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Morgan Doyle
Representante do Grupo BID no Brasil

RUMO À CONSTRUÇÃO COLETIVA

Dentre os diversos desafios do desenvolvimento, a questão da moradia 

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

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

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

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

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

resse social tem destaque na longeva parceria do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento com o Governo brasileiro. 

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

pauta no país, como foi o caso do Programa Habitar Brasil BID, que ins-

pirou programas subsequentes de urbanização. Ou, ainda, destacamos 

o caráter estruturante de diversos programas subnacionais voltados a 

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 

multilateral – conhecimento cristalizado em forma de suporte técnico e 

de recomendações de políticas públicas compartilhadas com a Secreta-

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

Da generosidade da SNH ao aceitar publicizar esses aprendizados cons-

truídos conjuntamente resulta esta coletânea. 

Compilamos aqui análises e recomendações produzidas du-

rante 2020, compondo um repositório de ideias a serem im-

plementadas 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. 

Em todos, traduzimos aquilo que acreditamos ser o futuro do 

setor: diversificação de instrumentos de política habitacio-

nal, maior participação do setor privado no financiamento e 

no atendimento a famílias de baixa renda, modernização de 

ferramentas financeiras e dois aspectos que convergem com 

a chamada Visão 2025, a nossa estratégia para reconduzir a 

América Latina e o Caribe ao crescimento: a necessidade de 

incorporar avanços da digitalização e o papel da sustentabi-

lidade. Com essa abordagem global, acreditamos estar cada 

vez mais próximos de cumprir nossa missão: melhorar vidas. 

Boa leitura! 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL
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Hoje, o déficit habitacional no Brasil representa um desafio de aproxi-

madamente 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, eviden-

ciam a dimensão das necessidades habitacionais do país.   

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

mento das necessidades habitacionais, a Cooperação Técnica Promorar, 

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

desenvolvimento de estratégias priorizadas pela Secretaria Nacional de 

Habitação, com o objetivo de diversificar a carteira de programas e sis-

temas e desenvolver  modelos mais efetivos e sustentáveis de recursos e 

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

so ao financiamento.

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

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

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

a exemplo do Registro Único de Vivienda (RUV) e seus modelos de infor-

mação, inteligência e governança, central na gestão e operação da política 

habitacional mexicana. 

Durante o ano de 2020 a Cooperação ProMorar forneceu consultoria téc-

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

estratégias de política habitacional, via diversas propostas de soluções de 

acesso à moradia, com foco na população de baixa renda, compreendendo: 

i. a estruturação de um sistema de registro de oferta e demanda 

para habitação, 

ii. proposta de mecanismos de garantia para viabilizar o segmento fi-

nanciado 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, 

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

vi. recomendações transversais que contemplam a sustentabilidade des-

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

Assim, é com imensa satisfação que recebemos a Coletânea Habitação 

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

senvolvimento, e compartilhamos os extraordinários resultados dessa 

cooperação técnica, que contemplou recomendações factíveis de imple-

mentação para a política habitacional federal, e reforçamos a importância 

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

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

bitacional, atendendo às prementes necessidades da sociedade brasileira.

Alfredo dos Santos
Secretário Nacional de Habitação

AMPLIANDO AS ESTRATÉGIAS  
DE ACESSO À MORADIA DIGNA

PROPOSTAS SOBRE REFERENCIAL NACIONAL DE PREÇOS DE IMÓVEIS
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A EQUIPE | AUTORES

Urbanista pela UFBA, Mestre em Gestão Pública pela UFBA e em 

Planejamento Urbano pela UPenn, Doutora pela FAU-USP com 

tese sobre o Sistema de Financiamento Habitacional brasileiro. 

Especialista em Economia da Construção e Financiamento Imo-

biliário pela OEB. Cursou o Housing Finance International Pro-

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

de Desenvolvimento da Bahia (Desenbahia). 

Consultora em financiamento habitacional e subsídios, integrou 

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

responsável pela seção de financiamento e subsídios e já reali-

zou trabalhos para Governos federal, estadual e municipal, Fipe, 

Banco Mundial, CBIC, Sinduscon, entre outros. 

 Atualmente integra a equipe de consultores do BID no contrato 

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

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

1º lugar no III Prêmio Abecip em Crédito Imobiliário, 2010 e fi-

nalista do I Prëmio Lares, 2016.

Graduado em Matemática Aplicada e Computação pela Universidade 

Nacional do México (UNAM), Mestre em Tecnologia da Informação e 

Administração pelo ITAM e Mestre em Administração de Telecomuni-

cações pelo INT (França). 

É especialista em Tecnologia da Informação com mais de 20 anos de 

experiência em projeto, desenvolvimento, implementação e operação 

de sistemas de controle de risco de mercado, Business Intelligence, 

análise estatística, bancos de dados e sistemas transacionais nos seto-

res financeiro, hipotecário e de energia. Foi CIO do Ministério da Habi-

tação do México, diretor adjunto de sistemas GBM do HSBC, diretor ad-

junto de sistemas de risco e finanças da Sociedad Hipotecaría Federal. 

Desenvolveu estratégias institucionais de TI que automatizam pro-

cessos e serviços, criando vantagens competitivas e informações para 

a tomada de decisão. Tem elaborado acordos interinstitucionais de 

intercâmbio de informações, bem como tem sido representante insti-

tucional junto às autoridades reguladoras. Ele tem colaborado em pro-

jetos globais compostos por equipes multiculturais. E por dois anos, foi 

professor de graduação da UNAM.

Claudia 
Magalhaes Eloy

Felipe de Jesús 
Ruiz Hernández



9

PROPOSTAS SOBRE REFERENCIAL NACIONAL DE PREÇOS DE IMÓVEIS

Consultor Internacional com mais de 15 anos de experiência no 

setor de habitação, em políticas públicas, relações com organi-

zações internacionais e financiamento habitacional sustentável. 

Foi Coordenador Geral da Comissão Nacional de Habitação e Es-

pecialista em Organizações Multilaterais na Sociedade Federal de 

Hipotecas, onde foi responsável pela concepção e implementa-

ção do Programa ECOCASA para promover habitação sustentá-

vel; dirigiu as negociações de doações e empréstimos com várias 

organizações internacionais; encarregou-se pela concepção e 

estimativa de modelos para determinar o índice de preços de ha-

bitações e; coordenou a concepção da política pública de aluguel 

habitacional no México. 

Atuário formado na Universidad Nacional Autónoma de México, 

Mestre em Economia pelo Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, e estudos de Mestrado em Finanças pelo Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, que tem participado de diver-

sas publicações do setor habitacional.

Contador Público formado pela Universidad Nacional Autóno-

ma de México e Mestre em Banca e Finanças pela Universitat 

Pompeu Fabrá (Barcelona), assim como Mestre em Finanças 

pelo Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monter-

rey. Possui mais de 20 anos de experiência no setor de serviços, 

bancário e público, nas áreas de consultoria, auditoria, geren-

ciamento de projetos, análise financeira, criação e implemen-

tação de diversos esquemas de financiamento de projetos de 

investimento, bem como a análise da regulamentação inerente, 

liderando a execução de auditorias e a preparação de informa-

ções estratégicas para a alta administração. 

Assumiu cargos de nível estratégico como os de Coordenador 

Geral de Esquemas Financeiros na Comissão Nacional de Habi-

tação (CONAVI) entre 2014 e 2016, e Diretor Adjunto de Securit-

zação da Sociedad Hipotecaria Federal entre 2003 e 2014. Juan 

José também trabalhou em empresas de contabilidade como 

Deloitte Touche Tohmatsu e Grant Thorton International entre 

1995 e 2003.

