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INTRODUÇÃO 

A demanda por imóveis residenciais, enquadrada no popular "sonho da casa 

própria", é um dos principais (ou até mesmo o maior) objetivo de aquisição das famílias 

brasileiras, dado o valor de conquista e de segurança que representa na vida da 

população brasileira. 

Historicamente, o Brasil possui um déficit habitacional de proporções 

equivalentes à sua vastidão territorial, na medida em que constitui um problema social, 

atrelado à condição financeira da imensa maioria de sua população. Agregados a este 

aspecto está a manutenção do nível básico de qualidade de vida para o exercício de 

uma cidadania plena. Há muitos indicadores sociais atrelados à questão da moradia, 

como saneamento básico, qualidade de saúde, inserção no mercado de trabalho, 

estrutura da família, entre outros fatores que, subjetivamente, são influenciados pela 

qualidade da habitação. Ambientes de "invasões" e favelas são sabidamente tomados 

pela desorganização e criminalidade, e constituem, desta forma, real obstáculo à 

prosperidade das famílias que ali habitam. 

Porém, somente no ano 2000, através da Emenda Constitucional n.°26, o direito 

à moradia foi incluído na lista dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, em 

conjunto de itens como saúde e educação (BRASIL, 2000). 

Uma vez reconhecida esta necessidade, torna-se essencial a criação de 

mecanismos que permitam o real acesso da população à "casa própria". Os 

financiamentos habitacionais são o instrumento indispensável à solução desta questão, 

de suma importância para o desenvolvimento do Brasil enquanto nação. 

Este trabalho tem por objetivo efetuar uma análise da evolução do crédito 

habitacional no Brasil. A partir de uma breve retrospectiva histórica, são detalhados os 

principais instrumentos de captação, modelos de financiamento, aspectos de regulação 

legal, agentes envolvidos e desempenho recente. 

Para tanto, foram efetuadas pesquisas em institutos de pesquisa, visando obter 

um histórico "fiel" dos indicadores que subsidiaram as devidas análises. A Caixa 

Econômica Federal, como principal agente do Sistema Financeiro Habitacional, pela 

sua atribuição de agente operador do FGTS, forneceu dados da evolução do crédito 

habitacional naquela instituição, que serviram de base para o trabalho. 
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Em virtude da escassez de obras sobre o assunto que considerassem o período 

aqui abordado, foram utilizados como base teórica teses de mestrado, textos de 

discussão e estudos das mais renomadas instituições de pesquisa do Brasil. 

O primeiro capítulo faz inicialmente uma sinopse da história da habitação no 

Brasil. Posteriormente, uma abordagem geral da economia nacional, considerando os 

principais fatores que criam um "ambiente" favorável à expansão do crédito 

habitacional. 

No segundo capítulo estão especificados os principais modelos de 

financiamento habitacional presentes no Brasil, calcados nos principais instrumentos 

de captação: os depósitos em poupança e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Ênfase maior se dá aos financiamentos de cunho "social", pois mais relevantes são 

para o desenvolvimento nacional. 

O terceiro capítulo analisa especificamente a evolução do modelo de 

financiamento habitacional brasileiro, entre os anos de 2002 e 2006. Neste capítulo 

são descritas as modificações no âmbito legal que acabaram por influenciar o mercado 

imobiliário. 

É importante ressaltar o desdobramento de uma política pública de crédito 

habitacional, que, pelo vulto de sua abrangência, move consideravelmente a 

economia, em virtude da correlação da construção civil com outros setores 

econômicos. 

Além disso, a elevação do poder de compra da população é um dos "pilares" da 

redução do déficit habitacional no Brasil, para "subsidiar" e dar efetividade à uma 

política de crédito que atue neste sentido. Portanto, a estabilização econômica se faz 

tão importante quanto o crédito "viável" à nossa população. 

Esta análise torna o crédito habitacional fundamental sob o enfoque 

macroeconômico, além do mais importante significado que se pode dar ao assunto: "a 

construção de um país mais digno para seu povo". 
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1 O CONTEXTO ECONÔMICO BRASILEIRO 

1.1 HISTÓRIA R E C E N T E DO CRÉDITO HABITACIONAL 

Desde a fundação da primeira Caixa Econômica Federal, no Rio de Janeiro, em 

1860, a que se seguiriam outras, em diversas capitais de estados, até 1930, as Caixas 

Econômicas funcionavam, fundamentalmente, como entidades de captação de 

recursos do público, cuja liquidez era garantida pelo governo central. 

Os recursos então captados eram repassados aos chamados "Montes de 

Socorro", uma espécie de subsidiárias das Caixas Econômicas, especializadas na 

concessão de pequenos empréstimos com garantia pignoratícia (o equivalente à atual 

carteira de penhores) (CAIXA, 2007a). 

Até este momento, a construção de moradias no Brasil foi de responsabilidade 

da iniciativa privada. Com a intensificação do processo de industrialização e 

urbanização, o Estado passou a intervir diretamente na infra-estrutura e na construção 

dos primeiros conjuntos habitacionais. Nesse contexto de desenvolvimento industrial, 

houve um aumento do número de moradias irregulares, sobretudo nas grandes 

cidades. Consolidaram-se assim, as "periferias", como local de moradia da população 

de baixa renda, nestes centros urbanos. Já no início da década de 1950, as 

necessidades de moradia eram estimadas em 3,6 milhões de casas, mesmo não 

considerando as inúmeras favelas e cortiços que se alastravam pelas cidades (FGV, 

2007). 

O sistema da "Casa Popular", vigente até meados da década de 1960, tinha a 

"limitação" da ausência de um indexador dos contratos. Isto significava que não havia 

um mecanismo de crédito habitacional corretamente estruturado, que pudesse atender 

as expectativas de oferta e demanda de imóveis. Assim, o crédito era concedido de 

forma isolada. Quando as operações eram intermediadas por bancos, os recursos 

então captados junto ao público eram remunerados a taxas nominais e constantes. Por 

conta disto, com a aceleração do processo inflacionário, as remunerações reais 

tornaram-se negativas, o que inviabilizou as operações de crédito (FGV, 2007). 

Considerando esta necessidade de melhoria no sistema de concessões, foi 

criado, pela Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, o Sistema Financeiro da Habitação. 
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No contexto das reformas bancárias da época, esse passou a ser o principal 

instrumento de captação de recursos para a habitação, e contou com a inovação da 

"correção monetária", que passou a garantir a remuneração dos recursos dos 

aplicadores. Foi criado também o BNH - Banco Nacional da Habitação, que se tornou 

órgão central do SFH, que além de disciplinar as concessões de financiamento, 

orientou a formação de uma rede de agentes financeiros que intermediavam a 

captação e a aplicação dos recursos (FGV, 2007, BRASIL, 1964). 

O SFH fundamenta-se na concessão de crédito habitacional com fontes próprias 

de recursos, captados de duas formas: as cadernetas de poupança e o FGTS - Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço. As cadernetas de poupança foram criadas com o 

objetivo de captar recursos da "poupança voluntária" das famílias, e desta forma 

contribuíram muito para a disseminação do hábito de poupar na sociedade brasileira. 

O FGTS, por sua vez, é considerado o instrumento de poupança compulsória do 

sistema, uma vez que a movimentação dos recursos é condicionada à questão da 

quebra do vínculo empregatício do trabalhador. A "disponibilidade" do FGTS torna-o 

uma fonte estratégica também para o financiamento do saneamento básico e infra-

estrutura urbana (FGV, 2007). 

As cadernetas de poupança surgiram em 1968, e constituem, juntamente com a 

sistemática de captação das letras imobiliárias, o SBPE - Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo. As cadernetas foram criadas com a compulsoriedade de 

aplicação de 70% dos recursos para o financiamento habitacional. 

O BNH, como órgão central do sistema, passa então a ser responsável pela 

gestão dos recursos do FGTS e do SBPE, utilizando para tanto uma rede de agentes 

financeiros públicos e privados, composta por bancos, associações de poupança e 

empréstimo, companhias de crédito imobiliário e companhias e cooperativas 

habitacionais. (ROSSBACH, 2005, p. 97). 

As letras imobiliárias, instituídas pela lei que criou o SFH, visando ser uma das 

fontes de recurso para o sistema, consistem na "promessa de pagamento" com 

garantia da União Federal, quando emitidas pelo BNH e com garantia pelos emitentes 

ou com coobrigação de outras empresas, quando emitidas pelas sociedades de crédito 

imobiliário. As sociedades de crédito imobiliário eram os agentes financeiros privados 

do sistema e só poderiam operar com autorização e sob a fiscalização do BNH. Como 
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aspecto interessante desta lei, observa-se a "previsão do repasse de terras do 

patrimônio da União, estados e municípios para venda, e conseqüente ampliação da 

liquidez do sistema, ou para destiná-los a empreendimentos habitacionais". Outro 

ponto é a criação de um fundo de assistência habitacional para populações de renda 

insuficiente. E por fim o parágrafo 2, inciso III do artigo 15 da Lei de criação do SFH, 

prevê uma preferência na obtenção de financiamentos para depositantes de contas de 

poupança, o que poderia ser considerado certa alusão ao sistema de poupança prévia 

(ROSSBACH, 2005, p. 81). 

Em 1967, foi criado o FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais, 

para equilibrar o descompasso entre a evolução dos saldos devedores e das 

prestações dos financiamentos. O sucesso desse instrumento pressupõe um ambiente 

econômico de crescimento e inflação estável, que caracterizou a década de 70. 

Adicionalmente, em 1969, foi criado o CES - Coeficiente de Equiparação Salarial, com 

a função de compensar diferenças entre os reajustes das prestações, que era anual e 

dos saldos devedores, que eram trimestrais (FGV, 2007). 

Outro aspecto importante na estruturação do SFH foi a concessão de subsídios 

cruzados, que consistia em cobrar taxas de juros progressivas de acordo com o valor 

do financiamento, visando favorecer famílias de renda mais baixa. Esse sistema, 

avançado para as condições econômicas e financeiras da época, gerou 

impressionante volume de fundos para o financiamento habitacional. Em poucos anos 

de operação, entre 1965 e 1980, o número de unidades habitacionais financiadas 

passou de 8 mil por ano, em 1964, para 627 mil em 1980, o que pode ser observado 

no GRÁFICO 1 (FGV, 2007). 
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GRAFICO 1 - UNIDADES HABITACIONAIS FINANCIADAS PELO SFH, 1964 - 2005. 
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Pode-se dividir a atuação do BNH em dois eixos principais em termos de faixa 

de renda da população beneficiada: o primeiro conectado ao SBPE e composto por um 

público de classes de renda média e alta. O segundo eixo relacionado ao FGTS e à 

população de baixa renda, em virtude dos subsídios concedidos a esta classe da 

população. 

O financiamento das unidades habitacionais pelo SBPE funcionava da seguinte 

forma: os agentes financeiros financiavam diretamente os empreendedores imobiliários 

privados para a construção dos imóveis, que por sua vez promoviam a venda das 

unidades àqueles que figurariam definitivamente como mutuários, responsabilizando-

se, por sua vez, pelo pagamento do financiamento. Para as moradias de interesse 

social o financiamento ocorria através de agentes financeiros públicos, as companhias 

e/ou cooperativas habitacionais, mais conhecidas como COHABs e COOPHABs 

(ROSSBACH, 2005). 

O público alvo de atuação desses agentes, inicialmente, era composto pela 

população de até 10 salários mínimos. Entretanto, ao longo de sua atuação, o 
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atendimento concentrou-se na faixa de renda de 3 a 10 salários mínimos (GARCIA E 

CASTELO 1, apud ROSSBACH; 2005, p. 98). 

Neste caso, estas instituições obtinham financiamento junto ao BNH, com 

recursos do FGTS, contratando as construtoras e comercializando, sem lucro, as 

unidades habitacionais, por meio da concessão de crédito imobiliário. Os compradores 

finais dos imóveis eram responsáveis pelo pagamento dos financiamentos individuais 

para as COHABs que, por sua vez, deveriam pagar o financiamento inicial obtido junto 

ao BNH (SANTOS, 1999). 

Na década de 1970 foram criados pelo BNH programas alternativos, financiados 

com uma composição de recursos do FGTS e do OGU - Orçamento Geral da União. 

Não se tratava de programas de crédito imobiliário e sim de auxílio para a melhoria de 

habitações precárias, urbanização e regularização de lotes. 

Tais programas, como o PROFILURB, PRO-MORAR e JOÃO DE BARRO, 

foram concebidos no sentido de suprir a deficiência do BNH em financiar moradia a 

uma faixa da população com rendimentos mensais inferiores a 3 salários mínimos, por 

meio das COHABs e COOPHABs, (Santos, 1999, p. 16). 

Fazendo um balanço geral da existência do BNH, foram financiadas no período de 1964 a 1984, 
entre todos os programas, 4,3 milhões de unidades habitacionais, distribuídas da seguinte forma: 
18% para os programas alternativos, financiados com recursos do orçamento da união e do 
FGTS, 40% das unidades para as COHABs e COOPHABs com recursos do FGTS e 42% com 
recursos do SBPE, ou seja, 58% para beneficiários com rendimentos mensais de até 10 salários 
mínimos e 42% para a faixa superiora 10 salários. (ROSSBACH, 2005, p. 101) 

À mesma razão do crédito habitacional, as favelas urbanas cresceram 

significativamente durante a existência do BNH. As unidades produzidas para a 

população de baixa renda eram muitas vezes utilizadas para fins eleitoreiros e a 

relação de "troca de favores" entre políticos e beneficiários do sistema impedia a 

execução de despejos como resposta aos elevados índices de inadimplência 

(MARICATO 2, apud ROSSBACH; 2005, p. 103). 

