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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução do crédito habitacional do 

Brasil, no período de junho de 1994 a março de 2009, e sua relevância quando 

comparado ao crédito total no país. Busca ainda observar como este crédito está 

distribuído para os diferentes segmentos de renda e apontar quais medidas estão 

sendo adotadas para reduzir o déficit habitacional, concentrado principalmente nas 

famílias de baixa renda. Após análise, identifica-se que o volume de crédito 

destinado à habitação é baixo se comparado a outros países desenvolvidos e em 

desenvolvimento e que, relativamente ao volume total de crédito essa proporção se 

torna ainda mais significativa. E s s e s resultados reforçam o argumento de que 

políticas específicas de incentivos ao crédito habitacional devem ser criadas a fim de 

reduzir a carência existente no país devido a problemas estruturais e aos defeitos 

inerentes ao sistema. 



ABSTRACT 

The present work has for objective to analyze the evolution of the credit house of 

Brazil, between June of 1994 until March of 2009, and its relevance when compared 

with the total credit in the country. Search still to observe as this credit is distributed 

for the different segments of income and to point which measures they are being 

adopted to reduce the déficit, intent déficit mainly in the low income families. After 

analysis, relatively identifies that the volume of credit destined to the habitation low if 

is compared with other developed countries and in development and that, to the total 

volume of credit this ratio if it becomes still more significant. These results strengthen 

the argument of that specific politics of incentives to the credit house must be created 

in order to reduce the existing lack in the country due the structural problems and to 

the inherent defects to the system. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crédito é um importante instrumento para a economia uma vez que 

financia e viabiliza os investimentos, aumentando o poder de compra das famílias e, 

conseqüentemente, o bem-estar social. Um dos setores de fundamental importância 

é o da habitação, uma vez que o processo de desenvolvimento habitacional e seus 

determinantes estão no papel decisivo da moradia, da qualidade de vida e do bem-

estar das famílias e o baixo padrão da moradia é um agravante da pobreza em suas 

inúmeras manifestações. 

No Brasil, existem dois sistemas de financiamento habitacional: o Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) e o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI ) . O primeiro, 

criado em 1964, é primordialmente destinado ao financiamento de imóveis 

habitacionais e obtém recursos que se originam dos depósitos da caderneta de 

poupança e do F G T S . Já o segundo, foi criado em 1997 para complementar o S F H a 

fim de aliviá-lo, uma vez que possui uma mentalidade mais moderna e adaptada às 

condições atuais, visto que as operações do S F I são efetuadas segundo as 

condições de mercado e adota a alienação fiduciária. 

Segundo estudo feito pela Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional 

aumentou para aproximadamente 8 milhões de moradias, concentrada 

principalmente nas famílias de baixa renda (90,9%). Assim, como vem evoluindo o 

volume de crédito dado que existe uma enorme carência de moradias no país? 

Como está regulamentado o mercado de crédito para estes segmentos de renda? 

Como o governo pode intervir no mercado de crédito habitacional a fim de suprir as 

linhas de crédito e diminuir estas carências existentes? 

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução do 

crédito habitacional no Brasil, no período de junho de 1994 a março de 2009, e sua 

relevância quando comparado ao crédito total no país, e observar como ele está 

distribuído para os diferentes segmentos de renda. Busca ainda, apontar quais 

medidas estão sendo adotadas para reduzir o déficit habitacional. 

A teoria na qual o estudo estará baseado é a desenvolvida em Stiglitz e 

Weiss (1981), que aborda a situação de equilíbrio com racionamento de crédito. 

Estes argumentam que não existe no mercado de crédito um mecanismo que faça 

com que a oferta se iguale à demanda, o que faz com que o crédito seja racionado. 
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O trabalho está organizado da seguinte forma: a seção seguinte faz um 

estudo do crédito e sua importância para o desenvolvimento bem como analisa os 

problemas inerentes ao sistema. A seção 3 faz uma descrição dos sistemas 

brasileiros de financiamento imobiliário. A próxima seção analisa o crédito na 

economia brasileira, fazendo um comparativo entre o volume de crédito habitacional 

e total no Brasil além de apontar como o crédito habitacional está distribuído para os 

diferentes segmentos de renda Observa também como está distribuído o déficit 

habitacional para as diferentes regiões do país e mostra que política está sendo 

adotada para reduzi-lo Por fim, serão feitas as considerações finais, em face do 

todo exposto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CRÉDITO E O DESENVOLVIMENTO 

O crédito é um importante instrumento para a viabilidade dos investimentos, 

fazendo com que as necessidades sejam minimizadas e possibilite um maior poder 

de negociação para os agentes financeiros. Visto isso, tem-se que nos ambientes 

das firmas este instrumento pode ser um aliado para que se torne possível o 

financiamento. E é esta necessidade de financiamento do consumo e do 

investimento das famílias, firmas e governos que constituem as principais funções 

do crédito, onde os agentes normalmente utilizam este recurso para suprir suas 

necessidades imediatas e ampliar o seu poder de compra. 

E s s e recurso monetário disponível na economia é constituído quando um 

agente com poupança empresta ou cede recurso monetário mediante a promessa 

de pagamento vinculado a um risco. Quanto maior este maior será o preço cobrado 

pela concessão do crédito. 

Tendo em vista esta função de financiar e viabilizar os investimentos, o 

crédito torna-se um importante instrumento para a economia, pois com um aumento 

no investimento, surge a necessidade de novas contratações o que faz com que 

aumente o nível de renda das famílias, aumentando o bem-estar na economia. 

Trata-se, portanto, de uma ferramenta indutora de desenvolvimento que 

dinamiza as ações dos agentes econômicos ao suprir as necessidades, sejam elas 

de consumo ou de investimento, o que gera um efeito multiplicador na economia, 

aumentando a receita, renda, emprego e bens disponíveis na economia o que reflete 

em crescimento econômico que induz o desenvolvimento. 

Quando se fala em crescimento econômico, não se leva em conta a questão 

da distribuição e do aspecto qualitativo do desenvolvimento uma vez que aquele é 

um processo de mudança de natureza quantitativa em uma estrutura. Então, o 

crescimento econômico induz o desenvolvimento se aquele além de mudar a 

estrutura quantitativa mude também a qualidade de vida das pessoas, ou seja, no 

aspecto qualitativo. 
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Para keynes (1983), a importância do crédito na economia vem de seu papel 

indutor de consumo, produção, investimento e poupança ao dinamizar a economia 

em suas transações naturais. Tal atuação está ligada ao gasto da demanda 

agregada que é chamada de demanda efetiva por Keynes, ou seja, o crédito 

constitui o financiamento, que constitui renda e devido parte desta renda não ser 

consumida, o investimento gera sua própria poupança fazendo com que o crédito 

seja origem de uma poupança já existente. 

Para ele, uma economia que possui um baixo desenvolvimento financeiro 

constitui uma economia atravancada, inibindo a estratégia de inovação e o estímulo 

à produção e negociação que podem alterar o retorno dos ativos. Sua atuação é 

fundamental na determinação de condições para financiamento e ao estabelecer o 

volume de crédito ofertado. 

Como exemplo, para que seja implementada um novo projeto ou uma nova 

colheita são necessários novos investimentos. Quando se trata de uma atividade em 

que há incerteza quanto a demanda ou em atividades agrícolas com produção 

sazonal, em que o fluxo de renda seja variável e que afete diretamente o consumidor 

este terá que se proteger através de um empréstimo, ou seja, através do crédito. 

Mas, pode também ter seu lado negativo uma vez que estimula a demanda 

agregada, quando não se tem controle sobre o volume, esse estímulo aumenta a 

capacidade de compra dos consumidores fazendo com que agentes antes inativos 

passem a consumir e, assim, aumentar a demanda por bens e, caso o setor 

produtivo não esteja preparado para ofertar a ponto de suprir a demanda, pode 

ocorrer um aumento generalizado no nível de preços, acarretando em aumento da 

inflação. 

Além disso, é muito difícil saber o que será feito com o empréstimo, uma vez 

que este pode ser tomado para uma razão produtiva mas pode também ser usado 

para outras necessidades como, por exemplo, o consumo o que pode tornar mais 

difícil o reembolso monetário ou então o emprestador pode reembolsar o 

empréstimo mas opta por não fazê-lo. 

Segundo Martin Wolf (2009), "os bancos comerciais são perigosos: oferecem 

crédito de curto prazo e não dispõem de condições adequadas para resistir a 

grandes perdas. Portanto, quando percebem o aumento do risco, recolhem o 

dinheiro [...].". Assim, nota-se que o sistema financeiro possui defeitos inerentes 

como: informação assimétrica, incerteza, seleção adversa e o risco moral e, quanto 
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maior for o volume de crédito maior será a exposição dos bancos ao risco. Com isso, 

tem-se que o desenvolvimento do mercado de crédito vem acompanhado pelo 

aumento da fragilidade financeira dos agentes que cedem o recurso. 

2.2 INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA 

Na presença de uma distribuição desigual da informação, apenas alguns 

agentes possuem informação e isto faz com que haja distorções e imperfeições o 

que acarreta em uma ineficiência na alocação ou investimentos de recursos em 

certa economia. E s s a assimetria de informação gera uma insegurança nos agentes 

do setor, uma vez que esses ficam impossibilitados de diferenciar o bom do mau 

pagador e também acaba influenciando na avaliação do risco. As conseqüências 

são distorções e imperfeições que a mesma causa no mercado, o que gera a 

ineficiência na alocação ou investimento de recursos em determinada economia. 

Segundo Martin Wolf (2009), 

"A promessa pode não ser cumprida porque quem as fez não quer cumpri-
la. Outra hipótese é a promessa não ser honrada porque os promitentes não 
tem condições de honrá-la. Finalmente, há a incerteza inevitável sobre se a 
promessa pode ser cumprida ou se será cumprida ou sobre o quanto valerá 
se for cumprida. O pior de tudo é que essas dificuldades são aspectos 
inerentes às finanças." (WOLF, p.14, 2009). 