Jorge Armando 
Guerrero Espinosa

Juan José 
Cervantes Bautista
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É mexicano, licenciado em Direito e possui diversos estudos de 

pós-graduação, diversos diplomas em matérias relacionadas 

aos setores financeiros e de habitação, nos quais possui, tam-

bém, mais de 30 anos de experiência, pois ocupou cargos de 

decisão e responsabilidade no Fundo de Operação e Financia-

mento Bancário para a Habitação (FOVI), Fundo Público da Ad-

ministração Pública Federal, na Sociedade Hipotecária Federal, 

S.N.C., Instituição Bancária de Desenvolvimento e na Comissão 

Nacional de Habitação. 

Possui experiência prévia em diversas empresas do setor pri-

vado, por ter feito parte de três entidades do setor público, além 

de dirigir diversos programas, produtos financeiros e normas 

que contribuíram para promover e facilitar o acesso a moradia. 

No âmbito acadêmico é orientador e palestrante de temas rela-

cionados aos setores de sua especialidade e, atualmente, traba-

lha como consultor independente, é assessor e conselheiro de 

entidades do setor público e privado.

Economista pela UNB/UNICEUB, especialista em crédito imo- 

biliário, mercado financeiro e de capitais, securitização, gestão 

e recuperação de ativos, pós-graduação em finanças e admi- 

nistração financeira pela FGV, funcionário de carreira da CAI-

XA por 38 anos, exercendo diversas funções na área de habita-

ção e desenvolvimento urbano, destacando-se as de Diretor de 

Habitação, Superintendente Nacional de Habitação e Consul-

tor Técnico à Administração Superior da CAIXA, trabalhou na 

Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) como gerente nas áreas 

de recuperação de créditos de pessoas físicas e jurídicas e as-

sessoramento à Presidência em novos projetos, participou de 

cursos de qualificação profissional na Wharton School , Univer-

sity of Pennsylvania, USA e na Fannie Mae, Washington, DC, USA. 

Atualmente é consultor do BID em projeto de assessoramento 

técnico à Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e consultor da 

Empresa Espelia, em parceria com a Agence Française de Dé-

veloppement (AFD), em projeto de arrendamento residencial 

para o Equador.

Luis Ignacio Joaquín 
Torcida Amero

Renato 
Nardoni
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Paloma Silva é especialista em desenho de Política Públi-

cas, Subsídio, Financiamento de Habitação e Desenvolvi-

mento Urbano na América Latina e no Caribe atualmente 

no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Wa-

shington. Foi ministra da Habitação no México e vice-di-

retora geral da Sociedad Hipotecaria Federal. Prêmio ITAM 
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A publicação se divide em dois capítulos. 

O capítulo 1 apresenta um panorama e análise dos índices de pre-

ços dos imóveis residenciais existentes no Brasil e a identificação de 

fontes de informações disponíveis para a construção de um referen-

cial nacional de preços de imóveis. Também contempla a apresenta-

ção das metodologias mais utilizadas em âmbito internacional, a fim 

de estabelecer-se a base de uma metodologia para construção do 

referencial nacional de preços de imóveis no Brasil.

Já o capítulo 2 apresenta uma proposta de referencial nacional de 

preços de imóveis, incluindo uma descrição da proposta, justificati-

vas da importância de sua implementação, enquadramento dentro 

do ordenamento jurídico-institucional brasileiro, algumas diretrizes 

contempladas e, por fim, um cronograma preliminar.

RESUMO 
EXECUTIVO

Esta publicação, inserida no contexto da cooperação técnica Promorar 

de parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), trata do desenvolvimento de um referencial 

nacional de índices de preços de imóveis, que possibilite, em especial, a 

calibragem dos subsídios na política pública e o monitoramento adequa-

do do comportamento dos preços dos imóveis. Ela propõe um detalha-

mento sobre o tema de índices de preços imobiliários, cuja apresentação 

geral está disponível na publicação principal da coletânea “Habitação de 

Interesse Social no Brasil: Construindo Novas Oportunidades”.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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O acesso à moradia é o principal meio de inserção 

do cidadão e de sua família na sociedade em que 

vive, na medida em que lhe infunde maior confian-

ça quanto ao futuro e lhe oferece melhores condi-

ções de acesso aos serviços urbanos de educação, 

saúde, cultura e lazer.

A falta de moradia digna  1  é um dos problemas mais graves que afetam 

boa parte da população no mundo. O cenário na América Latina e Caribe 

(ALC) não é diferente e aponta que esse é um dos problemas mais urgen-

tes na região, com um déficit quantitativo que atualmente afeta aproxima-

damente 9 milhões de famílias que não dispõem de uma moradia ou que 

moram em imóveis que não são dignos, e sem possibilidade de reforma.  

O déficit habitacional continua sendo uma grande barreira para o de-

senvolvimento da região, apesar do investimento significativo em pro-

gramas habitacionais patrocinados pelos Governos nas últimas três dé-

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

surgem anualmente nas cidades da ALC são obrigados a se instalar em 

áreas informais. Isso exige uma grande transformação dos sistemas e 

políticas de financiamento habitacional da ALC, a fim de atrair mais par-

ticipantes do setor privado para o mercado imobiliário. 

Com o objetivo de reformular estratégias de política habitacional, via 

diversas soluções de acesso à moradia, com foco na baixa renda, a Se-

cretaria Nacional de Habitação (SNH), vinculada ao Ministério do Desen-

volvimento Regional (MDR), juntamente com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), iniciaram em 2019 uma nova parceria para tratar 

de temas estratégicos para a habitação de interesse social. O primeiro 

passo se deu com a organização de um Fórum Internacional de Habitação 

Social em agosto de 2019, que antecedeu a definição dos eixos de colabo-

ração e a aprovação de uma cooperação técnica denominada “ProMorar”, 

em dezembro de 2019. 

O objetivo da cooperação técnica do BID é facilitar a trans-

ferência de conhecimento técnico e experiência qualifi-

cada, a fim de complementar e fortalecer as capacidades 

técnicas nacionais e regionais e, assim, contribuir para o 

principal objetivo do Banco, ou seja, acelerar o processo 

de desenvolvimento econômico e social dos países-mem-

bros mutuários, individual e coletivamente. As atividades 

de cooperação técnica envolvem a transferência, adapta-

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

mentos, tecnologia e engenharia para fortalecer a capaci-

dade nacional de maneira sustentável, e serão integradas 

ao programa de empréstimos do Banco, de acordo com as 

estratégias regional e nacional e focado na obtenção de 

efeitos diretos e resultados de desenvolvimento. 

A parceria permitiu definir 6 temas de interesse:

 ■ Elaborar uma proposta de arquitetura para um siste-

ma de registro de oferta e demanda;

 ■ Definir a modelagem de um programa nacional de 

melhoria habitacional e autoconstrução;

 ■ Elaborar uma estratégia de viabilização de recursos 

privados no sistema de financiamento do setor;

 ■ Definir a modelagem de um programa nacional de 

locação social;

 ■ Elaborar uma proposta para um referencial nacio-

nal de preços dos imóveis;

 ■ Elaborar recomendações complementares sobre 

arranjos estruturais, como: reformas a nível institu-

cional ou legal; sustentabilidade socioambiental para 

habitação de interesse social; etc. 

Ver https://www.iadb.org/pt/
noticias/estudo-do-bid-re-

vela-que-america-latina-
-e-o-caribe-enfrentam-

-um-deficit-de-habitacao 

Um espaço para o desenvolvimen-
to: os mercados habitacionais 

na América Latina e no Caribe.

Local onde o habitante tenha 
segurança de posse, qualidade 

de vida, conforto e aces-
so a serviços básicos como 
infraestrutura, transporte, 

saúde, educação e lazer. 

