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Abstrato: 

 

Com o a crise financeira de 2008, instrumentos financeiros como a securitização de 
ativos perderam sua credibilidade em mercados desenvolvidos como os Estados Unidos e 
Europa.  No entanto apesar de uma redução nas operações de securitização no mundo, há sinais 
da retomada de tais operações, principalmente em países como o Brasil, já mesmo em 2009.   

Esse trabalho tem o objetivo de analisar o instrumento de securitização de ativos dando 
ênfase a securitização de ativos imobiliários no Brasil e os comparar ao mercado mexicano onde, 
o desenvolvimento das operações de securitização e ferramentas são semelhantes, desenvolvidas 
a partir do modelo americano.  O México e Brasil dividem também um histórico político e 
macro-econômico relativamente parecido, o que justificou a análise comparativa. 

O resultado da pesquisa sugere que apesar dos modelos das operações de securitização 
semelhantes no Brasil e no México, há divergência quanto ao seu sucesso.  No Brasil acredita-se 
que esse modelo apesar de estar em sua infância, tem um potencial de crescimento como em 
poucas economias, valendo-se de um sistema financeiro nacional eficiente e de soberania 
econômica.  Já o México com sua dependência econômica nos Estados Unidos tem o sucesso das 
operações de securitização comprometido e atrelado a retomada da economia americana.  Outro 
fator relevante é o desenvolvimento do sistema financeiro mexicano e suas vulnerabilidades 
paternalistas.   

São explorados o cenário polico-econômico do Brasil e México, e o histórico dos 
sistemas financeiros relacionado a ferramenta de securitização de ativos imobiliários brasileiro e 
mexicano, as estruturas e crescimento das operações de securitização nestes países e dados foram 
colhidos para análise e conclusão.   
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1. Introdução 

O  Brasil sofre de um grande déficit de financiamento á habitação.  Muitos são os motivos dessa 

situação: juros altos, inflação descontrolada, instabilidade econômica, um mercado secundário de 

letras hipotecárias pouco desenvolvido e ausência de legislações específicas são só alguns 

fatores. 

Esse trabalho tem como principal objetivo discutir a relevância do desenvolvimento do mercado 

de securitização de recebíveis como importante ferramenta para atrair recursos para o 

financiamento à habitação e como fonte alternativa de captação de recursos.     

Inicialmente, será introduzido o termo  - securitização de ativos, suas características e estruturas 

e como ela se desenvolveu no Brasil e no México.   

Será apresentado também um breve histórico do financiamento à habitação no Brasil, suas 

características e seu impacto no cenário financeiro brasileiro.  Serão discutidos as características 

da securitização de ativos com ênfase na securitização de ativos imobiliários como ferramenta 

para fomentar o mercado de financiamento à habitação.  Será apresentado suas estruturas, 

características e legislações do modelo brasileiro.   

Em adição, será apresentado a experiência mexicana e seus mecanismos de financiamento à 

habitação com o objetivo de fazer uma comparação com o mercado de securitização de ativos 

imobiliários no Brasil, suas semelhanças e diferenças. 
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2. A Securitização de Ativos: 

A securitização é um processo que permite institutições transformarem  ativos  ilíquidos ou 

fluxos de caixa de títulos sem liquidez, em ativos com liquidez, que são por sua vez vendidos a  

investidores através do mercado de capitais.  Esses títulos são lastreados pelos próprios ativos 

e/ou fluxo de recebíveis.  Uma vez que o originador (dono dos ativos) seleciona os ativos a 

serem securitizados de seus portfolios, estes  são vendidos a uma SPV ou SPE (Special Purpose 

Vehicle or Enterprise).  “O principal objetivo de uma estrutura de securitização é a separação do 

risco de crédito do pool de ativos (portfolio) sendo securitizados do risco de crédito do 

originador.” (Brian Clarkson, Kent Becker, 2003, p. 5) 

A securitização, então, é uma importante fonte de captação de recursos tanto para as companhias 

securitizadoras1, quanto para instituições financeiras e para os originadores2. “O fluxo de caixa 

gerados pelos ativos são usados para pagar o principal e os encargos das cotas além das despesas 

da operação.  Essas cotas são lastreadas pelos ativos e são conhecidas como Asset Backed 

Securities – Securities lastreadas por ativos.” (Moody´s, 2003). 

A securitização tornou-se um instrumento essencial para o desenvolvimento de mercados de 

capitais.  Em mercados altamente desenvolvidos como o americano, nota-se que a securitização é 

responsável por um grande volume das transações diárias.   Neste país, a securitização de ativos 

imobiliários (títulos lastreados em hipotecas) é estimado em US$4 trilhões, ou 80% de todos os 
                                                      
1 Companhias de papel – criadas somente para emitir títulos lastreados – para fazer a 

securitização de ativos. 
2 Originadores – participante do processo de securitização – aquele que detém o direito 

do recebível e deseja emitir títulos lastreados neste. 
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ativos securitizados (Fannie Mae, 2008).  Assim sendo, acredita-se que os ativos securitizados no 

mercado americano chega a US$5 trilhões ou 50% do PIB daquele país. (CIA World fact book).   

Como pode-se ver, é um mercado que movimenta uma imensa quantidade de capital, este 

grandemente responsável pela fomentação do mercado imobiliário americano – tanto financeiro 

quanto a geração de emprego no setor de construção. 

A palavra securitização origina-se do inglês securitization que por sua vez vem da palavra 

securities que tem o significado de títulos mobiliários. (Rocha Lima Jr. 1998).  A securitização é 

um processo de distribuição de riscos através do vínculo de instrumentos de dívida junto a um 

grupo de ativos e a consequente emissão de títulos/cotas lastreados neste grupo.   

Securitização é um processo financeiro de emissão de títulos mobiliários lastreados em um ativo 

passível de securitização idealmente que possua o mesmo grau de risco.  Normalmente, são 

ativos de pouca liquidez que são convertidos em títulos imobiliários de grande liquidez.  Esses 

títulos possuem como lastro as ativos que foram securitizados, tendo suas receitas baseadas no 

fluxo de caixa proveniente, seja de juros sobre empréstimo, seja de outros recebíveis. (Kothari, 

1999)   

São muitos os ativos que podem ser securitizados.  Quanto mais desenvolvido o mercado de 

capitais, maior é a variedade de ativos que são securitizados.  O mercado de capitais mais 

desenvolvido é o americano.  Nos Estados Unidos, ativos securitizados constituem em: 

Leasing de aeronaves, financiamento  de automóveis, leasing de automóveis, 

financiamento de barcos, recebíveis de cartões de crédito, financiamento de giro de 

concessionárias de serviço, leasing de equipamentos, empréstimos garantidos por 

imóveis, leasings de containers marítimos e de chassis, financiamentos  de casa pré-
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fabricadas, financiamento hipotecários de imóvies, leasing de vagões, imóveis, fluxo de  

royalties, duplicatas, em fim, qualquer fluxo de caixa é um ativo passivo de ser 

securitizado. (Brian Clarkson, Kent Becker, 2003, p. 3) 

Já o mercado de securitização brasileiro e mexicano ainda estão em sua infância havendo 

mercado para poucos tipos de fluxo de caixa.  Hoje, ativos securitizados no mercado brasileiro 

são fluxo de caixa futuro, créditos consignados  (empréstimos pessoal concedidos por instituição 

financeira onde o pagamento das prestações são descontados na fonte, ou seja na folha de 

pagamento), financiamento de veículos e imóveis, ambos com alienação fiduciária, a ser 

discutido em um outro capítulo, financiamento de capital de giro de concessionárias de serviços 

(utility companies) entre outros.  Securitização de royalties e empréstimos educacionais ainda 

não são muito vistos nesses mercados de capitais em desenvolvimento.  

Há diversas razões para um originador securitizar seus ativos, entre eles estão: 

• acesso imediato a caixa (adiantamento do fluxo de caixa) – capital que estaria preso 

por exemplo financiando imóveis e sendo recebido em um fluxo contínuo na 

forma de prestações é recebido de uma só vez, liberando esse capital para 

investimento em outras atividades;  

• diversificação das fontes de captação de recursos – além dos meios tradicionais de 

impréstimos junto á instituições financeiras e emissão de debêntures, os 

originadores têm a opção da securitização a custos mais baixos (especialmente no 

Brasil onde os juros reais são altos).  

• disponibilidade de captação com custos potencialmente mais baixos – por serem 

garantidos ou lastreados e o risco totalmente separado da condição do originador, 
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o custo da captação é menor;  possibilidade de novos participantes de acessarem 

fontes de captação – uma vez que o “empréstimo” é lastreado e há a separação 

entre a emissão dos títulos e o originador, não é obrigatório um histórico 

financeiro sólido.  Todas essa características são importantes motivantes na 

estruturação de uma operação de securitização. 

Existem diversas estruturas de  securitização.  No entanto, vamos apresentar nesse capítulo a 

mais simples a título de compreensão.  

 A estrutura de uma operação de securitização é a primeiro momento muito simples. 