Visto isso, tem-se que o credor sabe que o devedor tem mais conhecimento 

sobre se é ou não capaz de quitar as dívidas, ou ainda, se tem ou não o montante 

suficiente para quitá-las. Assim, o efeito da insegurança dos agentes provenientes 

da assimetria da informação gera influência na avaliação do risco de não 

cumprimento dos contratos firmados sendo relevante para determinação do retorno 

exigido. 

No mesmo contexto, pode-se também dizer que a mudança do 

comportamento dos agentes que, ao tomar emprestada determinada quantia de 

recurso e, por diversos motivos não são capazes de honrar com seus compromissos 

pode ser considerada como risco moral ou má-fé, condição também originada da 

assimetria de informação, que interfere na avaliação do risco. 
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Tanto a assimetria de informação quanto o risco moral aplicam-se ao 

mercado de crédito brasileiro uma vez que o sistema de informação disponível no 

país pode ser considerado ineficiente ao não ser capaz de detectar os agentes 

propensos a inadimplência e, também, a morosidade eleva o risco moral no mercado 

de crédito. Isso faz com que parte da oferta de crédito possa ser atribuída à falta de 

informação neste mercado. Com isso, os bancos buscam seus retornos analisando o 

mercado e seu foco é a taxa de juros, o risco das operações e a liquidez. 

O fato de os tomadores a serem financiados não deixarem claro a 

informação sobre a real capacidade de honrar com o compromisso firmado, torna a 

avaliação do risco arbitrária. Como resultado da correlação entre as variáveis risco e 

retorno na presença dessa incerteza, os bancos tomam posturas defensivas, 

racionando o crédito para as operações mais arriscadas e direcionando seu capital 

para ativos com maior liquidez. 

Segundo Amorim, em estudo publicado em 2001, os bancos não elevam a 

taxa de juros a níveis maiores para as operações mais arriscadas devido a essa 

atitude levar a dois fenômenos: a seleção adversa e a possível efetivação das 

operações com maior risco. 

S e não possuem informações completas sobre o projeto a ser financiado e 
sobre o tomador, não conseguem avaliar adequadamente o risco envolvido. 
Como resultado, os bancos tomam atitudes defensivas e racionam o crédito 
Por que eles, então, não aumentam a taxa de juros? Aí está o insight do 
artigo. Os bancos não aumentam os juros pois têm consciência de que dois 
fenômenos perversos podem ocorrer: a) seleção adversa, isto é, os bons 
tomadores não aceitam as elevadas taxas de risco cobradas e fogem do 
crédito bancário, permanecendo apenas os maiores riscos; b) incentivo à 
escolha de projetos mais arriscados, pois, se a firma for indiferente ao risco 
e possuir dois projetos, um aumento dos juros conduzirá à escolha de um 
com maior lucro em caso de sucesso, mas, provavelmente, mais arriscado.( 
AMORIM, 2001, pg. 45-46). 

A seleção adversa abordada pelo autor é um fenômeno que tem origem no 

problema da assimetria de informação. É comum, por exemplo, no mercado de 

seguros em que o preço tende a ficar elevado pois a adesão ao produto tende a ser 

de clientes com maior exposição ao risco, ou seja, o aumento do risco faz com que o 

preço fique elevado. 

Ou seja, caso a taxa de juros aumente, possivelmente haverá a redução da 

procura do crédito pelos tomadores que tem a opção de não emprestar naquele 

momento ou ainda aqueles cujo projeto deixa de ser viável devido ao elevado preço 
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que está sendo ofertado o recurso. Neste caso, o que poderá ocorrer é a 

permanência dos tomadores sem a opção de não emprestar naquele momento, ou 

seja, que não podem esperar o melhor momento para o empréstimo. Estes 

normalmente possuem projeto com maior probabilidade de lucro, porém, com risco 

de insucesso elevado. Assim, para este tipo de cliente a operação seria de alto risco. 

As variáveis citadas como concentração bancária e risco de inadimplência 

interferem a longo prazo ou em decorrência do andamento das questões 

macroeconômicas. S e a taxa de juros for alterada, a inadimplência pode também ser 

alterada a longo prazo. Ou seja, se a taxa de juros subir, os tomadores podem não 

ter capacidade de pagamento e ficar inadimplentes. O aumento na taxa de juros faz 

com que haja uma redução nos empréstimos, nos investimentos e no produto. 

O efeito sobre o volume de crédito se dá porque os bancos são agentes 

avessos ao risco e tem preferência pela liquidez, com esse aumento nos juros faz 

com que os bancos direcionem seus recursos para estes ativos, aumentando a 

carteira de títulos devido à possibilidade de maiores lucros em face destes terem 

ausência de risco e presença de liquidez oriundas da qualidade destes papéis. 

2.3 INADIMPLÊNCIA E I N C E R T E Z A 

A inadimplência é o não pagamento de determinada dívida ou 

descumprimento de contratos e seu risco está presente em grande parte da 

atividade econômica. Esta é proveniente da mudança de comportamento ou do 

esgotamento da capacidade de pagamento do agente, que contrata ou recebe 

determinado bem ou serviço na economia. 

Quando elevada, a inadimplência é entendida no sistema financeiro como 

um agravante uma vez que interfere diretamente na avaliação do risco do crédito e 

na expectativa dos agentes o que provoca alteração nos patamares do custo do 

crédito. 

A oferta de crédito também pode ser influenciada pois a presença da 

inadimplência traduz aos bancos as condições de mercado e, uma alteração nesta 

variável indica ao mercado as condições de risco da oferta de crédito. 
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Segundo estudo realizado pelo Banco Central (WERLANG, S . R . C . et al, 

1999), 

O risco de crédito depende, entre outros fatores, do valor e custo da 
operação, da capacidade econômica do devedor, de sua reputação, da 
situação da conjuntura econômica (perspectivas de crescimento, 
estabilidade, etc), das garantias oferecidas e da estrutura jurídica vigente 
(perspectivas do recebimento de débitos por via judicial).[...]. (WERLANG, 
S.R.C. et al, 1999, p. 20). 

Ainda neste estudo, afirma-se que, além do componente conjuntural, o risco 

do crédito também está associado a aspectos institucionais o que é manifestado 

pela falta de uma cultura de crédito caracterizada pelo baixo nível das informações 

quanto aos seus potenciais beneficiários - o que se evidencia pelo problema da 

assimetria de informação mencionado anteriormente - e, também pelos 

inadequados instrumentos de crédito e pela demora e custo na cobrança judicial de 

devedores inadimplentes. 

Nesse sentido o BC vem intensificado o trabalho que vinha desenvolvendo 

para aperfeiçoar os sistemas de informações contidos nas centrais de risco, 

bem como defendendo a criação de instrumentos de crédito mais 

adequados e de mecanismos para agilizar o processo judicial de cobrança 

de devedores inadimplentes. (FRAGA, A. era/, 2000, p. 34). 

Sendo assim, nota-se que a morosidade da justiça também contribui para o 

aumento da inadimplência ao passo que os mecanismos jurídicos não favorecem 

esse tipo de cobrança devido ao seu elevado custo e ao tempo que os processos 

judiciais levam para serem julgados o que faz com que aumente o prejuízo de quem 

está cedendo o recurso. 

2.4 RACIONAMENTO DE CRÉDITO 

A abordagem tradicional supõe que há um equilíbrio estável entre oferta e 

demanda segundo a qual o mercado de crédito oferece todo o capital necessário 

para satisfazer a demanda por investimentos e, assim, iguala o retorno do 
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investimento e a taxa de juros de mercado. Nesta abordagem em que a oferta é 

igual a demanda, não há déficit. 

Stiglitz e Weiss (1981) 1 , em sua teoria de equilíbrio com racionamento de 

crédito, argumentam que, na presença de assimetria de informação, o equilíbrio no 

mercado de crédito é racionado, ou seja, alguns grupos particulares da população 

são deixados de fora do mercado de crédito, mesmo quando são candidatos 

aparentemente idênticos a tomar empréstimos. Em vista disso, os bancos priorizam 

alguns fatores para concederem empréstimos, quais sejam: os custos dos fundos 

emprestáveis e o risco envolvido no projeto empreendido, além de outro mecanismo 

adotado que é a taxa de juros de empréstimos na qual existe um nível ótimo que 

maximiza o retorno esperado pelos bancos acima do qual este retorno passa a 

decrescer. 

taxa de juros 
Figura 1 - Retorno esperado dos bancos e taxa de ju 
Fonte: http://www.upf.br/cepeac/download/rev n17 2001 art3.pdf 

1 George Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz em 1970 já haviam feito análises sobre mercados 
com informações assimétricas. 

http://www.upf.br/cepeac/download/rev
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Figura 2 - Retorno esperado dos bancos e taxa de juros levando-se em conta o tomador 
Fonte: http://www.upf.br/cepeac/download/rev n17 2001 art3.pdf 

A figura 1 e 2 mostram que, para uma taxa de juros menor que r*, o retorno 

esperado pelos bancos é crescente mas para uma taxa de juros superior a r*, este 

retorno passa a decrescer. Como o objetivo do banco é o de maximizar o retorno 

esperado, ele fixa a taxa de juros em r* e assim, recusa empréstimos que ele 

acredita representarem maiores riscos, ou seja, a taxas superiores a r* apenas 

riscos ruins tomam recursos dos bancos pois as elevadas taxas de juros não são 

aceitas pelos bons tomadores fazendo com que estes fujam do crédito bancário 

(AMORIM, 2001). 