 2 

 1 

https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao 
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao 
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao 
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao 
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao 
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O ano de 2020 foi dedicado à realização destas análises, elaboradas 

graças a intensas iniciativas de consulta e articulação com os princi-

pais atores setoriais, como, entre outros, a Caixa Econômica Federal, o 

Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, o Ministério da Eco-

nomia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, incorporadores, 

representantes do setor de crowdfunding imobiliário e do mercado 

de capital, a Anbima, a B3, associações setoriais de materiais e cons-

trução civil, microfinanceiras, pequenas e médias empresas do setor 

da construção civil, a academia, instituições de pesquisa e movimentos 

populares por moradia. 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 refor-

ma 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.

O presente Caderno propõe um 
detalhamento sobre o tema de índices de 
preços imobiliários, 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”.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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Os imóveis possuem, particularmente, uma variedade de atributos físi-

cos, funcionais, de localização e de durabilidade, ao mesmo tempo em 

que fornecem uma gama de serviços como o conforto, a segurança, o es-

tar próximo ao emprego e meios de transporte, entre outros, que os tor-

nam praticamente únicos. Assim, a construção de um índice de preços 

de imóveis requer a utilização de métodos mais sofisticados. 

1.1. Panorama e análise de índices 
de preços de imóveis no Brasil

Os principais índices utilizados atualmente na verificação 

dos preços de imóveis no Brasil se dividem em quarto, 

sendo eles:

 ■ o FipeZap, criado em 2010 fruto de uma parceria 

entre a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE) e o ZAP Imóveis;

 ■ o IVG-R, lançado em 2013 pelo Banco Central;

 ■ o IGMI-R, iniciado em 2016 pela parceria entre a Fun-

dação Getúlio Vargas (FGV) e a Associação Brasilei-

ra das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 

(ABECIP); e

 ■ o CBIC iniciado em 2017 pela Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC) em parceria com a 

consultoria BRAIN Inteligência Corporativa.

Para maiores detalhes sobre o panorama e análise de 

índices de preços de imóveis no Brasil acesse o caderno 

“Habitação de Interesse Social no Brasil: Construindo 

Novas Oportunidades - Panorama 2020 e  Foco em De-

safios Prioritários”.

TABELA 1: Resumo de base de dados dos índices

ÍNDICE BASE DE DADOS VANTAGENS DESVANTAGENS 

FipeZap 
Anúncios de 
Vendas e locação 

Regularidade; alta 
frequência de vendas Ausência de preços 

de transição 
Amplitude 

IVG-R 
Financiamentos 
imobiliários 
residenciais do SCR. 

Grande volume 
de dados 

Valor de avaliação 
não coincide com 
valor de mercado 

Base de dados 
restrita apenas para 
imóveis financiados 

IGMI-R 
Financiamentos 
Imobiliários 
Residenciais 

Grande volume 
de dados 

Abrangência restrita 

CBIC 
22 instituições 
associadas à CBIC. 

- - 

Fonte: Elaboração própria.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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1.2. Identificação e análise de fontes de 
informação disponíveis para a referência 
nacional de preços de imóveis

Outro banco de dados, em processo de estruturação e implantação no âm-

bito dos Cartórios de Registro de Imóveis, que poderá fornecer insumos re-

levantes para a construção de um referencial nacional de índice de preço de 

imóveis, é o Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis (SREI).

Com o objetivo de aumentar o nível de automação dos processos e melhorar a 

eficiência na gestão do registro de imóveis, a Corregedoria Nacional de Justiça 

(CNJ) editou o Provimento no 89, de 18 de dezembro de 2019, após sua prévia 

aprovação pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, regulamentando o 

registro eletrônico de imóveis. Essa regulamentação era o passo que faltava 

para que o registro imobiliário entrasse definitivamente nos tempos atuais, 

que exigem qualidade e velocidade da informação, bem como eficiência nos 

serviços prestados. 

Desde a promulgação da Lei no 11.977/2009 já havia autorização para institui-

ção de sistemas eletrônicos nos registros públicos em geral (art. 37). Posterior-

mente, a Lei nº 13.465/2017 detalhou a forma de implementação do sistema 

eletrônico especificamente para o registro de imóveis, prevendo sua operação 

por uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, denominada 

Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 

Foi a própria Lei no 13.465/2017 que vinculou os registradores imobiliários 

dos Estados e do Distrito Federal ao ONR, integrando-os em um sistema 

nacional denominado Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Po-

rém, para que fosse possível a efetiva implantação do SREI fazia-se neces-

sária a regulamentação da geração, em formato eletrônico, do registro imo-

biliário e dos correspondentes livros de controle, bem como da prestação de 

serviços em tal formato. 

O sistema de registro eletrônico de imóveis tornará 

possível o aumento do nível de automação dos pro-

cessos internos das serventias, bem como otimizará 

a troca de informações com outras entidades pú-

blicas, como o Poder Judiciário, Ministério Público, 

Receita Federal, Governos Estaduais e Municipais, 

dentre outros. 

O Provimento no 89/2019 da Corregedoria Nacional 

de Justiça entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020, 

regulamentando todos esses aspectos, estabelecen-

do, ainda, a data de 02 de março de 2020, como data 

limite para efetiva implantação do SREI. As diretri-

zes do modelo de sistema digital contidas na referi-

da regulamentação, bem como todos os parâmetros 

e requisitos técnicos para funcionamento do SREI, 

conforme segue:

1.2.1. O Código Nacional  
de Matrículas (CNM) 

A base para o funcionamento do sistema de registro 

eletrônico é o Código Nacional de Matrículas (CNM), 

“que corresponde à numeração única de matrículas 

imobiliárias em âmbito nacional” (art. 235-A da Lei 

de Registros Públicos). 

O CNM além de gerar segurança jurídica e organici-

dade ao sistema, é uma forma de simplificar o acesso 

ao registro, uma vez que da própria numeração se 

extrai diversas informações como a referência à loca-

lização do registro imobiliário e respectiva serventia. 
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O ONR disponibilizará aos registradores e aos usuários meca-

nismos de geração dos dígitos verificadores das matrículas e de 

autenticação para verificar sua validade e autenticidade. 

1.2.2. O Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI)

O SREI foi concebido pela norma regulamentar para ser um 

repositório eletrônico de dados, de caráter nacional, relativo ao 

registro imobiliário. 

Tem como objetivo principal a universalização das atividades 

de registro público imobiliário, sendo instrumento jurídico 

adequado para dar cumprimento ao comando legal contido no 

art. 37 da Lei 11.977, de 2009, integrando o registro imobiliário 

eletrônico em todo o território nacional. 

O SREI, que será gerido pelo ONR sob supervisão da Correge-

doria Nacional de Justiça, tem a missão de garantir a segurança 

da informação e a continuidade da prestação do serviço públi-

co, observando sempre os padrões técnicos, critérios legais e 

regulamentares, promovendo a interconexão das unidades de 

registro de imóveis. 

Na interligação de todas as unidades do serviço de registro de 

imóveis, o novo sistema adotará a interoperabilidade das bases 

de dados, uma vez que tais dados permanecem nas serventias 

de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respecti-

vos oficiais, que também respondem pela sua ordem e conser-

vação (art. 24 da Lei no 6.015/1973 e art. 46 da Lei no 8.935/1994). 

O SREI viabilizará a utilização, pelas serventias, das novas tec-

nologias de informação e de comunicação possibilitando a infor-

matização dos procedimentos internos operacionais e de gestão, 

com maior eficiência na prestação dos serviços com base em tec-

nologia aplicada, redução de custos e prazos. 

Uma das metas a serem perseguidas pelo SREI será o aperfei- 

çoamento do registro de imóveis em âmbito nacional, com au-

mento da segurança, precisão das informações e celeridade, 

melhorando a prestação do serviço público à população. 

