimados de gestão e administração
dos ativos envolvidos.

necessário para constituir os ativos designados, procedimento- semelhante
ao que acontece com o capital inicial no caso da companhia de seguradora).
Veja as estimativas de custo deste cenário a seguir:

TABELA 7: Projeção de Custos para o desenvolvimento e implantação do SCH

(Cenário 2- Constituição de um Patrimônio de Afetação em Fundo Privado )
SERVIÇOS/ATIVIDADES/MODELOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO SCH

ESTIMATIVAS CUSTOS
FINANCEIROS R$

ESTIMATIVAS CUSTOS
FINANCEIROS US$

Jurídico-Institucional (elaborar regulamentação,
MP ou PL, constituição da Garantia)

R$120.000,00

USD 24.000,00

Econômico-Operacional (modelo de negócio e
operacionalização cobertura Garantia)

R$120.000,00

USD 24.000,00

Cálculo Atuarial (sustentabilidade econômicofinanceira - capital semente, contribuição AF)

R$200.000,00

USD 40.000,00

Econômico-Financeira (modelo de Credit
Score - risco de crédito carteira de AF)

R$200.000,00

USD 40.000,00

Gestão e Administração (implementar administração
do Patrimônio de Afetação da Garantia)

R$1.277.069,00

USD 255.413,80

Custo Total

R$1.917.069,00

USD 383.413,80

■ Fontes de recursos dos cenários
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2.4. Ampliar o Ecossistema
de Agentes

Em ambos os cenários, as estimativas de custo para realizar as atividades acima, bem como o capital inicial para a criação da companhia

2.4.1. Descrição sintética da proposta

seguradora e/ou a criação de um patrimônio de afetação, poderiam
ser financiados através de empréstimos de instituições multilaterais

Esta proposta compreende um conjunto de recomenda-

como o BID, que seriam reembolsados quando a companhia segura-

ções que pode favorecer a ampliação e diversificação do

dora ou o patrimônio de afetação se tornasse autossustentável.

ecossistema de agentes financeiros.
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São identificados agentes, com base no levantamento deste

Os agentes de 1ª linha identificados como mais adequados para

ecossistema constante apresentado no item 1.3 Ecossistema

atuar com microcréditos são as microfinanceiras e fintechs, dado

de agentes e conforme o segmento de atendimento – micro-

o seu perfil e diferenciais. No caso dessas empresas de base tec-

crédito, crédito para produção, crédito para aquisição confor-

nológica, o uso massivo de dados e inteligência artificial para a

me o segmento de renda e a localização geográfica, urbana ou

avaliação e gestão de riscos é diferencial fundamental para esse

rural – com um elenco preliminar de medidas, mas que deve

tipo de crédito, de pequeno volume, permitindo reduzir burocra-

ser aprofundado, ao longo dos próximos meses, junto a cada

cia e tempo de transação, com impacto positivo também sobre os

classe de agentes, de modo a lograr a ampliação pretendida.

custos. A experiência das microfinanceiras com o microcrédito
produtivo e sua penetração local são também diferenciais impor-

2.4.1.1. Microcrédito para melhorias
■ A atração dos agentes é obtida por uma composição

tantes. Parcerias podem ser estimuladas entre esses agentes.
Cooperativas de crédito e agentes privados captadores de poupan-

de fatores: um programa estrutura em nível federal +

ça SBPE podem e devem ser também prospectados, seja para atuar

funding SFH + estrutura em 2 pisos de agentes +

em 1ª ou 2ª linha neste modelo. No caso do funding SBPE, algum

Fundo Garantidor.

nível de incentivo regulatório pode ser requerido, no âmbito do
direcionamento, exigindo um alinhamento com o Banco Central.

O funding é questão central, tanto para expandir o volume das
operações, quanto para reduzir o atual custo do microcrédi-

Por fim, as COHABS, sobretudo para atuar no segmento mais sub-

to a ser concedido por intermédio desses agentes. As fontes

sidiado, com funding FDS, porque a capacidade de endividamento

do SFH – FGTS e SBPE – seguem como privilegiadas, dado o

e garantias exigidas seriam menores, e, portanto, mais viáveis para

baixo custo de captação. O item 2.1 inclusive, prevê dotação

essas Companhias.

orçamentária específica no âmbito do FGTS para microcrédito
para melhorias habitacionais.

A instituição de Garantia para operações de Melhorias Habitacionais (GMH) tende a favorecer a atração de todos esses agentes.

A estrutura pensada nesse caso compreende 2 pisos de agentes
financeiros: bancos de 2ª linha fazendo operações de repasse

Outros itens, que fazem parte dos temas transversais deste Projeto

aos agentes de 1a linha. Os bancos de 2ª linha podem ser a Cai-

de Cooperação e que podem contribuir para viabilizar e alavancar

xa, o BB e o BNDES. Pode incluir ainda outros bancos de desen-

essas operações de microcrédito, com potencial para contribuir

volvimento, tais como Banco da Amazônia (BASA) e Banco do

para a atração de agentes e recursos privados são:

Nordeste. O projeto piloto com o BNDES, recomendado item 2.1
, tem essa estrutura e serviria para avaliar a viabilidade e balizar
os critérios de implantação em maior escala.

■ a Assistência Técnica, como componente integrante das operações e como instância de controle de finalidade;
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■ a inclusão de ecotecnologias, constante da proposta

O momento é extremamente favorável à ampliação dos agentes

do Sistema de Sustentabilidade, que pode, inclusive,

financeiros que atendem a Faixa 3, rendas entre R$ 4 mil e R$ 7

viabilizar linhas de crédito verde (green bonds); e

mil, notadamente no âmbito do SBPE, em função das taxas de

■ a certificação e capacitação de mão-de-obra, constantes
da recomendação do Sistema de Certificação.

juros mais acessíveis e, ainda, como o crédito habitacional crescendo em importância junto aos bancos privados. Não obstante,
medidas de incentivo podem ser pensadas, tais como incentivos

2.4.1.2. Crédito para aquisição
de imóvel residencial

regulamentares no regramento do direcionamento, como por
exemplo o uso de fatores de multiplicação e a liberação de parcela do compulsório proporcional ao crédito concedido na faixa

O crédito para aquisição nos segmentos de baixa renda ainda

prioritária – rendas entre R$ 4 e R$ 7mil. Essas medidas preci-

se restringe majoritariamente aos bancos públicos, notada-

sam ser articuladas junto ao Banco Central.

mente a CAIXA e é preponderantemente urbano. A atração de
mais agentes deve ser segmentada, conforme explicitado a

O item 2.1 também contribui para essa ampliação ao reduzir a

seguir, por segmentos de renda, funding e regiões geográficas.

cobertura de atendimento do FGTS nessa Faixa.

■ FGTS e baixa renda (Faixas 1,5 e 2):
» Eliminação da alocação orçamentária por estado
(item 2.1 Revisar e recalibrar o atendimento habi-

A parceria com fintechs, atuando como correspondentes bancários, parece ser também um caminho, posto que agrega a capacidade de análise de risco dessas empresas de base tecnológica.

tacional do FGTS) + revisão do manual de fomento +
seguro de crédito (MI).

O compartilhamento de dados estatísticos a respeito da performance da carteira deste segmento – duration, inadimplência etc.

Para as Faixas 1,5 e 2, no âmbito do FGTS, os agentes ainda se res-

– por parte da CAIXA teria potencial significativo de contribuição

tringem basicamente à CAIXA e, com menor participação, o BB.

para os demais agentes que detém pouco conhecimento e experiência na operação do crédito habitacional para esse segmento.

O item 2.1 Revisar e recalibrar o atendimento habitacional

Essa questão deve ser aprofundada, seja por modelo de parceria,

do FGTS de eliminar as dotações orçamentárias por estado já

ou como serviço, mediante a cobrança de tarifa pela CAIXA.

endereça um dificultador para a participação de mais agen120

tes. A revisão do Manual de Fomento, visando sua simplifica-

O seguro de crédito (Mortgage Insurance) pode contribuir para a

ção é outro ponto fundamental para atrair mais agentes.

atração desses agentes para o atendimento das faixas 1,5, 2 e 3.

■ SBPE e renda moderada (Faixa 3):
» Incentivos regulamentares no âmbito do regramento

■ Regiões Geográficas – Norte e Nordeste
» Nova sistemática de contratação regional com diferen-

do direcionamento + redução da participação do FGTS

ciação do spread por leilão (item 2.1 Revisar e recalibrar

na Faixa 3 (item 2.1 Revisar e recalibrar o atendimen-

o atendimento habitacional do FGTS) + prospecção jun-

to habitacional do FGTS + seguro de crédito (MI).

to às cooperativas de crédito e COHABS.
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A atração de agentes para as Regiões proporcional-

2.4.1.3. Crédito para produção

mente menos atendidas – Nordeste e Norte – passa
pela arregimentação de incentivos que incluem a

Esta modalidade de crédito deve entrar em nova fase de ex-

recalibragem do spread, conforme recomendado no

pansão com a constituição da plataforma de recebíveis (Blo-

item 2.1. A proposta de chamamento para essas re-

ck), permitindo inclusive maior penetração geográfica pela

giões prioritárias com elevação de spread (leilão de

segurança que trará aos agentes financeiros. É importante o mo-

spread) deve contribuir para a ampliação dos agentes

nitoramento, por parte da SNH, da efetiva ampliação da cober-

e para um ambiente mais concorrencial.

tura geográfica da concessão de crédito a partir da implantação
do Block.

Uma solução customizada junto ao CCFGTS e CCFCVS para o caso das COHABS da Região Norte – Ro-

Dadas as peculiaridades do crédito para produção e, ainda, das

raima, Pará e Amazonas – poderia contribuir para a

dificuldades encontradas pelos bancos privados para operarem o

participação mais imediata desses agentes, somando

“financiamento na planta”, a recomendação é a criação de Grupo

aos esforços específicos para esta Região.

Técnico de Trabalho (GT) reunindo representantes dos principais
bancos e sistemas cooperativos de crédito (SICOOB e SICREDI),

As Cooperativas de Crédito aparecem novamente

com a coordenação da SNH e participação da consultoria do BID,

como agentes potenciais pois, embora ainda tenham

no âmbito deste acordo de cooperação, com o objetivo de definir as

maior cobertura e concentração nas Regiões Sul,

ações necessárias para a expansão pretendida.

Sudeste e Centro-Oeste, possuem sedes em todas as
UFs das Regiões Nordeste e Norte, exceto no Amapá,
além de mais de 9mil postos de atendimento presen-

2.4.2. Razões e justificativas da importância de
sua implementação

cial e eletrônico em todo o país.
Conforme demonstrado na análise constante do item 1.3 Ecossis■ Rural:
» Prospecção junto às Cooperativas de Crédito.

tema de agentes atuantes hoje no setor de crédito habitacional
está bastante concentrado em 5 grandes bancos e, notadamente,
na CAIXA.