1 GARCIA, F; CASTELO, A. M.. O Sistema Financeiro da Habitação: Problemas estruturais e diretrizes 
para uma reforma. São Paulo, mimeo. 17 p. 1996. 

MARICATO, E. Metrópole na periferia do capitalismo. São Paulo, Hucitec, 1996, 141 p. 
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Em 1985 foi criado um grupo de trabalho para diagnosticar a atuação do BNH, 

que concluiu pela incompatibilidade do mesmo com os propósitos da Nova República, 

cujo lema era "tudo pelo social". A prioridade no campo da política habitacional passou 

a ser o atendimento à população de menor renda das periferias urbanas, efetivamente 

não beneficiada pelo BNH (Royer1, apud ROSSBACH; 2005). 

Posteriormente, em 1.986, o SFH passou por uma profunda reestruturação, 

através da edição do Decreto-Lei n°. 2.291/86, que extinguiu o BNH e distribuiu suas 

atribuições entre o então MDU - Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente, o CMN - Conselho Monetário Nacional, o BACEN - Banco Central do Brasil 

e a CEF - Caixa Econômica Federal. Ao MDU coube a competência para a formulação 

de propostas de política habitacional e de desenvolvimento urbano; ao CMN coube 

exercer as funções de Órgão central do Sistema, orientando, disciplinando e 

controlando o SFH; ao BACEN foram transferidas as atividades de fiscalização das 

instituições financeiras que integravam o SFH e a elaboração de normas pertinentes 

aos depósitos de poupança e à CEF a administração do passivo, ativo, do pessoal e 

dos bens móveis e imóveis do BNH, bem como, a gestão do FGTS. (BACEN, 2007b). 

As atribuições inicialmente transferidas para o então MDU foram posteriormente 

repassadas ao Ministério do Bem Estar Social, seguindo depois para a SEDU/PR -

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, 

vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e finalmente, a partir de 

1999 até hoje. 

Um dos problemas mais graves do SFH decorreu da aceleração inflacionária 

ocorrida a partir do final da década de 1970 com auge nos anos 1980. A deterioração 

dos salários dos mutuários e o descompasso entre os índices de reajuste salariais e 

das prestações provocou já nos primórdios do SFH elevados níveis de inadimplência. 

O sistema já era por concepção vulnerável às flutuações macroeconômica, visto que 

dependia da poupança nacional e do emprego para garantir a entrada de novos 

recursos, e portanto, seu equilíbrio atuarial (para alimentar respectivamente o SBPE e 

1 ROYER, L. Política habitacional no Estado de São Paulo: estudo sobre a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. São Paulo, 2002. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo/USP (mimeo: dissertação de mestrado). 209 p. 
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o FGTS). índices de inadimplência elevados comprometeriam também o retorno dos 

recursos já aplicados no sistema e deveriam ser imediatamente atacados (SANTOS, 

1999, p.13). 

Para resolver essa situação o governo criou o plano de equivalência salarial, 

PES e o Fundo de Compensação das Variações Salariais, FCVS. Através destes 

instrumentos as prestações seriam reajustadas anualmente, de acordo com os 

salários, enquanto os saldos devedores mantinham correção trimestral. Para 

compensar essa lacuna, estabeleceu-se uma "sobreprestação" mensal que iria para o 

fundo de compensação das variações salariais, o FCVS. 

Entretanto, a contribuição dos novos mutuários para o FCVS não foi suficiente 

para que o mesmo pudesse financiar integralmente o descompasso gerado pelo plano 

de equivalência salarial dos contratos anteriores. A partir de 1979, em virtude da 

elevada inflação, a situação dos mutuários, principalmente de classes média e alta, 

agravou-se, pois o reajuste das suas prestações passou a ser maior que a correção 

salarial (ROSSBACH, 2005, p. 104). 

Por conta deste quadro, a partir de reivindicações das classes média e alta, em 

1985 foi concedido um subsídio a todos os mutuários do sistema e o FCVS sofreu o 

início de um desequilíbrio financeiro, mais conhecido como "rombo do FCVS". O 

desequilíbrio aumentou mais ainda em decorrência do plano Cruzado, de março de 

1986, que estabeleceu uma regra de reajuste de prestações com base nos doze 

meses anteriores, com o subseqüente congelamento das mesmas por um ano. Outros 

planos econômicos contribuíram em menor escala para gerar um passivo total para o 

governo R$ 76,4 milhões em dezembro de 2003 (BACEN, 2007a). 

Este mesmo cenário também pode ser constatado de acordo com o texto: 

Além dos problemas intrínsecos ao próprio sistema - instabilidade e insuficiência de recursos - , 
fatores outros, como a escassez de poupança doméstica e a instabilidade econômica, também 
contribuem na explicação das deficiências. Um fator fundamental para garantir a rentabilidade 
real da oferta de recursos destinados à habitação era a correção dos empréstimos concedidos. 
Com a crise econômica que seguiu durante o período entre 1980 e 1990, o arrocho salarial, a 
queda do poder aquisitivo, a elevação das taxas de juros e a inflação ocasionaram a elevada 
inadimplência no SFH. À medida que o ambiente econômico apresentava instabilidade, e em 
razão de políticas oportunistas, o FCVS tornou-se incapaz de suportar o saldo residual. Na 
prática, a aceleração do processo inflacionário ocasionou reajustes nas prestações inferiores ao 
dos saldos devedores referentes aos imóveis financiados. (FGV, 2007) 
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Outro problema ocorrido ao longo da existência do SFH foi a dívida contraída 

pelo setor público, para investimentos em habitação e saneamento, junto ao FGTS. 

Estes financiamentos, compostos por 75% a partir de recursos do FGTS, foram 

sucessivamente renegociados, com alongamento de prazos, gerando assim o 

desequilíbrio financeiro do FGTS (GARCIA E CASTELO 1, apud ROSSBACH; 2005, p. 

105). 

Assim sendo, o final da década de 1980 foi caracterizado pela perda de fôlego 

do sistema como um todo, principalmente dos agentes financeiros públicos as 

COHABs, em virtude das restrições de endividamento impostas aos estados e 

municípios. 

Houve uma recuperação financeira do FGTS na década de 1990, que recobrou 

sua capacidade de financiamento e serviu de fonte para novos programas, como o 

"Pró-Moradia" e o "Habitar-Brasil", destinados a famílias com renda de até 3 salários 

mínimos, como também para a Carta de Crédito FGTS, para a população com renda 

mensal de até 12 salários mínimos (ROSSBACH, 2005, p.105). 

A carta de crédito FGTS foi inovadora no mercado imobiliário, pois enquanto o 

"Pró-Moradia" e o "Habitar-Brasil" têm como alvo a população residente em áreas 

caracterizadas por altos índices de precariedade, como favelas; o programa Carta de 

Crédito FGTS desvincula o crédito imobiliário individual do empreendimento imobiliário 

em si, tornando o acesso da população ao financiamento mais "direto". 

Desde sua criação até 1994 o SFH financiou 5,6 milhões de unidades 

habitacionais, sendo que nesse mesmo período foram produzidas 31,6 milhões de 

unidades habitacionais (SANTOS, 1999, p. 22). 

Em síntese, pode-se concluir que o SFH foi criado para sanar o déficit 

habitacional das famílias de baixa renda, mas dado a abrangência do programas 

lançados, acabou por influenciar todo o mercado imobiliário nacional: 

(...) O investimento de vultosa poupança, parte compulsória (FGTS) e parte voluntária (SBPE no 
financiamento à habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbanos, mudou a face das 
cidades brasileiras, financiando a verticalização das áreas residenciais mais centrais; 
contribuindo para o aumento especulativo do solo; dinamizando a promoção e a construção de 
imóveis (o mercado imobiliário atinge novo patamar e nova escala); diversificando a indústria de 
materiais de construção; subsidiando apartamentos para as classes médias urbanas; 

1 GARCIA, F; CASTELO, A. M.. O Sistema Financeiro da Habitação: Problemas estruturais e diretrizes 
para uma reforma. São Paulo, mimeo. 1996, 17 p. 
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patrocinando a formação e consolidação de grandes empresas nacionais de edificação e mesmo 
de construção pesada, nas faraônicas obras de saneamento básico.(...)(MARICAT0 1, apud 
ROSSBACH, 2005). 

Em 20 de Novembro de 1997, através da Lei 9.514, foi criado o SFI - Sistema 

de Financiamento Imobiliário, que permitiu a ampliação das linhas de crédito existentes 

para imóveis residenciais, comerciais e inclusive industriais, através da abertura para 

que outros agentes, além dos participantes do SFH, pudessem atuar no mercado 

imobiliário. 

O SFI é composto por caixas econômicas, bancos comerciais, bancos de 

investimento, bancos com carteira de crédito imobiliário, sociedades de crédito 

imobiliário, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e outras 

entidades, seguindo critério do Conselho Monetário Nacional. Como aspecto 

importante deste sistema, a lei de criação do SFI permite a emissão do CRI -

Certificado de Recebíveis Imobiliários. Tal certificado tem por objetivo efetivar a 

securitização dos créditos imobiliários das empresas integrantes do sistema. O objetivo 

principal do CRI consiste em captar recursos de investidores institucionais em prazos 

compatíveis com os financiamentos imobiliários (CAIXA, 2007b). 

A principal diferença em relação ao SFH é a securitização, ou seja, os bancos 

podem renegociar seus créditos com as companhias securitizadoras, que, por sua vez, 

podem negociá-los no mercado de capitais ou vendê-los diretamente aos fundos de 

pensão. 

O modelo institucional do SFI foi concebido segundo diretrizes da economia de 

mercado, desregulamentação, desestatização de atividades e desoneração dos cofres 

públicos. As operações do SFI são efetivadas segundo as condições do mercado e sua 

implementação independe de qualquer regulamentação governamental, não 

envolvendo a aplicação de quaisquer recursos provenientes dos cofres públicos. 

Configura-se, desta forma, um estímulo à captação de recursos de investidores, pois 

deixa de ser necessário o enquadramento das operações de empréstimo em regras 

pré-estabelecidas (CAIXA, 2007b). 

1 MARICATO, E. Metrópole na periferia do capitalismo. São Paulo, Hucitec, 1996, 141 p. 
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Hoje o modelo de financiamento habitacional no Brasil está calcado no SFH, 

que é composto pelo SBPE; fundos para-fiscais como o FGTS, e o sistema de 

financiamento imobiliário, o SFI. A evolução do crédito habitacional no Brasil, entre 

2002 e 2006, será abordada nos capítulos a seguir deste trabalho. 
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1.2 A ECONOMIA BRASILEIRA ATUAL 

A evolução do crédito habitacional, entre 2002 e 2006, período neste trabalho 

estudado, não é, obviamente, fato isolado na economia brasileira. Este fenômeno tem 

outras variáveis envolvidas, que atuam como coadjuvantes da evolução observada. 

O mercado de mão-de-obra da construção civil, relacionado com a absorção da 

demanda por imóveis novos, observou um vertiginoso crescimento entre os anos de 

2003 e 2005, com a posterior estabilização do índice em 2006. Este fato pode ser 

verificado no GRÁFICO 2, que mostra também a evolução do nível "geral" de emprego 

na economia brasileira, no mesmo período. 

O comportamento da construção civil, em relação à economia como um todo, 

reflete que o referido setor sofreu um aquecimento substancial. Neste sentido, 

relaciona-se este crescimento à correspondente ampliação da oferta de imóveis, que é, 

por sua vez, atrelada à concessão do crédito habitacional. Deve-se considerar também 

a aplicação desta mão-de-obra nas obras de reforma de imóveis, modalidades também 

contempladas pelas linhas de financiamento anteriormente descritas. 

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE EMPREGO, POR SETOR DA ECONOMIA - BRASIL -2001 -
2006 

Civil 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

FONTE: MTE-CAGED-LEI 4923/65 
NOTA: Elaborado pelo autor 
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O comportamento do setor da construção civil, além do que evidenciam os 

dados do nível de emprego anteriormente expostos, pode ser relacionado à evolução 

dos dados do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da 

Construção Civil. Este sistema foi implantado em 1969, pelo extinto BNH, com o 

objetivo de oferecer ao Governo Federal e ao próprio Setor da Construção Civil um 

conjunto de informações mensais sobre custos e índices da construção civil de forma 

sistemática e de abrangência nacional. Em 1994 o Conselho Curador do FGTS 

determinou ao Agente Operador - CAIXA, a implantação de um sistema de 

acompanhamento de custos para fundamentar as análises dos projetos financiados 

com recursos daquele fundo. Mais recentemente, a partir da edição da Lei 10.524, de 

25 de Julho de 2002 (LDO 2003), o SINAPI passou a ser o indicador oficial para 

aferição da razoabilidade dos custos das obras públicas executadas, em especial 

daquelas com recursos do Orçamento Geral da União - OGU (CAIXA, 2007d). 

As informações do SINAPI resultam de trabalhos técnicos conjuntos da CAIXA e 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, amparados em convênio de 

cooperação técnica. A rede de coleta do IBGE pesquisa mensalmente preços de 

materiais e equipamentos de construção, assim como os salários das categorias 

profissionais junto a estabelecimentos comerciais, industriais e sindicatos da 

construção civil, em todas as capitais dos estados (CAIXA, 2007d). 