1.2.3. O Serviço de Atendimento Eletrônico 
Compartilhado (SAEC) 

Para o cidadão a parte mais visível do sistema será o Serviço de 

Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), que é destinado 

ao atendimento remoto dos usuários de todas as serventias de 

registro de imóveis do País por meio da internet, dentre outras 

atividades previstas. 

O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica centralizada 

que recepciona as solicitações de serviços apresentadas pelos 

usuários remotos e as distribui às serventias competentes. Pos-

teriormente fornece o produto resultante do serviço prestado 

pelo registrador competente. 

A norma regulamentar prevê que em todas as operações do SAEC 

devem ser respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos 

dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e, se hou-

ver, dos registros. 
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1.2.4. Informações à administração pública 

Quanto à administração pública, o SREI prevê o intercâmbio 

de informações e dados entre as serventias, o Poder Judiciário, 

Ministério Público e outros órgãos públicos que necessitam 

de informações sobre os imóveis e seus proprietários. 

As ferramentas atualmente existentes serão melhoradas e se 

tornarão mais eficientes. 

Especificamente em relação à Administração Pública Federal 

as informações solicitadas serão prestadas através do Siste-

ma Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER), 

na forma definida em manual operacional que será submeti-

do ao CNJ para eficácia junto aos registradores. 

RECOMENDAÇÃO
O desafio de construir índices de preços de imó-
veis residenciais reside na obtenção de dados de 
preços, sistematicamente ao longo do tempo, em 
quantidades suficientemente grandes, com o de-
talhe ideal e a granularidade geográfica desejada.

RECOMENDAÇÃO
Algumas das fraquezas das fontes de informação 
podem ser superadas por uma metodologia apro-
priada, a combinação complementar de fontes de 
dados ou usando algumas formas de modelagem.

1.3. Definição da metodologia 
para a referência nacional de preços 
de imóveis

As moradias são conjuntos de atributos estruturais que são 

relacionados com a superfície construída, número de quar-

tos e banheiros, idade, depreciação habitual do imóvel, áreas 

comuns, disponibilidade de estacionamentos e elevadores, 

para citar alguns. Além disso, cada imóvel possui diferen-

tes características de localização (relativas a equipamento 

comunitário e orientação geográfica) e sobre seu ambiente 

(inerentes ao bairro, Município e Estado). Assim, cada casa é 

diferente, devido à sua própria combinação de atributos e à 

taxa em que é depreciada. 

Monitorar as mudanças de preços no mercado imobiliário 

é uma tarefa importante para os diversos players da econo-

mia. As mudanças nos preços dos imóveis têm correlação 

com os ciclos econômicos, afetando o emprego (particu-

larmente na construção civil, mas não apenas no setor) ou 

o endividamento das famílias. Ao mesmo tempo, a área do 

local, a variação dos preços dos imóveis revela, entre ou-

tras coisas, as disparidades entre as regiões, as tendências 

de valorização em certos mercados e o custo de vida local. 

Nesse contexto, muitos países utilizam índices de preços de 

imóveis para apoiar a formulação de políticas públicas (vide 

Eurostat 2013). 

Nesse sentido, existem diferentes metodologias para medir 

o preço dos imóveis residenciais, entre as quais as seguintes. 
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PPano.baseano.base = P. = P. χχ αα 0 +0 +αα
tt

1.3.1. Vendas Repetidas  3  

Para essa metodologia, são considerados os aspectos 

hipotecários, financeiros e físicos da habitação para 

dispor, entre outros, os seguintes indicadores: 

 ■ preço de compra e vigente da propriedade; 

 ■ taxa de apreciação/depreciação do imóvel; 

 ■ montante hipoteca inicial e atual; 

 ■ relação empréstimo/valor da moradia (LTV inicial 

e presente); 

 ■ relação preço de aquisição/preço do aluguel (%); 

 ■ número de transações da moradia; 

 ■ meio de venda: por meio de agente imobiliário, 

oferecida pelo proprietário etc.; 

 ■ taxa de juros do crédito imobiliário; 

 ■ refinanciamentos; 

 ■ índice de absorção (tempo médio do imóvel 

no mercado); 

 ■ gastos de manutenção; 

 ■ nível de endividamento das famílias: pagamento 

crédito imobiliário/renda familiar, dentre outros; e 

 ■ outros atributos vinculados à habitação, como 

ecotecnologias para a economia no consumo de 

energia e água, e de conectividade (acesso à In-

ternet), entre outros. 

Como o nome indica, utiliza como base de dados os 

preços registrados para aqueles imóveis que, dentro do 

período de análise, foram vendidos pelo menos duas 

vezes no mercado. As únicas informações sobre os 

imóveis requeridas neste método são: o preço da tran-

sação, a data de venda e o endereço da propriedade: 

A taxa de apreciação entre dois períodos consecutivos está 

representada por: 

Desenvolvido por Bailey, Ruth 
e Nourse, em 1963.

 As variáveis categóricas 
que indicam a presença ou 

ausência de uma qualidade 
ou atributo, assumem o valor 

11  em uma subamostra e 00 
no restante da amostra. 

 3 

 4 

Onde: 

PPano.baseano.base = Preço atual da habitação (ano base). 

PPtt  = Preço de compra em t períodos. αα00, ααtt  = Parâmetros 

que refletem na mudança de percentual acumulado do 

valor da propriedade em t períodos. 

lnln PPtt   1 1       lnln PPt t  =  = ln ln = = αα tt   1 1    αα tt
eeαα 0 +0 +αα

tt 11

eeαα 00 ++αα
tt

A estimativa pode ser feita através de métodos paramétricos que ex-

plicam a apreciação do preço dos imóveis entre as datas de compra, 

em função de um conjunto de variáveis dummys  4  ,que indicam o 

tempo em que o imóvel foi comprado e foi vendido. 

Por ser uma metodologia que utiliza dados da mesma propriedade, 

em diferentes momentos, não requer controle pelas características 

tipológicas das propriedades. Apesar dessas vantagens, este método 

tem certas desvantagens, conforme segue:
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 ■ construção de uma base de dados, suficientemente gran-

de, de vendas repetidas que devem ser mantidas conti-

nuamente atualizadas, pois cada nova regressão utiliza 

toda a informação histórica disponível até o mencionado 

momento, um desafio para países como o Brasil, caracte-

rizado pela baixa incidência de revenda de imóveis;

 ■ desvantagem de só pode ser utilizado para séries tem-

porárias, o que impede realização de comparações entre 

regiões ou localidades (este problema é resolvido usan-

do-se a metodologia hedônica); 

 ■ principal restrição de natureza empírica: requer grandes 

bases de dados, as quais devem ser mantidas continu-

amente atualizadas, uma vez que cada nova regressão 

utiliza toda a informação histórica disponível até men-

cionado momento; 

 ■ exclusão dos preços dos primeiros imóveis negociados 

no mercado (os quais podem ter avaliações significativa-

mente diferentes das usadas); e 

 ■ suposição fundamental do modelo de que os atributos 

qualitativos dos imóveis que foram negociados perma-

necem constantes durante o período transcorrido entre 

ambas as vendas, constitui fato difícil de se observar 

na realidade. 

1.3.2. Regressões Hedônicas  5  

De acordo com os modelos de preços hedônicos do imóvel, o 

preço da habitação em qualquer período do tempo pode ser 

justificado por um conjunto de atributos e características com 

os quais conta. Portanto, o preço da moradia pode ser calcu-

lado de maneira aproximada por um modelo geral ao qual é 

introduzida cada uma das variáveis correspondentes a cada 

habitação, tais como: 

 ■ o tipo de moradia: apartamento, casa ou casa 

em condomínio; 

 ■ área de construção; 

 ■ área do terreno; 

 ■ número de quartos ou dormitórios; 

 ■ número de banheiros; 

 ■ número de vagas de estacionamento; 

 ■ idade do imóvel (em anos); 

 ■ andares do imóvel; 

 ■ classe do imóvel (econômica, média, 

residencial etc.). 