 

Gráfico 1:   

ESTRUTURA DE SECURITIZAÇÃO 

 

                                                        $   ↑               ↓ Venda definitiva 

 

                                                                                                                                                                                                                           $     ↑   ↓ ABS (asset backed securities) 

              

Fonte:  Brian Clarkson, Kent Becker, 2003, p. 5 

 

ORIGINADOR 

EMISSOR 

INVESTIDORE

Passo 1Passo 1Passo 1Passo 1:Originador estende 
empréstimo a seus consumidores 

Passo 2Passo 2Passo 2Passo 2: Através de uma 
venda definitiva, o originador 
“empacota” os empréstimos e os 
vende a uma SPV/SPE (livre de risco 
de falência do originador – a qual é 
emissora) 

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Os ABS são emitidos 
lastreados pelos fluxo de caixa do 
empréstimos, que são tipicamente os 
ativos-base.  Os ABS também podem 
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A separação do originador do ativo e do emissor de títulos ou cotas  é essencial numa estrutura 

de securitização.  O emissor, ou SPV, Special Purpose Vehicle tem um papel muito bem definido 

dentro dessa estrutura.  As SPV são de grande importância numa estrutura de securitização de 

ativos.  Elas são “shell companies”, companhias “vazias” com o único objetivo de montar as 

operações de securitização.  As SPV funcionam como um trust, com o objetivo de separar os 

ativos do originador e financiar a compra desses ativos através da emissão de títulos e sua venda 

a investidores enquanto retém os ativos em trust.  Isso constitui numa separação legal que é 

muito importante no processo de securitização e determina no evento de falência do originador 

que os ativos são legalmente pertencentes ás SPV e não ao originador, e que esses ativos 

continuarão a servir à emissão  dos títulos como anteriormente determinado na operação de 

securitização.  Através das SPV ou SPE, as emissões são mais seguras e mitigam o risco de 

falência do originador. As SPV então são “bankruptcy remote” 3.  Uma vez que as SPV emitem 

os títulos, os  juros e o principal do ativo recebível securitizado é coletado e administrado por um 

“servicer” e encaminhado  aos investidores através da SPV.  As SPVs são muitas vezes 

denominadas intermediários e são constituídas com o único objetivo de emitir títulos 

securitizados e administrar seus recebíveis e pagamentos. 

As SPVs tem a função de mitigar o risco de falência do originador separando assim os ativos que 

servem de lastro nas operações de securitização.  No entanto o risco de inadimplência dos 

tomadores de crédito, cujos seus pagamentos geram o recebível ao qual a estrutura de 

securitização foi montada ainda existe.  Há uma série de mecanismos dentro de uma estrutura de 

securitização que minimizam o risco de inadimplência.  Títulos que tem garantias de pagamento  

extras ou credit enhancements atraem mais os investidores que títulos sem essas garantias.  Essas 

                                                      
3 Bankruptcy remote – não sofrem alteração em caso de falência. 
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garantias também servem como meio de aumentar o rating dos títulos emitidos.  Digamos que 

uma emissão procure obter o rating AAA, no entanto seus ativos não são de primeira linha.  Para 

resolver esse problema as SPVs e os  originadores recorrem a uma série de garantias disponíveis 

tais como a overcollaterization, seguros, tranches subordinadas para que as agências de risco 

atestem a idoneidade e “segurança”  de seus títulos dando assim um suporte de crédito.  

• Overcollaterization/sobre-garantia:  Isso ocorre quando o valor dos  ativos em trust pelas 

SPV excede o valor dos títulos emitidos.  Ou seja os ativos são de maior valor do que o 

passivo.  Essa garantia é provida pelo originador.  Em caso de inadimplência de algum 

recebível do “pool”, o investidor ainda assim está coberto por esse valor excedente, 

anulando ou minimizando a possibilidade de perda. 

• Contrato de seguros: Caso haja perdas ou pré-pagamento,4o originador contrata um seguro 

com o intuíto de não repassar essas perdas ao investidor.  O seguro então é acionado e o 

investidor é pago conforme acordado. 

• Carta de crédito:  Emitidas por instituições financeiras, a carta de crédito serve para 

“garantir” a idoniedade e “bom” crédito do originador.  Esta é principalmente usada pelo 

originador não para garantir o pagamento ao investidor mas para obter das agências de  

rating uma nota  mais elevada. 

• Tranches subordinadas: Tranches subordinadas absorvem o impacto de perda deixando as 

tranches mais sêniors intactas sem risco de absorver perdas.  Por exemplo:  No caso de 

uma emissão com tranches sênior, subordinada e Y, respeitando essa ordem de 

pagamento, a tranche Y é a  que vai absorver todo o impacto em caso de inadimplência.  

Mesmo que por um motivo qualquer, todos os recebíveis não façam seus pagamentos, a 

                                                      
4 Quando um tomador decide quitar o principal antes do tempo estabelecido.  Os juros 

que seriam cobrados durante a vida do empréstimo não são pagos. 
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tranche sênior deve estar coberta pela venda dos ativos que estam sob  custodia da SPV.  

Muitas vezes, o originador ou a SPV compram as tranches “y” a fim de absorver esse 

risco de inadimplência e não repassar-lo ao investidor. 

• Fundo de reserva/Conta-Reserva de caixa:  Um certo volume de caixa é separado pelo 

originador em uma conta-reserva até atingir o montante combinado.  Caso haja perdas, os 

fundos dessa conta servem para pagar os investidores.  Qualquer excedente de fluxo-de-

caixa após o uso dessa conta-reserva deve ser usado para recompor a mesma. 

Todos esses recursos citados acima tem a função de mitigar o risco de inadimplência dos 

recebíveis de uma operação de securitização.  Esses mecanismos também são usados para 

influenciar o rating, ou seja, a nota da emissão a fim de atrair o interesse dos investidores para a 

emissão.  O rating, nota, dada á uma emissão de títulos securitizados é um fator determinante 

numa operação de scuritização.  O rating dado ao originador é um ponto inicial para a avaliação 

do rating do título lastreado.  No entanto, com a utilização da estrutura da securitização as 

SPV/SPE se encarregam de desvinculá-los, dando então a possibilidade dos ratings das emissões 

a serem vinculado apenas com os ratings dos ativos em si a serem securitizados.  As agências de 

rating são importantes para  o mecanismo de securitização pois elas são responsáveis por 

determinar o nível de classificação de risco. 

As agências de rating têm que ser independentes e especializadas não podendo assim ter nenhum 

vínculo ou interesse no papel ou título a ser avaliado.  O objetivo da agência de rating é avaliar o 

risco do título emitido, avaliando assim seu emissor, sua capaciadade de pagamento entre outros.  

No caso da securitização, as agências de rating avaliam o título emitido baseado no lastro do 

recebível, a qualidade do ativo que lastrea o portfolio, a operação de securitização é o objeto de 

análise.  Essa análise é feita para dar parâmetros aos investidores do risco da operação em 
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questão.  Ou seja, uma nota para aquele título ou cota em questão para orientar a alocação de 

recursos e balisar a decisão do investidor.   

No mercado  secundário, investidores procuram ativos que tenham o maior retorno com o menor 

risco possível.  Muitas vezes esse investidores não são qualificados, ou experts nos mercados em 

que eles investem, então procuram balizar suas decisões de investimento nas notas fornecidas por 

essas agências de rating.  A confiança nessas instituições é primordial para que haja um mercado 

primário e secundário desenvolvido.   

A avaliação ou nota de uma agência de rating renomada5 pode aumentar ou diminuir a procura 

por  títulos ou papel.  Essa influência das agências de  ratings na mente do investidor é um 

importante determinante para a procura do ativo.   

Outro fator importante na análise do rating ou nota de uma emissão de títulos lastreados são as 

garantias “extras” adquiridas pelo originador conforme previamente discutido. Essas garantias 

adquiridas pela companhia securitizadora servem como um “reforço de crédito” aumentando a 

qualidade da nota da emissão.   No entanto, nem sempre a nota da emissão reflete a qualidade do 

portofolio servindo como lastro.  Por exemplo, no caso de uma emissão onde os recebíveis – 

portfólio são de qualidade BBB, a companhia securitizadora responsável pela emissão dos títulos 

pode adquirir seguro, e/ou uma tranche residual (absorvendo o risco de inadimplência inicial) ou 

recorrer a sobre-garantia e ter a nota elevada para o grau mais confiável como o AAA.  Com isso 

o risco inerente nos portfólios que lastream as operações de securitização não reflete 

perfeitamente ao grau de risco fornecido pelas agências de risco aos títulos emitidos.   

Normalmente, os títulos com o maior rating- AAA – são mais demandados pelos investidores , e 

dão menor retorno ao investidor.   
                                                      
5 Assim como a Moody´s, Fitch, Standard Poor´s 
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As agências de rating são primordiais para um bom funcionamento do mercado secundário, 

dando informação “confiável e transparente” para que os investidores façam uma decisão de 

alocação de seus  recursos.  Os emissores de títulos e empresas procuram por essa avaliação para 

que seus títulos e papeis sejam avaliados e mais investidores se interessem por eles.  

Aumentando a demanda, os papeis e títulos “valem” mais e pagam menos aos investidores, 

dando assim maior retorno aos emissores.   

As agências de rating dão aos investidores confiança nos papeis e títulos a serem negociados.  