Este é, sem dúvida, um segmento a ser desenvolvido
com as Cooperativas de crédito e o Banco do Brasil

A atual conjuntura – com o surgimento e expansão de novos agen-

que atuam tradicionalmente com o crédito rural e,

tes tais como microfinanceiras e fintechs, com o significativo cres-

consequentemente já detém forte presença e relacio-

cimento das cooperativas e sua entrada no segmento do crédito

namento no meio rural. A modelagem do programa

habitacional e a busca das COHABS pelo resgate desse papel – pode

de atendimento às zonas rurais deve contar com a

e deve ser aproveitada pela política habitacional, posto que é extre-

interlocução junto a esses agentes.

mamente benéfica, sobretudo para os segmentos de menor renda.
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O levantamento apresentado a respeito de cada classe des-

O crédito para aquisição é preponderante, no segmento de bai-

ses agentes sinaliza – a partir de seu perfil de competências

xa renda quase modalidade única. É também majoritariamen-

e diferenciais, da sua trajetória e possibilidades de atuação,

te urbano e lastreado pelo FGTS, embora no SBPE se observe

inclusive do ponto de vista regulamentar – a identificação dos

uma tendência downmarket, viabilizando o crédito para Faixa

agentes possivelmente adequados para atender a demandas

3 e, com menos frequência, segmentos superiores de renda da

e segmentos específicos do crédito habitacional para o con-

Faixa 2. Com lastro no FGTS, ele se dá tanto pelo desligamento

junto de programas e estratégias que está sendo modelado no

(repasse) de unidades cuja produção foi financiada (Apoio à

bojo da atual revisão da política habitacional e, gradualmente,

Produção), quanto pelo Carta de Crédito Individual (CCI) e Cré-

buscar a participação de um número maior de agentes, diver-

dito Associativo (CCA).

sificando o ecossistema, favorecendo a concorrência, a inovaO crédito para a produção voltada para os segmentos de HIS,

ção e a redução das taxas.

para empresas médias e pequenas, que não contam com capAs Regiões Norte e Nordeste, onde as rendas são menores e

tação no mercado de capitais, é significativamente concen-

os agentes, notadamente os mais capitalizados, menos nume-

trado na CAIXA. Como este crédito é normalmente atrelado

rosos/representados. A concentração bancária permite que

ao crédito PF – em geral 90% das unidades são desligadas ao

os bancos atuem preferencialmente nas regiões Sul, Sudeste,

longo da fase de construção – as iniciativas de ampliação dos

Centro-Oeste. Na época do BNH, as APEs e SCI, que trabalha-

agentes financeiros se entrelaçam com aquelas do crédito

vam regionalmente, tinham uma penetração mais distribuída

para aquisição. Os maiores entraves encontrados parecem es-

no território. Essas constituem, portanto, as Regiões onde a

tar mais relacionados à estrutura das empresas, sobretudo as

estrutura a ser pensada deve receber prioridade, reunindo

pequenas, para cumprir com os requisitos dos bancos, Caixa

estímulos, incentivos e a superação de entraves identificados,

inclusive. Há, com frequência, pequenos empreiteiros que ain-

sobretudo a Norte. Entre as COHABS mais estruturadas que

da atuam em alto grau de informalidade (falta de registro em

estariam aptas a retomar atuação como agentes financeiros,

carteira, não seguem obrigações e normas trabalhistas) e têm

nenhuma pertence às Regiões Norte ou Nordeste.

dificuldade em cumprir com as exigências dos bancos (GERIC/
Caixa): não estão preparados para controlar recebíveis, ver ín-
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No quesito renda, a POF mostra que famílias com renda de

dice de garantia, cumprir requisitos. Esses atuam em vazios

até 2 SM somam 39,1% das famílias na Região Norte e 39,4%

urbanos, frequentemente construindo casas em conjuntos

do Nordeste; enquanto não chegam a 20% no Sul, Sudeste

de poucas unidades. Por isso, não contraem crédito PJ. Cons-

181

troem aos poucos com recursos próprios e depois vendem

. Para as Faixas 1,5 e 2, a participação dos bancos privados

com financiamento de balcão. Iniciativas e requisitos claros e

ainda não se mostra muito viável, dada a possibilidade de

precisos dos financiadores, que fomentem a formalização des-

auferir rentabilidades mais elevadas em outras modalidades

sas pequenas empresas contribuiriam, sem dúvida, para um

de menor prazo.

maior acesso ao crédito para produção.

e Centro-Oeste - 14,8%, 16,4% e 17,6%, respectivamente
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Resumo feito pela autora,
baseado na apresentação da B3.
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As questões de processo do crédito PJ (Apoio a Produção) – rela-

de mercado utilizados. Em maio e junho já está em

tivas a mudanças de rito e de política de risco, timing de proces-

teste um piloto com adesão de incorporadoras, em

samento e desligamento das unidades, entre outras – que cons-

julho está previsto o início da operação em produção

tituem a maior queixa dos pequenos e médios incorporadores. A

com emissão de boletos e registro do ativo finan-

ampliação dos agentes, imprimindo um ambiente mais concor-

ceiro. Está pendente apenas a Resolução do Bacen

rencial, deve sem dúvida, contribuir para aprimoramentos.

regulamentando o registro dos recebíveis.

Um importante entrave para o crédito PJ em fase de superação
pelo próprio mercado constituía o controle de recebíveis por parte do banco que concedia o crédito para produção. Para endereçar

2.4.3. Desafios para a consolidação
desta proposta

essa questão está sendo constituída uma clearance, a Plataforma
Imobiliária para gestão de recebíveis (Sistema Block) na B3
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:

A ampliação dos agentes é um fenômeno que tende a ocorrer conforme as dinâmicas do próprio mercado. O estímulo

Esta Plataforma compreende um sistema de gestão de rece-

a essa ampliação, sobretudo em um mercado tão concen-

bíveis imobiliários que organiza e controla os pagamentos

trado como é o mercado de crédito habitacional brasileiro,

de parcelas, centralizando e padronizando a gestão de rece-

requer a arregimentação de incentivos adequados por meio

bíveis entre todas as IFs: aumenta a transparência do fluxo

de um planejamento de médio e longo prazo e com ações

dos recebíveis de imóveis vendidos na planta; monitora os

que se entrelaçam. Não é tarefa simples e imediata.

níveis de garantia das operações de financiamento de empreendimentos. As informações das incorporadoras serão

O desafio consiste justamente em arregimentar um con-

integradas com o sistema de registro de ativos financeiros

junto amplo de ações – referentes à segurança jurídica;

da B3, o NoMe (Novo Mercado, o mesmo dos demais instru-

incentivos regulamentares; subsídios para a constituição

mentos de securitização CRI, LH, LCI, LIG). Inclui, ainda, a

de demanda efetiva; seguro de crédito ou garantia, que

oferta de serviços de constituição de ônus e gravames sobre

mitiguem os riscos de recuperação de recursos de finan-

esses ativos financeiros oriundos dos recebíveis, conferindo

ciamento e diminuam adicionalmente as exigências de

garantia real aos recebíveis imobiliários, facilitando a di-

capital; entre tantos outros. Não são suficientes, portanto,

versificação dos credores. Além de maior segurança para os

ações isoladas.

bancos no financiamento à produção, este sistema permite
a redução da alocação de capital para crédito destinado

Não obstante o momento de baixas taxas de juros é extre-

a financiamento para produção de imóveis (Basiléia IV).

mamente propício para iniciar ações neste sentido e já fo-

Para o incorporador traz como vantagens a possibilidade

ram delineadas aqui algumas propostas para fomentar uma

de ofertar seus recebíveis mensurados pela Registradora,

maior diversificação dos agentes. Vale ressaltar que são pro-

dando maior credibilidade quanto à adimplência da car-

postas que não se esgotam e que exigem o monitoramento

teira, bem como a possibilidade de integração com os ERPs

do mercado e a interlocução constante com os agentes.
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Especificamente com respeito às COHABS, seria interessante buscar o

integrantes do SFH, conforme os demais critérios estabe-

equacionamento da dívida remanescente junto ao FGTS por meio dos

lecidos pelo CCFGTS. A Resolução CCFGTS nº 82/92, disci-

créditos FCVS. Vale ressaltar que essa medida é de interesse da União,

plina a constituição e a manutenção de credenciamento

na qualidade de garantidora, conforme estabelece o parágrafo 8º, Art.

de COHAB como agentes financeiros, para operar com re-

9º, da Lei 8.036/1990. Resta, ainda, como óbice para a reconstituição

cursos do FGTS, definindo, entre outros dispositivos que:

da maior parte desses agentes como Agentes Financeiros do FGTS,
sua capacidade de endividamento e constituição de garantias.

■ A área de atuação de COHAB e órgãos assemelhados
municipais e intermunicipais deve apresentar popu-

2.4.4. Enquadramento dentro do
ordenamento jurídico-institucional brasileiro

lação total mínima de 2 milhões de habitantes;
■ Acionistas/Controladores respondem solidariamente
pela dívida da entidade perante o Agente Operador do

O ordenamento varia conforme a fonte de funding.

FGTS, na forma da lei;
■ O Poder Público deverá deter, no mínimo, 51% do capital

■ No caso do FGTS:

integralizado da COHAB.

Enquanto a Lei 8036/90 estabelecia, em seu Art.9º, que as aplicações com recursos do FGTS poderiam ser realizadas diretamente

Já a Resolução CCFGTS 180/95, determina que, no caso de

pela Caixa, pelos demais órgãos integrantes do SFH e pelas entida-

agentes públicos, garantia adicional seja dada pela vincu-

des para esse fim credenciadas pelo Banco Central como agentes

lação das receitas dos Fundos de Participação dos estados

financeiros, a nova redação dada a este artigo pela Lei 13.932/2019

- FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (V

definiu que as aplicações com recursos do FGTS serão realizadas ex-

b). Estabelece, ainda, que serão considerados credenciados

clusivamente segundo critérios fixados pelo seu Conselho Curador.

como Agentes Financeiros as entidades que já integram o
SFH, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo
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Com essa mudança, passa para o CCFGTS a competência de esta-

Conselho Monetário Nacional, bem como os que vierem a

belecer critérios e condições para aplicação dos recursos do Fundo.

ser credenciados para esse fim, pelo Banco Central.

A atuação do BNDES como banco de 2ª linha deve requerer dis-

No caso do SBPE, a Resolução CMN 4676/2018 estabeleceu, em

positivo específico, por meio de Resolução do CCFGTS, em cará-

seu Art. 2º, os seguintes agentes captadores de poupança SBPE

ter abrangente, distinto do ajuste previsto no item 2.1, referente

e agentes financeiros - os bancos múltiplos com carteira de

à Resolução 577/2008 e ao Projeto Piloto sugerido.

crédito imobiliário, as caixas econômicas, as sociedades de crédito imobiliário e as associações de poupança e empréstimo.