 ■ localização; 

 ■ disponibilidade de segurança: com segurança ou 

sem segurança; 

 ■ proximidade urbana; 

 ■ densidade de população;

 ■ grau de desenvolvimento da localidade; e

 ■ equipamentos urbanos.

Todas as variáveis que foram descritas acima for-

necem informações úteis ao modelo. No entanto, é 

importante destacar que nem todas contribuem da 

mesma forma ou nem tem a mesma importância em 

todos os anos. 

Nesse sentido, a seleção de covariáveis, também cha-

madas de variáveis independentes, é essencial. A lista 

deve ser a mais reduzida possível, mas é necessário 

conter os atributos relevantes para o consumidor final 

e, estatisticamente, significativos, de modo que ambos 

os objetivos (redução e idoneidade) têm que ser obti-

dos, examinando de modo econométrico a relação de 

cada variável independente com a dependente. 

 5 A transformação logarítmica 
facilita a interpretação dos 
resultados e melhora a precisão 
de ajuste do modelo.
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Introduzida por Rosen, em 
1974, mediante a estimativa 

de preços implícitos dos 
atributos ou características que 

compõem um bem composto.

O modelo hedônico para construir índices de preços de habitação é dado 

pela seguinte expressão matemática: 

Atualmente, há várias formas de estimar modelos 

hedônicos para a fixação de preços imobiliários, 

desde modelos mais tradicionais, como os para- 

métricos, até modelos mais inovadores, como os 

modelos não paramétricos, que utilizam a econo-

metria espacial. 

Independentemente da técnica utilizada, se as ba- 

ses de dados são suficientemente grandes, os 

modelos hedônicos podem realizar a valorização 

dos bens e, ainda, permitir controlar o preço esti-

mado por suas características observáveis. Nesse 

sentido, o modelo hedônico é considerado um dos 

métodos mais eficientes para utilizar as bases de 

dados disponíveis. 

Não obstante, a metodologia hedônica pode apre-

sentar algumas desvantagens, como segue:

 ■ sua complexidade, apesar de ser uma 

metodologia de fácil compreensão 

conceitual, os modelos hedônicos, 

especialmente os mais inovadores, requerem 

conhecimentos estatísticos/econométricos 

para sua implementação; 

 ■ costuma-se argumentar que as estimativas 

hedônicas dos valores atribuídos a algumas 

características dos imóveis podem ser 

instáveis e, portanto, nem sempre têm o 

sentido econômico; 

 6 

lnln PPano.tipo ano.tipo  = ln = ln ee χχ
ano.tipo ano.tipo 

ββ
ano.tipoano.tipo

εε
ano.tipoano.tipo   

Transformando em logaritmos naturais  6  a equação (1) obtém-se: 

lnln PPano.tipo ano.tipo  = ln = ln ee χχ
ano.tipo ano.tipo 

ββ
ano.tipoano.tipo

++εε
ano.tipoano.tipo   

+ + n n **  κκ    ano.tipoano.tipo
ΧΧ ββ

n n **  κκ      κκ  ** 1 1 ano.tipoano.tipo

εε

lnln PPano.tipo ano.tipo  =  = ++εε ano.tipoano.tipo
ano.tipoano.tipo

ββιι Χ Χιι

κκ

ιι = 1 = 1

Onde: 

PP = vetor de preços dos imóveis. 

XX = matriz de atributos. Sua dimensão é de n*k. 

Onde nn é o número de avaliações e κκ corresponde às variáveis 

independentes ou covariáveis.

ββ = vetor de coeficientes hedônicos que determinam o grau de 

influência de cada uma das covariáveis no preço. 

ƐƐ = vetor de resíduos

ln (*)ln (*) = logaritmo natural 
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 ■ as características não observadas omitidas e 

que estão correlacionadas com as caracterís-

ticas incluídas podem enviesar as estimativas 

hedônicas. Isto poderia ser problemático para 

o caso da habitação, dada a importância, da 

qualidade da construção ou da localização 

precisa, que são, normalmente, característi-

cas não observadas; 

 ■ a metodologia hedônica supõe um importan-

te esforço no levantamento de dados, embora 

seja necessária a informação não só sobre o 

preço dos produtos, mas também, sobre suas 

correspondentes características, para propor-

cionar estimativas confiáveis; e 

 ■ ao utilizar equações hedônicas existe o pro-

blema de não se observar algumas das variá-

veis que seriam consideradas determinantes 

e importantes relacionadas com o preço do 

bem, sendo que no caso de uma moradia, 

variáveis como: meio de transporte, o trânsito, 

a proximidade aos serviços ou a qualidade da 

construção, dentre outras.

1.3.3. Método Misto  7  

Estimam-se duas equações conjuntamente, uma 

sobre todas as transações de imóveis que durante o 

período de estudo se cruzaram uma só vez (modelo 

hedônico) e a outra sobre todos os pares de transa-

ções consecutivas que, durante o período de estudo, 

entraram ao mercado mais de uma vez (modelo de 

vendas repetidas), com uma restrição sobre os pa-

râmetros comuns: 

Onde: 

PPano.baseano.base = Preço atual da habitação (ano base). 

PPtt -1 -1 = Preço de compra no semestre tt-1-1. 

αα00 , αα11 = Parâmetros que refletem a mudança percentual acumulada 

do valor da propriedade em tt períodos.

TempoTempo = 11 se a habitação foi comprada no período tt; 

00 em outro caso. 

XX = Variáveis sobre kk diferentes atributos da habitação. 

ββ = Vetor de coeficientes que determinam o grau de influência de 

cada covariável sobre o preço da habitação. 

ƐƐ = Vetor de resíduos. 

1.3.4. Estratificação 

O número índice é calculado, normalmente, como uma média ponde-

rada dos índices para cada subamostra. Este processo, no entanto, traz 

uma compensação, de um lado, a estratificação muito detalhada au-

menta a homogeneidade da amostra, reduzindo o problema de mistura 

de qualidade, por outro lado, ao aumentar o número de subconjuntos, 

este processo pode diminuir o número médio de observações por suba-

mostra, aumentando o erro padrão. 

Também conhecido como PER 
(Price to Earnings Ratio por suas 
siglas em inglês), indica quantos 
anos é necessário esperar para 
recuperar o investimento em 
imóvel (preço de aquisição) 
devido ao seu rendimento anual 
(aluguel). Utiliza-se para medir 
possíveis sobrevalorização 
dos preços do imóvel.

 7 
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As principais vantagens deste método são: 

 ■ dependendo da eleição das variáveis de estratificação, o méto-

do se ajusta para a mudança de composição das habitações; 

 ■ o método é responsável e condicional a uma lista acordada de 

variáveis de estratificação; 

 ■ os índices de preços podem se construir para diferentes tipos e 

localizações de habitações; 

 ■ o método é relativamente fácil de ser explicado aos usuários. 

Não obstante, também, apresenta certas desvantagens: 

 ■ o método não pode abordar adequadamente a depreciação das 

moradias, ao menos que a idade do imóvel seja uma variável 

de estratificação. 

 ■ o método não consegue conferir tratamento adequado para 

habitações sujeitas a reparos ou renovações importantes (ao 

menos que as renovações sejam uma variável de estratificação); 

 ■ o método requer informação sobre as características da habi-

tação, de sorte que as transações de vendas possam ser ende-

reçadas a estratos corretos.

1.3.5. Relação Preço/Valorização 

Os valores de vendas, por sua vez, têm menos recorrência, pois as 

transações são mais esporádicas e nem sempre são registradas for-

malmente. Nesse sentido, por meio deste método é acumulada uma 

razão para cada uma das propriedades aos que têm as taxas de ven-

das disponíveis no período “tt”, utilizando os valores de avaliação das 

propriedades no mesmo período “tt”. 