Os dados do GRÁFICO 3 permitem a correlação do bom desempenho do setor 

da construção civil, representado pela baixa variação mensal do índice SINAPI, com o 

nível de financiamento no período correspondente. 
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O financiamento imobiliário, ao passo que consiste numa dívida de longo prazo, 

bem como uma das mais significativas no orçamento das famílias brasileiras, tem que 

traduzir uma melhoria na qualidade de vida daqueles que assumem tal compromisso. 

Não seria possível o vultoso crescimento nos financiamentos imobiliários concedidos 

sem que o perfil da população justificasse este comportamento. 

Desta forma o conjunto de indicadores que refletem o fortalecimento do poder 

de compra dos trabalhadores indica o aumento das possibilidades de contratação do 

financiamento habitacional pelas famílias, uma vez que o crédito é a "ferramenta" 

necessária à complementação do valor do imóvel pleiteado. 

Assim, os dados do GRÁFICO 4 mostram a evolução da taxa de desemprego, 

em 6 das principais regiões metropolitanas brasileiras, e indicam a involução média 

desta taxa, entre 2002 e 2006. Tal tendência relaciona-se com a expectativa de 

redução do déficit habitacional brasileiro, que tem sido acompanhada pela evolução do 

crédito habitacional. 

Outra relação nítida entre o nível de emprego e o crédito habitacional reside no 

uso do FGTS para a aquisição de imóveis residenciais. Assim como o financiamento, 

os trabalhadores contam com os recursos do FGTS como complementação importante 

para a aquisição de moradia própria. Neste aspecto, a elevação dos níveis de emprego 

(ou queda na taxa de desemprego, como demonstrado no GRÁFICO 4), gera o 

respectivo aumento na arrecadação de FGTS, colaborando para o crescimento do 
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crédito imobiliário. Esta relação se dá também pelas normas de concessão do crédito, 

onde a cota máxima de financiamento, na maioria das linhas de crédito disponíveis, é 

de 80%, e torna o FGTS uma parcela imprescindível na composição do montante 

necessário à aquisição do imóvel. 

GRAFICO 4 - TAXA DE DESEMPREGO - REGIÕES METRPOLITANAS - MENSAL - 2002-2006 (D 
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FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa Mensal de Emprego (IBGE/PME). 
NOTAS: Extraído de IPEADATA. 

Taxa de Desemprego (período de referência de 30 dias), das pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, por Regiões Metropolitanas. 
Unidade: (%) 

(1) Regiões metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

O que colabora para esta análise são os dados relativos ao aumento do salário 

mínimo real no Brasil, entre 2002 e 2006, demonstrados no GRÁFICO 5. 

Uma vez que se eleva o salário mínimo real (o que aumenta o poder de compra 

do trabalhador), ampliam-se as possibilidades de financiamento, sobretudo para as 

classes mais dependentes deste nível salarial. Analogamente, eleva-se o FGTS destes 

trabalhadores, interferindo positivamente na concessão do crédito. 

De acordo com os dados do CAPÍTULO 2 deste trabalho, verificou-se que os 

maiores beneficiários do incremento do crédito habitacional no período estudado foram 
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os cidadãos com renda entre 0 (zero) e 3 (três) salários mínimos, que usufruíram de 

descontos significativos, concedidos pelo Governo Federal, para a aquisição da casa 

própria. Consequentemente, segundo os mesmos dados, a elevação do financiamento 

para esta classe de trabalhadores foi "exponencial". 

Os dados do GRÁFICO 5 permitem a correlação do aumento do salário mínimo 

real com a elevação dos financiamentos no período. 

GRÁFICO 5 - SALÁRIO MÍNIMO REAL - EVOLUÇÃO MENSAL - BRASIL - 2002 - 2006 < 1 ) 
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FONTE: IPEA. 
NOTA: Extraído de IPEADATA 
(1) Série em reais (R$) constantes do último mês, elaborada pelo IPEA, deflacionando-se o salário 

mínimo nominal pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE, a partir de marco de 
1979. 

Além dos indicadores de salário mínimo, observou-se no mesmo período, pelo 

que demonstra o GRÁFICO 6, a evolução dos rendimentos médios mensais dos 

trabalhadores principais das famílias brasileiras de 6 regiões metropolitanas 

selecionadas. Estes dados permitem a constatação da elevação do poder de compra 

da população brasileira, com fator positivo para o incremento do crédito habitacional no 

país. 
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GRÁFICO 6 - RENDIMENTO MÉDIO HABITUAL DO TRABALHADOR PRINCIPAL - RMs - 2002 - 2006 
(1) 

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa Mensal de Emprego (IBGE/PME). 
NOTAS: Extraído de IPEADATA. 

Rendimento médio nominal do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas 
de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por regiões metropolitanas. 
Unidade: R$ 

(1) Regiões metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

Adicionalmente, analisando-se toda a população brasileira, os dados do 

GRÁFICO 7 e da TABELA 1 permitem considerar o aumento do poder de compra, no 

período entre 2002 e 2006, demonstrado através do aumento do PIB per capita. 
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GRÁFICO 7 - PIB PER CAPITA - BRASIL - 2002 - 2006 

5 g (U$ mil) 

5,7 

5,6 

5,5 

5,4 

5,3 

5,2 

5,1 

2002 2003 2004 2005 2006 
FO 

NTE: IPEA. 
NOTAS: Extraído de IPEADATA. 

Unidade: US$ de 2006(mil). 
Elaboração IPEA. Série estimada utilizando-se o deflator implícito do PIB nominal, a taxa de 
câmbio real (R$) por dólar americano (US$) comercial (venda) média de 2006 e a população 
residente em primeiro de julho. Para 2006: resultados preliminares estimados a partir das Contas 
Nacionais Trimestrais Referência 2000. 
Atualizado em: 24 de maio de 2007. 

TABELA 1 - PRODUTO INTERNO BRUTO - EVOLUÇÃO - BRASIL - 2002 - 2006 

ANO 
EM MILHÕES DE 

REAIS 
CORRENTES 

PER CAPITA, 
EM REAIS 

CORRENTES 

EM MILHÕES DE 
DÓLARES 

ESTADUDINENSES 
CORRENTES 

TAXA DE 
VARIAÇÃO REAL 

NO ANO 
(%) 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

1.198.736,19 
1.346.027,55 
1.556.182,11 
1.766.621,03 
1.937.598,29 
2.300.133,20 

6.896,35 
7.630,93 
8.694,47 
9.728,84 

10.519,88 
10.052,04 

509.796,80 
459.379,39 
506.784,16 
603.993,65 
795.924,37 

1.067.600,00 

1,31 
1,93 
0,54 
4,94 

2,3 
2,18 

FONTE: Banco Central do Brasil. 

Estes dados são reforçados pela diminuição na desigualdade entre as classes 

sociais no Brasil. Tal redução foi ocasionada mais significativamente pelo aumento da 

renda da porção da população que representa os 10% mais pobres, segundo o estudo: 
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Entre os anos de 2001 e 2005, no Brasil, assistimos a um crescimento anual de 0,9% da renda 
nacional, porém, os mais ricos perderam. A taxa de crescimento anual da renda dos 10% e dos 
20% mais ricos foi negativa (-0,3% e - 0 , 1 % , respectivamente). Então, para a renda nacional ter 
crescido, os mais pobres necessariamente devem ter ganhado. De fato, a taxa de crescimento 
da renda dos 10% mais pobres atingiu 8% a.a. Dado o crescimento da renda nacional, se os 
mais ricos não tivessem perdido, o ganho dos mais pobres deveria ter sido menor do que o 
observado. Portanto, o período 2001-2005 foi marcado por duas transformações desejáveis na 
distribuição de renda brasileira: houve crescimento (embora muito modesto) e a desigualdade 
reduziu-se significativamente. O coeficiente de Gini, por exemplo, caiu 4,6%. Tanto o crescimento 
como a redução na desigualdade foram responsáveis pela queda da pobreza e da extrema 
pobreza. A porcentagem de pobres e também a de extremamente pobres caíram cerca de 4,5 
p.p. cada uma. A novidade desse período é que, ao contrário de outros episódios históricos em 
que a pobreza também se reduziu significativamente, dessa vez, a principal força propulsora foi a 
redução na desigualdade e não o crescimento (BARROS, 2007, p. 23) 

A análise da taxa de juros nominal (SELIC), através dos dados do GRÁFICO 7, 

permite a constatação da sensível queda dos juros na economia brasileira, entre 2002 

e 2006. Este indicador exerce grande influência sobre a economia nacional, 

principalmente sob dois aspectos práticos: o acesso ao crédito e sobre o nível de 

consumo. 

Sob a ótica do crédito, a diminuição da taxa de juros permite o aumento dos 

investimentos na produção, através de financiamentos para a aquisição de bens de 

capital, incluindo-se insumos e maquinárío para a construção civil. A queda na taxa de 

juros estabelece um cenário favorável à ampliação dos investimentos dos empresários 

no setor da construção civil, seja em máquinas, como também em insumos, e em 

contratação de mão-de-obra. 

Sob o ponto de vista do consumidor, a queda da taxa de juros da economia 

permite o acesso aos financiamentos habitacionais a taxas mais acessíveis. Este 

fenômeno é fato na economia brasileira, e pode ser constatado através dos dados do 

crescimento do número de contratos de financiamento assinados no âmbito da CAIXA, 

no período aqui estudado, a serem demonstrados neste trabalho. 
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GRÁFICO 8 - TAXA DE JUROS NOMINAL - SELIC - BRASIL - 2002 - 2006 

FONTE: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Mercado financeiro e de capitais (BCB 
Boletim/M.Finan.). 

NOTAS: Extraído de IPEADATA. 
Unidade: (% a.a.). 

Percentagem anualizada: elaboração IPEA. 

1.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os diversos indicadores apresentados são "harmônicos" quanto à relação de 

causa e efeito que mantém entre si. Durante o período estudado, entre 2002 e 2006, 

os níveis de emprego e renda tiveram elevação, fato que, através da elevação do 

poder de compra, colabora para o acesso ao crédito habitacional. 

Paralelamente, os indicadores de estabilidade econômica, como desaceleração 

dos reajustes de preços, de acordo com a evolução dos seus índices, transmitem a 

segurança necessária à administração de uma dívida de longo prazo, como o 

financiamento habitacional, ao contrário da experiência brasileira das décadas de 1980 

e 1990, como já descrito, onde a inflação promovia o "desequilíbrio" financeiro dos 

contratos. 

Analisando os dados do GRÁFICO 9, pode-se verificar que a grande dificuldade 

para a redução do déficit habitacional no Brasil reside na impossibilidade de assumir o 
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financiamento, seja pelo ônus excessivo do aluguel, seja pela situação de coabitação 

familiar. 

GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES DO DÉFICIT HABITACIONAL, SEGUNDO 
REGIÕES METROPOLITANAS SELECIONADAS - BRASIL - 2005 

Ônus excessivo com Habitação precária 

59.1% 

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), 2005 

NOTA: Extraído de FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2006. 

Porém, de acordo com os dados do GRÁFICO 10, verifica-se também que a 

imensa maioria das famílias que, até 2005, não tinham acesso à moradia própria (e 

consequentemente, ao financiamento), possui renda mensal inferior a 3 salários 

mínimos (90,3%). Esta informação permite concluir que a razão pela qual as famílias 

não podem assumir um financiamento é essencialmente financeira. 
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GRÁFICO 10 - DÉFICIT HABITACIONAL URBANO SEGUNDO FAIXAS DE RENDA MENSAL 
FAMILIAR < 2 ) - BRASIL - 2005 

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), 2005 

NOTA: Extraído de FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2006. 
(1) Inclusive rural de extensão urbana. 
(2) Exclusive sem declaração de renda. 

De acordo com dados do terceiro capítulo deste trabalho, informações relativas 

ao ano de 2006 permitirão a constatação do crescimento do financiamento para esta 

faixa da população, fato influenciado pela crescente concessão de subsídios, sob a 

forma de desconto, oriundo do FGTS, benefício este restrito à população de baixa 

até 3 u a 

5.778.690 

renda. 
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2. AS MODALIDADES DE CRÉDITO DISPONÍVEIS 

2.1 CARTA DE CRÉDITO FGTS 

A "Carta de Crédito FGTS" pode ser considerada a principal linha de crédito 

disponível para financiamento habitacional das famílias de baixa renda no Brasil, de 

acordo com os dados a serem apresentados na seqüência deste trabalho. 

É uma linha de financiamento com recursos do FGTS, destinada à aquisição, 

construção ou reforma de moradia, na área urbana, ao proponente "Pessoa física", 

cuja renda familiar mensal bruta não exceda a R$ 4.900,00 na data da emissão da 

Carta de Crédito, observada a faixa de renda para cada modalidade de financiamento. 

É considerada renda familiar mensal bruta a renda mensal do proponente e respectivo 

cônjuge/ companheiro, dos dependentes e dos demais participantes da operação, 

deduzidos os créditos provisórios e eventuais(CAIXA, 2007b). 

As modalidades disponíveis para esta linha de crédito são: Aquisição de material 

de construção; Conclusão, ampliação, reforma/melhoria; Aquisição de imóvel usado; 

Aquisição de imóvel novo; Aquisição de terreno e construção de imóvel; e Construção 

de imóvel em terreno próprio. 