Todos os agentes financeiros previstos para atuarem junto ao
FGTS, seja em 1ª ou 2ª linha, devem estar previstos em Resolução

Esta mesma Resolução, no Parágrafo Único do Art. 3º, incluiu

do Conselho.

como Agentes Financeiros do SFH as entidades fechadas
de previdência complementar, além daqueles já previstos

As COHABS já contam com regulamentação. A Resolução CCFGTS

no art. 8º da Lei nº 4.380/1964 - bancos múltiplos; bancos

nº 180 regulamenta o cre-denciamento dessas Cias como agentes

comerciais; caixas econômicas; sociedades de crédito imo-
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biliário; associações de poupança e empréstimo; companhias hipote-

interesse social no tecido urbano consolidado. Trata-se aqui de

cárias; órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive sociedades

uma proposta de recalibragem da atual grade de subsídios, não

de economia mista em que haja participação majoritária do poder

de adição de subsídios. A nova calibragem seria ancorada em

público; pelas fundações, cooperativas e outras formas associativas

pontuação produzida no âmbito do SROD a partir de critérios

para construção ou aquisição da casa própria sem finalidade de lucro;

definidos pela SNH, podendo abarcar:

caixas militares; entidades abertas de previdência complementar;
companhias securitizadoras de crédito imobiliário; e demais institui-

TABELA 8: Proposta de parâmetros de localização intraurbana para

ções financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

pontuação SROD

Diretrizes contempladas:
■ Ampliar a rede de agentes financeiros, diversificando o ecossistema e atraindo recursos privados;

DIMENSÃO

Itens básicos
exigidos

■ Destinar funding SFH para as linhas de melhorias e materiais,
para microfinanfceiras, de modo a reduzir os custos de crédito
dessas linhas, contribuindo para a modelagem de programas
de melhorias;
■ Auxiliar as famílias de baixa renda e do setor informal na contra-

Garantir que o acesso ao FGTS pelos bancos públicos não constitua
mecanismo de distorção de mercado.

2.5. Subsídio de localização intraurbana

FONTE INFO

Acesso à rede de
água e esgoto
Acesso à via pública
constituída

Mobilidade
Urbana

Proximidade de estações
de transporte público

Base de dados local
ou autodeclarada

Equipamentos
educacionais

Centros Educacionais

SROD (alimentado por
bases disponíveis)

Equipamentos
de Saúde

Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e Unidades
de Pronto Atendimento
médico (UPA)

SROD (alimentado por
bases disponíveis)

tação de crédito habitacional – expansão do crédito downmarket;
■ Ampliar o aproveitamento do funding SBPE.

PARÂMETROS

Centros de Assistência
Equipamentos de Social (CRAS)
SROD (alimentado por
Assistência Social Centros Especializados de bases disponíveis)
Assistência Social (CREAS)
Emprego

Densidade

A desenvolver

2.5.1. Descrição sintética da proposta
É salutar, no caso das metrópoles, adicionar critérios de pontuEsta proposta consiste em vincular a calibragem dos subsídios de

ação que favoreçam a ocupação de vazios urbanos, bem como o

complemento – hoje presentes nas linhas de financiamento FGTS e,

retrofit, em geral mais difícil de se viabilizar economicamente,

futuramente, com potencialidade de implementação do Programa

podendo, portanto, ser estimulado pelos subsídios extras. Áreas

Nacional de Locação Social (acesse o capítulo 2 do caderno “Propostas

selecionadas, indicadas pelos municípios, de forma vinculada

sobre Locação Social” para saber mais) a parâmetros de localização in-

com as políticas fundiária e urbana em nível local, podem tam-

traurbana, de modo a favorecer uma melhor inserção da habitação de

bém receber pontuação diferenciada. A título de exemplo:
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■ Perímetros objeto de requalificação,
operações urbanas;
■ Corredores de ônibus.

■ Contribui para cidades mais compactas e eficientes; e

183 Até R$ 1.908,00; acima de R$

1.908,00 até R$ 2.862,00; e acima
de R$ 2.862,00 até R$ 5.724,00.

■ Impactam positivamente o colateral
do crédito, estimulando a expansão
do crédito downmarket.

É possível incluir, ainda, um critério, seja
como pontuação ou exigência básica, conforme o tamanho do empreendimento re-

2.5.2. Razões e justificativas da importância de sua
implementação

lacionado ao contexto do próprio entorno,
privilegiando empreendimentos menores

Em toda a América Latina, não apenas no Brasil, programas habitacionais massi-

e/ou mistos (de renda e residencial/comer-

vos e subsidiados, destinados à baixa renda familiar, frequentemente produzem

cial). Aqui, embora se estenda um pouco o

processos de dispersão urbana e periferização. Políticas públicas de modo geral

conceito de “localização”, a ideia é promover

e políticas de subsídio em particular, que promovem a provisão habitacional de

uma harmonização com o entorno e, esti-

modo dissociado de parâmetros de localização intraurbana e mobilidade urbana

mular maior diversidade, sempre no senti-

resultam na ampliação das desigualdades sociais e na segregação socioespacial,

do de utilizar a concessão de subsídios para

ao tempo em que oneram o próprio setor público com a demanda por dotar essas

garantir não apenas o acesso, mas o acesso

áreas de infraestrutura e equipamentos, envolvendo investimentos significativos.

a uma moradia de maior qualidade.
No Brasil são diversos os estudos que demonstram a baixa inserção urbana dos
A vinculação de parâmetros de localização

conjuntos construídos no PMCMV Faixa 1. Mesmo as Faixas 1,5 e 2 apresentaram

intraurbana é um caminho importante de

frequentemente um padrão mais periférico de localização, a despeito de se situ-

aprimoramento da política de subsídios

arem em faixa de preço superior ao Faixa 1.

sob diversos aspectos:
Esse padrão tem repercussão negativa de diversas ordens. Além dos graves
■ Reduz as despesas de orçamento
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impactos urbanos, para a qualidade de vida e oportunidades de acesso a urba-

familiar relacionadas ao transporte,

nidades pelas famílias, compromete a já exígua renda familiar com custos de

facilitando tanto a obtenção do

transporte mais elevados, o que resulta, em última instância, em uma menor

crédito, quanto sua alavancagem e

capacidade de pagamento da própria moradia, ampliando sua vulnerabilidade.

adimplência nas prestações;

Os dados da POF evidenciam o peso dos gastos com transporte no orçamento

■ Possibilita maior qualidade de vida
e maior acesso às oportunidades

familiar, sobretudo para as famílias de menor renda - 9,5%, 11,3% e 14,2%, respectivamente, da renda mensal nas 3 primeiras faixas de renda

183

.

inerentes a contextos efetivamente
urbanos – empregabilidade, educação,

Há, ainda, um aspecto pouco observado, relacionado com a baixa inserção urba-

cultura, lazer etc.;

na da moradia de interesse social, a qual, frequentemente, gera unidades pouco
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Não apenas no Brasil, 184
mas também em outros
países tais como Chile e
México. Ver Ducci, 2007.
Loan to Value. 185
90% no caso em que o Sistema 186
utilizado for o SAC (Sistema
de Amortização Constante).
O LTV médio no FGTS é 73,8%
(jul/2020). Fonte: estatísticas
imobiliárias do Banco Central.

atrativas para o mercado imobiliário

2.5.2.1. México

formal, unidades que se desvalorizam
muito rapidamente

184

. O aspecto do

No México, após o período de produção massiva de grandes empreen-

valor “de mercado” e da manutenção

dimentos habitacionais, constituindo verdadeiras manchas periféricas

desse valor ao longo do termo do crédito

de caráter monofuncional, frequentemente sem infraestrutura básica,

é fundamental para a constituição do

resultando no espraiamento excessivo e insustentável das cidades e em

crédito de longo prazo, que tem na pró-

moradias abandonas, o primeiro passo foi dado em 2011 por CONAVI, com

pria moradia a constituição da garantia

a introdução de critérios espaciais (Contornos) atrelados à concessão de

(colateral). Casos em que a avaliação

subsídios. Em 2014 foi definida uma nova Política Nacional Urbana e Habi-

se descola do valor negociado ou em

tacional estruturada em 4 eixos:

que a probabilidade de desvalorização
futura da UH é elevada impactam na

a. Controlar a expansão desordenada das cidades;

definição da quota de financiamento

b. Consolidar as manchas urbanas atuais;

(LTV

185

), que dificilmente alcança o

limite permitido pela regulamentação
de 80%

186

, exigindo uma maior dis-

ponibilidade dos mutuários para paga-

c. Reduzir o déficit habitacional e reabilitar o parque habitacional
existente; e
d. Promover sistemas de mobilidade sustentáveis
e eficientes.

mento da entrada e pressionando por
mais subsídios de complemento. Sem

Dentro desse escopo foi estabelecido um “sistema de pontuação” no Re-

a vinculação com a localização intraur-

gulamento Operacional do Programa de Subsídio Habitacional, que clas-

bana, obtém-se o pior dos resultados:

sifica a UH e o entorno em quatro dimensões: localização, adensamento,

moradias relativamente mal inseridas,

equipamentos e serviços e competitividade. Com base nessa pontuação

com todos os impactos negativos já

são definidos os “Perímetros de Contenção Urbana”, por meio da apli-

mencionados e despesas elevadas de

cação de um Modelo Geoestatístico para as 384 cidades que integram o

subsídios. Portanto, moradias mais bem

Sistema Urbano Nacional no México:

inseridas contribuem para a expansão
do financiamento downmarket, de forma sustentável.

■ U1: Perímetro mais central, computa as fontes de emprego como
elemento básico – uma densidade maior de empregos do que a
média da cidade;

Modelos adotados em outros países da

■ U2: Perímetro intermediário, baseia-se na cobertura de água e es-

região apontam caminhos para a estru-

goto para pelo menos 75% dos residentes, como proxy para cesso à

turação da presente proposta:

infraestrutura58; e
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■ U3: Perímetro mais externo, compreende as áreas de cres-

TABELA 9: Sistema de pontuação do programa federal de subsídio à habitação do México

cimento contíguas à área urbana consolidada, configurando um buffer que se estende por entre 500 e 900 km a
partir de ou U1 e U2, de acordo com a abrangência populacional da cidade.
FIGURA 26: Perímetros de contenção urbana

DIMENSÃO

PARÂMETROS

MAX. PONTOS

PORCENTAGEM

Localização

Perímetros de contenção
urbana (U1, U2, U3)

400

40%

270

27%

230

23%

100

10%

Equipamentos
e Serviços

Adensamento

Competitividade

Centros educacionais, de
saúde e recreativos.
Transporte público e
não motorizado.
Tipologia de habitação
(verticalidade).
Densidade habitacional
/ hectares no projeto.
Sustentabilidade da
casa e seu entorno

Fonte: CONAVI, 2018. Regulamento Operacional do Programa de Subsídio Federal Habitacional.

Desse modo, projetos cuja localização apresentem maior oferta de emprego, densidade e proximidade a equipamentos urbanos, entre outros, recebem subsídios
mais elevados. Com este redesenho, a Política de Subsídios influencia positivamente na escolha dos terrenos, invertendo a lógica anterior em que o lucro era maximiFonte: CONAVI, 2016. Traçado e localização do U1, U2 e U3, de acordo com os ele-

zado pela produção em terrenos de baixíssima inserção urbana e valor comercial.

mentos que os configuram

O subsídio graduado por esse elenco de parâmetros contribui para a promoção de
um melhor ordenamento territorial e para a produção de moradias de melhor qua-

Terrenos localizados fora desses perímetros, atualizados anu-

lidade urbana.

almente a partir de dados estatísticos, não são elegíveis para
subsídios. A fórmula de cálculo dessa pontuação está docu128

2.5.2.2. Chile

mentada no Anexo 2 - Cálculo de pontuação do subsídio de
localização mexicano, em função dos perímetros de contenção

No Chile, o Subsídio Diferenciado a la Localización (SDL), criado em 2006, compreende

urbana (contornos) vinculado a esta proposta. O valor do subsí-

uma subvenção adicional agregada ao subsídio habitacional em casos de financia-

dio de complemento é definido com base no seguinte sistema

mento para aquisição (“Fondo Solidario de Vivienda”) ou compra de terreno para pro-

de pontuação com escala de 0 a 1.000:

dução habitacional. Os atributos necessários de localização no âmbito do SDL são:
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TABELA 10: Atributos de localização Subsídio

empreendimentos de moradia social os elementos prioritários são:

Diferenciado Chile

os centros de saúde, comércio de bairro e segurança, seguidos por

SERVIÇO

DISTÂNCIA (M)

Estabelecimentos educacionais –
básico e pré-escola

1.000

Estabelecimentos de
saúde primária

2.500

Via pública constituída

Acesso direto

Transporte público

< 500

educação, acessibilidade e conectividade metropolitana.