Razões preço/avaliação construídas para o mesmo 

período base (período de avaliação) podem, então, 

ser adicionadas por meio de índices. Uma vantagem 

deste método é que, diferentemente do método de 

ventas repetidas, se baseia em todos os dados de 

vendas (individuais e repetidos). 

Além disso, tal metodologia requer uma quantidade 

menor de dados: a única informação necessária é 

informação sobre o preço de venda e a valorização 

de cada propriedade. Um inconveniente, no entan-

to, é que este método só pode ser aplicado em luga-

res onde estão disponíveis os valores confiáveis de 

avaliação, o qual ocorre em raras vezes, no caso de 

valores de mercado para efeitos fiscais da proprie-

dade (IPTU) existente nos munícipios brasileiros. 

RECOMENDAÇÃO
O desaf io para construir índices está 
mais em obter uma base de dados sólida 
de preços das propriedades residenciais 
e menos em construir o índice em si. 
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1.4. Plano de instrumentos técnicos (fluxos 
de informações e mecanismos de atualização), 
instituições envolvidas e ajustes institucionais 

Para funcionar como uma ferramenta de tomada de decisão, um índice 

deve contar com duas características fundamentais:

 ■ o índice deve contar com representatividade; e

 ■ o índice deve permitir a comparabilidade através do tempo. 

Um índice nacional de preços consegue ser representativo sempre e quan-

do as habitações que fazem parte da base de dados, usada para dar se- 

guimento aos preços, estejam codificadas de maneira correta e seus pre-

ços representem o valor de fechamento das mesmas. 

RECOMENDAÇÃO:
A referência nacional de preços deverá medir de modo con-
sistente, através do tempo, as variações nos preços das mora-
dias no país e, ao mesmo tempo, ser facilmente interpretável 
e associável com as características da habitação.
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A proposta consiste na estruturação de um referencial de preços de imóveis 

por meio de Acordo de Cooperação Técnica que deveria ser firmado entre 

a SNH/MDR e a Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça e o Operador Nacional do SREI (CNJ/ONR).

2.1. Descrição sintética da proposta

Firmar protocolo com o Operador Nacional de Registros (ONR) e a 

Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) visando, por meio de Acor-

do de Cooperação Técnica, a produção de referenciais de preços de 

imóveis, em módulo próprio (módulo estatístico), pelo Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis (SREI. Este protocolo deve abranger:

 ■ Construção conjunta de Road Map (metodologia, dados coleta-

dos, indicadores e referenciais, regras de compartilhamento);

 ■ Cronograma de implantação;

 ■ Elaboração de minuta de normas técnicas a ser homologada 

pela CNJ, passando assim a ser de observância compulsória 

pelos Cartórios de Registro de Imóveis, em consonância com 

regulamentação estabelecida no Provimento Nº 89/2019 da 

CNJ, o qual vinculou as centrais de serviços eletrônicos com-

partilhados ao SREI;

 ■  Repasse de recursos ao ONR (a ser dimensionado).

Complementarmente, deve ser buscada ainda a participação do BACEN 

neste Acordo de Cooperação Técnica, como parceiro da SNH/MDR, 

considerando que:

 ■ na sua Agenda BC#, no componente do Crédito Imobiliário, prio-

rizou a implantação do SREI, em linha com a meta de redução de 

custos de financiamento;

 ■ o módulo estatístico do SREI pode interessar também ao BC como 

ferramenta de monitoramento do mercado imobiliário e creditício;

 ■ sua participação deve ser não apenas institucional, mas financei-

ra, compartilhando os custos da cooperação com a SNH/MDR;

 ■ o BC conta com a base de dados de valores de avaliação dos imóveis 

em garantia dos empréstimos, a partir de dados fornecidos pelos 

bancos que operam crédito imobiliário, base esta que alimenta o 

índice IVG-R, divulgado pelo próprio BC e que poderia ser utilizada 

complementarmente para a construção do referencial de preços.
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2.2. Razões e Justificativas da importância de sua implementação

A construção de uma política habitacional voltada 

para os segmentos de baixa renda requer, como 

ponto de partida, a compreensão dos limites para 

o acesso dessa população à moradia. Entre esses 

limites, destaca-se a distância entre a renda fa-

miliar desse segmento e uma moradia produzida 

a preços de mercado. É por meio dessa medida de 

distância que se possibilita estimar os subsídios 

necessários, calibrando sua concessão. Conhecer 

e monitorar os preços dos imóveis residenciais é, 

portanto, insumo fundamental para a SNH/MDR.

A Nota Técnica intitulada “Referenciais de preços 

de imóveis residenciais para Subsídio à Política Ha-

bitacional Federal: Oportunidades e desafios para  

o Brasil”, desenvolvida por Danilo Igliori em maio passado, ainda no âm-

bito do presente acordo de Cooperação BID-SNH, visou prestar contri-

buição inicial para a elaboração de um referencial de preços de imóveis 

residenciais no Brasil, por meio de:

 ■ descrição conceitual a respeito de índices de preços de imóveis na 

literatura econômica,

 ■ de levantamento dos índices existentes no Brasil e seus respectivos 

métodos, bem como,

 ■ da elaboração de recomendações de fontes de dados e 

possíveis referenciais de preços no âmbito de uma nova política 

habitacional federal.

Entre as bases de dados alternativas para o mercado imobiliário levanta-

das pela referida NT, destaca-se àquela do “Registro de Imóveis”:

“Idealmente, um referencial de preços de imóveis deve ser baseado em preços de 
transação, refletindo o valor de mercado das residências. Em teoria, dados acerca 
destes preços estariam disponíveis nos cartórios, entidades que, dentre outras atri-
buições, registram as informações acerca das transferências de propriedades imobili-
árias. Os dados coletados pelos cartórios apresentam ganhos por estarem presentes, 
em teoria, em todos os municípios brasileiros e apresentarem atualização recorrente, 
tão logo quanto uma transação é registrada. Adicionalmente, os dados cartoriais se-
riam uma das mais amplas fontes de dados uma vez que cobrem todas as transações 
imobiliárias, inclusive aquelas feitas sem a intermediação de agentes financeiros.” 
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O Operador Nacional dos Registros (ONR) é uma instituição voltada 

para a pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&I) de tecnologias 

aplicadas aos negócios imobiliários, especialmente por meio do Sis-

tema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). O SREI se viabiliza me-

diante integração dos cartórios de registro de imóveis do país, visando 

o seu funcionamento uniforme, padronizado por regulamentação da 

Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), atuando em cooperação com as 

Corregedoras-gerais de Justiça dos estados.

As especificações para desenvolvimento do SREI foram desenvolvidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2009 a 2012 e publicadas 

em 2014 pela Corregedoria Nacional de Justiça sob a rubrica “Recomen-

dação nº 14/2014”, visando a implantação do registro eletrônico de imó-

veis em todo o território nacional.

O sistema registral é um potente originador de dados imobiliários, so-

bretudo relativo às transações de compra e venda e, portanto, de preços 

praticados pelo mercado, abrangendo os financiamentos imobiliários, 

unidades produzidas diretamente por empresas da construção civil, 

negócios imobiliários realizados entre particulares (pessoas físicas e 

pessoas jurídicas, dentre outras).

Destaca-se, ainda, dentre as atribuições do ONR, a viabilização de con-

sulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário, ao aces-

so às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis.

Na arquitetura do SREI, o conjunto de Índices da Atividade Imobiliária 

(IAI)  8   – índices e estatísticas sobre as operações imobiliárias realiza-

das no País –consistirá em camada de comunicação e consolidação de 

dados entre os cartórios de registro de imóveis do território nacional 

e gestão dos respectivos índices, com atenção aos seguintes quesitos:

 ■ Anonimização no ato da transmissão de dados;

 ■ Não centralização de dados registrais;

 ■ Propriedade intelectual do SREI sobre o  

modelo econométrico;

 ■ Estudo econométrico e produção dos índices sem 

acesso aos dados registrais (pessoais e reais);

 ■ Disponibilização de dados tabulados (Business In-

telligence) para pesquisas e estudos acadêmicos.