Confiança é um fator essencial para o desenvolvimento de um mercado de capitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Securitização no Brasil 
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As operações de securitização são um fenômeno recente no mercado de capitais brasileiro.  A 

primeira operação de securitização realizada no Brasil ocorreu em 1993 pela empresa Mesbla 

S.A., que emitiu debêntures lastreadas nos seus ativos e créditos a receber. (Tomiatti & Oliveira, 

2006).  A primeira operação lastreada em ativos imobiliários foi em 1999, dois anos após a  

criação da lei regulamentando as operações de securitização no Brasil.  Ela foi emitida pela 

CIBRASEC6 no valor de US$9 milhões em CRIs.7  

As operações de securitização de ativos imobiliários serviu como resposta ao problema de 

financiamento à habitação no Brasil.  A tempos o Brasil tenta resolver de forma sustentável esse 

problema sócio-econômico através de diversos mecanismos, na grande maioria financiados pelo 

caixa público, no entanto não obtivendo sucesso.   

Neste capítulo vamos apresentar algumas soluções vislumbradas pelo governo brasileiro, com o 

intuito de resolver o déficit habitacional no país – o SFH e o SFI.  A partir destes programas de 

desenvolvimento do financiamento à habitação surgiu o objeto de análise deste trabalho – as 

operações de securitização de ativos imobiliários.   

Vamos discutir também os mecanismos e estruturas particulares das operações de securitização 

no Brasil e seus impactos de curto e longo prazo. 

 

 

3.1.1  Financiamento Imobiliário no Brasil: 

O sistema de financiamento imobiliário no Brasil é dividido em principalmente duas etapas.  A 

primeira tem seu início em 1964 com a criação do Sistema Financeiro da Habitação –o SFH sob 

                                                      
6 Companhia Brasileira de Securitização - Primeira companhia de securitização no 

Brasil.  Seus principais acionistas são as principais instituições financeiras no país.  Desde sua 
abertura até 2009, a CIBRASEC tem sido a companhia de securitização com mais emissões de 
títulos lastreados em ativos financeiros. 

7 Certificados de Recebíveis Imobiliarios 
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as leis 4.328 e 5.170.  (Carneiro, 2003).  O SFH constituído de uma política fortemente 

regulamentada e subsidiada por fontes do governo e/ou financiamento público.  O SFH após 

completo desgaste foi complementado com a criação do Sistema de Financiamento Imobiliário, o 

“SFI” em 1997 sob a lei 9.514 (Carneiro, 2003).  Esta mais adaptada à política de mercado atual, 

de economia mista, visando a participação não só do setor público mas também a do setor  

privado.  O SFI possui mecanismos de proteção ao investidor como a alienação fiduciária  e 

introduziu os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) abrindo caminho para a criação do 

FIDC (Fundo de Investimento de Direito Creditório), hoje o título com maior volume de emissão 

no mercado de securitização brasileiro. 

 

3.1.2   Sistema Financeiro de Habitação , o SFH 

O Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, foi criado para prover financiamento de médio e 

longo prazo à construção ou compra de unidades residenciais para familias de média e baixa 

renda.  A lei 4.380 que regulamenta o SFH, também autorizou o funcionamento de sociedades de 

crédito imobiliário e a emissão de letras imobiliárias por estas. (Albuquerque, 1985).  O modelo 

do SFH é composto pelo Banco Nacional de Habitação e por sociedades de crédito imobiliário.   

 O Banco Nacional de Habitação, BNH, tem como principal objetivo  a articulação dos setores 

público e privado para promover a execução da política habitacional e a institutição de 

mecanismos para compensar os efeitos da inflação, através de reajustes aplicados aos contratos 

de empréstimo. (Andrade & Azevedo, 1982).   

Com o objetivo de mitigar o risco de inflação foi criado um índice, a correção monetária, 

calculado mensalmente pelo governo, para que o valor dos empréstimos e dos títulos do governo 
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não se depreciassem tão rapidamente.  O objetivo da criação da correção monetária era atrair 

poupanças privadas aos financiamentos habitacionais e preservar a capaciadde de 

refinanciamento do sistema, buscando a manutenção do valor real das prestações e do saldo 

devedor. (Simonsen, 1996) .  Ou seja, o ajuste das prestações e saldo devedor dos empréstimos 

era calculado através da correção monetária. 

O BNH também tinha a função de “propor  incentivos à formação de poupança para o sistema, 

disciplinar o acesso das sociedades de crédito imobiliário ao mercado de capitais, operar os 

serviços de redesconto e de seguros, garantindo os recursos creditados, e refinanciar as operações 

das sociedades de crédito imobiliário.” (Carneiro, 2000) 

Esses  financiamentos, altamente regulamentados pelo governo tinham uma série de restrições 

que deveriam seguir certos padrões limitadores, tais como: (Uqbar, 2006) 

a)A razão entre o valor a ser emprestado e o valor do imóvel, com avaliação do imóvel 

máxima de R$350.000,00 

b)Juros máximo de 12% ao ano 

c)Pagamentos indexados pelo TR8 

d)Valor absoluto do empréstimo máximo de R$245.000,00 por unidade.  (atendendo 

somente as classes média e baixa). 

As sociedades de crédtio imobiliário dependiam fortemente do BNH e eram “limitadas a operar 

no financiamento para a construção, venda ou aquisição de habitação.”(Carneiro, 2000).   As 

SCIs (Sociedades de crédito imobiliário) eram responsáveis somente pela promoção e execução 

de projetos de construção formatados pelo setor  público.   

                                                      
8 Taxa referencial – média mensal de 30 dias de depósitos interbancários ajustada pelo 

Conselho Monetário. 
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Os recursos utilizados no SFH são provenientes da caderneta de poupança (parte de seus recursos 

é obrigatoriamente direcionado a aplicações dentro do SFH), do recolhimento sobre folha de 

pagamaneto – FGTS (Fundo de garantia por tempo de serviço), da emissão de letras hipotecárias 

e repasses do governo.  “Os recursos recolhidos pelo FGTS são administrados e geridos pelo 

BNH (Banco Nacional de Habitação).  O BNH tinha como objetivo organizar, orientar e 

fiscalizar o SFH e o repasse de recursos para os adquirentes da casa própria.” (Vedrossi, 2002)   

Já as sociedades de crédito imobiliário arrecadam recursos através das cadernetas de poupanças e 

das letras hipotecárias que tem como garantia os imóveis adquiridos.  Como as taxas cobradas 

aos mutuários eram superiores às taxas pagas para o BNH, houve grande oferta de recursos  no 

primeiro estágio do SFH.   

O SFH desde sua criação financiou em torno de 6 milhões de moradias, tendo seu ápice no início 

dos anos 80 quando chegou a financiar 400 mil moradias por ano.  (Carneiro, 2003).  O SFH, 

subsidiado em grande parte pelo governo federal  provou-se incapaz de resistir a hiperinflação 

dos anos 80 e a crise de 1982.  Havia também a questão de descompasso entre correção de 

salários e correção do principal da dívida.  Primeiramente, ambos eram ajustados pela correção 

monetária.  No entanto, em 1983 como reflexo da crise e declínio do nível de salário real, o 

governo reajustou as prestações em 80% acima do ajuste dos salários.  Com isso houve um  

descompasso nos ajustes que impossibilitou muitos tomadores a pagarem as prestações, 

tornando-os inadimplentes.  (Uqbar, 2006). 

Com o descontrole da inflação e o descasamento dos índices ajustados, os mutuários não 

conseguiam quitar suas dívidas no prazo estabelecido ou no prazo adicional que era equivalente a 

metade do prazo original do contrato.  Houve um descolamento entre o valor do principal e o das 

prestações pagas, gerando grandes saldos residuais.  O governo criou o Fundo de Compensação 
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de Variações Salariais (FCVS) como um colchão -  com o objetivo de quitar as dívidas residuais 

dos mutuários inadimplêntes.  No entanto, o fundo não teve recursos suficientes para absorver os 

residuais dos mutuários inadimplentes.  Os recursos deste provinham basicamente de recursos 

públicos alocados especialmente para dar mais segurança a esses empréstimos9.  Seu sucesso foi 

comprometido, não só pela falha estrutural de usar somente recurso público, mas também pelo 

descompasso de reajuste entre os salários e as prestações impossibilitando os mutuários de 

quitarem suas dívidas.  

Durante os anos de 1983 e 1996 o número médio de unidades financiadas foi inferior a 150 mil 

unidades por ano.(Carneiro, 2000)  O crescimento do financiamento habitacional não era 

possível uma vez que a inadimplência dos mutuários e o custo de oportunidade de aplicação de 

recursos (juros reais altos) não era favorável.  Institutições financeiras mantinham o 

financiamento habitacional ao mínimo legal (percentual captado pelas cadernetas de poupança e 

exigido pelo governo).  Ou seja, era obrigatório e regulado por lei, as instituições financeiras, 

alocarem uma determinada percentagem dos recursos captados para a poupança em empréstimos 

à habitação ou em letras hipotecárias.  Devido a fragilidade desse sistema, seja na retomada de 

imóveis no caso de inadimplência ou no custo de oportunidade (juros reais altos) não era muito 

atrativo às instituições financeiras emprestarem recursos através do SFH.  Assim sendo a 

alocação desses recursos eram mantidos no mínimo legal e a maior parte dos recursos utilizados 

no SFH eram públicos.  O SFH provou-se uma política de habitação falida, sem perspectiva de 

crescimento sustentável. 