2.5.3. Desafios para a consolidação
desta proposta
O primeiro desafio importante reside na revisão da atual grade de

Fonte: MINVU.

subsídios. Incorporadores que contam com os níveis atuais de subsídio e têm privilegiado uma produção periférica provavelmente apresentarão resistências à proposta, por consequente redução de suas
margens. Por outro lado, os incorporadores que têm buscado uma
produção mais bem localizada, naturalmente apoiarão a proposta.

Acrescenta-se, ainda, como requisitos, estar localizado em cidade de pelo menos 5 mil habitantes, dentro

Um desafio de ordem operacional diz respeito ao acesso à informa-

da área de operação de empresa de saneamento e ta-

ção georreferenciada sobre localização dos empregos, quesito re-

manho máximo de empreendimento de 150 unidades.

levante que deveria ser incluído entre os parâmetros de pontuação.
Conforme analisam Nadalin, Furtado e Rabetti (2018), “quando não

Foi observado que não obstante a política de SDL, os

se observa a localização de pessoas e empregos, perde-se, essencial-

critérios socioeconômicos prevaleceram na concessão

mente, a capacidade de se observar a essência da dinâmica intraurba-

de subsídios, promovendo um descasamento entre o

na.” Os autores citados observam, no período 1991-2013, perda popu-

poder de “compra” auferido pelas famílias contempla-

lacional e desconcentração dos empregos nas áreas urbanas centrais

das com os subsídios e o custo das unidades nas zonas

metropolitanas brasileiras e o surgimento de novas centralidades. Em

elegíveis para o subsídio diferenciado, denotando a

virtude da presente falta de bases de dados sobre empregos que sejam

complexidade no ajuste da calibragem. Outra questão

georreferenciadas, que não consolidem os empregos nas sedes das

observada é que nos parâmetros estabelecidos, não se

empresas e de atualização mais frequente que o Censo, seria talvez

diferenciava os equipamentos educacionais e de saú-

possível utilizar, aos menos para as principais metrópoles, trabalhos

de públicos dos privados, fragilizando assim a asserti-

como o citado que realiza análise econômica intraurbana para espa-

vidade dos critérios.

cialização dos empregos nas 12 maiores 12 RMs.

Um estudo mais recente realizado pelo “Instituto de

Outro desafio importante, consiste em construir uma calibragem

Geografía UC”, em conjunto com a “Fundación Un

que produza um impacto mais significativo na escolha locacional dos

Techo” para Chile, mapeou que, para os habitantes de

empreendimentos de baixa-renda, reduzindo efetivamente a segre-
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gação socioespacial urbana. Notadamente quando a sistemática

No âmbito institucional, é recomendável que a presente

de subsídio locacional não conta com outras ferramentas norma-

proposta esteja também alinhada com os esforços que vêm

tivas e de gestão urbana que possam atuar de forma articulada.

sendo realizados pelo MDR de trabalhar nos âmbitos das

Nesse sentido, a vinculação ou articulação com políticas urbanas

políticas de desenvolvimento urbano e habitacional com

e fundiárias em nível local constitui desafio importante e o mo-

o conceito de tipologias urbanas:

nitoramento e avaliação a partir da implantação desta proposta
deve ser constante, de modo a responder as seguintes perguntas

“As tipologias devem se relacionar a agendas pro-

e fornecer insumos para embasar revisões na calibragem:

gramáticas, à aplicação de instrumentos adequados
a cada realidade e à cooperação Interfederativa. [...]

■ As UHs produzidas com o Subsídio de Localização

Trata-se de organizar uma visão de território que pos-

Intraurbana apresentam uma integração mais efetiva

sibilite uma maior aderência da Política e de progra-

com o tecido urbano ou apenas estão menos periféricas,

mas à diversidade territorial do Brasil” .

descentralizadas?;
■ Os subsídios de localização concedidos promoveram o
encarecimento dos terrenos, notadamente dos vazios

Conforme observado, a importância das tipologias reside

urbanos? Ou seja, os subsídios estão sendo apropriados

justamente na identificação e diferenciação dos níveis de

pelos proprietários de terra.

complexidade existente e exigidos pelas realidades locais.
Para tanto, está em construção um banco de dados para

Por fim, cumpre refletir que a segregação socioespacial ur-

a caracterização dos municípios em termos urbano-am-

bana não é uma questão meramente econômica. O fenômeno

bientais, socioculturais e econômico-financeiros, com a

NIMBY (Not In My Backyard) infelizmente ainda é visto frequente

finalidade de organizar uma matriz de elementos qualifi-

e reiteradamente nas discussões de Planos Diretores com respei-

cadores. Também o Plano Nacional de Habitação, de 2008,

to à alocação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) e nas

atualmente em início de processo de revisão, trabalhou

Operações Urbanas. Campanhas de sensibilização podem ser rea-

suas propostas com base em tipologias de cidades, que

lizadas, buscando conscientizar a sociedade quanto aos prejuízos

analisavam e classificavam os municípios brasileiros a

causados pela segregação, sobretudo na pobreza intergeracional.

partir do número de habitantes, importância metropolitana e polarização regional, além de variáveis socioeconômi-
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2.5.4. Enquadramento dentro do nosso
ordenamento jurídico-institucional

cas, tais como dinamismo econômico e níveis de pobreza.
A ideia aqui portanto é, uma vez definidas as tipologias no

Não há óbice para esta proposta no que tange o ordenamento

âmbito do MDR, cotejar formas da presente proposta se

jurídico-institucional. Sua implantação se dá no âmbito dos nor-

articular com essas tipologias, calibrando os parâmetros

mativos internos da SNH e no âmbito dos subsídios do FGTS, nas

de pontuação conforme a complexidade urbana, as espe-

Resoluções do Fundo editadas por seu Conselho Curador.

cificidades de cada classe de municípios.
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2.5.5. Impacto fiscal da proposta
Se implementado conforme proposto, por meio da recalibragem
da atual grade de subsídios, sem implicar no aumento dos valores
ou criação de um subsídio extra, esta proposta não implica em
comprometimento de recursos públicos. Pelo contrário, se bem
calibrada tende a estimular a ocupação de áreas inseridas, reduzindo a demanda pela expansão de infraestrutura e equipamentos urbanos.

2.5.6. Diretriz contemplada:
■ Rever a concessão de subsídios diretos para complementar
o valor da entrada, no bojo da construção de uma nova
política de subsídios que privilegia o subsídio direto,
voltado para a demanda e calibrado conforme a localização
intraurbana da UH
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O diagnóstico aqui apresentado

O tema dos sistemas de financiamento e das fontes de recursos teve

no capítulo 1, compreendeu um

como eixo central, inicialmente proposto, a “atração de recursos priva-

amplo esforço de coleta e siste-

dos”. A atração de recursos privados é tema relevante para os sistemas

matização de dados pulverizados

de financiamento habitacional em qualquer economia de mercado,

em bancos de dados públicos

notadamente nas economias em desenvolvimento e especialmente

diversos – Banco Central, Abe-

naquelas em que a relação crédito vs. PIB ainda é pequena – caso do

cip, FGTS, Caixa, Anbima, entre

Brasil com um patamar pouco superior a 11%. Na atual conjuntura de

outros –, de realização de oficinas e reuniões com di-

escassez de recursos orçamentários para os programas habitacionais,

versos representantes de agentes do ecossistema do

a atração de recursos privados adquire, ainda, maior relevância.

mercado habitacional, de revisão de estudos prévios,
de análise de todo esse material e discussões técnicas

Embora os instrumentos clássicos para essa conexão, encontrados nas

com a equipe da SNH. O resultado foi a construção de

demais economias desenvolvidas – Fundos de Investimentos Imobili-

um panorama bastante completo e atualizado sobre o

ário (FII, REITS na sigla em inglês); Debêntures; Certificados de Rece-

financiamento habitacional no Brasil que cobriu a oferta

bíveis Imobiliários (CRI, MBS); Letras de Crédito Imobiliário (LCI, Un-

de crédito – as fontes de recursos, as linhas e condições

secured Mortgage Bonds); Letras Imobiliárias Garantidas (LIG, Covered

do crédito, os investidores, os entraves e as oportuni-

Bonds) – estejam todos não apenas já regulamentados, mas solidamen-

dades de crescimento; a demanda efetiva por crédito –

te regulamentados e consolidados junto ao mercado de capitais, seu

questões de acessibilidade, informalidade e subsídios;

desempenho na atração de recursos privados especificamente para o

a análise do ecossistema de agentes e suas tendências

setor habitacional ainda está bastante aquém do esperado.

recentes e, por fim, avaliação cuidadosa do marco infra
regulatório específico do crédito habitacional no Brasil.

A conexão dos sistemas de crédito habitacional com o Mercado de
Capitais para ampliar a captação de recursos privados deve ser ende-

Fruto desse processo de análise e discussão, nasceram

reçada por meio de um conjunto articulado de propostas e para tanto,

as diretrizes que se encontram destacadas ao longo do

para tanto foram feitas propostas preliminares, ainda em fase de dis-

texto. Elas, por sua vez, apontaram para a construção de

cussão interna.

uma série de propostas, inicialmente em caráter preliminar, para posterior amadurecimento e aprofunda-

O diagnóstico demonstrou que o principal gargalo no tocante ao cré-

mento, visando sempre aproveitar as oportunidades

dito habitacional ainda é o custo do crédito e da moradia, relativamente

identificadas de expansão do crédito habitacional,

à renda e capacidade de pagamento das famílias. Não por outra razão,

notadamente para promover a expansão downmarket

os segmentos de baixa renda – Habitação de Interesse Social (HIS) –

do sistema, pautada pela inclusão sustentável de um

público-alvo deste trabalho de consultoria, ainda são completamen-

maior número de famílias de baixa renda no crédito.

te dependentes das condições particulares do crédito lastreado por
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recursos do SFH para se qualificar para um financiamento

pliação de modo associado à implementação e articulação das

para aquisição de uma moradia. Evidenciou, ainda, que ha-

propostas concernentes ao crédito FGTS, a alocação de subsídios e

via importantes ajustes a serem feitos de modo a otimizar o

aos Programas de Microfinanciamentos para Melhorias e Locação

aproveitamento dos recursos de suas fontes por este públi-

Social. O estímulo à ampliação desse Ecossistema requer a arregi-

co-alvo. Por este motivo, dois conjuntos de propostas foram

mentação de incentivos adequados por meio de um planejamento

elaborados para o FGTS, abarcando a Revisão e Recalibragem

de médio e longo prazos. No conjunto, as diversas propostas bus-

do Atendimento Habitacional com Recursos deste Fundo.

cam ampliar, de modo incremental, a participação de um número

Nesse quesito merece destaque, entre outros, a importante

maior de agentes, diversificando o ecossistema, favorecendo a

ampliação dos financiamentos para unidades usadas, viabi-

concorrência, a inovação e a redução das taxas de juros.

lizando assim um mercado habitacional secundário, notadamente após o boom de produção de unidades populares

A expansão do ecossistema de agentes é também central para

desde 2010 com o PMCMV, fruto da identificação do desequi-

viabilizar o Programa de Melhorias Habitacionais e inclui, ainda,

líbrio na distribuição do crédito, que privilegia fortemente o

proposta de garantia para esses créditos, de modo a atrair funding

financiamento de unidades novas.

e reduzir as taxas de juros no microcrédito. Uma visão global das
propostas em torno desse Programa revela a interface daquelas

A tendência de expansão downmarket observada no âmbito

que miram a ampliação da rede de agentes financeiros para incluir

do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que

microfinanceiras, Fintechs e cooperativas com aquelas que bus-

atende, crescentemente, o segmento de renda moderada

cam funding mais acessível, de modo a reduzir os custos de crédito

(Faixa 3 ou Habitação de Mercado Popular, HMP) ensejaram

dessas linhas, torna-las acessíveis aos segmentos de baixa renda,

reflexões e proposições sobre oportunidades para induzir

e, ao mesmo tempo, eliminar possíveis distorções de mercado.

o atendimento desses segmentos no âmbito do SBPE, de
modo a impulsionar a tendência verificada.