São definidas como condições básicas do proponente: idoneidade cadastral, 

capacidade de pagamento, capacidade civil, maioridade ou emancipação (se menor 

com idade entre 16 anos e 18 anos incompletos), ser brasileiro nato, naturalizado ou 

detentor de visto permanente no país, e não ser detentor de financiamento nas 

condições estabelecidas para o SFH, em qualquer parte do País. Ainda não pode ser 

proprietário ou promitente comprador de outro imóvel residencial no atual local de 

domicílio/residência, nem onde pretende fixá-lo, assim entendido a localidade onde se 

situa o imóvel objeto da operação. Não pode ser titular de direito de aquisição de 

imóvel residencial no atual local de domicilio nem onde pretenda fixá-lo, e por fim, não 

ter recebido, a partir de 02 de Maio de 2005, desconto concedido pelo FGTS na 

concessão de financiamento habitacional (CAIXA, 2007). 

O programa estabelece como faixa de renda (familiar) bruta os valores 

compreendidos entre R$ 380,00 a R$ 4.900,00, variável de acordo com a modalidade 

e localização do imóvel. Esta é uma característica que permite o enquadramento deste 



34 

programa como principal fonte de recursos para o financiamento habitacional "popular" 

no Brasil. O valor máximo de financiamento varia em função da renda familiar mensal 

bruta, da modalidade, da localização do imóvel e da capacidade de pagamento, de 

acordo com os seguintes parâmetros: 

QUADRO 1 - LIMITES DE FINANCIAMENTO COM RECURSOD DO FGTS; CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL; BRASIL; 2006. 

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO 

CONCLUSÃO, 
AMPLIAÇÃO, 

REFORMA 

AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEL 

USADO 

AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEL 

NOVO 

CONSTRUÇÃO, 
AQUISIÇÃO DE 

TERRENO E 
CONSTRUÇÃO 

DISTRITO 
FEDERAL E 

REGIÕES 
METROPOLI
TANAS DOS 

ESTADOS DO 
RJ/SP 

R$ 1.000,00 a 
R$ 7.000,00 

R$ 1.500,00 a 
R$ 70.000,00 

R$ 1.500,00 
a R$ 

104.000,00 

R$ 1.500,00 
a RS 

130.000,00 

R$ 1.500,00 a 
R$ 130.000,00 

CURITIBA, 
FLORIANÓPOLIS 

, PORTO 
ALEGRE, BELO 

HORIZONTE, 
VITÓRIA E RIDE 

(EXCETO DF) 

R$ 1.000,00 à 
R$ 7.000,00 

R$ 1.500,00 à 
R$ 70.000,00 

R$ 1.500,00 
até R$ 

80.000,00, 

R$ 1.500,00 
até R$ 

100.000,00 

R$ 1.500,00 até 
RS 100.000,00. 

DEMAIS 
REGIÕES 

R$ 1.000,00 a 
R$ 7.000,00 

R$ 1.500,00 a 
R$ 70.000,00 

R$ 1.500,00 
a R$ 

64.000,00 

R$ 1.500,00 
a R$ 

80.000,00 

RS 1.500,00 a 
RS 80.000,00 

FONTE: CAIXA, 2007b. 

Segundo os dados do QUADRO 1, verifica-se que os limites de financiamento 

levam em consideração o valor médio dos imóveis nas respectivas regiões do país, em 

virtude das diferenças nos valores dos imóveis, nestas cidades. 

O limite de valor venal do imóvel a ser financiado é a maneira de limitar o 

financiamento ao padrão de moradia compatível ao público para o qual o crédito é 

direcionado. Para tanto, são estabelecidos os seguintes parâmetros: 
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QUADRO 2 - LIMITES DE VALOR DO IMÓVEL PARA FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FGTS, 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2006 

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO 

CONCLUSÃO, 
AMPLIAÇÃO, 

REFORMA 

AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEL 

USADO 

AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEL 

NOVO 

CONSTRUÇÃO, 
AQUISIÇÃO DE 

TERRENO E 
CONSTRUÇÃO 

DISTRITO 
FEDERAL E 

REGIÕES 
METROPOLI
TANAS DOS 

ESTADOS DO 
RJ/ SP 

Até R$ 
70.000,00 

Até R$ 
70.000,00 

Até R$ 
130.000,00 

Até R$ 
130.000,00 

Até R$ 
130.000,00 

CURITIBA, 
FLORIANÓPOLIS 

, PORTO 
ALEGRE, BELO 

HORIZONTE, 
VITÓRIA E RIDE 

(EXCETO DF) 

Até R$ 
70.000,00 

Até R$ 
70.000,00 

Até R$ 
100.000,00 

Até R$ 
100.000,00 

Até R$ 
100.000,00 

DEMAIS 
REGIÕES 

Até R$ 
70.000,00 

Até R$ 
70.000,00 

Até R$ 
80.000,00 

Até R$ 
80.000,00 

Até R$ 
80.000,00 

FONTE: CAIXA, 2007b. 

Pode-se verificar, segundo dados do quadro anterior, que os parâmetros são 

"dinâmicos", em relação à região do imóvel objeto do financiamento, levando-se em 

consideração a variação dos valores dos imóveis nas diversas entre capitais, regiões 

metropolitanas e cidades do interior. 

A quota de financiamento permite o favorecimento do financiamento de imóveis 

"novos", ou de sua construção, visando gerar empregos e desenvolver o mercado da 

construção civil. Somente nestes casos é possível financiar 100% do imóvel. Nos 

financiamentos de imóveis "usados", a quota de financiamento máxima é de 80%. 

O prazo máximo de amortização, para financiamentos com garantia de hipoteca, 

é de 204 meses (17 anos). Já os contratos que prevêem alienação fiduciária permitem 

prazo de amortização de até 360 meses. O reajuste do saldo devedor é mensal, no dia 

correspondente ao da assinatura do contrato, pelo mesmo índice aplicado aos 

depósitos das contas vinculadas do FGTS (CAIXA, 2007b). 

O "desconto" é um benefício, em forma de subsídio, concedido pelo FGTS na 

contratação do financiamento para pessoa física, em função da sua renda familiar 
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bruta. Ele será permitido uma única vez e apenas para clientes com renda familiar 

bruta de até R$ 1.875,00, para imóveis localizados em municípios integrantes de 

regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento, municípios-sede de 

capitais estaduais e municípios com população urbana igual ou superior a cem mil 

habitantes. Pode ainda ser concedido a famílias com renda mensal bruta de até R$ 

1.125,00, para imóveis localizados nos demais municípios brasileiros. O desconto para 

fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do imóvel será concedido para 

as modalidades: aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, aquisição de 

terreno e construção (CAIXA, 2007b). 

O desconto para fins de redução no valor da prestação será concedido 

exclusivamente para operações com renda familiar bruta de até R$ 1.875,00 e é pago 

à vista pelo FGTS. 

Posteriormente este trabalho mostrará a relevância dos subsídios concedidos 

pelo FGTS nos financiamentos às famílias de menor renda, diante de sua grande 

contribuição para a aquisição da moradia própria, que é o "foco" desta linha de crédito. 

2.2 IMÓVEL NA PLANTA - R E C U R S O S DO FGTS 

É a linha de Crédito destinada à produção de empreendimentos habitacionais, 

reabilitação de empreendimentos urbanos e produção de lotes urbanizados, vinculada 

ao Programa "Carta de Crédito Associativo", com financiamento direto às pessoas 

físicas, agrupadas em condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, pessoas 

jurídicas voltadas à produção habitacional, companhias de habitação ou órgãos 

assemelhados, Estados, Municípios, Distrito Federal ou órgãos da sua administração 

direta ou indireta, com a participação ou não de Construtora (CAIXA, 2007b). 

Destina-se a pessoas físicas com renda familiar de até R$ 4.900,00 que 

desejam comprar imóvel na planta ou em fase de construção, com interveniência de 

Entidade Organizadora/ Agente Promotor, sendo: 

Entidade Organizadora: constituídas por condomínios, sindicatos, cooperativas, 

associações, entidades sem fins lucrativos, construtoras ou pessoas jurídicas voltadas 

à produção de unidades habitacionais. 

Agente Promotor: COHAB ou Órgãos Assemelhados. 
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Na modalidade "parceria" e Produção de Lotes Urbanizados a renda está limitada a 

R$1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais). 

Na modalidade "Reabilitação de Empreendimentos Urbanos" a renda está limitada a 

R$3.900,00 (três mil e novecentos reais). 

O financiamento é destinado a projetos inseridos na malha urbana, dotados de 

infra-estrutura básica e serviços públicos essenciais. A proposta é apresentada em 

qualquer agência da CAIXA, pela Entidade Organizadora/ Agente Promotor, com o 

projeto definitivo do empreendimento. Admite-se o financiamento da infra-estrutura, 

desde que a mesma seja construída junto com o empreendimento e com a aprovação 

pela Instituição concessora. São realizadas as análises a seguir: 

- jurídica/ cadastral da entidade organizadora, da construtora, dos sócios e 

dirigentes; 

- de risco de crédito da entidade organizadora e da construtora; 

- de risco do projeto de crédito imobiliário; 

- de viabilidade técnica e social do empreendimento; 

- cadastral e de capacidade de endividamento do beneficiário. 

Para entidades organizadoras sem fins lucrativos não é necessária a realização 

de avaliação de risco de crédito. A obtenção do financiamento, pelo beneficiário final, 

depende da aprovação das análises efetuadas e da disponibilidade orçamentária. 

As modalidades disponíveis são: construção de unidades habitacionais em 

terreno próprio; aquisição de terreno e construção de unidades habitacionais; produção 

de lotes urbanizados (aquisição de terreno e produção de lotes urbanizados); e 

reabilitação de empreendimentos urbanos. 

O proponente deve enquadrar-se nas mesmas condições estabelecidas para o 

programa "carta de crédito FGTS". Os limites de financiamento são de: R$130.000,00, 

para aquisição de terreno e construção, de R$80.000,00 para reabilitação de 

empreendimentos urbanos, e de R$25.000,00, para produção de lotes urbanizados. 

Esta linha de crédito, por considerar somente "construção de imóveis", permite o 

financiamento de até 100% do valor do imóvel, seguindo os mesmos critérios da "carta 

de crédito FGTS", que oferece condições mais favoráveis aos empreendimentos que 

impulsionam o mercado da construção civil. 
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2.3 PSH - FINANCIAMENTO / PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL COM FINANCIAMENTO 

O PSH visa tornar acessível a moradia, urbana ou rural, para os segmentos 

populacionais de baixa renda, por meio de operação de financiamento com utilização 

de recurso do FGTS, complementada com recursos orçamentários da União, sob a 

forma de "subsídio", e "contrapartida" oferecida pelo "parceiro", que são : Estados, 

Municípios, DF, companhias estaduais ou municipais de habitação, vinculadas ao 

Poder Público, e entidades privadas sem fins lucrativo de área rural (CAIXA, 2007b). 

O financiamento destina-se a "pessoas físicas" com renda familiar bruta mínima 

de R$ 150,00 e máxima de R$ 900,00, e que não seja proprietária ou promitente 

comprador de imóvel residencial ou titular de financiamento habitacional, em qualquer 

localidade do País, e ainda que não sejam beneficiadas com recursos orçamentários 

da União da mesma natureza. 

A Parceria é realizada entre a CAIXA e o Poder Público/ parceiro, por meio de 

Termo de Cooperação e Parceria. Cabe ao Poder Público/ parceiro apresentar os 

beneficiários dos financiamentos, como também a realização de caução e 

contrapartida financeira, que podem ser representados por recursos financeiros, bens 

e/ou serviços aportados na produção da unidade habitacional. O valor da caução 

corresponde ao valor do financiamento concedido pela CAIXA ao beneficiário, e a 

contrapartida corresponde ao valor necessário a complementar o investimento e não 

pode ser inferior a 1,0% deste montante. A prestação é de responsabilidade do 

beneficiário/devedor. Se a prestação não for paga até a data de vencimento, a CAIXA 

quita automaticamente a prestação com utilização dos recursos caucionados, ficando 

sub-rogado ao parceiro os direitos de cobrar e receber o valor. O beneficiário, em 

função da renda familiar e valor de investimento, recebe do Tesouro Nacional subsídio 

para complementar o pagamento do preço do imóvel. A CAIXA recebe do Tesouro 

Nacional o subsídio do equilíbrio econômico-financeiro destinado a cobrir os custos da 

operação e acessórios do encargo mensal, como seguros MIP e DFI (CAIXA, 2007b). 

Os financiamentos são limitados a R$10.861,12, e o valor venal do imóvel a R$ 

30.000,00, com parâmetros específicos, de acordo com sua localização. A quota de 
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financiamento é de até 100% do valor dos insumos que compõem o valor de 

investimento. 

Por ser o PSH uma linha de crédito de cunho estritamente social, as condições 

são compatíveis ao seu públíco-alvo, a considerar: taxa de juros de 6,00% ao ano e 

prazo de amortização de 72 meses. 

2.4 PAR - PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 

O Programa de Arrendamento Residencial é uma das propostas do Governo 

Federal que visa permitir o acesso à moradia própria, para a população de baixa 

renda. O programa foi instituído através da Lei 10.188/ 2001, e é constituído de 

recursos "não onerosos", oriundos do FDS, FINSOCIAL, FAZ e do PROTCH. O PAR 

também se utiliza de recursos "onerosos", provenientes de empréstimos obtidos junto 

ao FGTS. Trata-se da aquisição de unidades habitacionais a serem construídas, em 

construção, concluídas ou a recuperar ou reformar para arrendamento residencial à 

população de baixa renda, prioritariamente concentrada nos grandes centros urbanos, 

com a opção de compra ao final do prazo contratado. Esta é uma modalidade de 

financiamento intermediada pelo poder público, na esfera municipal ou estadual, que 

cadastra os interessados a participar do programa, de forma a identificar as famílias a 

serem beneficiadas pelo crédito (CAIXA, 2007b). 