Sendo assim, as condições necessárias para que haja racionamento de 

crédito são a informação imperfeita, os efeitos da seleção adversa e incentivo e o 

retorno esperado pelos bancos no equilíbrio e, com isso, a dinâmica de ajuste pode 

ser diferente da analisada pelas abordagens tradicionais em que a oferta se iguala a 

demanda em situação de equilíbrio, fazendo com que o crédito, neste mercado, seja 

racionado. 

http://www.upf.br/cepeac/download/rev
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3 CRÉDITO E HABITAÇÃO 

O crédito habitacional abrange as operações realizadas com pessoas físicas 

ou cooperativas habitacionais com a finalidade de construção, reforma ou aquisição 

de unidades residenciais. A questão habitacional brasileira é contemporânea ao 

desenvolvimento manufatureiro-industrial que se deu a partir do século XIX. No 

início do século XX, o crescimento das cidades apesar de atender ao aumento da 

demanda por mão-de-obra se deu de maneira pouco organizada no que diz respeito 

ao alojamento dessa população e a moldar a infra-estrutura necessária. A solução 

foi a construção de habitações coletivas em que mais de uma família compartilhava 

do mesmo terreno ou o mesmo teto. 

Durante todo período anterior à década de 30, a construção de moradias no 

Brasil foi de responsabilidade da iniciativa privada. Com a intensa urbanização e 

industrialização, o Estado brasileiro passou a intervir em infra-estrutura e na 

construção dos primeiros conjuntos habitacionais. Mas já em 1964, com a aprovação 

da primeira lei do inquilinato, que congelou o valor dos aluguéis, houve um 

desencorajamento de investimento na construção de novas moradias. 

A Fundação da Casa Popular ( F C P ) , em 1946, foi criada para tentar 

incentivar empreendimentos urbanos e habitacionais e tinha como meta a 

construção de novas moradias para a população de baixa renda, o apoio à indústria 

de materiais de construção e a implementação de projetos de infra-estrutura-

sanitária. Já no início da década de 1950, as necessidades habitacionais, não 

levavam em conta as favelas e cortiços que se alastravam pelas cidades brasileiras. 

Para sanar tais necessidades de financiamentos imobiliários no Brasil, com o 

intuito de facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria, foram 

criados dois sistemas: o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Sistema de 

Financiamento Imobiliário (SFI ) . 

O mais antigo deles é o S F H , criado ainda na década de 60. Este passou 

pelos mais diversos ambientes econômicos, passando por momentos alternados 

entre mega-inflação e estabilidade monetária. Devido a esta volatilidade este 

sistema sofreu diversas perdas decorrentes de políticas mal formuladas. 

Até 1964 - ano em que foi criado o Sistema Financeiro de Habitação - , a 

forma com que o mecanismo de crédito habitacional era estruturado não era capaz 
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de articular a oferta e a demanda de recursos necessários para a realização de 

investimentos habitacionais. O crédito era obtido de maneira isolada através do 

esforço individual particular na maioria das vezes. 

Já o outro sistema que rege o sistema de financiamento imobiliário é o S F I . 

Este possui uma mentalidade mais moderna e adaptada às condições atuais, 

introduzindo a alienação fiduciária de bens imóveis. A intenção de integrar os 

mercados financeiros primários e secundários é a grande inovação do sistema uma 

vez que o primeiro é originador dos contratos hipotecários e o segundo é onde são 

negociadas as apólices resultantes do processo de securitização. Com isso, 

pretende-se liberar os recursos financeiros correspondentes ao financiamento da 

construção em um intervalo de tempo menor possível fazendo com o que o processo 

de produção na construção civil seja acelerado. 

3.1 S ISTEMA FINANCEIRO D E HABITAÇÃO (SFH) 

Através da necessidade de gerar condições para a intermediação de 

recursos financeiros no específico setor da construção de habitações e com o 

objetivo de facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria, o 

Governo Federal criou em 1964 o Sistema Financeiro da Habitação. 

Ao ser decretada a extinção do BNH por incorporação à Caixa Econômica 

Federal - C E F , esta assumiu o compromisso de manter seu conjunto de atribuições, 

dentre elas: orientar, disciplinar e controlar o S F H ; disciplinar o acesso das 

instituições de crédito imobiliário ao mercado nacional de capitais; estimular e 

controlar a formação, a mobilização e a aplicação de poupanças e outros recursos 

destinados ao planejamento, à produção e à comercialização das habitações 

(FORTUNA, 1995). 

O S F H foi o principal instrumento para a captação de recursos para 

habitação e permanece como pilar do crédito imobiliário atualmente. As grandes 

inovações instituídas no sistema segundo (BROLLO, 2004) foram: 

(i) a correção monetária dos créditos e débitos, a qual garantia a 
rentabilidade real das aplicações dos poupadores; e 
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(ii) a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), que se tornou o 
órgão do sistema, orientando e disciplinando a habitação no país e 
propiciando a formação de uma rede de agentes financeiros especializados 
na intermediação da captação de recursos junto ao público e investidores 
no setor de habitações. (BROLLO, 2004, p. 19). 

Os recursos captados pelas cadernetas de poupança juntamente com os 

oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - F G T S , viabilizam o programa 

de investimento gerido pelo S F H . As cadernetas integram o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimos ( S B P E ) e foram criadas com o intuito de captar a 

poupança das famílias. Neste sistema de 65% a 75% do saldo médio dos depósitos 

deveria ser destinado ao financiamento habitacional, sendo que este percentual 

depende do período em consideração. Ainda neste sistema, 80% deste total 

deveriam ser aplicados em operações de S F H e o restante, em operações a taxas 

de mercado, ou seja, em Carteiras Hipotecárias. (BROLLO, 2004) 

Já o F G T S foi utilizado como instrumento de poupança compulsória do 

sistema cujo objetivo era substituir o estatuto da estabilidade no emprego. Este é um 

fundo de indenizações trabalhistas cuja arrecadação foi destinada à concessão de 

crédito à habitação e ao financiamento do saneamento básico e infra-estrutura 

urbana. (BROLLO, 2004) 

Neste sistema, o prazo de financiamento de imóveis chegou a atingir até 300 

meses. Os juros auferidos nos empréstimos remuneravam as cadernetas de 

poupança, o F G T S e os serviços de intermediação financeira e tanto os saldos 

devedores, quanto as prestações, eram corrigidas conforme a evolução da inflação. 

Para equilibrar o descompasso entre a evolução de salários e das prestações, em 

1967, foi criado o Fundo de Compensação de Variações Salariais ( F C V S ) e, em 

1969, com o intuito de solver resíduos oriundos das diferenças entre os reajustes 

anuais das prestações e dos saldos devedores trimestrais, criou-se o Coeficiente de 

Equiparação Salarial ( C E S ) . (BROLLO, 2004) 

Segundo Fernanda Brollo (BROLLO, 2004), há outro aspecto importante na 

estruturação do S F H : 

Outro aspecto importante na estruturação do SFH foi a prática de subsídios 
cruzados, a qual consistia em cobrar taxas de juros progressivas de acordo 
com o valor do financiamento, com o intuito de favorecer famílias de renda 
mais baixa. A partir de 1971, o mecanismo adotado para aferir o padrão de 
renda das famílias passou a ser a declaração do imposto de renda. Durante 
o período 1971-1981, mantendo o caráter de progressividade, estabeleceu-
se que os mutuários de maior renda pagavam integralmente as suas 
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prestações. E, na medida em que a renda decrescia, o Governo Federal 
assumia uma parte da prestação, via redução do imposto devido. (BROLLO 
2004, p. 20). 

Com isso, entre 1965 e 1980, as unidades habitacionais financiadas passou 

de 8 mil por ano para 627 mil. 

3.1.1 A Crise do Sistema 

Após a trajetória de expansão do crédito entre 1965 e 1980, o crédito 

habitacional passa a decrescer em meados dos anos 80. E s s a queda no crédito 

pode explicar o aumento do déficit habitacional nos últimos anos, ou seja, o aumento 

do número absoluto de famílias morando em habitações inadequadas ou em 

coabitação. 

A insuficiência da estrutura de financiamento fez com que o S F H não 

obtivesse sucesso em destinar recursos à população de baixa renda. Segundo Néri 

e Carvalho (1999) apud Brollo (2004), o elevado valor do imóvel em conjunto com o 

prazo máximo do término do contrato, comprometiam excessivamente o orçamento 

mensal das famílias de baixa renda o que fez com que a demanda dessas famílias 

por investimentos habitacionais adequados se tornassem inviáveis. 

Outros autores como Rebelo (1997) e Castelo (1997) apud Brollo (2004) 

também estudaram o tema e, para eles, as falhas do S F H que contribuíram para o 

baixo ritmo de desenvolvimento habitacional foram: 

(i) a taxa de juros fixa; (ii) a falta de canais de comunicação entre o SFH e 
os demais segmentos de mercado de capitais; (iii) a instabilidade congênita 
do sistema, ocasionada pelo prazo de permanência incerto dos depósitos 
nos fundos de financiamento do crédito habitacional; e (iv) seu caráter pró-
cíclico. (BROLLO, 2004, p. 25). 

Segundo eles, a taxa de juros fixa faz com que o ajuste entre a oferta e a 

demanda por crédito não sejam possíveis, fazendo com que o mercado de crédito 

seja racionado. Já a falta de canais de comunicação entre o S F H e os demais 

segmentos de mercado de capitais, faz com que os recursos captados por outros 

instrumentos financeiros não sejam canalizados para a habitação. Outro fator que 
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contribui para este baixo ritmo é a instabilidade congênita do sistema, em que 

apenas um cenário favorável ao crescimento econômico faria com que fosse 

possível o funcionamento pleno do sistema que capta recursos no curto prazo e 

médio prazo para investimento no longo prazo. Por fim, tem-se o caráter pró-cíclico, 

em que um aumento da renda disponível das famílias faz com que aumente também 

a captação líquida do sistema; porém, nos períodos recessivos, os saques tendem a 

superar os depósitos. 

Além desses, fatores como a escassez de poupança doméstica e a 

instabilidade econômica também contribuem na explicação das deficiências do 

sistema. Com a crise econômica entre o período de 1980 a 1990, o arrocho salarial, 

a queda do poder aquisitivo, a elevação das taxas de juros e inflação ocasionaram a 

elevada inadimplência no S F H . Outro fator relevante foi a perda da capacidade de 

financiamento devido a parte expressiva dos recursos aplicados não ter retornado ao 

sistema no prazo previsto. 