As demais propostas englobam: a estruturação de modelos de
negócio a serem aplicados em um Projeto Piloto destinado ao fi-
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No tocante aos subsídios foram feitas também propostas no

nanciamento de melhorias habitacionais; e, a dinamização do

sentido de melhorar sua eficiência alocativa e de vincular os

mecanismo de portabilidade do crédito habitacional, facultando

subsídios à localização intraurbana, de modo a aprimorar a

ao mutuário manter as condições securitárias originais, fator que,

localização da produção habitacional subsidiada.

conforme demonstrado pelo diagnóstico, vem constituindo entrave.

A proposição que busca promover a ampliação do Ecossis-

As propostas denotam a interligação e interdependência dos di-

tema de Agentes Financeiros prevê um elenco preliminar

versos temas da dimensão financeira. Sua construção foi sempre

de medidas destinadas a criar ambiente favorável à am-

guiada pelo impacto direto e significativa contribuição para a

PROPOSTAS PARA MELHORIAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL

consecução dos objetivos da Política Nacional de Habitação,
visando a expansão do acesso à moradia no segmento de
Habitação de Interesse Social (HIS). Nesse sentido, oferecem contribuição, também, ao crescimento da economia
nacional, dado o amplo efeito multiplicador dos investimentos nesse setor, porquanto a expansão dessas inversões é
universalmente aceita e utilizada em políticas anticíclicas,
colaborando para conciliar os objetivos de crescimento e
estabilidade econômica, associada à ampliação dos níveis de
emprego e renda.
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ANEXO 1.
Subsídios concedidos no FGTS/PMCMV
(descontos de complemento e equilíbrio)
Subsídios, diretos e indiretos, gerados a partir de uma

Esta análise mostra o quão complexa é a calibragem de subsídios.

composição de recursos próprios do FGTS e orça-

Imprecisões na calibragem podem acarretar degraus, regressividade,

mento da União (OGU), vêm sendo atrelados a finan-

falta de equidade e perda de eficiência. Por isso uma diretriz primor-

ciamento no âmbito do FGTS desde o início dos anos

dial é o aprofundamento das análises aqui realizadas de modo a poder

2000, mas adquiriram maior relevância a partir do

verificar a assertividade da atual calibragem e, conforme indicado,

PMCMV, em 2009.

realizar ajustes. Ademais, as análises dos subsídios de complemento
aqui tecidas, com base em valores agregados médios – análise pos-

Os subsídios oriundos de recursos do próprio FGTS so-

sível no âmbito do presente caderno – só permitem traçar hipóteses

maram R$ 7,8 bilhões em 2019, R$ 9,3 bilhões em 2018

e observações preliminares, que requerem ratificação e aprofunda-

e em 2017, R$ 8,5 bilhões. Observa-se, portanto, uma

mento, a partir dos microdados de subsídios e incluindo dados das

oscilação significativa das dotações, que são definidas

famílias beneficiárias.

pelo CCFGTS, com critério referenciado no resultado
operacional. O orçamento de 2020 prevê a alocação de

Outro ponto demonstrado pela análise é que a atual grade de subsídios

R$ 9 bilhões para subsídios. Nos próximos anos, o or-

é extremamente intrincada, dificultando seu monitoramento, sua re-

çamento é reduzido em R$500 milhões/ano, chegando

calibragem e, ainda, sua transparência. Do modo como está organiza-

a 2023 com R$ 7,5 bilhões em subsídios.

da hoje, promove uma assimetria de informação. As famílias não têm
como saber de antemão que nível de subsídio conseguem auferir para

A análise aqui realizada abrange a sistemática dos

que possam fazer seu planejamento financeiro. Por outro lado, agentes

subsídios de equilíbrio e, ainda, uma análise preli-

financeiros e incorporadores, podem, ao menos teoricamente, criar

minar dos valores distribuídos em subsídio no ano

modelos matemáticos que maximizem sua rentabilidade com base

de 2019, com observações sobre diferenças de valor

nesse regramento.

entre tipos de subsídio (equilíbrio e complemento),
entre linhas de financiamento (apoio e carta de crédi-

Com respeito especificamente à Faixa 1,5, há evidência anedótica de

to), entre novos e usados e entre faixas de renda. Por

que, inicialmente, foram destinadas unidades do Faixa 1 ou do padrão

fim, incorpora a sistematização da regulamentação

Faixa 1 – mais simples e pior localizadas – para esta nova Faixa, que

de concessão desses subsídios.

dispensava orçamentos vultosos do OGU, posto que estava lastreada
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em crédito FGTS mas que se viabilizava, do ponto de

ção dos preços. Esta é uma questão que deve ser analisada por ocasião

vista da demanda efetiva, pelo mix desse financia-

do aprofundamento dos estudos para calibragem dos subsídios e me-

mento com subsídios (preponderantemente conce-

diante o avanço da construção dos referenciais de preços de imóveis.

187

didos no âmbito do próprio FGTS) mais elevados que
aqueles concedidos na Faixa 2. Isto sugere que pode

Há, ainda, evidência anedótica extraída das entrevistas realizadas de

ter havido uma valorização artificial desses imóveis.

que há excesso de subsídios, posto que os reajustes têm desconsi-

Entretanto, com a queda da velocidade de vendas de-

derado os avanços de processo construtivo obtidos, sobretudo pelas

flagrada pela crise dos últimos anos e aumento dos

grandes construtoras e incorporadoras, graças aos volumes investidos

estoques, houve migração de imóveis da Faixa 2 para

desde 2009 no PMCMV. Isso indica que os excessos devem estar mais

a Faixa 1,5, mediante descontos, exceto no caso de São

presentes em RMs e mercados mais maduros, sugerindo correções e

Paulo que obteve reajuste do limite de valor da Faixa

recalibragem.

188

1,5, com aumento.
Por fim, a política de subsídios precisa incorporar a utilização de insA gradação dos subsídios ancorada em tabela de teto

trumentos de política urbana, previstos no Estatuto das Cidades, de

de valor de imóvel, se por um lado estabelece mais

2001

um parâmetro de controle da destinação social, por

de terrenos e melhor organizar a construção do espaço urbano. A bai-

outro, tende a definir os preços de produção. Se es-

xa utilização desses instrumentos contribuiu para a evolução dos pre-

ses limites são arbitrados sem referenciais precisos,

ços no mercado habitacional brasileiro observada entre 2009 e 2012. A

podem acabar inflacionando os preços dos imóveis.

concessão de subsídios, mesmo que realizada no âmbito federal, deve

Conforme analisaram Eloy e Cagnin (2012), os reajus-

passar a ser vinculada a políticas fundiárias e urbanas no âmbito local.

189

, instrumentos esses que podem arrefecer a inflação de preço

tes concedidos nos limites de preço da Faixa I do PMCMV entre abril de 2009 e julho de 2012, superaram

i. Análise dos subsídios de equilíbrio

50% em todas as capitais do país e em alguns casos

A incorporação de subsídios de equilíbrio deriva da necessidade de

187

reduzir as taxas de juros finais para torná-las acessíveis para as fa-

, de 19,4%. Mesmo

mílias de baixa renda. As taxas de juros finais resultam da taxa de

descontando as exigências de melhorias construtivas

captação dos recursos (3% +TR), acrescida da cobrança de spread

que acompanharam essas alterações, o aumento real

pelo próprio Fundo, nas operações de empréstimo aos agentes fi-

dos limites chegou, em alguns estados, a 28%.

nanceiros, acrescida da cobrança de spread por esses agentes nas

ultrapassaram 60%. Nesse mesmo período, o INCC
acumulado foi de 27,7% e o IPCA

188

operações de financiamento com os mutuários finais.
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É sabido que em um mercado onde a oferta tem baixa
elasticidade, como é o caso do mercado imobiliário, a

A preocupação com a redução das taxas de juros para os mutuários

solvabilização da demanda, por meio de subsídios dire-

finais deveria partir primeiramente do FGTS na definição do spread a

tos e/ou crédito mais acessível, pode resultar em eleva-

ser cobrado aos AFs. Em lugar de reduzir seu próprio spread, o FGTS

189

Índice Nacional de Custo da
Construção, medido pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
afere a evolução dos custos de
construções habitacionais, por
meio de estatística contínua, com
periodicidade mensal, para 18
municípios do país. The INCC-M
is calculated based on prices –
material, equipment, services and
labor – collected between the 21st
day of the previous month and the
20th day of the reference month.
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, medido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), é o índice
oficial do governo federal para
medição das metas inflacionárias.

Este Estatuto (Lei No.10.257/2001,
disponível em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/
l10257.htm) prevê instrumentos
para serem utilizados pelas
administrações municipais,
conforme seus planos diretores
urbanos, no sentido de evitar
que terrenos inseridos na malha
urbana permaneçam vazios
ou subutilizados, favorecendo
a especulação imobiliária.
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o manteve em patamar entre 2% e 3%, patamar

e apontar diretrizes para a calibragem dos subsídios, a partir de análises

elevado considerando o volume das operações e

sintéticas, com base em valores efetivamente concedidos, agregados em

as garantias vinculadas. A fim de reduzir a taxa na

média, para alguns estados selecionados, da seguinte forma:

ponta, optou pela sistemática de subsidiar o spread do agente financeiro do AF, integral ou parcial-

■ foram escolhidos aleatoriamente 10 estados, 2 de cada macrorre-

mente, conforme a renda do mutuário, limitado a

gião: Pará e Tocantins (N), Alagoas e Bahia (NE), Goiás e Mato Grosso

renda de R$ 4 mil (Faixa 2). Ademais, optou por pa-

(CO), Minas Gerais e São Paulo (SE); Paraná e Rio Grande do Sul (S);

gá-lo à vista, pelo somatório das parcelas no fluxo

■ foram utilizados valores dos subsídios efetivamente concedidos ao

do financiamento, sem aplicação de taxa de des-

longo de 2019, por estado; agregados em valores médios separada-

conto, limitada a um teto (cap) que varia também

mente por linha de atendimento - desligamento do Apoio à Produ-

conforme a faixa de renda. Desse modo, conforme

ção (DAP) e no Carta de Crédito Individual (CCI), para novos e usados

estudo realizado por Magalhães Eloy (2018), o va-

separadamente; e, por sub-faixas de renda arbitradas.

lor recebido pelo AF é superior ao Valor Presente,
propiciando um spread efetivamente auferido

As observações realizadas buscaram:

maior que os 2,16%, variando conforme a parcela
do spread subsidiada, o cap definido para a faixa,
o valor financiado, o prazo da operação e a taxa de
desconto referencial.