Esta linha de financiamento, ofertada exclusivamente pela CAIXA, destina-se a 

famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.800,00. A área de abrangência é limitada 

a capitais, regiões metropolitanas e municípios com população urbana de mais de 100 

mil habitantes, conforme o Censo Demográfico 2000, do IBGE. Disponibilizado sob tais 

condições, este programa visa diminuir o déficit habitacional nos grandes centros 

urbanos, e a dotação orçamentária é derivada da análise desta necessidade regional. 

A dotação orçamentária é disponibilizada por UF - Unidade da Federação, observando 

o déficit habitacional (CAIXA, 2007b). 

O valor máximo de aquisição da unidade habitacional está limitado, 

considerando a contratação de unidades com especificação padrão e unidades com 

especificação mínima. Estes valores variam de R$ 28.000,00 a R$ 40.000,00. 
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A destinação do imóvel é exclusivamente para residência do arrendatário e de 

suas famílias, a para tanto, o mutuário paga taxa de arrendamento mensal, e demais 

taxas e impostos incidentes sobre o imóvel. O prazo de arrendamento é de 180 meses. 

Após o prazo de arrendamento, o arrendatário opta pela compra ou devolução do 

imóvel ou pela renovação do contrato de arrendamento. 

Os projetos contratados devem estar inseridos na malha urbana, em local 

dotado de infra-estrutura básica, como água, energia elétrica, vias de acesso e 

soluções de esgotamento sanitário, e de serviços públicos essenciais como transporte 

e coleta de lixo. 

A tipologia mínima das unidades habitacionais é de 2 quartos, sala, cozinha e 

banheiro, com exceção das unidades de projetos de recuperação de 

empreendimentos, inclusive aqueles integrados a programas de requalificação urbana 

e recuperação de sítios históricos. Os projetos a serem desenvolvidos devem observar, 

no mínimo: inserção na malha urbana, existência prévia de infra-estrutura básica que 

permita as ligações domiciliares de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

energia elétrica, vias de acesso e transportes públicos e especificação técnica mínima, 

regionalizada (CAIXA, 2007b). 

Diante das características apresentadas, percebe-se que o programa estabelece 

padrões e limites que garantem a boa condição de "habitabilidade" dos beneficiários do 

PAR, buscando atingir o propósito social desta iniciativa. 

2.5 CARTA DE CRÉDITO S B P E - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO 

Linha de Crédito Imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo - SBPE, no âmbito do SFH e "Fora do SFH" na faixa à taxa de mercado, 

para aquisição de imóvel ou de lote urbanizado residencial ou comercial. Esta linha de 

crédito destina-se a pessoas físicas, independentemente de faixa de renda, não 

impondo, desta forma, limitações à contratação. 

Os financiamentos com recursos do SBPE têm sido muito utilizados no mercado 

imobiliário, em virtude de sua flexibilidade. Constituem uma poderosa ferramenta dos 

bancos para a "fidelização" dos clientes. A fidelização constitui no estabelecimento de 

compromissos (neste caso, o financiamento de longo prazo) que permite a prestação 
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de serviços aos clientes por um longo período, e a possibilidade da oferta de inúmeros 

produtos do banco, ao longo dos anos. 

Prova disso é a utilização do mecanismo de desconto na taxa de juros, 

mediante opção do cliente pelo débito automático das parcelas mensais, o que dá ao 

banco mais segurança no recebimento da dívida, bem como garante mais proximidade 

com o cliente. 

As modalidades disponíveis são: aquisição de imóvel novo ou usado, "dentro" e 

"fora" dos parâmetros do SFH, aquisição de Lote urbanizado, e de imóvel comercial. 

Os parâmetros do SFH devem ser respeitados para permitir o uso do FGTS na 

aquisição do imóvel. Neste caso, o valor de avaliação máximo do imóvel objeto de 

financiamento é de R$ 350.000,00. As taxas de juros também são menores, 

respeitando-se esta condição (CAIXA, 2007). 

Esta linha de crédito possui características muito variáveis, quanto às taxas de 

juros, sistemas de amortização, e limites para contratação, estabelecidos pela 

instituição financiadora concessoras. 

2.6 O CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO 

O consórcio imobiliário é uma modalidade de "acesso" ao crédito habitacional 

com estrutura e características totalmente distintas de qualquer modalidade de 

financiamento. O consórcio caracteriza-se, basicamente, pela não incidência de juros, 

o que torna este produto muito vantajoso em relação às linhas de financiamento. Incide 

sobre o crédito somente a "taxa de administração", e a correção monetária, ambas de 

escolha da entidade administradora. O consórcio é mais flexível quanto à possibilidade 

de utilização da carta de crédito, que contempla imóveis comerciais, imóveis de 

veraneio, imóveis rurais, e lotes urbanizados. Todas estas categorias de imóvel não 

são admitidas pelo SFH (FORTUNA, 2005, p.228). 

As operações de consórcio tiveram origem no Brasil no início dos anos 

sessenta, em razão da carência de instituições financeiras empenhadas na concessão 

de financiamentos à aquisição de bens, aliada à necessidade das indústrias 

recentemente instaladas escoarem sua produção. A Resolução do CMN n°. 67, de 21 

de setembro de 1967, foi a primeira norma específica para as operações de Consórcio, 
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seguida pela Lei n°. 5.768, de 20 de dezembro de 1971 que determinou que essas 

atividades dependeriam de prévia autorização do Ministério da Fazenda. Em 09 de 

agosto de 1972, o Decreto n°. 70.951, que regulamentou a Lei n°. 5.768/71, aprovou 

regras para funcionamento do Sistema de Consórcio e estabeleceu que as atribuições 

de regulamentação da atividade ficariam sob a responsabilidade do Ministério da 

Fazenda por intermédio da Secretaria da Receita Federal. Em março de 1.991 a Lei n°. 

8.177 determinou a transferência ao Banco Central do Brasil das atribuições 

pertinentes à regulamentação, fiscalização e aplicação de punições, que então passou 

a monitorar o sistema (BACEN, 2007d). 
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3 A EVOLUÇÃO DO CRÉDITO HABITACIONAL 

Os financiamentos habitacionais concedidos pelo sistema financeiro registraram 

um crescimento significativo nos anos de 2005 e 2006. Este quando está intimamente 

associado ao aprimoramento jurídico que regulamenta as operações de financiamento. 

Além disso, o novo ambiente macroeconômico brasileiro é significativamente favorável, 

no que tange às perspectivas de longo prazo, o que interfere diretamente sobre a 

expansão dos financiamentos, que têm prazo dilatado. A história brasileira mostra que 

um ambiente de volatilidade econômica prejudica a sustentabilidade dos 

financiamentos habitacionais. Isto foi observado nas décadas de 80 e 90, quando o 

quadro de instabilidade macroeconômica e os diversos planos econômicos provocaram 

a instabilidade financeira dos contratos, como anteriormente abordado. 

TABELA 2 — EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS ÍNDICES DE PREÇOS - BRASIL - 1991-2006 

ANO 
I P C A -
IBGE 
(%) 

I N P C -
IBGE 
(%) 

I G P - M -
FGV 
(%) 

INCC-DI -
FGV 
(%) 

IPC-FIPE 
(%) 

C U B -
SINDUSCON 

(SP) 
(%) 

TR 
(%) 

1991 472,69 475,11 458,38 486,30 458,61 559,88 423,54 
1992 1.119,09 1.149,05 1.174,67 1.194,59 1.129,45 975,85 1.156,22 
1993 2.477,13 2.488,22 2.568,34 2.763,64 2.488,27 2.656,48 2.474,74 
1994 916,66 928,85 869,81 1.029,77 1.172,46 886,82 951,12 
1995 22,41 21,98 15,24 31,48 23,17 34,97 31,62 
1996 9,56 9,12 9,19 9,56 10,04 6,17 9,59 
1997 5,22 4,34 7,74 6,81 4,83 6,83 9,78 
1998 1,66 2,49 1,79 2,76 (1,79) 3,46 7,79 
1999 8,94 8,43 20,10 9,20 8,64 6,19 5,73 
2000 5,97 5,27 9,96 7,66 4,38 6,86 2,10 
2001 7,67 9,44 10,37 8,85 7,13 8,48 2,29 
2002 12,53 14,74 25,30 12,87 9,92 12,13 2,80 
2003 9,30 10,38 8,69 14,42 8,17 13,84 4,65 
2004 7,60 6,13 12,42 11,04 6,57 9,00 1,82 
2005 5,69 5,05 1,20 6,83 4,53 4,99 2,83 
2006 1,68 1,91 3,13 4,27 1,92 3,97 1,52 

FONTES: IBGE, FGV, FIPE, DIEESE, PINE, SINDUSCON e Banco Central. 

NOTA: Extraído de ABECIP, 2007. 

A tabela 2 permite, sob várias mensurações, a constatação da estabilização 

econômica, sobretudo nos dois últimos anos, gerando ambiente favorável à expansão 

dos financiamentos de longo prazo. Uma ênfase deve ser dada à redução do CUB 1 -
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Custo Unitário da Construção, nos últimos anos, demonstrando que os custos 

relacionados à construção civil têm um nível de majoração decrescente, o que também 

colabora com o desenvolvimento do setor. Ainda reforçam este favorecimento variáveis 

importantes, como estabilidade de preços, crescimento econômico, trajetória 

decrescente da taxa de juros e condições favoráveis do mercado de trabalho. Em 

relação a este fenômeno: 

A indústria da construção civil, uma das mais atingidas na recessão do ano passado, voltou a 
reagir após um ano e meio em crise. O consumo de cimento subiu no país, a venda de 
apartamentos cresceu em São Paulo, a procura por financiamento é maior e há mais empregos 
no setor. (...) O consumo de cimento - um dos principais indicadores do setor, por ser usado do 
início ao final de uma obra, seja ela de pequeno ou grande porte-- cresce desde maio. Em 
relação a 2003, o crescimento em junho foi de aproximadamente 5%. Na Telha Norte, rede com 
19 lojas no Estado de São Paulo, a reação começou em maio. "Por enquanto, assistimos a um 
ensaio da retomada", afirma Fernando de Castro, diretor-geral da rede. (...) Renda do trabalhador 
e vendas de material de construção andam "coladas", na avaliação de lojistas, construtores, 
empresários do setor imobiliário e economistas. Isso quer dizer que, quando a renda reage, o 
consumo aumenta. "Com a perspectiva de crescimento da massa salarial, ainda que discreta, e a 
recuperação do emprego, o consumidor tem mais confiança para assumir dívidas a longo prazo, 
caso dos financiamentos imobiliários", afirma Fábio Silveira, da MS Consult. Dados do Banco 
Central mostram que os financiamentos imobiliários concedidos - a partir de informações do SFH 
(Sistema Financeiro da Habitação) e do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo)-
cresceram 79,2% nos primeiros cinco meses deste ano ante igual período de 2003. De janeiro a 
maio do ano passado, foram 13.224 unidades financiadas, incluindo construção e aquisição 
(residencial e comercial). Nos primeiros cinco meses deste ano, foram 23.699 unidades, sendo 
59% para a aquisição. (...) (FERNANDES, 2004) 

3.1 MEDIDAS DE INCENTIVO 

O novo contexto jurídico do setor habitacional foi incrementado, basicamente, 

pela Lei 10.931, de 02.08.2004, que regulamentou e alterou diversas medidas 

provisórias divulgadas anteriormente. Dentre as questões 

(1) O CUB é a sigla de custo unitário básico da construção, que reflete a variação mensal dos custos de 
materiais e mão-de-obra, através de metodologia própria estabelecida em norma brasileira editada pela 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
A lei 4.591/64, que dispõe sobre as incorporações imobiliárias, autorizou o então BNH - Banco Nacional 
da Habitação a firmar um convênio com a ABNT, no sentido de ser elaborada uma norma que 
estabelecesse critérios para definir, quantificar e precificar as unidades habitacionais. No ano seguinte, 
1965, surgiu a NB-140, norma que estabelecia os critérios para "avaliação de custos unitários e preparo 
de orçamento de construção para incorporação de edifício em condomínio", que ditou os critérios de 
cálculo do CUB. Á partir de então, cada Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), em 
sua região de abrangência, passou a calcular e divulgar este índice, até o dia 5 de cada mês, como 
determina a legislação em vigor. Fonte: http://www.precisao.eng.br/fmnresp/cub.htm 

http://www.precisao.eng.br/fmnresp/cub.htm
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importantes tratadas por estas normas, está o "regime de patrimônio de afetação" para 

as incorporações imobiliárias. Este mecanismo constitui uma "proteção" importante 

para o mutuário, em casos de insolvência ou falência das incorporadoras. Este regime, 

basicamente, faculta a reparação dos valores e direitos associados a uma determinada 

incorporação do respectivo patrimônio da incorporadora. Adicionalmente, a exigência 

de que as obrigações tributárias com a União fossem consideradas como "patrimônio 

de afetação" reforçou o sentido de proteção desta norma. Quanto a esta última 

exigência, criou-se um regime especial de tributação, para garantir a aplicabilidade da 

exigência (FORTUNA, 2005, p.229). 