A situação de esvaziamento do S F H se agravou ainda mais no início de 

1986, no Plano Cruzado, pois este incluiu as cadernetas de poupança, o F G T S e os 

saldos devedores dos financiamentos habitacionais no congelamento de preços 

devido a duas razões: o grande aumento de consumos de bens duráveis o que 

ocasionou uma fuga de capitais das cadernetas; e o aumento dos depósitos 

compulsórios no Bacen sobre os saldos. 

Neste mesmo ano, o S F H foi reestruturado e o BNH acabou por extinguir-se. 

Houve uma redistribuição entre vários órgãos do governo: 

• O Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU) ficou 

responsável por formular propostas de política habitacional e de 

desenvolvimento urbano; 

• O Conselho Monetário Nacional (CMN) ficou com as funções de orientar, 

disciplinar e controlar o S F H ; 

• Ao Bacen coube a fiscalização de tarefas de fiscalização das instituições 

financeiras que integravam o S F H e a elaboração de normas pertinentes aos 

depósitos de poupança; 

• À Caixa Econômica Federal coube administrar o passivo, o ativo, o pessoal e 

os bens móveis e imóveis do BNH e, também, a operação do F G T S . 
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Frente a este cenário bastante desfavorável, as fragilidades inerentes ao 

S F H seriam agravadas mediante aceleração inflacionária e queda da renda real o 

que ocorreu a partir do aprofundamento da instabilidade macroeconômica - décadas 

de 80 e 90 - e, também, devido a parte substantiva dos fundos não terem retornado 

ao sistema nos prazos e valores previstos. Com isto, criou-se o Sistema Financeiro 

Imobiliário (SFI ) , em 1997, a fim de contornar tal desequilíbrio. 

3.2 S I S T E M A FINANCEIRO IMOBILIÁRIO 

O S F I é formado por um conjunto de normas legais que regulam a 

participação de instituições financeiras e não financeiras na realização de operações 

de crédito imobiliário, com a efetiva garantia de retorno dos capitais emprestados. A 

quaisquer operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, 

arrendamento mercantil de imóveis e financiamento de imóveis em geral podem ser 

aplicadas as condições do S F I . (SOUSA, 2006) 

Este sistema foi estabelecido pela Lei 9.514 aprovada pelo Congresso 

Nacional - proposta pela Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário -

, em 1997, para complementar o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) tendo por 

finalidade aliviar o S F H ao atender a demanda por crédito imobiliário das classes 

média e alta. (SOUSA, 2006) 

O S F I é considerado um mercado de crédito imobiliário dinâmico capaz de 

canalizar grandes recursos a longo prazo, a livre contratação entre as partes quanto 

ao custo e prazos do financiamento, assim como as garantias que protegem o 

investidor. 

Esta liberdade dos termos de contratação do financiamento estipulados 

pelas partes é um dos princípios básicos do S F I . Assim, nenhuma cláusula é 

previamente estipulada pela lei ou por qualquer outro regulamento oficial. As 

operações do S F I são efetuadas segundo as "condições de mercado", isto é, as 

condições livremente praticadas nas diversas operações do mercado imobiliário. 

[...] o SFI teve como preocupação estabelecer uma estrutura que fosse 
compatível com o levantamento de recursos para fundeá-lo. Nesse sentido, 
um conjunto de normas legais regulam a participação de instituições 
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financeiras e não financeiras nas operações de financiamento de imóvel. 
Busca-se assim, estabelecer condições para o desenvolvimento de um 
mercado de crédito imobiliário baseado em mecanismos que permitam que 
operações sejam livremente negociadas e pactuadas e que novos recursos 
sejam canalizados para o financiamento habitacional. O SFI não estabelece 
limites de financiamento ou tetos para as taxas de juros cobradas, nem 
valores máximos para os imóveis. As operações são livremente contratadas 
entre as partes, definindo-se assim um sistema baseado em contratos 
menos restritos e potencialmente mais atrativos para as instituições 
originadoras (COSTA, 2004, p. 9). 

Inovações no crédito imobiliário nacional no sentido de direcionar maiores 

investimentos para o setor imobiliário, com intuito de aumentar a oferta de créditos 

destinados tanto à construção civil quanto à aquisição de imóveis foram realizadas 

com a implementação do S F I . O desenvolvimento de um mercado secundário de 

letras hipotecárias no Brasil é essencial para atrair capitais para a construção civil e 

gerar eficiência alocativa de recursos no setor. 

Foram criados instrumentos de securitização imobiliária - que possibilitam a 

transformação de bens imóveis em títulos mobiliários como os Fundos de 

Investimento Imobiliários (FM) e os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) . 

Além do S F I , a Lei 9514 também introduziu a Companhia Securitizadora de Créditos 

Imobiliários, sociedades com intuito de fazer a securitização dos recebíveis 

imobiliários através da emissão dos C R I ' s - títulos imobiliários equivalentes a 

debêntures. (SOUSA, 2006) 

Os recursos do S F I têm como principal fonte os grandes investidores 

institucionais, que possuem expressivos ativos, não só no Brasil, como em outros 

países. E s s e s investidores são os bancos de investimentos, fundos de pensão, 

fundos de renda fixa, companhias seguradoras, dentre outros e são aplicados em 

investimentos que lhes proporcionem não apenas lucratividade mas também 

segurança efetiva para o retorno dos capitais investidos. 

E s s e s recursos serão utilizados pela securitizadora para a compra de outros 

créditos imobiliários junto às entidades financiadoras e outras integrantes do 

mercado imobiliário, as quais, desse modo, serão estimuladas a incrementar a 

concessão de financiamentos, incorporações, loteamentos, locações, entre outros, 

das mais variadas espécies de imóveis ( C I B R A S E C , 2005 apud SOUSA, 2006). 

Entretanto, o S F I enumera as condições necessárias de contratação das 

operações de financiamento imobiliário, que são: pagamento integral do principal 
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emprestado mais os encargos estipulados no contrato, capitalização de juros e a 

contratação, pelo mutuário, de seguros contra riscos de morte e invalidez. 

No caso de inadimplência, a possibilidade de retomada do imóvel é uma 

questão jurídica de suma importância quando se trata do sucesso das operações de 

securitização de hipotecas. A alienação fiduciária - inovação do S F I - prevê a 

transferência ao credor do direito de conservar e recuperar a posse dos títulos 

representativos dos créditos cedidos, bem como promover a cobrança judicial dos 

devedores. 

A adoção da alienação fiduciária permite a geração de créditos de boa 

qualidade e, com isso, tem-se um estímulo aos negócios e uma redução dos custos 

dos empréstimos imobiliários uma vez que reduz-se as disputas judiciais e a 

inadimplência e amplia-se as possibilidades de acesso da população ao imóvel 

próprio. (ABECIP , 2000 apud SOUSA, 2006) 

O fato de as construtoras e incorporadoras poderem deixar de aplicar a 

maior parte do seu capital de giro no crédito direto aos adquirentes finais das 

unidades constitui a principal vantagem oferecida pelo S F I . Estas podem, mediante 

a venda dos recebíveis gerados pela venda a prazo das unidades construídas, 

reconstituir esse capital de giro, direcionando-o para aplicação em novos projetos 

podendo concentrar-se em sua principal finalidade, a construção de imóveis, 

devolvendo às instituições financiadoras e ao mercado de capitais a função de 

bancar o financiamento aos compradores. (SOUSA, 2006) 

Para que a securitização dos créditos imobiliários se viabilize, é necessário 

que tais créditos obedeçam a determinados padrões quando da sua emissão 

estipulando garantias do contrato. Segundo Dionísio Dias Carneiro e Marcus 

Vinícius Ferrero Valpassos, são três os negócios jurídicos que caracterizam a 

operação de securitização administrada pelo S F I : 

(a) a compra e venda de um imóvel novo com financiamento (entre o 
mutuário e o incorporador, com o financiamento realizado por uma agência 
de originação); (b) a cessão dos créditos originados neste financiamento 
(entre a agência originadora e a companhia de securitização); e (c) a 
emissão e distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no 
mercado de valores mobiliários (entre a companhia securitizadora e os 
investidores). (CARNEIRO, D D; VALPASSOS, M.V.F, 2003, p. 35-36) 

Para que tais letras possam ser facilmente reconhecidas pelos investidores 

juntamente com suas características definidas e seus riscos mensurados, a 
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padronização dos CRIs torna-se essencial. Com isso, permite-se que os operadores 

tenham total conhecimento das características de risco e de retorno do ativo que 

estão negociando. 

A operação de adiantamento, total ou parcial, da dívida contratada pelo 

mutuário - pré-pagamentos da dívida - também é um aspecto relevante uma vez 

que tal pagamento quebra o fluxo de caixa inicialmente estipulado oferecendo riscos 

à remuneração dos títulos ainda que os recursos sejam aplicados em títulos de 

baixo risco de crédito. Para inibir esta prática, a solução é adotar multas por pré-

pagamentos permitida na lei que rege o S F I , este mesmo tipo de punição é proibida 

em vários empréstimos nos EUA. (CARNEIRO, D.D; V A L P A S S O S , M.V.F, 2003) 
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Este capítulo tem por objetivo comparar o volume de crédito habitacional e 

total presente no país e, também, analisar como evoluiu o crédito habitacional na 

economia brasileira para os diferentes segmentos de renda, bem como a 

inadimplência e incerteza presente no setor. 

4.1 CRÉDITO HABITACIONAL V E R S U S CRÉDITO TOTAL 

Mesmo após a expansão notada após o Plano Real, período de 

estabilização, o mercado de crédito brasileiro caracteriza-se por volumes reduzidos 

de concessão ao setor privado. Quando se analisa o período de junho de 1994 até 

março de 2009 nota-se que, nos primeiros anos do Plano Real houve uma expansão 

do crédito total em relação ao P IB , chegando a aproximadamente 37% no início de 

1995. Após este pico esta relação apresentou trajetória de queda se mantendo em 

torno dos 20% até meados de 2004. A partir daí este volume voltou a aumentar 

alcançando um patamar de 4 2 % do PIB em março de 2009. Esta evolução pode ser 

observada no gráfico 1. 