■ identificar diferenças de concessão mais significativas entre estados/Regiões, dentro de uma mesma sub-faixa de renda e mesma
linha de atendimento;
■ comparar os subsídios entre linhas de atendimento, buscando ma-

Essa sistemática resulta, portanto, benéfica para o

pear padrões de distribuição e discrepâncias entre as linhas;

AF, mas ineficiente para o Fundo, que além de tudo,

■ observar as diferenças encontradas entre novos e usados; e

recebe seu spread no fluxo do empréstimo. É possí-

■ identificar eventual regressividade entre as sub-faixas de renda

vel afirmar que ela promove uma transferência de

e degraus.

subsídio para o AF, que ademais recebe ao menos
parte do spread antecipadamente, isento de risco.

Os resultados das observações estão apresentados a seguir:

Seria mais eficiente, portanto, reduzir o spread
cobrado pelo Fundo e eliminar a sistemática do
subsídio indireto.

a. Renda familiar de até R$ 1.800,00
■ O valor médio de subsídio de complemento para imóveis novos é
maior no DAP (seja Faixa 1,5 ou 2) do que no CCI em todos os esta-

ii. Análise dos subsídios de complemento
concedidos em 2019 no âmbito do FGTS

dos. Nesse caso, famílias com renda de até R$ 1,8 mil estariam

Conforme mencionado no início deste Anexo 1 a

ta, ao longo da produção e, por outra, teriam que despender uma

análise aqui apresentada tem caráter preliminar,

entrada maior se, em lugar de adquirir “na planta”, comprassem

não exaustivo, e tem como objetivo traçar hipóteses

“no balcão”;

recebendo mais subsídio quando adquirindo a unidade na plan-
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■ O subsídio no DAP é maior na Faixa 1,5 do que
na Faixa 2, sendo a maior diferença encontrada no PR, de R$ 8,4 mil e a menor no TO, de
apenas R$ 862,54;

FIGURA 27: Valores médio de subsídio de complemento até R$1.800,00
30.000,00
25.000,00

■ O subsídio médio de complemento concedi-

20.000,00

do varia significativamente entre os estados,

15.000,00

nesse subconjunto de estados analisados, nas
3 modalidades, notadamente no DAP Faixa 1,5:

10.000,00

a diferença encontrada nesse subconjunto de

5.000,00

estados analisados chegou a R$ 9,7 mil, sendo

0,00

que o RS registrou o maior subsídio médio –
quase R$ 25 mil – e o TO o menor – R$ 15,2 mil.
Já no DAP Faixa 2 e no CCI/novo, a diferença de

AL

BA

Apoio FAIXA 1,5

GO

MG

MT

Apoio Faixa 2

PA

PR

CCI novo

RS

SP

CCI usado

Fonte: Autores com base nos dados do FGTS.

valor médio entre os estados foi menor, em
torno de R$ 4,4 mil. No CCI/usado a diferença

b. Renda entre R$ 1.800,01 e R$ 2.200,00

da variação foi bem menor, com VFs médios

■ O valor médio de subsídio de complemento para imóveis novos

oscilando entre R$ 3,3 mil e R$ 4,3 mil, R$ 1 mil

tende a ser maior no DAP Faixa 1,5, mas há casos em que é supe-

de diferença apenas;

rado pelo DAP Faixa 2 – em SP e TO – ou mesmo pelo CCI/novo

■ Os subsídios concedidos para imóveis usados

(SP, TO e PA). Em AL, os valores praticamente se equiparam;

são bem menores do que para os novos, tanto

■ De novo, o subsídio médio de complemento concedido para

no equilíbrio, mas principalmente no comple-

imóveis novos varia significativamente entre os estados, nesse

mento: enquanto o subsídio de equilíbrio do

subconjunto de estados analisados, nas 3 modalidades, sendo

financiamento do imóvel usado fica em torno

mais relevante no DAP Faixa 1,5 – a diferença de valor médio

de 84% do financiamento do novo (CCI, com

entre os estados chega a R$ 9,9 mil – sendo que GO registrou o

pequena variação entre os estados), no caso

maior subsídio médio (R$ 17,7 mil), enquanto TO e SP, os meno-

do complemento, o subsídio concedido para
os usados correspondem a menos de 1/3 (29%
140

res – R$ 7,8 mil;
■ Os subsídios de complemento concedidos para imóveis usados

em média) dos subsídios auferidos pelas fa-

são inexistentes nesta sub-faixa de renda. Já os de equilíbrio

mílias (mesma faixa de renda) que compram

situam-se em torno de 92% dos subsídios médios concedidos

imóveis novos.

para os imóveis novos;
■ As diferenças entre os valores médios de subsídios concedi-

A Figura 27 sintetiza os valores médios de subsídio de

dos nesta sub-faixa e a imediatamente anterior no DAP Faixa

complemento em cada modalidade, por estado.

1,5 são em alguns casos significativos: em SP o valor médio de

TO
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subsídio para este faixa de renda foi de R$ 7,8
mil, enquanto na faixa de renda imediatamente anterior (até R$ 1.800,00) alcançou R$ 23,7

FIGURA 28: Valores médio de subsídio de complemento rendas R$ 1,8 a R$ 2,2
30.000,00

mil, degrau considerável – a mudança de faixa

25.000,00

significou a redução dos valores médios para

20.000,00

cerca de 1/3. Já no DAP Faixa 2, também em SP,
a mudança de faixa de renda reduziu o subsídio médio em apenas R$ 3,6 mil. No CCI/novo, a
diferença entre os valores médios encontrados

15.000,00
10.000,00
5.000,00

em cada estado entre essas faixas de renda é

0,00
AL

menor e varia bem menos, situando-se entre R$
3,7mil (TO) e R$ 2 mil (MT).

BA

GO

Apoio FAIXA 1,5

A Figura 28 sintetiza os valores médios de subsídio

MG

MT

Apoio Faixa 2

PA

PR

CCI novo

RS

SP

TO

CCI usado

Fonte: Autores com base nos dados do FGTS.

de complemento para rendas entre R$ 1,8 a R$ 2,2.
subsídio médios para apenas 5 estados (1 de cada Região), por modalidade
As questões aqui identificadas vão se repetindo nos

e apenas para os imóveis novos, já que subsídios de complemento para

subfaixas de renda subsequentes, com variações em

esses imóveis só são encontrados na faixa mais baixa de renda (até R$

maior ou menor nível e com protagonismos distintos

1.800,00). Para os imóveis usados, fora da faixa de até R$ 1.800,00, só há

entre os estados. A Figura 29 sintetiza os valores de

subsídio de equilíbrio.

FIGURA 29: Valores médios de subsídio de complemento por estados, modalidade e faixa de renda
30.000,00

20.000,00

10.000,00
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0,00
BA

RS

SP

GO

PA

Até R$ 1,8 mil apoio Faixa 1,5

Até R$ 1,8 mil apoio Faixa 2

Até R$ 1,8 mil CCI novo

Até R$ 1,8/2,2 mil apoio Faixa 1,5

R$ 1,8/2,2 mil apoio Faixa 2

R$ 1,8/2,2 mil CCI novo

R$ 2,2/2,4 mil apoio Faixa 1,5

R$ 2,2/2,4 mil apoio Faixa 2

R$ 2,2/2,4 mil CCI novo

R$ 2,4/2,8 mil apoio Faixa 1,5

R$ 2,4/2,8 mil apoio Faixa 2

R$ 2,4/2,8 mil CCI novo

Fonte: Autores com base nos dados do FGTS.
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Algumas observações preliminares:

■ Diretos (descontos de complemento): cobrem parte da entrada (downpayment);

■ embora o subsídio de equilíbrio não tenha sido objeto da
análise deste item, foram observados casos de regressi-

■ Indiretos (descontos de equalização ou equilíbrio): visam
reduzir as taxas de juros finais para os mutuários.

vidade entre faixas nos valores médios concedidos, com
faixas de maior renda auferindo subsídios de equilíbrio

As regras que estabelecem a concessão dessas duas classes de

mais elevados;

subsídios no âmbito do FGTS são bastante complexas, dificultan-

■ para uma mesma faixa de renda e estado, os valores

do sobremaneira a transparência do sistema e impossibilitando

médios sugerem que há 4 níveis de subsídios de comple-

que uma família possa saber previamente, quanto ela consegui-

mento – sendo a modalidade DAP Faixa 1,5, que apre-

rá receber de subsídios e planejar sua aquisição.

senta em geral os valores mais elevados, indicando que
famílias em mesma condição socioeconômica podem

Ademais, as regras diferem entre os descontos de equilíbrio e de

estar recebendo distintos níveis de auxílio, denotando

complemento. Vale relembrar que, historicamente, o desconto de

possível problema de equidade;

equilíbrio prepondera, tendo consumido, historicamente, a maior

■ mesmo com as alterações na definição dos subsídios

parte – 55% - dos recursos alocados em subsídios.

ocorridas em 2019, há indícios de que pode ainda haver
degraus nos subsídios de complemento entre os subfai-

■ Desconto de equilíbrio

xas de renda que necessitem ajuste mais fino;
■ embora os imóveis usados tenham, em geral, preço infe-

A taxa de juros final para o mutuário resulta da taxa cobrada pelo

rior aos novos (controlando as características/atributos

FGTS nos empréstimos às Instituições Financeiras, acrescida do

dos imóveis), em função da depreciação, os subsídios

spread da IF para contratar o crédito com o mutuário final. Como

são significativamente inferiores – os de equilíbrio são

será detalhado a seguir, a redução da taxa de juros para o patamar

menores e os de complemento inexistentes (exceto para

de 5% e 6% a.a. (+TR) é obtida pelo uso de subsídios de equalização.

a faixa de até R$1.800,00, mas menos nesse caso muito

142

inferiores àqueles concedidos aos imóveis novos, cau-

Na sistemática adotada pelo FGTS, em lugar de reduzir sua

sando uma distorção de mercado). Essa diferença torna a

margem na taxa de empréstimo de repasse de recursos à IF,

compra do novo mais viável e vantajosa, em detrimento

o FGTS sobre – integral ou parcialmente, conforme as regras

do mercado secundário de imóveis. Seguem algumas

explicitadas a seguir – o spread da IF, realizando o paga-

considerações complementares

mento antecipado, à vista.

iii. Regulamentação de concessão

A taxa de juros nos empréstimos habitacionais do FGTS para

Esses subsídios, disponíveis para famílias com renda de, no

os AFs varia entre 5% e 7%, embutindo, portanto, margens

máximo, R$ 4 mil, denominados no âmbito do FGTS de “des-

de 2% a 4% (considerando o custo de captação de 3%) como

contos”, são de duas ordens:

sintetiza a Tabela 11 a seguir:
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TABELA 11: Taxas de juros nas operações de empréstimo – FGTS/agente financeiro

SPREAD
DO FGTS

TAXA ANUAL DE JUROS
NOS EMPRÉSTIMOS

RENDA FAMILIAR MÁXIMA NA
OPERAÇÃO FINAL DE FINANCIAMENTO

2%

5% + TR

R$ 4.000,00

3%

6% + TR

R$ 7.000,00

4%

7% + TR

R$ 9.000,00*

Fonte: Resolução CCFGTS 836/2017. Elaboração própria.
*Operações da “Faixa Especial”, fora da faixa de habitação popular (§ 2º do Art. 13).
Nota: Operações de empréstimo habitacional para o setor público também usufruem da taxa de 5% a.a.