 

                                                      
9 Este fundo tinha como objetivo se espelhar no Fannie Mae (Federal National Mortgage 

Association) dos EUA onde empréstimo imobiliários são garantidos pelo governo americano 
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3.1.3   Sistema de Financiamento Imobiliário:  SFI 

Após a constatação das limitações do SFH, em 1997 criou-se o SFI sob a lei  9.514 (Carneiro, 

2003).   O SFI provou-se diferente do SFH em principalmente dois quesitos.  O primeiro sendo a 

desregulamentação dos empréstimos e o segundo a captação dos recursos para gerar 

financiamentos à habitação. 

A desregulamentação é de suma importância porque os recursos para o financiamento à 

habitacao sob o SFI são voluntários, ao passo que sob o SFH havia limites mínimos obrigatórios 

a alocação de recursos da caderneta de poupança (para instituições financeiras).  As partes 

envolvidas são também livres para debater  prazos e condições dos empréstimos desde que sigam 

quatro condições básicas.   

a)  O principal tem que ser pago;  

b) Juros são contratuais;  

c)  Juros é acumulado;  

d) Seguro de vida tem que ser contratado pelo tomador.   

O objetivo principal da voluntariedade e da securitização desses recursos é atrair o mercado de 

capitais a esse processo.  Ou seja, incluir de maneira ativa capital privado e não somente o 

capital público como foi no caso do SFH.  Com isso, criou-se o CRI (Certificado de recebíveis 

imobiliários) e companhias securitizadoras de ativos imobiliários sob a mesma lei do SFI.  

Enquanto o SFH usava o FGTS, caderneta de poupaças, letras hipotecárias e repasses do governo 

para captar recursos, o SFI capacita seus agentes a usar mecanismos de securitização de ativos 

lastreados em recebíveis imobiliários.  Para que essa nova ferramenta de captação, a 

securitização de ativos imobiliários, pudesse se tornar funcional, foi preciso a implementação de 
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uma série de novas legislações e mecanismos para atração de capital privado.  Entre essas 

mudanças uma das mais relevantes é a utilização da alienação fiduciária como forma de garantia 

de pagamento do empréstimo. 

A alienação fiduciária foi um advento importante criado sob a Lei do SFI em 1997.  Sob 

alienação fiduciária o título do imóvel ou unidade só é transferido para o nome do tomador 

quando o empréstimo é quitado.  Enquanto o empréstimo não é quitado, o título de propriedade 

fica no nome do credor, temporariamente, garantindo a dívida.  No caso de falência, ou 

impossibilidade de pagamento da dívida, a retomada do ativo(imóvel, automóvel entre outros)  

não é uma questão judicial, diminuindo assim o tempo para retomada do ativo, sua liquidação e 

então o repasse dos recursos para o investidor.   Diminui-se o tempo em que o credor consegue 

receber o que lhe é devido em caso de inadimplência ou falência.  

A alienação fiduciária é um processo eficiente de execução de garantias como fator de sucesso 

na criação de um ambiente propício à securitização de recebíveis imobiliários.  A alienação 

fiduciária é portanto, um sistema de garantia transparente e padronizada que é tão desejado para 

a fomentação do mercado de securitização de ativos imobiliários.   

No SFH o título da propriedade era automaticamente transferido para o tomador que por sua vez 

usava a mesma como garantia em caso de impossibilidade de pagamento.  Nesse caso, o 

processo de retomada do ativo era um processo longo e custoso, onde o ativo só poderia ser 

vendido em leilão público.  Assim sendo, a alienação fiduciária sob o SFI, atraiu o interesse do 

setor privado á prover o mercado de financiamento habitacional com seus recursos.   Em 2001, a 

alienação fiduciária também passou a ser utilizada pelo o SFH quando a Caixa Econômica 

passou a utilizá-la como garantia nos empréstimos imobiliários.   
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Como citado acima uma desvantagem dos empréstimos sob o SFH, eram os processos longos e 

custosos em caso de inadimplência.  Outros aspectos também tiveram mudanças relevantes tais 

quais a relação empréstimo/valor do imóvel – ou seja Loan to value que era de 70% no ato do 

empréstimo tinha grande chance de ultrapassar 100% uma vez que podia haver desvalorização 

do imóvel e ao mesmo tempo aumento da dívida devido a inflação e correção monetária.  Nesse 

caso, os tomadores não teriam o estímulo de quitar as prestações, uma vez que seus imóveis 

valiam menos do que o valor devido, tornando-se então inadimplentes.  No SFI as prestações 

também são ajustadas pela TR, no entanto, empréstimo sob o SFI é requerido o mínimo de 20% 

de entrada do valor do imóvel ao passo que sob SFH era 30%. 

Entre os originadores de recursos mais importantes do SFI estão as institutições financeiras e 

incorporadores. As instituições financeiras matém esses ativos em seus balanços  “empacotados” 

em forma de CRIs.  Já os incorporadores, historicamente envolvidos no financiamento à 

habitação, pois o SFH não atendia as classes média alta e alta, preenchiam esse vazio 

emprestando elas, as incorporadoras e construtoras, seus próprios recursos para a compra de 

terceiros de suas unidades.  Com o surgimento da securitização de recebíveis imobiliários, esses 

incorporadores e construtores têm a possibilidade de captar novos recursos, “empacotando” e 

vendendo seus recebíveis.  Aumenta também o interesse de instituições financeiras de financiar o 

crédito imobiliário liberando assim os recursos dos incorporadores e construtores para fazer o 

que eles fazem de melhor, contruir e não emprestar seus recursos para a aquisição de terceiros de 

suas unidades. 

Os empréstimos imobiliários sob o SFI têm predominantemente juros atrelado a TR, alienação 

fiduciária, juros mais altos para empréstimos mais longos, contratos com no máximo 80% do 

valor do imóvel. (Uqbar, 2007) 
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Tabela 1:  Linhas de crédito imobiliário por instituição financeira 

Instituição Instituição Instituição Instituição 
FinanceiraFinanceiraFinanceiraFinanceira    Valor ImóvelValor ImóvelValor ImóvelValor Imóvel (R$) (R$) (R$) (R$)    

% % % % 
máx máx máx máx 
salario/salario/salario/salario/    JJJJurosurosurosuros (%) (%) (%) (%)    termotermotermotermo    amortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortização    

  min max prestaçõesprestaçõesprestaçõesprestações      
em em em em 
anosanosanosanos      

              
Caixa Caixa Caixa Caixa 

Economica FederalEconomica FederalEconomica FederalEconomica Federal    50,000 130,000 30 11.9-12.9 15 CA 

  350,000 
sem 
limite 30 

TR+12.5-
TR+13 15 CA 

UnibancoUnibancoUnibancoUnibanco    40,000 120,000 
                  
27       

            27 
TR+8-
TR+10.9 25 CA 

    UnibancoUnibancoUnibancoUnibanco    350,001 1,000,000 25 14 20 Price 

          
                                                                                                              Fonte:  Uqbar, 2007 

 

Após anos de frustação e dificuldade estrutural do SFH, a securitização está se provando uma 

importante ferramenta de financiamento à habitação no Brasil.  Através dela, o interesse de 

fornecer empréstimos do tipo hipoteca de instituições financeiras cresceu substancialmente, 

instituições financeiras agora emprestam mais do que o limite mínimo estabelecido por lei e essa 

é uma tendência que vem sendo analisada.  Também através do mecanismo de securitização as 

empresas de incorporação e contrutoras, que tradicionalmente eram obrigadas a financiar 

unidades à compradores, agora têm a possibilidade de liberar seus recursos e emprega-losna 

construção de novas unidades.  Apesar de ainda ter esses recebíveis em seus balanços, as 

construtoras e incorporadoras agora podem securitizar esses recebíveis e adiantar o recebimento 
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do montante com a venda destes em forma de títulos lastreados por esses mesmos ativos – 

securitizando assim seus recebíveis. 

 

3.2.A Securitização de ativos imobiliários no Brasil: 

No Brasil, esse segmento do mercado de capitais encontra-se em sua infância.  Após sua 

aprovação em 1997 pela lei federal 9.514 a primeira emissão de títulos lastreados por ativos 

imobiliários aconteu em 1999 pela CRIBRASEC como anteriormente relatado.  A primeira 

emissão de CRI (certificado de recebíveis imobiliários)10 foi de US$9.0 milhões.  No mesmo 

ano, a Cibrasec executou outras quatro emissões no valor de US$85.5 milhões.  A primeira 

operação utilizando-se da opção de tranches foi feita em 2001, por um grupo brasileiro – 

Ouroinvest Group e o grupo Rossi.  A emissão foi no valor de $1.7milhões e o modelo usado foi 

o de duas classes de tranches – sênior e subordinada.  Devido a falta de conhecimento e 

confiança nas operações e de principalmente modelo de contratos de financiamentos de 

securitização padronizados, o mercado secundário de securitização no Brasil era inexistente.  