Todo o conjunto de medidas para implantação do SREI, 

passando não apenas pela digitalização dos registros, 

mas sobretudo pela padronização dos sistemas dos 

cartórios, garantindo que sejam interoperáveis entre si, 

unificadas no ambiente do Sistema, constitui, portanto, 

oportunidade relevante para a produção estatística de 

referenciais de preços de imóveis residenciais confiá-

veis em base nacional com ampla cobertura territorial. 

Estruturado em duas camadas – a dos sistemas dos 

Cartórios e a do Sistema de Atendimento Eletrônico 

Compartilhado (SAEC) - o SREI, em seu módulo de face 

interna, destina-se aos dados estatísticos (módulo es-

pecífico), podendo acolher indicadores e algoritmos 

que viabilizem a produção dos referenciais almejados 

pela SNH/MDR.

Vale destacar que, no período recente, houve avanços 

importantes na concretização do SIREI/ONR, sinali-

zando que:

 ■ A Lei 11.977/2009 atribuiu a responsabilidade de 

organizar a prestação de serviços eletrônicos – 

registro eletrônico – estabelecendo o prazo de 5 

anos, porém, não dispôs como os registradores se 

organizariam para a execução desse serviço em 

rede, de forma padronizada e interoperável;

As especificações para a criação 
do IAI foram desenvolvidas 

pelo Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil (IRIB) em 

2019 e cedidas para o Operador 
Nacional do Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis (ONR).

 8 
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 ■ A especificação do SREI – com todos os seus módulos, 

sistemas, plataformas e repositórios eletrônicos –, foi 

feita pelo próprio CNJ, em parceria com o LSI-TEC - Labo-

ratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (Recomen-

dação CNJ nº 14/2014);

 ■ O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis foi institu-

ído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do 

Provimento n. 47/2015 (Revogado pelo Provimento CNJ nº 

89/2019, por ser mais abrangente);

 ■ Vinculação de todos os registradores de imóveis do terri-

tório nacional ao ONR - institucionalização do SREI (art. 

76, § 5º, da Lei 13.465/2017);

 ■ Realização da Prova de conceito do SREI em 01.12.2019, 

com demonstração do protótipo pelo NEAR-Lab 

em workshop;

 ■ A digitalização de documentos, públicos ou privados, a 

fim de que os documentos digitalizados produzam os 

mesmos efeitos legais dos documentos originais foi re-

gulamentada pelo Decreto 10.278 de 18.03.2020;

 ■ O processo de digitalização de cartórios, já determinado 

por Lei, foi acelerado com a pandemia do Covid-19 nos 

últimos meses, sob Provimento CNJ 94/2020  9 , seja de 

modo individual ou por meio de parceria com start-ups;

 ■ Aprovação do Estatuto e eleição da diretoria do ONR em 

16.04.2020 com registro do Estatuto em 20.05.2020.

Há, ainda, iniciativas recentes que concorrem para a implanta- 

ção do SREI e, consequentemente, para o êxito desta proposta 

aqui apresentada:

 ■ A introdução do Código Nacional de Matrículas, que 

constituirá chave do sistema;

 ■ A Lei Geral de Proteção de dados privados, a qual resulta-

rá em maior controle sobre iniciativas que criam bases e 

serviços de dados, no sentido de conferir maior proteção 

às informações, reforçando-se a adoção do SREI, por-

quanto conta com a tutela do Estado por meio do CNJ.

Outro ponto que concorre para a adoção desta proposta é a 

ocorrência cada vez menos frequente de subnotificação do 

valor da transação efetiva no registro, tornando os dados dos 

registros, referencial fidedigno para os preços praticados no 

mercado. Essa tendência decorre de fatores diversos, entre 

eles, a desvantagem desta prática no momento da venda, em 

função da cobrança de imposto sobre lucro tributário; a com-

pulsória notificação ao Conselho de Controle de Atividades Fi- 

nanceiras (COAF) pelos cartórios em face de indícios dessa 

prática; e, a produção de plantas de valores de referências pe-

los municípios, com revisão/atualização dos valores utilizados 

para fins de tributação (ITBI). Vale acrescentar ainda o com-

plemento das referências utilizadas pelas IFs, nas transações 

imobiliárias que envolvem financiamento  10 . Ferramentas de 

machine learning utilizadas no processamento desses dados 

possibilitam imprimir maior robustez estatística para os re-

ferenciais de preços produzidos.

Dado o alto grau de informalidade do setor habitacional, mui-

tas transações que ocorrem no mercado imobiliário ainda 

não são objeto de registro. Várias iniciativas concorrem para a 

diminuição da informalidade e incluem as propostas já apre-

sentadas pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) 

ao MDR, acerca da regularização fundiária e papel dos muni-

cípios, indo ao encontro, inclusive, da modelagem do Progra-

ma de Melhorias Habitacionais ora em curso.

Seu Art. 4º estabelece: Durante 
a Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), 
contemplada no caput, todos os 
oficiais dos Registros de Imóveis 
deverão recepcionar os títulos 
nato-digitais e digitalizados com 
padrões técnicos, que forem 
encaminhados eletronicamente 
para a unidade a seu cargo, por 
meio das centrais de serviços. 
Vide: títulos-digitalizados-
com-padrões-técnicos. 

Valor de Negociação, Valor 
de Avaliação, Uso de bases 
de preços georreferenciadas 
próprias ou de terceiros.

 9 

 10 

https://near-lab.com/
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Por fim, a proposta aqui apresentada está em consonância com a reco-

mendação feita pela referida NT, de apoiar, por meio das instâncias de Go-

verno, as iniciativas que consolidem informações existentes em cartórios 

de registros. Ademais, resulta muito mais célere, econômica e efetiva do 

que a alternativa apresentada, também na citada Nota de “estruturar no-

vas fontes de informação que levem em consideração informalidade e à 

diversidade geográfica do país”.

2.3. Enquadramento dentro do ordenamento 
jurídico-institucional brasileiro

O SREI congrega os seguintes aspectos de natureza jurídica-institucional:

 ■ princípios da supremacia do interesse público, da eficiência, da conti-

nuidade do serviço público e da segurança jurídica;

 ■ a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofí-

cios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Públi-

ca e o público em geral, para maior eficácia e celeridade da prestação 

jurisdicional e do serviço público;

 ■ a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária (CNM)  

é uma forma de simplificar o acesso ao registro, corroborando com  

a concentração de atos, na forma prevista no art. 60 da Lei n. 13.097,  

de 19/1/2015;

 ■ os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça para 

especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico (SREI) foram divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 

de julho de 2014;

 ■ nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n. 