GRÁFICO 1 - Evolução do Crédito Total no Brasil em relação ao PIB (%) no período de junho de 
1994 a março de 2009 2. 
Fonte: Bacen. 

2 Os dados referem-se ao estoque mensal de financiamento concedido em relação ao PIB anual (dos 
últimos 12 meses) a preços do último mês. 
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Quando comparado ao crédito em relação ao PIB concedido no mundo, a 

proporção brasileira apresenta-se baixa (35%). Mesmo outros países em 

desenvolvimento, como é o caso do Chile (63%), apresentam volumes maiores. Esta 

diferença aumenta ainda mais quando comprara-se com países desenvolvidos em 

que o volume de concessão supera os 100% como é o caso dos EUA (249%) e da 

Holanda (166%) ou até mesmo quando comparado à África do Sul (141%). Esta 

comparação pode ser melhor observada no gráfico 2 que apresenta o volume de 

crédito total em diversos países em março de 2008. 

249% 

GRÁFICO 2 - Volume de crédito total/PIB em diversos países em março 2008. 
Fonte: Inepad & Bndes 

Já quando se analisa o volume de crédito habitacional em relação ao PIB 

concedidos no Brasil no período de junho de 1994 a março de 2009, nota-se que 

este percentual manteve-se elevado até meados de 2001 chegando a atingir quase 

8% no início de 1995. A partir de junho de 2001 este volume concedido apresentou 

uma queda abrupta passando de 4 , 1 % em maio de 2001 para 1,7% em junho desse 

mesmo ano passando a um período de estagnação. E s s a queda brusca deveu-se à 

criação da EMGEA, cujo programa visou adequar a situação patrimonial de quatro 

bancos públicos federais - Banco do Brasil (BB) , Caixa Econômica Federal ( C E F ) , 

Banco do Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia (BASA) - como observado por 

C O S T A (2004): 
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Este comportamento pode ser explicado principalmente por dois motivos: 
em primeiro lugar por ter havido - no período em questão - um forte 
enxugamento do setor financeiro público, com a privatização de grande 
número de bancos estaduais e a transferência de contratos da C E F para a 
Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), em julho de 2001 e portanto uma 
redução na sua participação relativa no sistema. Por outro lado, por uma 
clara modificação na composição das carteiras de exigibilidades dos bancos 
públicos, com uma maior participação relativa de créditos do FCVS, em 
detrimento de novas operações de financiamentos. O efeito disso é a 
redução dos volumes efetivamente financiados mostrando que o 
direcionamento tem sido ineficaz no que se refere ao objetivo central de 
ampliar a oferta de crédito imobiliário - notadamente habitacional. (COSTA, 
2004, p. 12-13). 

Após este período de estagnação, o volume de concessões voltou a 

apresentar trajetória de crescimento a partir de 2006 porém não na mesma 

proporção de 1995 apresentando em 2009 um volume médio de aproximadamente 

2,5% do PIB . Esta evolução pode ser observada no gráfico 3. 

Assim como no volume de crédito total, quando comparado a outros países 

em março de 2008, a proporção do crédito habitacional em relação ao PIB 

apresenta-se baixa. O Brasil é um dos países que apresenta a menor concessão, 

1,7%. O país que apresenta a maior proporção é a Holanda (111%) seguida pelo 

Reino Unido (73%) e pelos EUA (65%) como apresentado no gráfico 4. 



30 

111% 

GRÁFICO 4 - Volume de crédito habitacional/PIB em diversos países em março 2008. 
Fonte: Inepad & Bndes 

Assim, quando analisada a evolução do crédito no Brasil a partir de dados 

disponíveis no B A C E N , nota-se que, em anos recentes, ambos - habitacional e total 

- apresentaram um aumento no volume de empréstimos disponíveis, porém houve 

um aumento relativamente superior na concessão de crédito total. 

Em estudo realizado para analisar o descolamento das séries de 

empréstimos totais concedidos ao setor privado e de empréstimos habitacionais, 

Ana Carla Abrão Costa, observou que a expansão observada pós-Real se concentra 

principalmente nos empréstimos a pessoas físicas, em específico nas operações de 

crédito ao consumidor e que as demais categorias menos relacionadas ao consumo, 

como os financiamentos imobiliários, apresentaram um comportamento mais contido 

não acompanhando a trajetória apresentada pela série de empréstimos totais. 

Ressaltando ainda que o segmento de crédito imobiliário foi o que menos reagiu. 

(COSTA, 2004). 

No gráfico 5, que relaciona os volumes de créditos - total e habitacional - ao 

PIB, no período de junho de 1994 a março de 2009, nota-se que o crédito total 

passou de 22% em janeiro de 2003 para 40% do P IB no final de 2008. Já o crédito 

habitacional, permaneceu em torno dos 2 % nesse mesmo período. 
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GRÁFICO 5 - Comparação entre o volume de crédito total e habitacional no Brasil e sua relação com 
o PIB (%) no período de junho de 1994 até março de 2009. 
Fonte: Bacen. 

Finalmente quando se analisa a participação do crédito habitacional 

relativamente ao crédito total em março de 2008, nota-se que o volume de crédito 

destinado à habitação é baixo em relação ao total concedido, apenas 5%. No gráfico 

6 faz-se esta mesma comparação também com outros países. Nos mais 

desenvolvidos, como a Holanda (67%), os EUA (26%) e o Reino Unido (47%) esta 

relação apresenta-se relativamente elevada assim como em outros países 

emergentes dentre eles o Chile(21%), México (53%) e até mesmo a África do Sul 

(14%). 

6 7 % 

GRÁFICO 6 - Participação do crédito habitacional no crédito total(%) em março de 2008. 
Fonte: Inepad & Bndes 
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4.1.1 Inadimplência e Incerteza 

A inadimplência é entendida no sistema financeiro como um agravante uma 

vez que interfere diretamente na avaliação do risco do crédito e na expectativa dos 

agentes o que provoca alteração nos patamares do custo do crédito. 

Os tomadores de empréstimo que pagam em dia são considerados 

adimplentes. Os atrasos são configurados pela soma dos tomadores inadimplentes 

com os tomadores insolventes. Os inadimplentes são aqueles que atrasam até 90 

dias, mas pagam suas dívidas, já os insolventes são aqueles que apresentam 

atrasos superiores a 90 dias, os que não pagam. 

O gráfico 7 demonstra a evolução da inadimplência e do volume de crédito 

no período de março de 2000 a março de 2009. Comparando-se os dados dispostos 

no gráfico com o volume já analisado anteriormente, nota-se que a redução nos 

níveis de inadimplência contribui para elevar a oferta. Com a redução do custo com 

a inadimplência pode se dizer que o custo de oportunidade dos bancos aumenta, 

devido ao baixo risco das operações o que torna a oferta de crédito atrativa. 

Porém, não é possível atribuir esse fenômeno apenas à queda da 

inadimplência, outros fatores também devem ser levados em conta como, por 

exemplo, a mudança na capacidade de endividamento, a melhor avaliação do 

crédito concedido por parte dos bancos, a ampliação dos prazos de empréstimos e o 

cenário macroeconômico. No gráfico 7 também pode ser observado que, com a 

recente crise mundial, a partir do final de meados de 2008, este número passou a 

aumentar passando de 2,5% em setembro de 2008 para aproximadamente 4% em 

março de 2009. 
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GRÁFICO 7 - Evolução da inadimplência do SFN de março de 2000 a março de 2009 
FONTE: Bacen 

Já para os financiamentos habitacionais por tipo de instituição levando-se 

em conta o percentual dos contratos com atraso de mais de 3 mensalidades em 

relação ao total de contratos, a inadimplência é mais significativa uma vez que o 

percentual total do sistema em março de 2009 é de 12,05%. Neste número estão 

englobadas as instituições privadas, as instituições públicas e as Caixas. Em março 

de 2009, nas instituições privadas a inadimplência foi de 16,62%, nas públicas foi de 

26,09% e nas Caixas foi de 1,13%. E s s e s números podem ser observados no 

gráfico 8. 

3 0 0 0 % 

2 5 0 0 % 

2 0 0 0 % 

1 5 0 0 % 

1 0 0 0 % 

5 0 0 % 

0 0 0 % 

Privadas Públicas Caixas Total do Sistema 

GRÁFICO 8 - Inadimplência nos financiamentos habitacionais por tipo de instituição em março de 
2009. 
FONTE: Bacen. 
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A partir dos números, nota-se que a inadimplência nos financiamentos 

habitacionais é superior a dos financiamentos totais. Assim, a oferta de crédito 

nestes dois mercados é influenciada pelo não pagamento da dívida ou pelo 

descumprimento de contrato uma vez que sua presença traduz aos bancos as 

condições do mercado e, consequentemente o risco da oferta de crédito. 

Quando analisada a evolução da oferta de crédito nos dois mercados - total 

e habitacional - nota-se que o volume de crédito total concedido é superior ao 

volume de crédito habitacional, uma das explicações plausíveis é o fato de o risco 

ser superior no mercado habitacional, uma vez que esses recursos são de longo 

prazo, há instabilidade sobre a renda e, com isso, as incertezas devido a assimetria 

de informações se tornam maiores. 

Visto que o volume de crédito habitacional é pequeno é necessário observar 

como este está sendo direcionado para os diferentes segmentos de renda - classes 

média e alta e, também, para as famílias de baixa renda. 

4.2 O CRÉDITO HABITACIONAL PARA O S D I F E R E N T E S S E G M E N T O S DE 

RENDA 

O objetivo maior de solucionar o problema de moradia para a população de 

menor renda não foi alcançado pela política habitacional que foi implementada no 

Brasil ao longo do século XX, porém viabilizou a expansão capitalista nas áreas 

urbanas estabelecendo um mercado urbano de terras o que fez com que estas se 

valorizassem. 