Complementarmente, deve-se considerar o avanço na utilização do mecanismo 

de alienação fiduciária como garantia dos financiamentos. Este instrumento, quando 

comparado à hipoteca, é uma maneira muito mais rápida para recuperação de imóveis 

com financiamentos inadimplentes. As ações de execução de dívidas garantidas por 

hipoteca, pela sua natureza jurídica, requerem inúmeros procedimentos legais, 

necessários à retomada do imóvel (CAIXA, 2007). 

Prova desta diferença é a possibilidade de dilatação dos prazos dos 

financiamentos com garantia de alienação fiduciária, dada a segurança que dá à 

instituição concessora. Como exemplo, os financiamentos concedidos pela instituição 

têm prazo máximo de 204 meses (17 anos) para contratos com garantia de hipoteca, e 

prazo de até 360 meses (30 anos) para contratos com garantia de alienação fiduciária. 

A garantia por alienação fiduciária é, assim, um poderoso estímulo à concessão de 

financiamentos imobiliários, e motivador também para aqueles que os contratam (a 

população), na medida em que o processo torna-se mais "desburocratizado", e 

vantajoso em termos de prazo (CAIXA, 2007). 

Em 2005 o CMN - Conselho Monetário Nacional aprovou novas medidas, 

concedendo às instituições financeiras critério alternativo para as aplicações 

obrigatórias em financiamentos imobiliários. A partir de então, o cumprimento da 

exigibilidade mínima de 65% das captações em caderneta de poupança poderia ser 

substituído pelo atendimento de metas de expansão das aplicações em relação ao 

período correspondente de2004. Assim, as metas foram fixadas em 30% para o 

primeiro trimestre de 2005, 45% para o segundo, e 50% para os dois últimos 



46 

trimestres. Estas medidas constam nas Resoluções BACEN n° 3.259, de 27de janeiro 

de 2005, e 3280, de 28 de Abril de 2005 (CMN, 2005a, 2005b). 

A Lei n° 10.931, de 02 de Agosto de 2004, concedeu importante medida de 

incentivo tributário ao SFI, que consistia no regime especial do "patrimônio de 

afetação", que preserva os imóveis objetos de incorporação, em caso de dívida 

tributária da construtora. Este mecanismo protege especificamente os mutuários, que 

têm seu direito ao imóvel preservado (FORTUNA, 2005). 

Outra medida que muito influenciou o mercado imobiliário brasileiro foi a 

instituição, pela Lei 11.196, da isenção de Imposto de Renda sobre ganho de capital 

na alienação de imóveis residenciais, quando seguida da aquisição de outro imóvel, no 

prazo de até 180 dias. Esta mudança promoveu um aquecimento no mercado 

imobiliário, promovendo, sobretudo, a "troca" de imóveis pelas famílias, oportunizando 

também novos financiamentos, com negociações desoneradas do IR sobre ganho de 

capital (BRASIL, 2005). 

A Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, concede isenção de imposto de 

renda às pessoas físicas sobre a remuneração produzida por letras hipotecárias, 

certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário. Tais títulos são 

"lastro" para os financiamentos concedidos pelos bancos, e enquanto aplicações 

atrativas, pela isenção mencionada, são também impulsionadoras do crédito imobiliário 

(BRASIL, 2004b). 

Analogamente, a mesma Lei concede isenção de imposto de renda sobre 

rendimentos de aplicações em "Fundos de Investimento Imobiliários" e "Letras de 

Crédito Imobiliário", o que promove o desenvolvimento destas modalidades de 

aplicação financeira. Tais fundos captam recursos no mercado para investir 

especificamente em imóveis. Assim, criou-se mais uma vertente de estímulo ao 

mercado imobiliário, o que tem reflexo imediato no crescimento dos financiamentos 

(FGV, 2007). 

Considerando este "arcabouço" de medidas que nitidamente modernizaram os 

aspectos envolvidos no financiamento habitacional, houve no Brasil, paralelamente ao 

aumento das concessões de crédito, uma "animação" do mercado imobiliário, como 

demonstrado a seguir: 
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Os financiamentos imobiliários ficaram bem mais atraentes desde que o Conselho Monetário 
Nacional passou a incentivar o crédito para imóveis avaliados em até R$ 150 mil. A determinação 
é clara: se os bancos conseguirem aumentar em 50% este tipo de carteira a exigência de aplicar 
65% dos depósitos da poupança em financiamentos habitacionais cai. A medida foi o estopim de 
uma guerra. Desde abril, os maiores bancos do país travam uma batalha pra conseguir mais 
clientes. A Nossa Caixa baixou os juros de 12% ao ano para 9%, e o do HSBC foi de 12% para 
10%. Roberto Sampaio, diretor de crédito imobiliário do HSBC, diz que de abril até agora, o 
banco aumentou em 50% o número de operações originadas por mês. Os bancos que decidiram 
facilitar o financiamento imobiliário para a classe média estão tendo agora uma grata surpresa: é 
que a inadimplência é baixíssima. Segundo a pesquisa de uma instituição, dos 2.500 contratos 
com juros mais baixos, apenas 38 estão com atraso superior a dois meses. Resultado tão 
positivo animou o banco a acirrar a disputa. A partir do mês que vem a taxa para a classe média 
cai ainda mais, e passa, no HSBC, para 8% nos três primeiros anos do contrato, e 10% no resto 
do período. Em setembro a briga vai esquentar mesmo. É que o Itaú já anunciou: os juros 
também vão cair de 12% para 8% ao ano. Até a Caixa Econômica, que há 13 anos não usava os 
recursos da poupança para financiamento imobiliário, decidiu empunhar as armas, ou melhor, as 
cifras: R$ 1 bilhão de linha de crédito. O superintendente de negócios, Augusto Bandeira Vargas, 
afirma que "será uma entrada bastante intensiva, forte, promissora porque ela, a Caixa, tem um 
histórico de participação no financiamento habitacional. E ao entrar então nessa faixa deverá 
entrar também de forma bastante competitiva" (JUROS, 2005). 

3.2 A EVOLUÇÃO R E C E N T E DO CRÉDITO HABITACIONAL 

3.2.1 A Evolução dos Financiamentos 

A TABELA 3 mostra a evolução das contratações de financiamento imobiliário, 

no âmbito da CAIXA, principal agente do governo brasileiro na implantação de 

programas sociais de desenvolvimento urbano, e por isso fornece um retrato fiel do 

setor imobiliário. Os dados apontam que, desde 2002, o número de contratos 

assinados elevou-se substancialmente nos anos de 2005 e 2006. O valor total 

financiado neste período mostra uma elevação de mais de 100%, entre os anos de 

2004 e 2006. Estes dados evidenciam o aumento na diversidade de linhas de crédito 

disponíveis, o que condiz como aumento na demanda pelos financiamentos. 

TABELA 5 - TOTAL DE FINANCIAMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2002-2006 

VALOR DE VALOR 
PROGRAMAS CONTRATOS FINANCIAMENTO LÍQUIDO 

(R$ milhões) (R$ milhões) 
2002 

CAIXA - IMÓVEL NA PLANTA 1295 78,05 78,05 
CAIXA - INDIVIDUAL 2220 96,23 96,23 
FAT - IMÓVEL NA PLANTA 430 29,77 29,77 
FAT - INDIVIDUAL 8694 414,40 414,40 
FGTS - IMÓVEL NA PLANTA 17837 567,33 551,69 
FGTS - INDIVIDUAL 175472 2.400,60 2.267,42 
PSH - INDIVIDUAL E IM. PLANTA 16863 133,80 38,11 
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Totalizadores 222.811 3.720,17 3.475,65 

2003 
CAIXA - IMÓVEL NA PLANTA 35 2,24 2,24 
CAIXA - INDIVIDUAL 1803 73,45 73,45 
FAT - IMÓVEL NA PLANTA 363 23,87 23,87 
FAT - INDIVIDUAL 2842 143,52 143,52 
FGTS - IMÓVEL NA PLANTA 11992 410,78 405,44 
FGTS - INDIVIDUAL 174073 2.440,71 2.340,53 
PSH - INDIVIDUAL E IM. PLANTA 26201 196,13 53,09 
Totalizadores 217.309 3.290,70 3.042,15 

2004 
APORTE CAIXA 128 7,98 7,98 
CAIXA - INDIVIDUAL 9554 451,78 451,78 
FAT - IMÓVEL NA PLANTA 249 17,75 17,75 
FAT - INDIVIDUAL 2900 50,04 50,04 
FGTS - IMÓVEL NA PLANTA 11468 425,59 419,62 
FGTS - INDIVIDUAL 165031 2.290,47 2.194,60 
PSH - INDIVIDUAL E IM. PLANTA 42425 327,08 96,34 
Totalizadores 231.755 3.570,70 3.238,11 

2005 
APORTE CAIXA 227 13,62 13,62 
CAIXA - ALOCAÇÃO RECURSOS 1 0,04 0,04 
CAIXA - IMÓVEL NA PLANTA 185 14,78 14,78 
CAIXA - INDIVIDUAL 20365 1.157,31 1.157,31 
FAT - IMÓVEL NA PLANTA 172 12,48 12,48 
FAT - INDIVIDUAL 4996 57,45 57,45 
FDS - CRÉDITO SOLIDÁRIO 1268 14,80 14,37 
FGTS - ALOCAÇÃO RECURSOS 36 1,71 1,69 
FGTS - I.P. PREÇO CUSTO 149 2,54 2,38 
FGTS - IMÓVEL NA PLANTA 26332 606,50 486,45 
FGTS - INDIVIDUAL 272263 4.283,30 3.923,12 
PSH - INDIVIDUAL E IM. PLANTA 505 1,76 0,98 
PSH - PARCELAMENTO 5743 46,02 0,31 
SBPE - IMÓVEL NA PLANTA 9 0,68 0,68 
SBPE - INDIVIDUAL 1083 64,11 64,11 
Totalizadores 333.334 6.277,10 5.749,77 

2006 
APORTE CAIXA 265 18,42 18,42 
CAIXA - ALOCAÇÃO RECURSOS 36 7,96 7,96 
CAIXA - IMÓVEL NA PLANTA 61 5,78 5,78 
CAIXA - INDIVIDUAL 1470 176,96 176,96 
FAT - IMÓVEL NA PLANTA 17 1,36 1,36 
FAT - INDIVIDUAL 4927 48,69 48,69 
FDS - CRÉDITO SOLIDÁRIO 4643 78,21 71,87 
FGTS - ALOCAÇÃO RECURSOS 711 34,52 34,08 
FGTS - IMÓVEL NA PLANTA 53668 977,23 647,28 
FGTS - INDIVIDUAL 307561 5.409,64 4.787,18 
SBPE - ALOCAÇÃO RECURSOS 349 22,44 22,44 
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SBPE - IMÓVEL NA PLANTA 1234 82,20 82,20 
SBPE - INDIVIDUAL 47163 2.990,56 2.990,56 
Totalizadores 422.106 9.853,99 8.894,79 

FONTE: Caixa Econômica Federal 

O financiamento de imóveis com recursos do FGTS é, historicamente, o mais 

eficiente instrumento para aquisição da moradia própria pela sociedade brasileira, 

considerando a sua configuração, quanto à faixa de renda e valores de imóvel 

contemplados por esta linha de crédito. Atende, desta forma, a faixa da população 

mais numerosa do país, e a mais sensível a uma política de subsídios e descontos, 

presente nesta modalidade de financiamento. 

As tabelas 4, 5 e 6 mostram a evolução do crédito com recursos do FGTS, entre 

2002 e 2006, nas suas três principais variantes: aquisição de imóvel novo, aquisição de 

imóvel usado e aquisição de material de construção. 

Os dados da TABELA 4 mostram a evolução dos financiamentos para aquisição 

de imóveis "novos", no âmbito da CAIXA, entre os anos de 2002 e 2006. As principais 

evidências dos dados são: A grande evolução do número de contratos, sobretudo para 

a população mais carente (menor renda), nos dois últimos anos da análise, e a 

diminuição das concessões para a população com maior renda, no mesmo período. 

Esta diminuição está relacionada ao crescimento dos financiamentos com recursos do 

SBPE, cuja evolução será tratada adiante. 

TABELA 4 - TOTAL DE FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DO FGTS PARA AQUISIÇÃO DE 
IMÓVEIS NOVOS NO BRASIL, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; POR FAIXA DE 
RENDA - 2002-2006. 