Com o objetivo de extender o modelo de securitização para outros setores que não fossem 

somente o imobiliário, em 2001 o Banco Central criou a resolução  de número 2.907.  Esta criou 

o FIDC, fundo de investimento em direitos creditórios,11 que foi responsável pelo crescimento e 

                                                      
10 Títulos lastreados por recebíveis imobiliários.  Somente companhias de securitização 

de ativos imobiliários são permitidas emitir CRIs, que foram criados com o objetivo de captar 
recursos para essas companhias através de investidores. Transações devem ser compativeis 
com transações imobiliárias normais.  CRIs são negociáveis , títulos de renda fixa emitidos 
através de contratos de securitização de recebíveis que identifiquem os imóveis ou unidades 
que lastream o recebível.   

11 A mais importante entidade de títulos lastreado no Brasil.  Esses SPV ou SPE (special 
purpose vehicles ou entities) são fundos regulados pela CVM sob o regulamento 356, 393 e 442.  
FIDC deve investir pelo menos 50% de seus ativos em direitos creditórios ou instrumentos que 
representem esses direitos.  Ativos que qualifiquem podem ser originados de transações em 
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“popularização” do mercado de securitização de ativos no Brasil.  O FIDC abriu caminho para 

uma enorme quantidade de empresas, médias e grandes, em diversos setores da economia, a 

captarem recursos através do mercado de securitização.  A criação do FIDC também contribuiu 

para a fomentação do mercado de securitização no país. 

3.2.1CRI 

Os CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários são títulos vinculados a recebíveis 

imobiliários securitizados no Brasil sendo assim o instrumento de securitização equivalente aos 

MBS – mortgage backed securities – nos Estados Unidos.   

Segundo a Lei 9.514 de 1997, o  “certificado de recebíveis imobiliários é um títulos de crédito 

nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de 

pagamento em dinheiro.”  Sua estrutura e formatação é flexível quanto ao prazo, juros, 

indexação, forma de amortização, permitindo a formatação de um título que seja diretamente 

ligado a realidade de um portofólio de recebíveis imobiliários.  Outra característica importante 

do CRI é a mobilidade e a facilidade de negociação como qualquer outro título de crédito, assim 

permitindo a criação de um mercado secundário.   

Assim os CRIs são instrumentos de securitização utilizados como meio de investimento pelo 

mercado secundário e serve de “ponte” entre o mercado secundário e os recebíveis imobiliários 

já originados.   

Para a análise de um portofólio de CRI precisa-se avaliar:  

                                                                                                                                                                           
diversos setores incluindo o financeiro, comercial e industrial.   Pode-se emitir títulos utilizando 
o modelo de tranches – sênior e subordinadas e pode-se utilizar o modelos open ou closed-ends 
ou seja com ou sem recompra.  Somente investidores qualificados, como definidos pela CVM, 
podem comprar títulos proveniente desses fundos.  
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a) o tipo de imóvel: é fundamental para definir o lastro da originação do crédito.  Pode ser 

residencial, comercial, e com diversas características.  O tipo de imóvel é diremetamente ligado 

ao nível de risco existente no crédito.  Por exemplo um crédito de imóvel para moradia primária 

tem menos risco do que um imóvel de lazer.)  A localização , urbano ou rural, cidade grande ou 

pequena,  também influenciam na qualidade do crédito.    

b) limites a serem emprestados:estes são impostos com o objetivo de agrupar os 

recebíveis por faixas de valor de dívida permitindo assim a homogenização do portfolio.  

Também serve para diversificação do portfolio, não permitindo que um único imóvel (crédito) 

corresponda a uma grande fatia do portfólio.   

c) razão entre valor financiado e valor do imóvel:  em inglês LTV – loan to value, 

também serve para avaliar o risco do crédito.  Quanto menor essa razão for, melhor é a qualidade 

do crédito e menor é o risco de inadimplência.  

d) Valor das prestações/renda do tomador, serve para avaliar a capacidade de pagamento 

do tomador.  A capacidade de pagamento das prestações e do principal está diretamente 

relacionada à qualidade do recebível, portanto espelha a qualidade dos títulos a serem emitidos.  

Essa razão, de valor das prestações/renda do tomador ou mutuário, em inglês debt to income, 

determina a “classe” em que o tomador se encontra e a capacidade de pagamento deste.     

Três anos depois da primeira operação de emissão de CRIs no Brasil (1999), em 2002 o volume 

de emissões subiu para perto de R$142,18 milhões e em 2005, o volume era de R$ 2.102 

milhões.  
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O gráfico 2 a seguir ilustra o crescimento do mercado de CRI no Brasil, a partir da sua primeira 

emissão em 1999 até 2009, demonstrando assim um pico em 2005 e a desaceleração até junho de 

2009. 
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                                                                               Fonte:  Andima, Julho 2009               *até junho de 
2009 

 

3.2.2.FIDC: 

FIDC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios foi criado em novembro de 2001 sob a 

resolução do Banco Central de número 2.907 a fim de regulamentar transações de securitização 

lastreados em outros ativos que não o imobiliário.  Os FIDCs são fundos que investem em títulos 

de FIDC e estabelecem padrões para esse tipo de operação. 

A criação do FIDC foi importante para o desenvolvimento do mercado de securitização no 

Brasil.  Ele foi responsável pelo crescimento exponencial das operações de securitização, o 

crescimento dos setores participantes neste mercado e também aumentou o interesse ou a 

competição entre os participantes do mercado de securitização no Brasil.     
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A criação dos FIDCs também permitiu que empresas de médio porte tivessem acesso a 

alternativas viável de captação de recursos além do tradicional empréstimo bancário.  Bancos de 

pequeno e médio porte também estão diversificando a fonte de captação de recursos de depósito 

bancários e certificados de depósito para a securitização de recebíveis via FIDC.   

A tabela 2 abaixo ilustra a diversificação dos lastros via FIDC, mostrando a tendência do 

aumento de emissão de títulos lastreados em empréstimo pessoal e  recebíveis em geral.  

Também indica o crescimento, pequeno, mas evidente do aumento de títulos lastreados em fluxo 

futuro e empréstimos em geral. 

                                                  

TABELA 2: EMISSÃO DE FIDC POR LASTRO 

  2002 2003 2004 2005 total % 

Empréstimo pessoal 41% 7% 32% 24% 23% 
Recebíveis    39% 26% 8% 21% 
Títulos imobiliários 39% 20% 15% 16% 17% 
Fluxo futuro  ---------  -------- 16% 17% 12% 
Empréstimos  ---------  --------- 7% 20% 10% 
Empréstiomos de 
automóveis  --------- 19% 

----------
  9% 8% 

                                                                               Fonte:  Moody´s 2005 

 

A partir de 2003, o mercado de securitização de recebíveis, no Brasil, expandiu enormemente.  

Cresceu de menos de R$1,827 milhões em 2003 para cerca de R$13,848 milhões em 2006 

(Andima, 2009).  Pode-se  observar que após a regulamentação do FIDC outras características 

contribuiram para esse crescimento do mercado de securitização. 
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                        Fonte:  Andima, Julho 2009            *números até julho de 2009 

 

Entre essas características estão aspectos legais, estruturais e econômicos, tais como: 

a) uma grande variedade de tipos e originadores:  ou seja, os recebíveis securitizados 

provém não  só de recebíveis imobiliários como também de empréstimos de automóveis, crédito 

consignado, obrigações do governo, recebíveis de cartão de créditos e concessionárias de 

serviços públicos, empréstimos comerciais, agrícolas e  educacionais entre outros.  Ou seja, 

qualquer fluxo de caixa, atual ou futuro, que é gerado por ativos pode ser securitizado.  

(Moody’s 2003) 

O agente originador antes somente as companhias de securitização de ativos imobiliários após a 

resolução aprovando o FIDC, tornaram-se agentes originadores intermediários financeiros. 
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A maior classe securitizada em 2003 foram originadas pelos recebíveis de indústrias de grandes 

magazines, seguindo o grande aumento de crédito no país, empréstimos de automóveis, e 

empréstimos pessoais são atualmente as classes mais securitizadas (principalmente o crédito 

consignado). 

Volume Emitido por tipo de lastro em 2006:   

                                    

Empréstimos

Companhias de gás e 
eletricidade

Segmento Múltiplo

Industria

Setor Imobiliário

47.8%

2.4%

9.3%

9.4%

 

 

b)  principal entidade de emissão:  os FIDCs corresponderam a 80.31%do total de títulos 

lastreados em 2005 e 91.5% em 2008 enquanto os CRIs corresponderam somente a 19.68% em 

2005 e 8.5% em 2008.  (Andima, 2009)  FIDCs se tornaram o título de securitização mais usado 

pela simplicidade do processo de registro e  oferta pública.  O tratamento fiscal particular para 

esse tipo de emissão junto com  a transparência da informação e emissões tornaram os FIDCs 

populares.  A resolução 2.907 do Banco Central que regula os FIDCs os determina direitos 
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creditórios a serem administrados por institutições financeiras sujeitas a regulamentação do 

Banco Central e a CVM.  O governo, com o objetivo de atrair o interesse para essa nova 

ferramenta e ao mercado de securitização, deu aos FIDCs e CRIs uma série de vantagens fiscais:  

o movimento financeiro entre elas não era sujeito ao CPMF (quando havia o CPMF)e os ganhos 

de capital dos CRIs para pessoa física não são sujeitos a retenção de imposto.  Por não serem 

entidades legais como empresas “comuns”, não estão sujeitas a contribuições sociais que são 

obrigatórias à empresas.  