No Brasil, uma parcela mínima da população consegue adquirir imóveis sem 

a necessidade de se recorrer a financiamentos. Porém, boa parte das famílias de 

classe alta e praticamente a totalidade da classe média e baixa necessitam financiar 

a compra de seus imóveis. 

Na seção 3.2.1 e 3.2.2 é analisado de que forma o crédito habitacional está 

destinado às classes média e alta e, à classe de baixa renda, respectivamente. 
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4.2.1 Classes Média e Alta 

Para as classes média e alta, o crédito imobiliário está fundamentado nas 

regras de mercado com a disponibilização de recursos a preços de mercados 

visando ao pleno retorno do capital emprestado, não havendo subsídios. No entanto, 

o crédito é concedido considerando a capacidade de pagamento dos candidatos a 

esse crédito. 

E s s a s c lasses têm como principal fonte de recursos setores que têm como 

meta obrigações de longo prazo. Porém, a dificuldade está em satisfazer as 

necessidades destes setores que buscam melhor relação risco-retorno do 

investimento fazendo com que os ativos com hipotecas se tornem uma boa opção 

para investimento. 

Para que estas necessidades sejam atendidas a securitização de hipotecas 

é a operação capaz de gerar letras hipotecárias de forma padronizada e conhecida 

pelos gestores, no entanto é necessário preencher algumas condições básicas: 

Basicamente, é necessário retirar as enormes incertezas geradas pelo 
histórico do SFH, quando os altos índices de inadimplência fizeram que as 
letras hipotecárias estivessem entre as piores opções de investimento. 
Nada impede que, daqui para frente, com a consolidação do processo de 
estabilização no que diz respeito aos investidores institucionais, não é ser 
por demais otimista achar que os papéis que possuam: (i) rendimento 
competitivo e (ii) proteção quanto aos riscos de inadimplência, sejam 
candidatos naturais a terem participação expressiva na carteira desses 
investidores. (CARNEIRO, D D; VALPASSOS, M.V.F, 2003, p. 98). 

E s s e s autores ainda ressaltam que o rendimento das letras hipotecárias 

depende das condições de concessão estipuladas em contrato e que o valor do 

financiamento relativo ao valor do imóvel e o peso das prestações mensais no 

rendimento familiar dos mutuários estão entre as principais condições estipuladas. 

Os principais riscos que atingem a atividade são o risco da inadimplência e o 

risco de pré-pagamento da dívida que geram efeitos sobre o cronograma de 

pagamento dos mutuários. 

Quanto ao risco de inadimplência, o mutuário inadimplente pode retomar seu 

imóvel a qualquer momento tendo como prazo apenas a resposta do judiciário. Já 

aqueles que detêm as letras hipotecárias estão sujeito ao não recebimento dos 

recursos por conta da inadimplência caso não haja garantia do pagamento das 



36 

parcelas por instituições seguradoras. Visto isso, é de suma importância que os 

investidores em tais letras tenham acesso completo ao perfil dos mutuários que 

compõem a carteira hipotecária. Para isto, é necessário determinar a quantidade de 

seguro necessária para tornar a letra protegida de forma a minimizar a possibilidade 

de perda. Esta análise pode ser feita pela freqüência da inadimplência. 

O fator determinante da inadimplência é a relação entre o valor devido pelo 

mutuário relativamente ao valor do imóvel a cada momento do tempo. Quando o 

segundo é inferior ao primeiro o mutuário se torna inadimplente e, 

consequentemente neste período a taxa de inadimplência torna-se elevada uma vez 

que um mutuário racional não deixaria de pagar suas prestações caso o preço do 

imóvel fosse superior ao principal emprestado. Ainda, uma vez que o mutuário tem 

acesso ao refinanciamento ele é de certa forma incentivado a interromper o 

pagamento caso o valor devido ultrapasse o valor financiado. 

Para se fazer este cálculo da probabilidade do preço do imóvel tornar-se 

inferior ao saldo devedor utiliza-se algumas variáveis: sistema de amortização, 

financiamento sobre o valor e o indexador. 

Usualmente, o sistema de amortização francês - tabela Price - e o sistema 

de amortização constante - tabela S A C - são as duas opções oferecidas para 

pagamentos das hipotecas. Na tabela Price o pagamento do financiamento é feito 

em prestações constantes, de forma a amortizar o total devido no último mês. Já a 

tabela S A C o montante amortizado é constante e o principal vai reduzindo até a 

exaustão da dívida. Assim, o risco de que o valor devido venha a ultrapassar o valor 

da casa é maior no sistema da tabela Price, elevando-se o risco de inadimplência 

sobre este sistema. 

Normalmente, é concedido financiamento de 75% a 80% do valor da 

propriedade, porém outros valores podem ser concedidos dependendo das 

condições do mutuário e características do imóvel adquirido. Quanto menor o valor 

do financiamento menor o risco de inadimplência. 

Já o indexador - taxa de ajuste do principal devido - utilizado nos 

financiamentos imobiliários é a taxa de inflação. É importante observar se a renda do 

mutuário também será reajustada de forma a compensar o reajuste causado pelo 

indexador. E s s e cuidado é importante devido a experiências brasileiras passadas 

em que eram altas as taxas de inadimplência no período que antecedeu o Plano 

Real. 
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O outro risco é o de pré-pagamento em que o mutuário tem a opção de 

pagar parcialmente ou totalmente a dívida a qualquer momento o que faz com que o 

fluxo de caixa da letra não possa ser calculado corretamente o que pode significar 

perdas para o investidor final em tais letras. O pré-pagamento, diferentemente que o 

risco de inadimplência, ocorre quando o valor do imóvel é superior ao valor da dívida 

uma vez que esta situação é atrativa e possibilita ao mutuário quitar sua dívida e 

revenda o imóvel a um preço mais elevado. A probabilidade de ocorrer tal risco leva 

em conta tanto aspectos individuais quanto aspectos gerais. 

Os fatores individuais, não financeiros, são, dentre outros, as transferências 

do trabalho, compra de uma residência de valor superior, o divórcio. Nesse caso, a 

ocorrência de pré-pagamento é limitada uma vez que muitas vezes a hipoteca 

apenas é transferida a outro mutuário. Já em relação aos aspectos gerais, diz 

respeito ao mutuário fazer um no financiamento para quitar sua dívida devido a nova 

taxa de juros ser inferior a do financiamento original. (CARNEIRO, D.D; 

V A L P A S S O S , M.V.F, 2003). 

O SFH possui, desde a sua criação, como fonte de recursos principais, a poupança 

voluntária proveniente dos depósitos de poupança do denominado Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBP 

A taxa de juros para este segmento de renda varia de acordo com a 

instituição financeira. Nas operações feitas com recursos do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo ( S B P E ) - principais fontes de recursos do S F H - os juros 

apresentaram queda recentemente e estão variando entre 8,2% e 11,5% a.a. mais 

T R . Para os imóveis que se enquadrem no S F H , as taxas variam de 8,2% a 8,9% 

a.a. para imóveis avaliados em até R$ 150 mil. Para a aquisição de residências 

entre R$150 mil e R$ 500 mil, as taxas variam de 9,5% a 10,5% ao ano - 9,5% a 

11,5% anteriormente. Já nas operações fora do S F H , aquelas com imóveis 

avaliados em mais de R$ 500 mil, a taxa de juros foi reduzida em meio ponto 

percentual e varia entre 10,5% ao ano e 11,5% ao ano. 
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4.2.2 Baixa renda 

Diferentemente do financiamento para as classes média e alta, que utiliza a 

securitização de letras hipotecárias a fim de atrair recursos para financiar imóveis, o 

financiamento para as classes de baixa renda é concedido a partir de subsídios 

governamentais que tem por objetivo combater a falta de moradias para famílias 

com esta faixa de renda, onde se situa a maior parte do déficit habitacional, a fim de 

reduzi-lo. 

No caso brasileiro, a forma mais eficiente de atuação do setor público, 

visando atrair o máximo de recursos destinados a financiar a aquisição de unidades 

residências a famílias nesta faixa de renda, é através do deslocamento do risco do 

setor privado para o setor público uma vez que o governo passa a ser o garantidor 

dos financiamentos concedidos. Tais aplicações destinam-se a atender áreas 

consideradas prioritárias e de interesses de política governamental. 

Porém, mesmo com o governo garantindo os financiamentos, a grande 

maioria das famílias não apresenta rendimentos que possibilitem a aquisição de 

unidades e, assim, além desta garantia é necessária a concessão de subsídios, a 

fundo perdido o que gera condições para pagamento mensais das prestações até a 

amortização total da dívida. Sendo o principal indicador da probabilidade de risco de 

inadimplência do mutuário a relação entre o valor de cada prestação e a renda 

familiar, quaisquer variações desta relação podem levar os compradores à 

interrupção dos pagamentos. 

Em momentos onde o valor da dívida é superior ao valor do imóvel, há 

incentivos à inadimplência enquanto que, em caso contrário, dificilmente o mutuário 

interromperá o pagamento das prestações. No entanto, para esta faixa de renda o 

que se leva em conta é o valor de cada prestação e o valor da renda familiar sendo 

que o pagamento desta se inicia somente quando a residência é entregue. Sendo 

assim, a velocidade na construção das unidades é importante para evitar que o 

subsídio inicial se eleve. 

Para avaliar a evolução dos rendimentos domiciliares existem duas 

pesquisas: Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) e a Pesquisa Mensal 

do Emprego (PME). Enquanto a primeira não é adequada por levar em conta dados 

anuais a segunda torna-se a melhor opção, apesar de levar em conta apenas 6 

principais regiões metropolitanas, uma vez que a freqüência da pesquisa é mensal. 
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Os dados da PME se referem às características de cada indivíduo de um 

mesmo domicílio. As faixas de renda utilizadas na pesquisa são as mesmas 

consideradas para o estudo do déficit habitacional - sem rendimento, até 3 salários 

mínimos, de 3 a 5 salários mínimos, de 5 a 10 salários mínimos e, mais de 10 

salários mínimos - uma vez que estas possibilitam a análise de políticas públicas 

homogêneas o que torna possível a comparação com o número de déficit 

habitacional considerado. 