14/2014 já havia previsão de identificação de cada imóvel 

por um código nacional de matrícula, que funcionará 

como chave primária, sendo referência única para aces-

so às matrículas que permanecem sediadas, mantidas 

e custodiadas em cada uma das unidades de registro de 

imóveis do País (arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 

46 da Lei n. 8.935/1994);

 ■ a instituição do Operador Nacional do Sistema de 

Registro de Imóveis Eletrônico (ONR) como pessoa 

jurídica sem fins lucrativos, de natureza “serviço 

social autônomo”, pela Medida Provisória nº 759/2016, 

convertida na Lei nº 13.465/2017 (Art. 76), ao qual ficaram 

vinculados todos os cartórios de registro de imóveis do 

território nacional;

 ■ o acesso da Administração Pública Federal às informa-

ções do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), 

como previsto pelo art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017, se 

operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de 

Informações Territoriais (SINTER);

 ■ a Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de 

agente regulador do Operador Nacional do Sistema de 

Registro Eletrônico (ONR) e que zelará pelo cumprimen-

to de seu estatuto;
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2.4. Diretrizes contempladas

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MDR/

SNH e o CNJ e ONR, voltado para a construção de um 

referencial nacional de índice de preços no Brasil, 

por meio do Módulo Estatístico do SREI, permitirá 

que se alcancem as seguintes diretrizes:

 ■ possibilitar a construção de referencial de 

preços – em horizonte de curto/médio prazo 

e com investimento financeiro adequado – 

por meio da obtenção de base de dados de 

preços, com produção sistemática ao longo do 

tempo, em volume suficientemente grande, 

possibilitando detalhamento, cobertura e 

granularidade geográfica;

 ■ alcançar a meta de o referencial medir de modo 

consistente, através do tempo, as variações 

nos preços das moradias no país e, ao mesmo 

tempo, ser facilmente interpretável e associável 

com as características da habitação;

 ■ de forma subjacente, poderá contribuir 

para viabilizar a implantação do registro 

eletrônico de imóveis e padronização de 

procedimentos em todo o território nacional, 

pela CNJ, dos Cartórios de Registro de Imóveis 

nos procedimentos ordinários de registro, 

nos processos de regularização fundiária e 

processos de consolidação da propriedade em 

nome do credor fiduciário.

2.5. Cronograma preliminar

Conforme mencionado, o projeto SREI (Recomendação 14/2014) prevê 

a camada relativamente aos índices e estatísticas da atividade regis-

tral, de sorte que o desenvolvimento desse módulo será antecipado 

para atender a SNH, desde que haja o necessário custeio, por meio do  

Acordo de Cooperação Técnica. 

Em conformidade com o cronograma do SREI, estima-se que após 

firmado o Acordo de Cooperação Técnica com o ONR, que deverá ser 

precedido de autorização da Corregedoria Nacional de Justiça, na fun- 

ção de Agente Regulador do ONR e normatizador da atividade registral 

em todo o País, seis meses serão suficientes para o desenvolvimen- 

to e a homologação do referido módulo.

É importante salientar que os dados a serem transmitidos para o ONR 

já estão estruturados nos respectivos cartórios de registro de imóveis, 

o que facilitará a remessa.

A sugestão do ONR é implantar, ao final desses seis meses, primeira-

mente nos cartórios de registro de imóveis das capitais e das cidades 

com mais de 200 mil habitantes. Após dois meses, nos cartórios das 

cidades entre 50.000 e 200 habitantes e, em mais dois meses, nos 

cartórios das demais cidades. Posto isto, em 1 ano o sistema deverá 

cobrir todo o território nacional.
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Compreender e acompanhar a variação dos 

preços de imóveis residenciais contribuem 

com a estimativa dos recursos necessários 

para a formulação de uma política habita-

cional mais adequada aos segmentos de 

baixa renda. Logo, compreender as limita- 

ções para o acesso desse segmento à moradia, como a relação en-

tre a renda familiar e as moradias construídas a preços de merca-

do, é base de apoio à construção de uma política mais eficiente e 

sustentável a longo prazo pela SNH/MDR. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de um referencial nacional de 

índices de preços de imóveis residenciais torna-se insumo fun-

damental. Não obstante, a construção de um índice de preços de 

imóveis requer a utilização de métodos mais sofisticados que con- 

temple a variedade de atributos estruturais e de localização dos 

imóveis. A dinâmica de preços do mercado residencial está corre- 

lacionado aos ciclos econômicos e tem rebatimentos fundamen-

tais na capacidade das famílias de acessarem uma moradia.

Entre as metodologias de construção de índices estão a de vendas 

repetidas, a de regressões hedônicas, o método misto, a estratifi-

cação e a relação preço vs. Valorização. Para funcionar como uma 

ferramenta de tomada de decisão, um índice deve contar com re-

presentatividade e permitir a comparabilidade através do tempo. 

Um índice consegue ser representativo sempre e quando as ha-

bitações que fazem parte da base de dados, usada para dar segui-

mento aos preços, estejam codificadas de maneira correta e seus 

preços representem o valor de fechamento das mesmas.  Portan-

to, o índice a ser construído deverá medir de modo consistente, 

através do tempo, as variações nos preços das moradias no país e, 

ao mesmo tempo, ser facilmente interpretável e associável com 

as características da habitação. 

Há, já, alguns índices de preços produzidos no Brasil – o 

FipeZap, o IVG-R, o IGMI-R, e o CBIC/BRAIN – que, contu-

do, não atendem aos atributos acima mencionados. 

Por outro lado, no âmbito dos Cartórios de Registro de Imó- 

veis encontra-se em desenvolvimento o Sistema Eletrônico 

de Registro de Imóveis (SREI), baseado no Código Nacional 

de Matrículas (CNM), que poderá fornecer insumos rele-

vantes para a pretendida construção de um referencial na-

cional de índice de preço de imóveis. Gerido pelo ONR sob 

supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça, está fun-

damentado na garantia da segurança da informação, na 

proteção dos dados pessoais, no sigilo das comunicações 

privadas e na continuidade da prestação do serviço por 

meio de plataforma eletrônica centralizada viabilizadora 

da interconexão das unidades cartorárias de registro de 

imóveis. A identificação desse desenvolvimento se mos-

trou oportuna para a construção de um índice de preços 

em função do sistema registral ser um potente originador 

de dados imobiliários, sobretudo relativo às transações de 

compra e venda, ou seja, dos preços praticados pelo mer-

cado, abrangendo os financiamentos imobiliários, unida-

des produzidas diretamente por empresas da construção 

civil, negócios imobiliários realizados entre particulares 

(pessoas físicas e pessoas jurídicas, dentre outras).

A recomendação tecida é de constituição de protocolo 

entre a SNH, o Operador Nacional de Registros (ONR) e a 

Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), por meio de Acor-

do de Cooperação Técnica (ACT), visando a produção de 

referenciais de preços de imóveis, em módulo próprio no 

âmbito do SREI. O protocolo a ser firmado deve abranger a 

Construção conjunta de Road Map contendo metodologia, 
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dados coletados, indicadores e referenciais, regras de 

compartilhamento, além de cronograma de implan-

tação. Deve incluir, ainda, a elaboração de minuta de 

normas técnicas a ser homologada pela CNJ, passando 

assim a ser de observância compulsória pelos Cartórios 

de Registro de Imóveis, em consonância com regula-

mentação estabelecida no Provimento Nº 89/2019 da 

CNJ, o qual vinculou as centrais de serviços eletrôni-

cos compartilhados ao SREI. 

A subnotificação do valor da transação efetiva no re- 

gistro, de ocorrência comum no passado, é cada vez me- 

nos frequente, o que torna os dados dos registros refe-

renciais fidedignos para os preços efetivamente prati-

cados no mercado. Esse sistema não captura, contudo, 

as transações informais, que não são objeto de registro, mas que 

ainda representam uma parte relevante do mercado habitacional 

brasileiro. Várias iniciativas vêm concorrendo para a diminuição 

da informalidade, entre elas propostas já apresentadas pelo Ins-

tituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) ao MDR, acerca da 

regularização fundiária, o que sinaliza que os dados coletados pelo 

SREI serão cada vez mais representativos da totalidade do merca-

do habitacional.

O ACT aqui proposto permitirá a construção de referencial de pre- 

ços sólido, capaz de medir, de modo consistente, através do tem-

po, as variações nos preços das moradias no país e, ao mesmo tem- 

po, ser facilmente interpretável e associável com as características 

da habitação, fornecendo assim insumo fundamental para a mo-

delagem dos programas habitacionais.
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