A primeira regulamentação da CVM – instrução 356 de 1 de novembro de 2001 determina que 

os FIDCs podem comprar lastro de praticamente qualquer setor da economia, que podem ser 

fundos abertos ou fechados (com ou sem recompra), e vendidos em ofertas  públicas ou no 

mercado secundário à investidores qualificados como designados pela CVM. 

Com intúito de aumentar a confiança dos investidores nesses títulos, outras regulamentações 

foram criadas para aumentar a transparência tanto das informações quanto das operações.  Essas 

regulamentações também regulam as responsabilidades e a composição do portfólio com limites 

quanto a concentração das áreas de investimentos.   Os FIDCs como outros fundos de 

investimentos no Brasil, não são uma entidade legal dando assim uma característica interessante 

ao fundo, eles não podem declarar falência e não podem contrair dívida– mitigando assim o risco 

do originador.  O único título que eles emitem são as cotas, que podem ser de diferentes classes – 

sênior ou subordinada.   

c) Duração e estrutura:  Os CRIs têm estrutura bastante flexível capaz de se adaptar a 

variada demanda de cada segmento de investidor.  Por exemplo, um investidor quer comprar 

títulos de dívidas lastreado em imóveis comerciais, de até 1.000 metros quadrados no centro da 
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cidade do Rio de Janeiro, ou pode também demandar imóveis residenciais de até R$500.000 na 

zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.  Não só o tipo do lastro é escolhido mas também a 

duração dos recebíveis, fazendo assim que esse investimento seja quase que feito por encomenda 

para o investidor, built to suit.  

d)  remuneração indexada pela inflação e taxa de depósito inter-bancário (DI):  títulos 

emitidos por companhias de securitização de recebíveis imobiliários tem seus ativos e  passivos 

calculados pelo mesma taxa apurada pelo banco central.  No entanto, os ativos e passivos do 

FIDC não são calculados pela mesma taxa.  Tipicamente, o lastro tem uma taxa de retorno fixa 

enquanto o títulos de classe sênior são baseados no CDI(certificado de depósito interbancário).  

Classes subordinadas não tem indexador para remuneração.  O desencontro entre a remuneração 

dos ativos e passivos no FIDC é mitigado por estruturas no contrato tais como sobre-garantia,  a 

contratação de uma empresa seguradora entre outros. 

e)  Crescente base de investidores:  no início, somente investidores estrangeiros e que 

entendiam esse tipo de ferramenta do mercado de capitais investiam em CRI e FIDC. Agora, 

motivados por resoluções do banco central incentivando a transparência de informações e o 

incentivo fiscal, estão entre os investidores, fundos de investimento, instituições relacionadas 

com o originador, fundos de pensão, bancos comerciais, companhias de seguro e clubes de 

investimentos (seguindo o padrão de investidor qualificado pela CVM).   

f)  Competição:  o crescimento do mercado de securitização permitiu a entrada de novos 

agentes de custódia e companhias securitizadoras no mercado brasileiro aumentando a 

competição entre eles e baixando o custo das operações. 
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As estruturas de securitização de recebíveis imobiliários são estruturas um pouco mais 

complexas do que aquela ilustrada no capítulo anterior.  No entanto são composta pelos mesmos 

participantes, originador, intermediário e investidor. O gráfico 5 demonstra a estrutura dessas 

operações. 

Gráfico 5:  Estruturas “Build – to – Suit” 

 

  

    

                                →                                                                      → 
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 ------------------------------------------------ 

                                                                                                Fonte:  Vedrossi, 2002 

 

O objetivo principal desse tipo de estrutura é a separação do risco de crédito do pool de ativos 

sendo securitizados do risco de crédito do originador.  O originador vende um pool de ativos 

especificamente identificados á uma Entidade de Propósito Especial (SPE) a qual então emite o 

título para vender aos investidores.  Assim os ativos são legalmente separados dos originadores.  

Caso este venha a pedir falência, os investidores tem como requerir os  recebíveis do pool.   

Outro modelo de estrutura onde onde a sociedade de propósito específico é central dando ênfase 

à ferramenta de agente fiduciário segue abaixo: 
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Gráfico 6:  Estrutura Securitização 

 

 

 

 

 

 

 

(a) O início da operação oorre quando a cessçap dos recebíveis 

financeiros para uma securitizadora, criada sob os aspectos de uma Sociedade de Propósito Específico – 

SPE . 

(b) A próxima etapa consiste na emissão de título por parte da SPE, 

o que está lastreado nos direitos creditórios já adquiridos, sendoo título oferecido no mercado e no valor 

recebido por este, utilizado pela SPE para quitar suas obrigações com o originador. 

                                                                                                                           Fonte: Tomiatti & Oliveira, 2004 

Com o objetivo de dar mais segurança e proteção aos investidores, os originadores e companhias 

securitizadoras podem optar por uma série de reforços de crédito já citados no capítulo anterior. 

A forma de reforço de crédito mais utilizada no Brasil em emissões de CRI e FIDC são as 
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vários pedaços chamados tranches. O tranche sênior tem preferência sobre os fluxos  de caixa, 

enquanto o residual normalmente pertence ao originador ou a SPVe ameniza o impacto em caso 

de inadimplência.  O gráfico 7 abaixo ilustra o mecanismo de tranches uma operação de 

securitização. 

Gráfico 7:  Traches 
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                                                                                                                                                                                 Fonte: Moody´s  2006 
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Para atrair investidores para o mercado de capitais, o governo brasileiro tem além  de trabalhado 

em avanços estruturais e de regulamentação feito concessões tributárias.  Investidores tanto 

domésticos quanto estrangeiros tem sido beneficiados por essas mudanças.   

Em 2005, brasileiros e residentes brasileiros, ficaram isentos de pagamento no imposto de renda 

de pessoa física sob ganhos provenientes de CRI- certificados de recebíveis imobiliários.  Em 

2006, esse benefício foi extendido para detentores de cotas nos fundos de investimento 

imobiliários com tanto que o fundo não tenha mais do que 50 acionistas. 

Companhias securitizadoras foram autorizadas a deduzir como despesa PIS e COFINS e a adotar 

a contribuição total de 4.65% para estes o que é inferior do  que a contribuição de outras 

entidades. 

Para investidores estrangeiros que não residem em paraísos fiscais, o benefício ainda é mais 

favorável.  A receita proveniente de um fundo de investimento tipo FIP – Fundo de Investimento 

em Participações é taxado a zero porcento em imposto de renda pessoa física.  Esses investidores 

têm que estar de acordo com a resolução 2.689 do Banco Central  onde além de não residir em 

paraiso fiscal esses fundos tem que respeitar uma concentração de até 40% de propriedade. 

Investidores estrangeiros também têm o benefício de não serem taxados em ganho de capital de 

investimentos provenientes de derivativos como opções e futuros.   

Atualmente, o tratamento fiscal para o CRI e para o FIDC ainda são atrativos para investidores.  

Tanto o CRI quando o FIDC, não pagam IOF (imposto sobre operação financeira), têm alíquota 

zero para aplicação com prazo igual ou superior a 30 dias.   
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O CRI continua com isenção de IR, imposto de renda para pessoa física. Já para pessoa jurídica o 

imposto de renda varia em função do prazo médio do CRI, de 22,5 a 15%.  Até 180 dias é taxado 

22,5%, de 181 a 360 dias é taxado 20%, de 361 dias a 720 dias 17,5% e acima de 720 dias é 

taxado 15%.   

O FIDC, além de IOF com alíquota zero com prazo superior a 30 dias tem o FIDC é taxado pelo 

imposto de renda de acordo com o tipo de fundo, fechado ou aberto.  Para fundo aberto, o 

imposto de renda é de 22,5% a 15% em função do prazo da aplicação e do prazo médio da 

carteira (conforme renda fixa) com come cotas em maio e novembro.  Para fundo fechado a 

taxação é identica mas sem come cotas. 

Para investidores estrangeiros investirem em CRI ou FIDC, o imposto de renda é de 15% via 

Res. 2.689, regressiva e sem come cotas desde que o investidor seja oriundo  de país que tribute 

a renda em alíquota superior a 20%.  Caso contrário, a tributação é igual a de investidor nacional 

com zero porcento de IOF no câmbio.  

 

3.3.  Potenciais e Limitações  

As operações de securitização no Brasil, têm ganhado força e espaço no mercado conforme o 

governo trabalha para regulamentar essas operações, padronizando os documentos e estruturas 

fundamentais para a transparência e idoneidade das operações.  A transparência é um fator 

essencial para que  investidores sintam-se confortáveis com as operações de securitização uma 

vez que elas são uma “novidade” no mercado brasileiro.  Além de proporcionar um ambiente 

propício para o desenvolvimento do mercado, o governo tem trabalhado em incentivos, como 

incentivo fiscal, para a expansão desse mercado.   
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Outro fator importante que aponta para um crescimento do mercado de securitização de ativos 

imobiliários é que nos últimos vinte e quatro meses, muitos incorporadores e construtoras 

fizeram IPO12, levantando capital para investir em terrenos e assim novos lançamentos 

imobiliários, expandindo suas carteiras de recebíveis, e participando de operações de 

securitização destas para levantar mais recursos.   