Para as famílias com rendimento de até 3 salários mínimos, o mecanismo 

capaz de minimizar a probabilidade de inadimplência é a utilização de subsídios 

para aquisição de imóveis que ocorre de duas formas. A primeira se dá através da 

concessão direta de recursos, no momento da liberação do financiamento, de forma 

tal que com uma prestação máxima de 20% da renda seja possível a amortização 

total da dívida. A segunda advém da ajuda dada ao mutuário em momentos em que 

a renda deste estiver contraída, o que combina com os ciclos recessivos da 

economia. Pode-se dizer que a capacidade de pagamento esta associada à 

conjuntura econômica o que faz com que a inadimplência seja afetada pelo risco 

macroeconômico. Porém, diferentemente do caso dos subsídios iniciais, estes são 

gastos pelo setor público em caso de períodos recessivos. (CARNEIRO, D D; 

V A L P A S S O S , M.V.F, 2003). 

Segundo Carneiro e Valpassos são três as dificuldades para a efetiva 

implementação dos mecanismos apresentados: 

Em primeiro lugar, está a compreensão das reais necessidades, 

principalmente ao longo do tempo, do público específico que se deseja 

abordar [...]. A segunda delas, que é uma questão de timing das 

informações, provêm da dificuldade de acompanhamento das diversas 

informações econômicas em tempo real. A questão que se coloca é qual o 

subsídio necessário para impedir, mês a mês, a inadimplência dos 

mutuários em um ambiente onde não se conhece, no instante da 

liberalização dos recursos, o estado do ciclo econômico [...]. A terceira e 

última dificuldade, esta também pouco explorada até aqui, trata dos 

incentivos existentes em um sistema onde se deseja subsidiar mais quem 

tem menos, em que as famílias sempre terão vantagens em declarar uma 

renda inferior a que realmente recebem. (CARNEIRO, D D; VALPASSOS, 

M.V.F, 2003, p. 154). 
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Os autores ainda argumentam que, em relação à segunda questão, a única 

forma de atuação do setor público é trabalhar com previsões referentes às variáveis 

de interesse o que se faz necessário estudar indicadores antecedentes à renda dos 

tomadores de empréstimos que possibilite prever tal rendimento. Já em relação ao 

terceiro fator, que diz respeito ao sistema não beneficiar que tem menos poder 

aquisitivo, recomenda-se adotar algum mecanismo de escolha que não induza os 

agentes a mentir a respeito de suas rendas. A forma para se evitar este problema é 

ofertando pacotes completos destinados a cada tipo de agente considerado, ou seja, 

para cada faixa de renda. 

Os recursos aplicados no S F H são primordialmente destinados ao 

financiamento de imóveis habitacionais. Estes se originam dos depósitos da 

caderneta de poupança e do F G T S . A rigor, os recursos do F G T S são direcionados, 

em maior parte, ao financiamento de imóveis para famílias de renda mensal mais 

baixa, cabendo à caderneta de poupança o atendimento da classe média. 

4.2.2.1 Déficit Habitacional 

O dimensionamento das necessidades habitacionais, em termos 

quantitativos e qualitativos, é instrumento da maior importância para o delineamento 

de qualquer ação que busque a melhoria de condições de vida da população. 

A metodologia desenvolvida pela Fundação João Pinheiro engloba 

seguimentos distintos a partir do conceito mais amplo de necessidades 

habitacionais: o déficit habitacional e a inadequação de moradias. Com a 

preocupação de identificar as carências, principalmente da população de baixa 

renda, os números, tanto do déficit quanto da inadequação dos domicílios, foram 

explicitados para diversas faixas de renda familiar. 

O déficit habitacional pode ser interpretado como a noção mais imediata e 

intuitiva da necessidade de construção de novas moradias para a solução de 

problemas sociais e específicos de habitação detectados em certo momento. Já o 

conceito de inadequação de moradias reflete problemas na qualidade de vida dos 

moradores, estes não estão relacionados ao dimensionamento do estoque de 

habitações e sim a especificidades internas do mesmo. 
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De acordo com a pesquisa da Fundação João Pinheiro, que serve como 

base para o Ministério das Cidades, o déficit habitacional no país é de quase 8 

milhões de moradias, número correspondente a 14,5% dos domicílios do país sendo 

que destes 14 ,1% concentram-se nas áreas urbanas e 16 ,1% nas rurais. Os últimos 

dados sobre o tema são de 2006 e têm como base a Pnad (pesquisa nacional por 

amostra de domicílios) realizada pelo I B G E com números daquele mesmo ano. 

A metodologia utilizada pela Fundação João Pinheiro avalia o déficit 

habitacional brasileiro utilizando três parâmetros básicos: 

• A rusticidade das estruturas físicas das habitações, em virtude da 

depreciação e/ou da utilização de matérias improvisados ou não-duráveis; 

• A inadequação de algumas unidades habitacionais que, em 

decorrência de suas características físicas e funcionais, são utilizadas como 

domicílios de forma esporádica ou improvisadas; e 

• A coabitação, ou seja, a existência de mais de uma família por 

domicílio em média. 

Além destes, pode-se ainda levar em conta o indicativo do adensamento de 

alguns domicílios, que é medido pelos cômodos cedidos ou alugados não-rústicos, 

sobretudo quando se encontram em sublocação parcial de imóveis residenciais. 

O parâmetro referente à coabitação é de grande importância quando se fala 

em déficit habitacional, uma vez que a hipótese é a de que o número ideal de 

domicílios seria aquele necessário para se igualar o estoque de moradias ao total de 

famílias independente de considerações de natureza qualitativa, relacionadas à 

adequação do próprio estoque. Este aspecto qualitativo estaria sendo captado pelos 

demais componentes do déficit no que tange a rusticidade, aluguel de cômodos e 

improvisação. 

As figuras de 3 a 7 mostram quantas moradias seriam necessárias para 

acabar com o déficit habitacional em cada região do país. As tabelas mostram o 

número de moradias e o que ele representa, em termos percentuais, do total de 

moradias em cada localidade. 

A figura 3 mostra o déficit habitacional para a região Norte. Para esta região 

o total de moradias necessárias é 831.703, o que representa 22% dos domicílios do 
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Estado. O estado com maior déficit é o Pará, com 418.368 do total sendo que deste, 

a região metropolitana de Belém necessita de 127.253 moradias. 

NORTE 

Noi deste 

Cei r t io O e s t e 

Sudeste 

Estado 
Déficit Percentual 

Estado 
Habitacional domicílios 

Roroonta 71 977 16.5% 
Acre 28 933 17.8% 
A M B r M 199 555 24.4% 
R l.i 21 061 20.7% 
Para 418 363 23.9% 

•RM Betem 127 253 23.8% 
Amapá 20 054 14.0% 
Tocantns 71 755 19.8% 

| Total «3Í.703 22,0% 

' R V - Região Vctropolitara 

Sul 

FIGURA 3 - Déficit habitacional da região Norte por Estado. 
FONTE: Fundação João Pinheiro/ Ministério das Cidades (2006). 

Já a figura 4, mostra o déficit habitacional para a região Nordeste. A região 

possui uma carência de 2.684.536 de moradias o que representa 19,5% do 

percentual dos domicílios. No Maranhão, por exemplo, faltam quase 550 mil casas 

ou apartamentos para atender esta carência. O número corresponde a 36,5% do 

total de moradias existentes no Estado, segundo a pesquisa. 
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NORDESTE 

I M) & 

Cei i t io -Oeste 

Sinlesto 

Sul 

Doficit 
Habitacional 

Percentual 
domicílios 

Maranhão 5 í3 117 36.51, 
Piauí 158 331 20.0% 
Ceara 414 155 19.0% 

"RM Fortaleza 175.488 18.9% 
R o Grande do Norte 135119 16.2% 
Paraiba 170358 17.3% 
Pernambuco - : : r - 2 • : . 2 ' : 

•RM Rocfc 'C3C33 18.9% 
A b ; : c s 133363 •c 
Scrgpc 92 729 •i.y. 
Batia 16.7% 

•RM Safcadar 149028 14.7% 

Totêl 2684.535 f í .5% 

* RM * Regáo Uotropc(rj3-u 

FIGURA 4 - Déficit habitacional da região Nordeste por Estado. 
FONTE: Fundação João Pinheiro/ Ministério das Cidades (2006). 

O déficit habitacional da região Centro-Oeste é apresentado na figura 5. 

Nesta região, o Estado que necessita de maior número de moradias é Goiás cujo 

déficit é de aproximadamente 2002 mil moradias o que representa 11,6% do total de 

moradias existentes no Estado. Já o Estado que necessita de menor número de 

unidades é o Mato Grosso do Sul, 90.739 moradias. 

Sul 

FIGURA 5 - Déficit habitacional da região Centro-Oeste por Estado. 
FONTE: Fundação João Pinheiro/ Ministério das Cidades (2006). 
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Quando se analisa a Região Sudeste (figura 6), percebe-se que São Paulo é 

o Estado com maior deficiência de moradias uma vez que faltam quase 1,5 milhão 

de casas ou apartamentos para atender a carência da população. Este número 

corresponde a 11,7% do total de 12,593 milhões de moradias existentes no Estado, 

segundo a pesquisa. 

S U D E S T E 

Estado 

Sudeste 

Déficit Percentual 
Habitacional domicilies 

M nas Gerais 721.117 12.6% 
•RM Beto Horizonte 172 593 11.6% 

Espinto Santo 126 821 12.0% 
R o de Janero 608.833 11.8% 

•RM Rio de Janeiro 457 839 11.7% 
S 4o Pauto 1 478 495 11.7% 

•RM Sâo Pauto 723.936 12.1% 
Total 2.935.266 12.0% 

* RM = Regido Metropol lana 

Slll 

FIGURA 6 - Déficit habitacional da região Sudeste por Estado. 
FONTE: Fundação João Pinheiro/ Ministério das Cidades (2006). 