Conforme já mencionado, a essas taxas de empréstimo são acrescentados os spreads do agente financeiro, fixados em 2,16%
nominais. É esse spread que é subsidiado parcial ou integralmente pelo próprio FGTS, para rendas familiares de até R$ 4.000,00
resultando em taxas de juros finais cobradas dos mutuários entre 5% e 7% (sempre acrescidos da TR), de acordo com a renda
familiar, conforme sistematiza a Tabela 12:
TABELA 12: Taxas de Juros nas Operações de Financiamento – agente financeiro/mutuário

CUSTO DE CAPTAÇÃO
DO AGENTE FINANCEIRO
JUNTO AO FGTS

SUBSÍDIO INDIRETO
PARA COBRIR (PARCELA)
DO SPREAD

RENDA FAMILIAR
MÁXIMA NA OPERAÇÃO
FINAL DE FINANCIAMENTO

TAXA DE JUROS FINAL
PAGA PELO MUTUÁRIO
NO FINANCIAMENTO

2,16%

R$ 2.600,00*

5% + TR

1,66%

R$ 2.600,00**

5,5% + TR

1,16%

R$ 3.000,00

6% + TR

0,16%

R$ 4,000,00

7% + TR

6% + TR

-

R$ 7.000,00

8,16% + TR

7% + TR

-

R$ 9.000,00

9,16% + TR

5% + TR

Fonte: Res. CCFGTS 836/2017. Elaboração própria.
* Para valor de venda ou investimento relativo ao imóvel que não ultrapasse os limites definidos no art. 20, inciso II e reiterados pela IN 42/2018 (6.2, b).
** Para valor de valor de venda ou investimento relativo ao imóvel que não ultrapasse os limites definidos no art. 20, inciso I II e reiterados pela IN 42/2018 (6.2, a).
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Ou seja, o spread do agente financeiro, fixado em 2,16%, é sub-

b. O desconto para fins de redução no valor das prestações

sidiado entre 0,16 p.p. e 2,16 p.p., conforme reduz-se progres-

será limitado a 75% do valor do saldo devedor inicial da

sivamente as rendas familiares. No caso de rendas de até R$

operação de financiamento ou pelos seguintes valores

2.600,00, o desconto varia ainda conforme limites de valor de

por contrato de financiamento, o que for menor:

190

Os agentes financeiros
cobram, ainda, uma taxa de
acompanhamento da operação, de
1,5% do Valor de Financiamento,
paga pelo mutuário.

imóvel definidos por recorte territorial. As famílias com renda superior a R$ 4.000,00 arcam com os spreads integrais do
FGTS e do agente financeiro, contraindo financiamento a taxas
de juros entre 8,16%. Fora da “faixa popular” (rendas acima de
R$ 7 mil até R$ 9 mil), a taxa final é de 9,16% a.a. +TR.

■ R$ 21.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com pessoas físicas cuja renda familiar
mensal bruta não ultrapasse R$ 2.600,00;
■ R$ 19.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com pessoas físicas cuja renda familiar

Em todos os casos, à prestação mensal paga pelo mutuário
(calculada em função da aplicação da respectiva taxa de juros)
é acrescida, ainda, uma taxa de administração (TA) da operação, de R$ 25,00

190

.

mensal bruta seja superior a R$ 2.600,00 e limitada
a R$ 3.000,00; ou
■ R$ 15.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com pessoas físicas cuja renda familiar
mensal bruta seja superior a R$ 3.000,00 e limitada

Não obstante, o cálculo do subsídio de equilíbrio pago ao AF

a R$ 4.000,00.

obedece a sistemáticas distintas para a parcela do Spread e da
TA, conforme estabelece a IN 42/2018:

Como resultado da aplicação dessa sistemática, o spread
efetivo recebido pela IF pode resultar maior que o nominal,

a. O desconto para fins de redução no valor das prestações é

fixado em 2,16%, variando conforme o VF, o prazo do financia-

representado pela cobertura da remuneração dos agentes

mento e, notadamente, a taxa de desconto aplicada, vis-à-vis

financeiros, equivalente ao somatório dos valores a seguir

o limite (Cap) de valor pago.

discriminados:
■ Desconto de complemento
■ diferencial de juros, calculado com base no fluxo teórico do financiamento pelo prazo da operação, pago à

A quota de financiamento ou LTV (loan to value) no Brasil é

vista; e

regulamentado e não pode ultrapassar 80% do valor de ava-

■ taxa de administração, paga à vista, descontada à taxa
144

referencial SELIC.

liação do imóvel, podendo chegar a 90% caso seja utilizado
o Sistema de Amortização Constante (SAC) ou o Sistema de
Amortização Crescente (SACRE). O LTV médio nas contrata-

Além disso, o subsídio de equilíbrio pago ao AF, resultan-

ções PF em dezembro de 2019 no âmbito do FGTS é de 72,6%

te do somatório acima, está sujeito a um limite (Cap):

e no SBPE-SFH de 66,8%

191

. Ou seja, para adquirir um imóvel

191

Na série divulgada pelo
Banco Central (2014-2019)
o LTV médio mais elevado
encontrado no âmbito
do FGTS foi de 77,5% em
outubro de 2014 e no SBPE
de 72,6% em dez/2014.
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Modalidades aquisição de
imóvel novo ou construção,
incluindo a aquisição de
terreno com ônus para o
beneficiário final ou em
casos de terreno doado
pelo poder público local.

192

Os normativos são as
INs 41 e 42/2018.

193

pela via do financiamento é preciso dispor

Já para renda familiar mensal bruta situada no intervalo entre R$ 1.800,01

atualmente de, pelo menos de 27,4% do

a R$ 4.000,00 e operações enquadradas no Grupo 1 os valores de desconto

valor do imóvel, quantia considerável para

de complemento são calculados com base na fórmula:

famílias de baixa renda.
A exiguidade de poupança prévia entre as

D* = a*(R-1800)ˆ2 + b*(R-1800) + Dmáx

famílias-alvo da política habitacional de
HIS justifica a existência dos subsídios de
complemento, destinados ao pagamento
ção do imóvel.

Sendo, a = -b / [2*(RDmín-1800)] e

Existe o financiamento de parte da entra-

Onde:

de parte da aquisição (entrada) ou constru-

da pela própria incorporadora, o Pro Soluto,
para os casos em que a soma entre poupança
prévia e subsídio de complemento é insuficiente para compor a totalidade da entrada
exigida. O Pro Soluto, contudo, acaba constituindo alternativa restrita a incorporadores grandes e médios, com disponibilidade
financeira para arcar com o recebimento
desses valores de forma parcelada.

b= [ 2 * Dmáx * (Dmín/Dmáx - 1) ] / (RDmín-1800)
D

= valor do desconto a ser concedido;

Dmín

= Valor de desconto mínimo;

Dmáx

= Valores de desconto máximo;

R

= renda familiar mensal bruta do beneficiário; e

RDmín = Renda familiar mensal bruta do beneficiário,

correspondente ao valor mínimo de desconto. O cálculo
do Dmín e RD mín parâmetros também especificados
em tabela, conforme recorte territorial regional e

A título de exemplo, para renda familiar

porte populacional.

bruta de até R$ 1.800,00 e operações enquadradas no Grupo 1

192

os valores de

desconto de complemento variam entre
R$ 11.600,00 e R$ 29.000,00, conforme tabela

193

.

Demais Grupos e recortes vão tendo os valores estabelecidos ora por tabelas, ora por fórmula matemática conforme a anteriormente apresentada.
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ANEXO 2.
Cálculo de pontuação do subsídio de
localização mexicano, em função dos
perímetros de contenção urbana (contornos)
U1: Este perímetro contém as fontes de emprego como elemento básico para a consolidação das
cidades. São o resultado da proporção que existe entre a população ocupada em relação à população residente, por AGEB

194

e dentro da cidade, responde ao seguinte algoritmo:

194

Uma AGEB urbana é uma área geográfica ocupada por um
conjunto de quarteirões perfeitamente delimitados por ruas,
avenidas, passeios ou qualquer outra característica facilmente
identificável do terreno e cujo uso do solo é principalmente
residencial, industrial, de serviços, comercial etc. e são
atribuídos apenas ao interior das localidades urbanas.

=1.041

Esta relação
determina
os clusters
com maiores
possibilidades
de emprego.

Onde:

4,129

210,524 = 0.019

Ri

= é a razão ocupaçãoresidência de AGEB i;

POi = é o pessoal ocupado da
AGEB i, calculado com base
nos Censos Econômicos;

18,429
146

978,302 = 0.0188

PRi = é a população residente
da AGEB i, de acordo com o
Censo Populacional e
Habitacional;

i
Fonte: CONAVI, 2016. Regulamento Operacional do Programa de Subsídio Habitacional.

= 1,2,3, ..., n são os AGEB’s
da cidade em questão.
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Sistema Urbano Nacional.

195

■ Além disso, existem Perímetros de Contenção Urbana
que apresentam concentração de empregos, mas não
fazem parte dos AGEBs urbanos;
■ Potencialmente eles podem ser U1, se atenderem às
seguintes condições:
» Se originam de unidades econômicas com mais de
250 empregos;
» Uma área de influência é desenhada com um raio
que varia dependendo do tamanho da população
da cidade;
» Em torno do círculo de influência, um buffer do

INTERVALO POPULACIONAL POR NÚMERO
DE HABITANTES DA CIDADE DE SUN 195

RAIO DE
INFLUÊNCIA

Mais de

1.000.000

800

De

500.000

a

999.999

700

De

100.000

a

499.999

600

De

50.000

a

99.999

500

Menos

50.000

400

Fonte: CONAVI, 2016. Raio de influência dependendo do número de habitantes
da cidade do Sistema Urbano Nacional (400 a 800 metros)

mesmo tamanho do raio é desenhado;
» Se a superfície resultante do círculo e seu buffer
se cruzam com o buffer U3 da cidade em questão,
ele se torna U1.

U2. Serviços e infraestrutura. Esses
perímetros são compostos com base em:
1. Emprego de acordo com U1;
2. Existência de serviços e infraestrutura;
3. Para ser U2 é necessário que 75% das
residências da AGEB tenham água
e esgoto.
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U3. Zonas de crescimento contíguas à área
urbana consolidada
■ Eles são compostos de um buffer ou
envelope que cobre os contornos U1
e U2;
■ De acordo com a abrangência populacional do município, é determinado o
perímetro de expansão;
■ Constitui uma fronteira virtual para
conter o crescimento das cidades.