Um terceiro fator crucial para o crescimento do mercado de securitização no Brasil é o 

crescimento da demanda por parte dos investidores nesse tipo de operação.  A transparência das 

operações e o incentivo fiscal têm sido fatores cruciais que mais do que se provaram eficazes 

para o crescimento exponencial do mercado, mas o impulso real que estava faltando para um 

crescimento mais sustentável, está na queda da taxa de juros.  Num mercado onde a taxa de juros 

sempre esteve em dois digitos, investir numa outra operação que não renda fixa não faz muito 

sentido, uma vez que esta proporciona ao investidor baixo risco e alto retorno no capital 

investido.  No entanto, com a previsão da taxa de juros para baixo, investidores terão que correr 

riscos maiores com o objetivo de obter o mesmo retorno no capital investido migrando assim da 

renda fixa para outros instrumentos com maiores retornos.   

Com todos os esforços governamentais, companhias do setor de construção e incorporação 

alavancadas e investidores ávido por retornos maiores numa economia com juros caindo, as 

operações de securitização de ativos imobiliários irão crescer ainda mais rapidamente, uma vez 

que seus retornos são maiores que renda fixa e ainda dispõem de lastros.  

Outro fator importante para o aumento das operações de securitização no Brasil são as constantes 

mudanças de legislação que regulamentam esse tipo de atividade.  Com a mudança do 

                                                      
12 Inicial Public Offering – quando a companhia decide vender ações ao público na bolsa 

de valores 
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requerimento de regula os investimentos em um fundo de pensão, onde houve um aumento 

significativo no percentual em que os fundos de pensões podem investir em outros ativos que 

não renda fixa, acredita-se que o investimento e a procura por CRIs, FDICs e FIPs13 será ainda 

maior do que o visto em 2006. 

A tendência a longo prazo será de um desenvolvimento mais refinado do mercado de capitais 

brasileiro, onde os investidores não só buscam uma remuneração na  alocação de seu capital em 

renda fixa, mas em instrumentos financeiros mais “desenvolvidos”em que o retorno de capital 

seja maior ao oferecido pela renda fixa.  A confiança do investidor no mercado de capitais 

brasileiro também contribui para um maior aporte de capital inclusive o estrangeiro.  Após a 

crise que começou em meados de 2008, o Brasil tem se provado um mercado “seguro” e de 

rápida recuperação, basicamente respaldado pela eficiência do controle bancário e financeiro do 

país e de uma vasta experiência de gestores e administradores em mitigar risco e enfrentar 

turbulências no mercado doméstico.   

                                                      
13 FIPs – Fundos de Investimento em Participações.  
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4.  Securitização de ativos imobiliários no México: 

4.1  Introdução 

O México é a segunda economia mais importante da América Latina.  Junto com o 

Brasil, eles se tornam os países com mais operações de securitização da região.  Assim que 

começaram as operações de securitização na América Latina no final dos anos 90, o Chile 

prometia ser o maior emissor de tais operações pois foi o primeiro país a reformular  suas leis e 

estruturas permintindo o desenvolvimento desse mercado de securitização.  No entanto,  a partir 

de  2003, o Brasil e o México,por conta da reestruturação de suas leis e expansão de seus 

mercados, tornaram-se os maiores emissores de títulos securitizados da região. Em 2006, a 

emissão desses títulos chegaram a $5.3bilhões e $6.5 bilhões respectivamente representando ¾ 

de todas as emissões da região. (Fitch Ratings, 2007).  É impossível ignorar essa participação 

expressiva do Brasil e México no mercado de securitização da América Latina.  

As transações de securitização na América Latina expandiram rapidamente desde 2003.  Em 

2002 o montante de títulos emitidos era em torno de US$6 bilhões.  Em 2006, essas emissões 

foram em torno de US$20 bilhões.( Gyntelberg, 2007)   

A securitização de ativos na América Latina pode ser dividida em três estágios: 

• Até final dos anos 90 – quase todas as emissões eram denominadas em moeda 

estrangeira e eram “cross border”.  Tinham a função de hedge dívidas contraídas em 

moeda estrangeira.  Eram em sua grande maioria emissão de títulos cujo os 

originadores eram empresas de grande porte, com crédito estabelecido e bem 

conhecidas em seus mercados domésticos. 
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• Início do ano de 2001 – Com a crise da Argentina em 2001 e sua quase falência da 

economia e a incerteza da eleição presidencial do Brasil em 2002.  Securitização de 

fluxo de caixa caiu drasticamente nesses mercados, enquanto no Chile e Colombia 

esse mercado de emissão de títulos lastreados estava expandindo devido a introdução 

de nova legislação favorecendo as MBS (mortgage backed securities)  ou hipotecas 

securitizadas. 

• Início em 2003 – Com a estabilização dos mercados brasileiros e argentinos e a inclusão 

de originadores de segunda linha (empresas cujo o rating para empréstimos ou 

emissão de títulos não era AAA).  Estes originadores, que não tinham acesso ao 

mercado internacional para buscar empréstimos ou captar recursos, procuravam na 

emissão de títulos lastreados a captação de recursos mais baratos em seus próprios 

mercados via securitização de títulos imobiliários, veículos, e crédito consignado. 

Brasil e Mexico foram em grande parte responsáveis pela expansão do mercado de securitização 

na América Latina.   

O México tem um cenário econômico muito similar ao brasileiro.  A instabilidade política, 

períodos de hiperinflação, juros altos, grande déficit de unidades habitacionais e risco de calote 

da dívida externa também foram preocupações mexicanas na década de 80.  A securitização de 

ativos no México está tendo um caminho muito similar ao da securitização no Brasil.     

Muitas das barreiras para o desenvolvimento da securitização de ativos no México já foram 

identificadas e estão em processo de reavaliação para que esse mercado atinja seu potencial.   
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I. Dificuldade de padronização de contratos e estruturas na originação dos créditos 

imobiliários.   

• Devido a concentração nesse setor da economia, a adoção desses novos contratos 

e estruturas padronizados pelos líderes do setor, já bastaria para todo o 

mercado seguir. 

II.  Volume insuficiente de recebíveis originados dentro do novo sistema, devido a seu 

pouco tempo de existência; 

• Há uma resistência do próprio governo em adotar novas regras para o 

empréstimo imobiliário, assim dificultando a aceitação do mercado 

consumidor.   

III.  Falta de um mercado secundário líquido para a fomentação do mercado de 

securitização. 

• O México teve o risco país elevado a “nivel de investimento.”  O que 

possivelmente significa uma maior atração de capital estrangeiro para esse 

país.   

IV.  Falta de demanda no mercado de capitais de investimentos de longo prazo 

• Com o grau de investimento elevado e uma economia mais sólida, investidores 

locais não teriam medo de um rápido aumento no juros e da hiperinflação e 

estariam mais dispostos  a investir a longo prazo. 

Recentemente, foram muitas as reformas na estrutura e legislação da concessão do crédito 

imobiliário no México, tais como a criação de SPV ou SPE – sociedades de prósito específico ou 

Sofoles, como são chamadas no México; a alteração no procedimento à recuperação do imóvel 
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em caso de inadimplência, custos menores e prazos mais curtos; a criação de um índice para ser 

utilizado em empréstimos por todo o setor bancário – espelhado na inflação. 

4.2   O sistema financeiro mexicano e o financiamento à habitação: 

O sistema financeiro mexicano é um sistema muito pouco competitivo onde  poucas são as 

instituições financeiras capazes de conceder crédito, assim tornando a infraestrutura do sistema 

de crédito a uma das maiores barreira para o desenvolvimento do mercado de securitização.   

O sistema mexicano de concessão ao crédito é extremamente complexo e de difícil compreensão.  

As taxas de juros de empréstimos hipotecários são altas, de curta duração (comparado com as 

hipotecas americanas) e com o percentual emprestado baixo em relação ao da propriedade 

adquirida (baixo loan to value).   

Num mercado de capitais altamente desenvolvido e integrado com o sistema financeiro global, as 

taxas reais de empréstimo habitacionais seriam constantes no país inteiro, ou seja, não haveria 

diferença de taxa baseada na região do país, e seriam ajustadas de acordo com o perfil de risco 

do tomador.  No entanto, no México, isso não acontece.  Os juros de empréstimos habitacionais, 

entre 1989 e 1993 a média dos juros era de 16.5% enquanto nos Estados Unidos a média era de 

6%.(Barry, Canstaneda, Lipscomb, 1996) e as taxas de juros cobradas em empréstimos de casas 

vizinhas podia variar em até 4%.  Para resolver o problema de escassez de recursos, e aumentar o 

fluxo de capital é necessário “empacotar” essas hipotecas em um portfolio securitizado.  Esses 

tendem a reduzir os riscos e vender títulos no mercado de capitais.   