FAIXA SALARIAL 
(SALÁRIOS MÍNIMOS) CONTRATOS VALOR BRUTO 

(R$ milhões) 
DESCONTO 
(R$ milhões) 

VALOR DE 
FINANCIAMENTO 

(R$ milhões) 

2002 
A-
B 
C 
D 
E • 

2003 
A-
B • 

Até 03 
De 03,01 até 05 
De 05,01 até 08 
De 08,01 até 10 
Acima de 10 

Até 03 
De 03,01 até 05 

C - De 05,01 até 08 

364 
2012 
2777 
2346 
3925 

480 
2918 
4420 

3,60 
32,62 
59,84 
70,28 

152,54 

5,75 
53,52 

115,85 

0,71 
5,03 
2,16 
0,00 
0,00 

0,88 
4,77 
1,18 

2,89 
27,60 
57,68 
70,27 

152,54 

4,87 
48,74 

114,68 
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D - De 08,01 até 10 3154 105,56 0,00 105,56 
E - Acima de 10 7102 299,00 0,00 299,00 

2004 
A - Até 03 544 7,07 1,06 6,01 
B - De 03,01 até 05 2980 58,88 4,18 54,71 
C - De 05,01 até 08 5246 153,40 0,63 152,77 
D - De 08,01 até 10 3319 124,32 0,00 124,32 
E - Acima de 10 6331 295,48 0,00 295,48 

2005 
A - Até 03 811 14,51 2,99 11,52 
B - De 03,01 até 05 3790 97,67 7,89 89,77 
C - De 05,01 até 08 4927 167,71 0,14 167,57 
D - De 08,01 até 10 3455 150,48 0,00 150,48 
E - Acima de 10 5650 287,10 0,00 287,10 

2006 
A - Até 03 2288 51,16 10,22 40,94 
B - De 03,01 até 05 6170 207,33 13,56 193,77 
C - De 05,01 até 08 4052 170,34 0,00 170,34 
D - De 08,01 até 10 2468 128,30 0,00 128,30 
E - Acima de 10 2091 120,92 0,00 120,92 

FONTE: Caixa Econômica Federal 

Os valores brutos de financiamento têm evolução equivalente. Mas o desconto 

concedido teve, para esta mesma faixa de renda, um substancial crescimento, 

colaborando para a viabilização dos financiamentos. Ainda pode-se observar a 

diminuição dos descontos às famílias com renda superior a 5 salários mínimos, diante 

de alterações nos parâmetros de concessão deste benefício. Tal direcionamento é 

uma evidência da priorização desta linha de crédito para a diminuição do déficit 

habitacional à população de baixa renda. 

Os dados da TABELA 5 mostram a evolução dos financiamentos de imóveis 

"usados", através da CAIXA. O volume de financiamentos nesta linha é 

expressivamente superior ao montante para financiamento de imóveis "novos", o que 

ocorre pela disponibilidade maior de imóveis usados para venda, tornando este 

mercado mais "aquecido". 
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TABELA 5 - TOTAL DE FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DO FGTS PARA AQUISIÇÃO DE 
IMÓVEIS USADOS NO BRASIL, POR FAIXA DE RENDA - 2002-2006. 

FAIXA SALARIAL CONTRATOS VALOR BRUTO DESCONTO 
VALOR DE 

FINANCIAMENTO 
(SALÁRIOS MÍNIMOS) 

CONTRATOS 
(R$ milhões) (R$ milhões) (R$ milhões) 

2002 
A - Até 03 3356 30,09 6,22 23,87 
B - De 03,01 até 05 13693 205,07 32,84 172,24 
C - De 05,01 até 08 21091 433,59 15,49 418,11 
D - De 08,01 até 10 21067 643,50 0,05 643,45 
E - Acima de 10 3124 104,42 0,00 104,42 

2003 
A - Até 03 4310 45,60 7,07 38,53 
B - De 03,01 até 05 14941 248,63 22,28 226,35 
C - De 05,01 até 08 22541 553,50 5,40 548,11 
D - De 08,01 até 10 8993 290,39 0,00 290,39 
E - Acima de 10 1 0,03 0,00 0,03 

2004 
A - Até 03 3343 37,44 5,65 31,78 
B - De 03,01 até 05 11015 187,12 13,45 173,68 
C - De 05,01 até 08 16272 404,40 1,92 402,48 
D - De 08,01 até 10 7914 255,56 0,00 255,56 
E - Acima de 10 2 0,07 0,00 0,07 

2005 
A - Até 03 10794 161,01 44,06 116,95 
B - De 03,01 até 05 27525 643,80 60,30 583,50 
C - De 05,01 até 08 28782 898,64 0,77 897,87 
D - De 08,01 até 10 12539 504,08 0,00 504,08 

2006 
A - Até 03 22810 431,01 95,15 335,85 
B - De 03,01 até 05 41240 1.235,66 81,41 1.154,25 
C - De 05,01 até 08 23947 882,70 0,00 882,70 
D - De 08,01 até 10 9809 445,20 0,00 445,20 
E - Acima de 10 264 13,20 0,00 13,20 

FONTE: Caixa Econômica Federal 

O financiamento de materiais de construção com recursos do FGTS tem valor 

máximo de concessão de R$ 7.000,00, e teve, segundo as normas de concessão, uma 

diminuição na renda máxima admitida. Verifica-se, assim, a involução dos 

financiamentos concedidos à população com renda superior a 5 salários mínimos, o 

que pode ser observado na TABELA 6. O valor total de financiamento bruto às famílias 

com renda de até 3 salários mínimos cresceu "10 vezes", entre 2002 e 2006, 

consistindo em uma evolução significativa. Similarmente expressiva é a concentração 

no volume de descontos concedidos no mesmo período, também para esta faixa de 

renda, com crescimento de aproximadamente "20 vezes". 
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TABELA 6 - TOTAL DE FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DO FGTS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO BRASIL; POR FAIXA DE RENDA - 2002-2006. 

FAIXA SALARIAL 
(SALÁRIOS MÍNIMOS) CONTRATOS VALOR BRUTO 

(R$ milhões) 
DESCONTO 
(R$ milhões) 

VALOR DE 
FINANCIAMENTO 

(R$ milhões) 

2002 
A - Até 03 14467 56,46 10,30 46,16 
B - De 03,01 até 05 20069 113,90 17,05 96,86 
C - De 05,01 até 08 10545 64,46 4,20 60,25 
D - D e 08,01 até 10 2478 15,64 0,06 15,58 
E - Acima de 10 301 1,89 0,00 1,89 

2003 
A - Até 03 17375 77,86 11,12 66,74 
B - De 03,01 até 05 21180 130,76 13,22 117,54 
C - De 05,01 até 08 8988 57,93 2,01 55,92 
D - De 08,01 até 10 1004 6,57 0,01 6,56 

2004 
A - Até 03 26682 133,06 18,57 114,48 
B - De 03,01 até 05 30471 194,91 17,84 177,07 

2005 
A - Até 03 55757 371,42 148,78 222,64 
B - De 03,01 até 05 25882 171,54 7,65 163,89 

2006 
A - Até 03 75652 560,83 271,12 289,71 
B - De 03,01 até 05 11379 77,47 0,48 77,00 
C - De 05,01 até 08 31 0,20 0,00 0,20 

FONTE: Caixa Econômica Federal 

A consolidação dos dados apresentados anteriormente, resumidos no GRÁFICO 

11, permite a visualização do vultoso crescimento do crédito habitacional através da 

CAIXA, sobretudo entre os anos de 2004 e 2006. 

A separação dos tomadores do crédito por faixa de renda mostra o crescimento 

do financiamento para as famílias com renda de até 3 salários mínimos, e de 3 a 5 

salários mínimos. As famílias com renda superior tiveram decréscimo no nível de 

financiamento, ao longo dos anos abordados, em virtude de incidirem taxas de juros 

superiores para tal público. 
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GRÁFICO 11 - FINANCIAMENTO BRUTO COM RECURSOS FGTS ATRAVÉS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - POR FAIXA DE RENDA -1996 - 2006 

(R$ milhões) 
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De 08,01 até 10 SM Acima de 10 SM 

FONTE: Caixa Econômica Federal. 

O GRÁFICO 12, apresentado a seguir, consolida os dados de financiamento 

com recursos do FGTS, entre 2002 e 2006, quanto ao subsídio concedido pelo 

Governo Federal. Este subsídio, popularmente denominado de "desconto", trata-se do 

principal fator de contribuição à aquisição de moradia própria para a população de 

baixa renda. Os imóveis pleiteados por esta faixa da população têm valores baixos, 

dada a capacidade financeira dos proponentes ao financiamento, e os "descontos" 

somam uma parcela significativa do montante total, viabilizando a concretização do 

objetivo de compra. Os dados do GRÁFICO 12 mostram a substancial participação 

destes subsídios nos financiamentos, com maior expressão a partir de 2004. Especial 

destaque deve ser dado às faixas de renda de até 5 salários mínimos, maiores 

beneficiados do programa. 
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GRÁFICO 12 - DESCONTO PARA FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FGTS ATRAVÉS DA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR FAIXA DE RENDA - 1996 - 2006 
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De 08,01 até 10 SM Acima de 10 SM 

FONTE: Caixa Econômica Federal. 

No início de 2006, o Governo Federal, através de decisão do Conselho Curador 

do FGTS, entidade que administra o Fundo, ampliou o subsídio, contemplando uma 

porção maior da população com o desconto, o que pode ser demonstrado pelo texto a 

seguir. Tal medida tem impacto direto sobre a demanda de financiamentos imobiliários. 

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou hoje (29) o 
aumento no limite do subsídio para a aquisição de imóveis populares. O subsídio é o valor 
repassado para famílias com renda até cinco salários mínimos, como forma de desconto no valor 
do imóvel para posterior cálculo do financiamento. A atualização será feita com base no reajuste 
do salário mínimo, de 16,6%. Diante da previsão de aumento do salário mínimo para R$ 350, 
sobem o piso e o teto das três faixas de renda (até R$ 1.750) definidas para o auxílio. Com isso, 
quem ganha até um salário terá subsidio de até R$ 14 mil no financiamento do imóvel; para os 
que recebem até três salários, o auxilio máximo será de R$ 10,5 mil; e para a terceira faixa, até 
cinco salários-mínimos, o limite será de R$ 7 mil. A atualização valerá a partir da publicação de 
resolução especifica no Diário Oficial da União. O ministro das Cidades, Márcio Fortes, que 
presidiu a 9 1 a reunião do Conselho Curador do FGTS, destacou que com a decisão, mais 
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pessoas conseguirão adquirir a casa própria. Fortes substituiu o ministro do Trabalho, Luiz 
Marinho, na presidência da reunião. O Conselho também aprovou aumento de R$ 300 milhões 
no orçamento para subsidiar a construção de moradias populares. O valor agora será de R$ 1,3 
bilhão. O ministro explicou que "no exercício anterior foram aplicados R$ 900 milhões e havia R$ 
1,2 bilhão disponíveis". (...) (SANTANA, 2006) 

O financiamento de imóveis com recursos do SBPE constitui um modo "flexível" 

de acesso ao crédito, pois não estabelece limite de avaliação do imóvel a ser 

financiado, tampouco limite de renda dos proponentes ao crédito (CAIXA, 2007). 

Diante de fatores como valorização do mercado imobiliário, e elevação do nível 

de renda das famílias brasileiras, esta modalidade de financiamento teve um forte 

crescimento ao longo dos últimos anos. 

A CAIXA, com a oferta deste produto a partir de 2005, teve um grande 

incremento nos valores financiados, já no ano seguinte (2006), pelo que demonstram 

os dados da TABELA 7, que resume o total financiado naquela instituição, para a 

aquisição de imóveis "novos", por faixa de renda. 

TABELA 7 - TOTAL DE FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DO SBPE PARA FINANCIAMENTO DE 
IMÓVEIS NOVOS NO BRASIL; ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR FAIXA 
DE RENDA - 2005-2006. 

FAIXA SALARIAL 
(SALÁRIOS MÍNIMOS) CONTRATOS 

VALOR DE 
FINANCIA

MENTO 
(R$ mil) 

FINANCIA
MENTO 
MÉDIO 
(R$ mil) 

COTA DE 
FINANCIAMENTO 

(%) 

2005 
B - De 05,01 até 10 8 328,56 41,07 47 
C - De 10,01 até 15 32 1.646,16 51,44 54 
D - De 15,01 até 20 27 1.436,23 53,19 51 
E - Acima de 20 62 5.482,93 88,43 56 

2006 
A - Até 05 60 1.541,60 25,69 33 
B - De 05,01 até 10 1060 47.756,44 45,05 50 
C - De 10,01 até 15 1767 103.922,94 58,81 57 
D - De 15,01 até 20 1244 84.319,66 67,78 58 
E - Acima de 20 1887 183.797,26 97,40 57 

FONTE: Caixa Econômica Federal 

Note-se que, em comparação com os dados relativos à aquisição d imóveis 

com recursos do FGTS, os financiamentos com recursos do SBPE têm seu maior 

volume concentrado na população de maior renda, por ser esta a alternativa "natural" 
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de financiamento para este público. Ressalte-se que, obviamente, não há concessão 

de subsídios para esta linha de financiamento. Assim, famílias de baixa renda não têm 

atrativos para optar pelo financiamento com recursos do SBPE, a menos que não se 

enquadre nos parâmetros do SFH, o que inviabiliza o crédito com recursos do FGTS 

(CAIXA, 2007). 

A TABELA 8 resume as contratações de financiamento imobiliário com 

recursos do SBPE para imóveis "usados", no período entre 2005 e 2006. Os volumes 

de financiamento são nitidamente superiores aos da TABELA 7, em virtude da 

amplitude do mercado de imóveis usados, em relação aos novos. 