Por último, a região Sul (figura 7) possui um déficit habitacional de 

aproximadamente 943 mil moradias o que eqüivale a 1 1 % dos domicílios do Estado. 

Sendo que o Paraná e o Rio Grande do Sul possuem quase a mesma quantidade de 

carência de moradias, 354 mil e 361 mil respectivamente. 
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SUL 

Sudeste 

Estado 
Déficit 
Habitacional 

Percentual 
domicílios 

Paraná 354.280 11.2% 
'RMCuntfca 115.330 11.7% 

S a i a Catarra 226.643 12.4% 
Rio Grande do Sul 361 745 10.2% 

•RV Poito Alegre 141633 10.5% 

| Total 942.668 11,0 

• RM - Região Met'cpoltana 

Stll 

FIGURA 7 - Déficit habitacional da região Sul por Estado. 
FONTE: Fundação João Pinheiro/ Ministério das Cidades (2006). 

O estudo também aponta que a parcela da população com maior carência 

habitacional é a que tem renda média mensal de até três salários mínimos na qual 

mais de 90% das famílias demandam uma nova moradia, o que justifica que ações 

sejam voltadas para este segmento como, por exemplo, o programa Minha Casa 

Minha Vida, lançado recentemente pelo Governo Federal com recursos da União e 

do F G T S . 

A pesquisa ainda aponta que as famílias com renda ligeiramente superior -

entre três e cinco salários mínimos - representa quase a totalidade do déficit 

habitacional do país nas áreas urbanas. 

Tem-se ainda que, na análise por regiões do país, a carência de moradias 

na parcela de baixa renda está mais presente na região Nordeste, 95% do déficit 

habitacional, seguida pela região Norte, 91,2%, Sudeste, 89,9%, Centro-Oeste, 

88,3% e, por último, pela região Sul, 85 ,1%. 
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4.2.2.2 Programa Minha Casa Minha Vida 

O pacote habitacional lançado em 2009 pelo governo federal tem por 

objetivo reduzir em aproximadamente 13% o déficit habitacional do país. Este 

percentual eqüivale a meta do governo que é a de construir 1 milhão de unidades 

até 2010 para famílias com renda de até 10 salários mínimos através de um 

investimento de R$34 bilhões. Segundo o governo, o programa também vai 

impulsionar a economia, gerar empregos e trazer reflexos positivos para toda a 

sociedade e conta com a parceria de estados, municípios e iniciativa privada. 

Os recursos serão subsidiados pela União e pelo F G T S e estão divididos em 

forma de 7 sub-programas: subsídio para moradia, subsídio em financiamento do 

F G T S , Fundo Garantidor em financiamentos do F G T S , refinanciamento de 

prestações, seguro em financiamento do F G T S , financiamento à infraestrutura e 

financiamento à cadeia produtiva, como mostra a tabela 1. 

PROGRAMA UNIÃO FGTS TOTAL 

Subsídio para moradia 16,0 - 16,0 

Subsídio em financiamento do FGTS 2,5 7,5 10,0 

Fundo Garantidor em financiamentos do FGTS 2,0 - 2,0 

Refinanciamento de prestações 1,0 - 1,0 

Seguro em financiamentos do FGTS 1,0 - 1,0 

Financiamento à Infraestrutura 5,0 - 5,0 

Financiamento à Cadeia Produtiva - 1,0 1,0 

Total 25,5 8,5 34,0 

TABELA 1 - Destinação dos recursos subsidiados pela União e pelo F G T S . 
FONTE: Programa Minha Casa Minha Vida 

São três as faixas de renda beneficiadas pelo programa: até 3 salários 

mínimos, de 3 a 6 salários mínimos e, de 6 a 10 salários mínimos. Dentre as famílias 

beneficiadas, as que possuem renda de até 3 SM receberão um aporte de R$16 

bilhões pela União, subsídio integral com isenção do seguro, isenção dos custos 
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cartoriais para registro de imóveis e a prestação será de no mínimo R$50,00 e 

poderá comprometer até 10% da renda, por 10 anos. 

Já a segunda faixa tem como benefício o aumento do subsídio parcial em 

financiamentos com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor, o 

número de prestações garantidas é 36 e o comprometimento pode ser de no 

máximo 20% da renda. E , por último, a faixa que vai de 6 a 10SM recebe estímulo à 

compra com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor, redução 

de 80% dos custos cartoriais para registro de imóveis e refinanciamento de parte 

das prestações em caso de perda de renda. 

O programa ainda conta com a compatibilização entre a prestação da casa 

própria e a capacidade de pagamento da família uma vez que o pagamento da 1 a 

prestação somente na entrega do imóvel, pagamento opcional de entrega e 

comprometimento máximo de 20% da renda nos casos de financiamento, redução 

do risco do financiamento através do Fundo Garantidor, barateamento do seguro, 

desoneração de custos cartoriais e desoneração fiscal. 

Além dos recursos serem subsidiados, a taxa de juros também é reduzida 

para este segmento. Para as famílias que ganham de 3 a 5 salários mínimos, e tem 

renda máxima de R$ 2.325,00, os juros são de 5% ao ano, mesma taxa anterior 

porém a renda máxima anterior era de R$ 1.875,00 e, para as famílias que possuem 

de 5 a 6 salários mínimos a taxa de juros eqüivale a 6% ao ano, o que representa 

uma redução de 2,16% quando comparada a anterior. 

O "Minha Casa , Minha Vida" vai antecipar outros instrumentos e ações 

previstos no Plano Nacional de Habitação: distribuição dos recursos de acordo com 

o déficit habitacional e regionalização do custo dos imóveis. E , também tem um 

papel fundamental para complementar o acesso à moradia. 

Uma vez que o déficit habitacional do país concentra-se por renda e por 

região, a distribuição de unidades por Unidades da Federação respeita a 

composição do déficit habitacional. A tabela 2 mostra a quantidade de unidades que 

serão destinadas para cada região sendo que estas estarão sujeitas a alterações em 

função da contribuição de estados e municípios. 
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UF TOTAL G E R A L % 
NORTE 103.018 10,3 

NORDESTE 343.197 34,3 

S U D E S T E 363.984 36,4 

SUL 120.016 12,0 

CENTRO-OESTE 69.786 WÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
TOTAL BRASIL 1.000.000 100 

TABELA 2 - Quantidade de unidades destinadas para cada região. 
FONTE: Programa Minha Casa Minha Vida. 

Uma vez que a carência de moradias para região Norte eqüivale a 831.703 

moradias, com as 103.018 unidades previstas, o programa visa a redução de 

12,38% do déficit para esta região. Já as reduções previstas para as regiões 

Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste são de 12,8%, 12,4%, 12,73% e 12,91% 

respectivamente. 

Além disso, será induzida a utilização de Sistema de Aquecimento Solar-

Térmico na produção habitacional, possibilitando a redução do consumo de energia 

elétrica e da emissão de C 0 2 . 
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5 CONCLUSÃO 

A redução na taxa básica de juros e da volatilidade da inflação têm tornado o 

financiamento imobiliário mais atraente para os bancos, o que faz com que ocorra o 

aumento no volume de crédito total observado recentemente. 

Apesar disso, o crédito imobiliário brasileiro representa, ainda, segundo 

dados do Banco Central, apenas 2,5% do P IB , proporção baixa se comparado a 

outros países como Holanda (111%) ou até mesmo a países em desenvolvimento 

como o Chile (13%). E s s a comparação é ainda mais significativa quando se analisa 

a participação do crédito habitacional no crédito total, em março de 2008, que, no 

Brasil, é apenas 5%; já em outros países, como o México, chega a 53%. Esta baixa 

relação aponta um alto potencial de crescimento do crédito habitacional frente ao 

volume total de crédito. 

E s s e baixo nível de crédito pode explicar o elevado déficit habitacional 

brasileiro que, segundo estudo feito pela Fundação João Pinheiro, aumentou para 

aproximadamente 8 milhões de moradias, concentrada principalmente nas famílias 

de baixa renda (90,9%). 

No país, uma parcela mínima da população consegue adquirir imóveis sem a 

necessidade de se recorrer a financiamentos. Boa parte das famílias de classe alta e 

praticamente a totalidade da classe média e baixa necessitam financiar a compra de 

seus imóveis. 

Para as classes média e alta, o crédito imobiliário está fundamentado nas 

regras de mercado. Já para as famílias de baixa renda este é concedido a partir de 

subsídios governamentais como o programa "Minha Casa Minha Vida", recém 

lançado pelo governo que visa reduzir em aproximadamente 13% o déficit 

habitacional a partir da construção de 1 milhão de moradias até 2010 com recursos 

subsidiados pela União e pelo F G T S . 

Porém, o sistema de crédito habitacional no Brasil ainda não é capaz de 

suprir a grande carência existente no País devido a problemas estruturais e aos 

defeitos inerentes do sistema, como a informação assimétrica e a incerteza 

vinculada à conjuntura macroeconômica, altos índices de inadimplência, as taxas de 

juros ainda estarem altas e a preferência dos bancos por alocar seus recursos em 
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ativos mais líquidos, de baixo risco e de alta rentabilidade, como os títulos do 

governo. 

Para que tais problemas sejam sanados, é necessário que se tenha um 

maior estímulo ao mercado secundário de hipotecas e recebíveis com a 

consolidação do S F I . Além disso, deve-se haver uma menor burocracia na 

aprovação de projetos e na concessão de créditos. É necessário ainda que haja uma 

modernização do sistema de registro de imóveis através da criação de um cadastro 

único para tornar mais ágil a concessão de crédito e reduzir o custo de empréstimo e 

uma maior regulamentação do sistema como forma de reduzir a assimetria de 

informações. 

Em suma, o país tem avançado no crédito habitacional, porém muito abaixo 

da demanda existente. 
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