Fonte: CONAVI, 2016. Plote U1 e U2 com base no Censo Populacional e Habitacional do INEGI.
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INTERVALO POPULACIONAL
POR NÚMERO DE HABITANTES
DA CIDADE DE SUN

DISTÂNCIA MÁXIMA DO
PERÍMETRO DE U1 E U2
NO LIMITE DO BUFFER

Mais de

1.000.000

800

De

500.000 a 999.999

700

De

100.000 a 499.999

600

De

50.000 a 99.999

500

Menor

50.000

400

Fonte: CONAVI, 2016. PCU, fronteira virtual para conter o crescimento das cidades.

Intervalo populacional por
número de habitantes da
cidade de SUN

Distância máxima do
perímetro de U1 e U2
no limite do buffer

Más de

1,000,000

De

500,000

a

999,999

700

De

100,000

a

499,999

600

De

50,000

a

99,999

500

Menor

50,000

800

400
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De acordo com o Cadastro Nacional de Reservas Territoriais (RENARET):
TABELA 13: Localização das reservas territoriais no México

NÚMERO DE
RESERVAS
TERRITORIAIS

% NÚMERO
DE RESERVAS
TERRITORIAIS

SUPERFÍCIE HA

% SUPERFÍCIE

U1

376

6.52

4867.36

3.53

U2

1708

29.63

15916.04

11.53

U3

2591

44.94

67626.65

49.01

Total Dentro PCU

4675

81.09

88410.05

64.07

R4A

162

2.81

2300.01

1.67

R4B

198

3.43

7988.54

5.79

R3A

128

2.22

1720.25

1.25

R3B

86

1.49

4124.51

2.99

R2A

150

2.60

3178.17

2.30

R2B

202

3.50

17525.41

12.70

R1A

59

1.02

3011.70

2.18

R1B

105

1.82

9730.40

7.05

1090

18.91

49578.99

35.93

5765

100

137989.0

100

QUALIFICAÇÃO

Dentro de PCU

Fora do Contorno

Total Fora do Contorno
Total
Fonte: RENARET - CONAVI, Localização das Reservas Territoriais 2016.

■ Até 2018, a casa localizada fora do contorno poderia rece-

■ O Regulamento de Funcionamento do Programa de

ber um subsídio de até 25 Salários-Mínimos Gerais Men-

Subsídio à Habitação em vigor estabelece que o apoio

sais Atuais, desde que estivesse localizada nas reservas

do Subsídio Federal pode ser acedido exclusivamente às

R3A e R4 e se somasse 400 pontos dos 520 disponíveis

habitações que se situem nos Perímetros de Contenção

no scorecard;

Urbana (U1, U2 e U3).
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ANEXO 3.
Inovações no Sistema Financeiro
196

A proposta de implementação do Sistema Fi-

Segundo o BCB

, a implantação do open banking está prevista para ocorrer

nanceiro Aberto, o Open Banking, possibilitará

entre o final de 2020 e o segundo semestre de 2021, com base nas seguintes fa-

o compartilhamento, de forma padronizada,

ses: i) acesso ao público a informações detalhadas sobre produtos e serviços das

a partir de diferentes plataformas, de dados

instituições participantes do open banking; ii) compartilhamento entre insti-

e serviços entre as instituições autorizadas,

tuições participantes de informações de cadastro de clientes, bem como de da-

desde que haja consentimento do cliente. Com

dos de transações dos clientes acerca dos produtos e serviços da primeira fase;

isso, permite a consolidação de todos os dados

iii) compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento entre

de investimentos do cliente em um só ambiente

instituições participantes, bem como compartilhamento do serviço de encami-

digital com atualização ao vivo, permitindo en-

nhamento de proposta de operação de crédito entre instituições financeiras e

xergar o portfólio do cliente em uma só plata-

correspondentes no país; e iv) expansão do escopo para abranger, entre outros,

forma, não importando onde os ativos estejam

operações de câmbio, investimentos, seguros e previdência complementar

distribuídos. O avanço do compartilhamento

aberta, tanto em relação aos dados acessíveis ao público quanto aos dados de

de dados via APIs (Application Programming

transações compartilhados entre instituições participantes.

Interfaces) possibilita, por exemplo, verificar
automaticamente identidade, salário e renda

O PIX é o novo sistema instantâneo de pagamentos e transferências do Banco

como parte do processo de aprovação do cré-

Central. Com ele, as transações bancárias serão realizadas em até 10 segundos,

dito habitacional.

7 dias por semana (24x7). Ele vai permitir saques em qualquer estabelecimento
comercial, expandindo acesso a cash em municípios pequenos e remotos, sem

150

Há discussões sobre a cobrança de tarifas en-

presença de caixas eletrônicos. Embora seja pensado inicialmente para com-

tre os participantes do open banking para o

pras e transferências do dia a dia, pagamentos de taxas governamentais e de

acesso às informações e sobre a magnitude

consumo (água, luz, etc), o PIX acelera sobremaneira a inclusão financeira pela

dessa tarifa de modo que não inviabilize a ini-

via digital.

ciativa. A proteção dos dados é outro tema em
discussão, mas o Open Banking tem movimen-

No quesito inovação, o Ambiente Controlado de Testes para Inovações Finan-

tado o setor de Fintechs e as parcerias entre

ceiras e de Pagamento, o Sandbox regulatório. O Sandbox regulatório permite

agentes, corretoras e plataformas.

testar serviços e produtos financeiros inovadores com clientes reais, conce-

196

Banco Central, Relatório de
Economia Bancária (2019), p.137.
Disponível em: https://www.
bcb.gov.br/content/publicacoes/
relatorioeconomiabancaria/
REB_2019.pdf
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Notadamente
GAFAM: Google,
Amazon, Facebook,
Apple e Microsoft.
Na América
Latina, também,
o Mercado Livre.

197

dendo autorização por tempo limitado, com requisitos regulatórios
específicos, mais brandos/flexíveis, mas estabelecendo limites operacionais restritos (número de clientes ou valor máximo de operações)
como forma de resguardar a segurança dos usuários e do sistema.
Segundo o BC, “ao final da experiência, os órgãos reguladores poderão
restringir ou regulamentar as inovações, de forma que sejam oferta-

As parcerias já
incluem Cielo e
Banco do Brasil e
as bandeiras Visa
e Mastercard.
Para um estudo
sobre a questão,
ver FROST, John et
all. BigTech and the
changing structure
of financial
intermediation. BIS
Working Papers
No 779. April, 2019.
Disponível em:
https://www.
bis.org/publ/
work779.pdf

198

das de maneira adequada no mercado financeiro.” Pesquisa DeepDive
(2019) aponta que 57% das fintechs pesquisadas pretende se candidatar a algum sandbox regulatório (Bacen, CVM e Susep).

199

Outra tendência que está sendo acompanhada pelo BCB é a entrada
das BigTechs no mercado financeiro: grandes empresas de tecnologia
197

com capacidade para gerar ganhos de eficiência e fomentar a inclu-

são social. A identificação de demandas não atendidas pelo segmento
financeiro tradicional aliada ao extensivo uso de tecnologia e intensivo
acesso à dados (BigData) cria oportunidades inéditas de atuação para
esses gigantes tecnológicos, seja diretamente ou por meio de parcerias
com IFs estabelecidas.
O Facebook anunciou recentemente soluções de pagamentos online com o apoio do blockchain, possibilitando pessoas sem contas em
bancos a enviarem e a receberem dinheiro por meio do WhatsApp

198

.

Este serviço, por enquanto inoperante por suspensão do Banco Central
que analisa a efetiva competitividade da solução e a adequada proteção aos dados. Outro exemplo é o lançamento de cartão de crédito virtual pela Apple e Goldman Sachs.
A entrada das BigTechs nos serviços financeiros, que vem ocorrendo
de forma rápida, começando pela área de pagamentos e se expandindo para empréstimos, seguros e outros produtos financeiros, diretamente ou em parceria com IFs, traz por outro lado novos e complexos
desafios para estabilidade financeira, competição e proteção de dados,
inclusive pelo risco de aumento da concentração

199

.

151

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

ANEXO 4.
Plano de contratacões e metas físicas
FGTS 2020-2023
ORÇAMENTO OPERACIONAL
UF/REGIÃO

PRÓ-MORADIA

CCI

CCA

APOIO À PRODUÇÃO

SANEAMENTO

TOTAL

RO

6.400

166.400

3.200

166.400

66.738

409.138

AC

3.800

98.800

1.900

98.800

20.749

224.049

AM

26.400

686.600

13.200

686.600

77.370

1.490.170

RR

3.500

91.000

1.750

91.000

3.502

190.752

PA

52.600

1.368.000

26.300

1.368.000

209.200

3.024.100

AP

7.000

182.300

3.500

182.300

36.334

411.434

TO

6.900

179.400

3.450

179.400

37.265

406.415

106.600

2.772.500

53.300

2.772.500

451.158

6.156.058

MA

37.100

964.600

18.550

964.600

143.438

2.128.288

PI

17.000

442.000

8.500

44.200

51.719

961.219

CE

38.200

993.200

19.100

993.200

187.355

2.231.055

RN

17.000

442.000

8.500

442.000

77.485

986.985

PB

18.800

489.000

9.400

489.000

69.046

1.075.246

PE

36.300

943.800

18.150

943.800

193.656

2.135.706

AL

10.800

280.800

5.400

280.800

102.215

680.015

SE

9.700

252.200

4.850

252.200

39.109

558.059

BA

65.200

1.695.500

32.600

1.695.500

226.495

3.715.295

Norte
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ORÇAMENTO OPERACIONAL
UF/REGIÃO

R$ MIL

PRÓ-MORADIA

CCI

CCA

APOIO À PRODUÇÃO

SANEAMENTO

TOTAL

250.100

6.503.100

125.050

6.503.100

1.090.518

14.471.868

MG

89.600

2.329.600

44.800

2.329.600

353.417

5.147.017

ES

18.600

481.200

9.300

481.200

65.007

1.055.307

RJ

64.700

1.682.400

32.350

1.682.400

496.377

3.958.227

SP

243.000

6.318.000

121.500

6.318.000

635.194

13.635.694

Sudeste

415.900

10.811.200

207.950

10.811.200

1.549.995

23.796.245

PR

59.200

1.539.200

29.600

1.539.200

136.143

3.303.343

SC

39.200

1.019.200

19.600

1.019.200

155.801

2.253.001

RS

50.700

1.318.200

25.350

1.318.200

255.973

2.968.423

Sul

149.100

3.876.600

74.550

3.876.600

547.917

8.524.767

MS

16.800

437.000

8.400

437.000

83.040

982.240

MT

15.100

393.000

7.550

393.000

102.476

911.126

GO

29.100

756.600

14.550

756.600

148.985

1.705.835

DF

17.300

45.000

8.650

450.000

25.911

951.861

Centro-Oeste

78.300

2.036.600

39.150

2.036.600

360.412

4.551.062

1.000.000

26.000.000

500.000

26.000.000

4.000.000

57.500.000

Nordeste

Brasil
Infraestrutura urbana

5.000.000

Demais operações habitacionais

3.000.000

Descontos

9.000.000

Financiamento à Saúde (Santas Casas)
Total de investimentos

3.447.368
77.947.368
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