TABELA 8 - TOTAL DE FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DO SBPE PARA FINANCIAMENTO DE 
IMÓVEIS USADOS NO BRASIL, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR 
FAIXA DE RENDA - 2005-2006 

FAIXA SALARIAL 
(SALÁRIOS MÍNIMOS) CONTRATOS 

VALOR DE 
FINANCIA

MENTO 
(R$ mil) 

FINANCIA
MENTO 
MÉDIO 
(R$ mil) 

COTA DE 
FINANCIAMENTO 

(%) 

2005 
A - Até 05 2 44,50 22,25 38 
B - D e 05,01 até 10 87 3.325,12 38,22 46 
C - De 10,01 até 15 267 10.767,82 40,33 51 
D - De 15,01 até 20 189 9.763,89 51,66 52 
E - Acima de 20 339 27.906,43 82,32 55 

2006 
A - Até 05 674 16.255,06 24,12 38 
B - De 05,01 até 10 8177 345.662,35 42,27 50 
C - De 10,01 até 15 11997 632.736,38 52,74 57 
D - De 15,01 até 20 6866 447.941,85 65,24 57 
E - Acima de 20 10212 939.763,52 92,03 58 

FONTE: Caixa Econômica Federal 

As diversas medidas de incentivo, implantadas pelo Governo Federal a partir de 

meados de 2005 (anteriormente descritas neste trabalho), deram ao mercado de 

financiamento imobiliário um grande impulso, pois permitiu que as instituições 

financeiras pudessem ofertar os produtos de crédito imobiliário em condições mais 

favoráveis. Houve uma "modernização" dos processos envolvidos no financiamento, o 

que tornou mais seguras as transações, tanto para os bancos, no que se refere às 

garantias pelo empréstimo, como para os mutuários, pelas questões tributária e da 

conjuntura econômica favorável. 
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A conseqüência direta destas mudanças está representada no GRÁFICO 13, 

que apresenta a evolução dos financiamentos com recursos do SBPE, agora 

resumindo dados de todo o Brasil. Houve uma evolução considerável, a partir de 2005, 

que está concentrada na aquisição de imóveis que se enquadram nos parâmetros do 

SFH (imóveis de até R$ 350.000,00, localizados no perímetro urbano). 

GRÁFICO 1 3 - T O T A L DE FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DO SBPE NO BRASIL - 2002-2006 

(R$ bilhões) 

: : í >, : : í >, 

— — 

2002 2003 2004 2005 2006 

• SFH - imóveis residenciais • TM - imóveis residenciais e comerciais 

FONTE: Banco Central do Brasil. 
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3.2.2 A Evolução do Consórcio Imobiliário 

Diante do aumento na concorrência, os bancos têm investido no aumento de 

seus portfolios, visando ganhar mercado, ofertando um número cada vez maior de 

produtos. 

No segmento do crédito imobiliário, o consórcio constitui uma alternativa mais 

acessível em termos financeiros, haja vista a não incidência de juros sobre a dívida. 

Comparativamente, a dívida total da aquisição de um imóvel através do consórcio é 

cerca de 60% menor do que em um financiamento. Com este atrativo, os bancos 

buscaram a conquista e a fidelização de clientes, atrelando a este produto a imagem 

de "segurança" que ele exige. No passado, diversas empresas do remo de consórcios 

fecharam suas portas, em virtude de desequilíbrios financeiros, lesando muitos 

investidores. Sob gestão dos grandes bancos, o produto teve sua credibilidade 

restabelecida. 

Outro fator de incentivo é a possibilidade do trabalhador utilizar-se de recursos 

do FGTS para integralizar o valor do imóvel a ser adquirido, ou mesmo ofertar este 

montante como "lance", aumentando sua expectativa de contemplação. Por estas 

razoes, o consórcio constitui uma alternativa viável e atraente para a aquisição de 

imóveis no Brasil, explicando sua recente evolução (CAIXA, 2007b). 

A TABELA 9 mostra a evolução do número de participantes "ativos" nos últimos 

anos, confirmando o expressivo crescimento, sobretudo em 2005 e 2006. 

Outra constatação importante é o índice médio de inadimplentes, que não passa 

de 13% do total de participantes ativos. Em relação aos participantes já contemplados 

(aqueles que obtiveram suas cartas de crédito e comparam seus imóveis) este índice 

não ultrapassa os 3%. A baixa inadimplência é justificada por dois aspectos: a não 

incidência de juros, que torna o produto "barato" em comparação ao financiamento, e a 

garantia por alienação fiduciária, que constitui um método de retomada "rápida" e 

eficaz do imóvel, por parte da instituição gestora, em caso de inadimplência. A 

quantidade de inadimplentes apontada na tabela 9 resume os consorciados que ainda 

não foram excluídos de seus grupos e, portanto, ainda têm alternativas que lhes 

permitem saldar seus débitos. 
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TABELA 9 — CONSÓRCIO DE IMÓVEIS - NÚMERO DE PARTICIPANTES ATIVOS - BRASIL - 2000 -
2006 

INADIMPLENTES 

DATA EM DIA 
NÃO CONTEMP. 

TOTAL DATA 
(A) CONTEMP. NÃO CONTEMP. TOTAL (E)=A+D 

(B) (C) (D) =B+C 
31/12/2000 59.307 5.905 11.010 16.915 76.222 
31/12/2001 76.176 6.539 12.646 19.185 95.361 
31/12/2002 97.635 6.830 19.460 26.290 123.925 
31/12/2003 152.309 5.696 18.729 24.425 176.734 
31/12/2004 197.921 6.227 24.401 30.628 228.549 
31/12/2005 278.770 7.223 31.198 38.421 317.191 
31/12/2006 348.341 9.320 39.766 49.086 397.427 

FONTE: Banco Central do Brasil. 

A TABELA 10 mostra a evolução do número de participantes "inativos" do 

consórcio imobiliário no Brasil, o que compreende aqueles que foram efetivamente 

excluídos de seus grupos, seja por inadimplência acentuada (em geral, a partir de 3 

meses), seja por desistência voluntária, como também aqueles que quitaram seus 

compromissos junto ao consórcio. 

A análise destes dados mostra uma taxa crescente de quitações a cada ano, 

naturalmente justificadas pelo expressivo aumento do número de participantes, como 

anteriormente exposto. 

TABELA 10 - CONSÓRCIO DE IMÓVEIS - NÚMERO DE PARTICIPANTES INATIVOS - BRASIL - 2000 
-2006 

DATA EXCLUÍDOS 
(F) 

QUITADOS 
(G) 

TOTAL 
(H)=F+G 

PARTICIPANTES 
CONTEMPLADOS 

NO MÊS 

31/12/2000 90.309 9.629 99.938 739 
31/12/2001 112.562 11.065 123.627 907 
31/12/2002 141.476 12.507 153.983 1.224 
31/12/2003 188.955 13.871 202.826 1.756 
31/12/2004 240.811 15.024 255.835 2.435 
31/12/2005 309.881 19.521 329.402 3.160 
31/12/2006 411.298 24.739 436.037 3.966 

FONTE: Banco Central do Brasil. 

Já o número de excluídos tem outra interpretação. O número de exclusões 

aumentou muito, sobretudo nos dois últimos anos. Para o melhor entendimento deste 

fenômeno, é necessário que se considere o número de inadimplentes "ativos", 

descritos na TABELA 9. Pode-se constatar que o número de inadimplentes "não 
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contemplados" é significativamente maior que o número de inadimplentes já 

contemplados, pois para estes, a alienação fiduciária do imóvel que adquiriram é um 

grande incentivo à adimplência de seus contratos. Naturalmente, o número de 

inadimplentes é maior para os "não contemplados", pois estes ainda não possuem o 

"compromisso" da continuidade do investimento, haja vista não terem usufruído dele. 

Como conseqüência desta instabilidade, é natural que grande parte destes 

inadimplentes seja de fato "excluída" de seus grupos, explicando os números da 

TABELA 10. O aumento do número de excluídos pode ser justificado também pelo fato 

de estes poderem ser "reincidentes" no investimento em consórcio, podendo assim, 

figurar nas estatísticas mais de uma vez. 

O propósito de investimento em consórcio imobiliário não está obrigatoriamente 

atrelado ao da conquista da "casa própria", mesmo sendo um produto mais acessível, 

do ponto de vista financeiro, pela não incidência de juros sobre a dívida. Existe um 

aspecto negativo do consórcio em relação aos financiamentos, que consiste no fato do 

consórcio não permitir a imediata utilização do bem almejado, uma vez que o 

consorciado só o faz quando "contemplado". A metodologia da contemplação prevê a 

concessão do crédito aos integrantes dos grupos de consórcio progressivamente, com 

recursos do fundo por eles gerado, através de sorteios mensais e lances. Isto gera 

apreensão aos consorciados, que muitas vezes ainda têm que arcar com a despesa de 

aluguel, enquanto aguarda a contemplação do consórcio, quando o propósito do 

investimento é a aquisição da casa própria. 

Assim, é natural que investidores do mercado imobiliário optem por este produto 

para gerar renda, seja com aluguéis de imóveis adquiridos através do consórcio, ou até 

mesmo através da revenda de cartas de crédito "contempladas", obtendo lucro nesta 

negociação. Este produto é muito conveniente também para comprar imóveis de 

veraneio, de campo, ou até mesmo imóveis comerciais, onde a diferença em relação 

ao financiamento é ainda mais significativa. Todas estas características tornam o 

consórcio um produto relevante na análise da evolução recente do crédito imobiliário 

no Brasil. 
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4 CONCLUSÃO 

Diante dos dados apresentados, torna-se evidente o crescimento na concessão 

de crédito habitacional no Brasil. Os indicadores de estabilização da economia 

brasileira transmitem a segurança necessária aos agentes "concessores" e 

"tomadores" do crédito, que assumem, por um lado, os desafios do investimento na 

construção dos imóveis, e por outro, o compromisso dos empréstimos, em prol da 

concretização de um objetivo outrora inacessível. 

A essência deste desenvolvimento é a habitação "popular", pelo que 

demonstraram as estatísticas, em relação à quantidade de imóveis e montante de 

financiamento. Os financiamento à taxa de mercado, e de imóveis comerciais (fora do 

âmbito do SFH) demonstram uma "tímida" evolução, que tem relação mais estreita 

com níveis de investimento do que com políticas de crédito habitacional, visto que, 

obviamente, esta modalidade de crédito é voltada a uma minoria da população. 

Tal "peso" do crédito de cunho social torna o crescimento observado "animador" 

em relação às expectativas da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, que 

tem, juntamente à realidade da "casa própria", uma série de benefícios agregados que 

refletem em toda a sociedade. 

Tão satisfatório quanto o retrato de um crescimento recente é a perspectiva da 

continuidade, e até mesmo melhoria, dos níveis de concessão de crédito habitacional. 

Esta previsão é devida a medidas de incentivo anunciadas recentemente pelo 

Governo Federal: 

A partir de janeiro de 2008, os titulares de conta do FGTS poderão obter financiamento com 
recursos do fundo, sem estar sujeitos às limitações de renda e de valor do imóvel a ser adquirido. 
Para ter acesso a um empréstimo, que agora chega a R$ 245 mil para imóveis avaliados em até 
R$ 350 mil, o trabalhador já pode apresentar renda acima de R$ 4,9 mil por mês. A decisão, 
tomada pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), irá 
beneficiar diretamente os verdadeiros donos dos recursos do FGTS, que são os titulares das 
contas vinculadas. Os demais trabalhadores, não titulares de conta no Fundo, não serão 
prejudicados nos financiamentos habitacionais. Para a nova faixa de empréstimo o orçamento de 
2008 prevê recursos adicionais da ordem de R$ 1 bilhão, além dos R$ 5,4 bilhões já previstos 
para a habitação popular. As regras atuais do FGTS excluíam os trabalhadores com renda 
superior a R$ 4,9 mil. Independente do valor do imóvel eles não podiam obter um financiamento 
com recursos do fundo. O empréstimo do FGTS tinha como limitador não apenas a renda do 
trabalhador, como também o valor do imóvel, que não pode exceder a R$ 130 mil. Para os não 
cotistas essas restrições permanecem, pois o FGTS visa, prioritariamente, proporcionar acesso à 
casa própria para as famílias de baixa renda. A nova faixa de empréstimo só poderá ser 
acessada pelo trabalhador que contar com, no mínimo, três anos de trabalho sob o regime do 
FGTS. Outra exigência é que o saldo da sua conta vinculada no fundo corresponda, na data da 



62 

concessão do financiamento, a no mínimo 10% do valor da avaliação do imóvel. Como ocorre na 
faixa de financiamento popular, o pretendente ao empréstimo não pode ser proprietário de imóvel 
residencial no município que reside e nem deter financiamento, concedido pelo SFH, em 
qualquer lugar do país. Os juros para a nova faixa de empréstimo mais elevada permanecem em 
8,66% ao ano, sendo que o prazo do financiamento pode chegar a 360 meses (30 anos). O 
benefício da redução de 0,5% na taxa de juros dos empréstimos concedidos com recursos do 
FGTS, válida a partir de janeiro exclusivamente para os cotistas, não será aplicado nessa nova 
faixa de financiamento. Os juros reduzidos valerão para as faixas de financiamento populares. 
(CAIXA, 2007 a) 

Estas medidas são plenamente condizentes com a ampliação do crédito, uma 

vez que têm relação direta com o público que mais necessita do financiamento, que é 

assalariado, e tem no FGTS um importante recurso para a complementação do valor 

do imóvel pretendido. 

A redução da taxa de juros terá, certamente, ampliação das contratações de 

financiamento, e a abertura do "horizonte" da casa própria para muitas famílias 

brasileiras. 

Além deste fator financeiro, é mister que as políticas públicas, não só do setor 

habitacional, mas também de emprego e educação, sejam devidamente priorizadas, o 

que dará sustentabilidade a qualquer estratégia de redução de déficit, haja vista a 

relevância destes itens, seja na estruturação das famílias, seja como fatores 

fundamentais e "diferenciais" para a história de um país. 
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