Com o objetivo de expandir o número de unidades habitacionais e seus empréstimos em 100% e 

reduzir o juros praticados em tais empréstimos, o governo no ex-presidente Salinas privatizou e 

desregulou bancos, modificou os sistema de fundos de pensão nacional (aqueles envolvidos em 
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empréstimo a habitação) cortou custos e iniciou reforma agrária.   Salinas acreditava que para 

aumentar o número de empréstimos hipotecários o governo precisava estabelecer um mercado 

secundário de securitização de ativos imobiliários.  Com isso há uma integração do mercado 

nacional de hipotécas com o mercado de capitais mundial – vendendo títulos securitizados de 

hipotecas usando como atrativo de capital os juros que são altos (já praticados no México).  Esse 

processo resultaria em expansão de recursos para financiar hipotecas assim como a competição 

por esses impréstimos do ponto de vista das instituições financeiras, fazendo assim com que os 

empréstimos ficassem “mais baratos” para os tomadores. 

Entre as políticas governamentais mexicanas estava a regulamentação de instituições financeiras. 

Em 1982 com a crise e a inadimplência da dívida externa mexicana, todos os bancos mexicanos 

foram estatizados.  Após a nacionalização dos bancos o governo exigia que 70% dos ativos 

fossem alocados em títulos do governo (Shreeve, 1992).  De 50 bancos estatizados, apenas 18  

bancos sobreviveram ao processo de consolidação.  Em 1991, foi iniciado o processo de 

privatização desses 18 bancos.  Em 1988,  algumas restrições impostas pelo governo foram 

removidas incluindo a imposição da alocação de recursos dessas instituições.   

Em 1992, o financiamento imobiliário expandiu e atingiu o volume de US$9.3 bilhões dos quais 

70.5% desse valor foram concedido por bancos comerciais.     

Um aspecto curioso no mercado de financiamento imobiliário mexicano e assim como no 

Brasil, é a concentração de bancos que concedem tais empréstimos.  Dois bancos mexicanos 

concentram cerca de 65% do empréstimos imobiliarios, Banamex e Bancomer e apenas quatro 

bancos concedem 80% desses financiamentos.  Essa falta de competição não pressiona as 

instituições financeiras a serem mais eficientes, a reduzirem custos operacionais e diminuirem o 
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spread bancário.  O governo mexicano tem como no Brasil  (FGTS) um sistema de contribuição 

de aposentadoria onde o empregador deve depositar 5% do salário do empregado no fundo de 

pensão (u tilizado para financiar empréstimos habitacionais). 

 

 

4.3. A estrutura institucional e infraestrutura do mercado habitacional mexicano: 

O sistema financeiro habitacional mexicano engloba uma combinação de programas sociais, 

fundos de pensão e empréstimos de instituições financeiras o que é um reflexo da instabilidade 

econômica mexicana, seguida pela relativa estabilidade atual.  Os parametros usados em 

empréstimos concedidos no México são muito diferente dos parametros usados em mercados 

mais desenvolvidos.  Para começar, os empréstimos têm base na inflação com dois dígitos, ou 

seja, acima de 10%, com taxas de juros flutuantes e um histórico de “renda real reduzida”.   
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Uma grande barreira no mercado de hipotecas mexicanas é que em um ambinte econômico de 

alta inflação, o pagamento inicial necessário para que haja uma amortização do empréstimo 

viável é muito grande e quase sempre excede o que o tomador ou mutuário é capaz de pagar.  

Então para solucionar esse problema, foi criado um sistema de duplo juros, fazendo possível uma 

entrada que o tomador pudesse pagar e prestações reajustadas pela inflação criando tabelas de 

níveis de pagamento em termos reais.   Em suma, o principal do empréstimo erá crescer em 

termos reais caso o montante do pagamento não cubra a taxa de juros real multiplicada pelo 

saldo do empréstimo.  Caso contrário, o saldo do empréstimo será amortizado e a quitação da 

dívida é possível.  Como no Brasil, no período em que o SFH regia todo o sistema de 

empréstimo habitacional, houve um periodo de hiperinflação onde os salários não eram ajustados 

de acordo com a inflação e o poder de compra do trabalhador era comprometido assim havendo 

um descompasso entre o ajuste das prestações (baseados na inflação) e dos salários.  Nesse 

período muitos tomadores ficaram inadimplentes. 

Existe uma série de barreiras inerentes no processo de empréstimos imobiliários no México que 

atrasam uma solução sustentável para o déficit de habitação e atrapalham o  desenvolvimento da  

securitização imobiliária neste país.   

Um item essencial para o desenvolvimento de qualquer mercado é a transparência que permite a 

confiança do investidor no mercado de capitais.  Não existe uma  agência ou banco de dados 

onde credores possam relatar o comportamento dos tomadores de crédito.  O banco de dados 

mais desenvolvido no México que relata tal comportamento é o de cartão de créditos, que não é 

aberto.  Com isso a instituição financeira interessada em emprestar recursos para a compra de um 

imóvel não tem como avaliar o perfil do tomador de crédito – seu histórico ou quanto endividado 

e comprometido seu patrimônio e salário estão.   O custo para obter essas informações é alto e 
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envolve até a contratação de “detetives particulares” para juntar essas informações para cada 

caso individual. (Barry, Castaneda, Lipscomb, 1997) 

Outro fator importante é que mais de 50% da população empregada trabalha no setor informal da 

economia, dificultando ainda mais a verificação de salário e análise realista do tomador de 

recursos.  

Outro aspecto relevante no México é a transferência de título de propriedade e o notário público.  

Títulos de propriedade no México são usados para garantir dívidas. Assim como nos Estados 

Unidos e Brasil, os títulos de propriedade servem para garantir o pagamento das dívidas, caso o 

tomador não cumpra com os pagamentos o banco ou instituição financeira credora exerce sobre a 

propriedade o  direito de venda para que o contrato de financiamento seja cumprido.  Essa 

“segurança” de exercer sobre a propriedade direito de venda caso haja inadimplência se chama 

alienação (lien).  Para garantir o empréstimo, o credor deve entrar com o processo de alienação, 

embargando a compra e venda da propriedade já que esta está sendo usada para garantir um 

empréstimo.  Quem faz a pesquisa se há ou não a alienação em uma propriedade é o notário 

público, ele também é quem aprova ou não a petição de um “lien”.  Caso o empréstimo seja 

vendido ou transferido para outra entidade financeira, a transferência do “lien” pode demorar de 

três a seis meses.  O tomador deve ser informado da transferência de propriedade do empréstimo.  

O notário público no México exerce uma série de funções importantes tais como a pesquisa e 

transferência de títulos, registro de títulos de propriedades e até advogado.  No México a 

competição entre notários público não existe uma vez que todos eles pertencem a mesma 

associação.  Sem competição o preço cobrado pelos serviços é altíssimo e a qualidade do serviço 

prestado é baixa, o que dificulta ainda mais o processo de retomada do ativo em caso de 
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inadimplência.  no Mexico a existência de alienação fiduciário, como no Brasil ainda é muito 

recente.   

O processo de retomada da propriedade (“foreclosure”) também sofreu alterações.  Até 2003, o 

processo de retomada de propriedade era extremamente caro e longo.  O empréstimo só era 

considerado inadimplente com quatro prestações atrasadas.  Quando isso acontece era instaurado 

o início do processo de retomada da propriedade.  Normalmente o processo só era efetivamente 

aberto com cinco meses do tomador ser constatado inadimplente, ou seja nove prestações 

(meses) depois do não pagamento da primeira prestação.  Após esses nove meses, passam-se 

mais doze ou vinte quatro meses até que o juíz determine a execução do processo de foreclosure 

e a saída do morador (tomador) do imóvel.  Como o processo é longo, até dois anos, os custos 

com advogados e taxas legais, como uso de notários públicos, são altíssimos.  Outro fator 

importante no processo de retomada da propriedade é que o tomador de crédito não é 

responsável caso no leilão a propriedade seja vendida por menos do que ele devia.  Ou seja, caso 

o imóvel seja arrematado em leilão por um preço inferior ao devido o credor absorve o prejuízo, 

aumentando ainda mais a punição e os custos para o credor. 

Esses fatores contribuem diretamente para os altos custos de empréstimos imobiliários.  Os 

credores, incapazes de verificar históricos de crédito de individuos, tendo que no caso de 

inadimplência arcar com custos altíssimos e um processo longo, tendem a cobrar juros acima do 

que seriam os juros praticados num mercado desenvolvido como o americano.   

No México existem fortes razões para a quitação dos empréstimos imobiliários antes do tempo 

de maturação, entre as principais estão os juros altos.  Os juros em empréstimos habitacionais 

muitas vezes são maiores dos que os praticados para outros fins.  Portanto se há a possibilidade 
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do tomador de conseguir empréstimo com juros menores, ele o faz, quitando assim suas 

obrigações com o financiamento imobiliário, gerando assim um risco de pré-pagamento maior. 

Portanto, a criação de agências de verificação de crédito especializadas em relatar o histórico de 

crédito de um indivíduo é essencial para o desenvolvimento sustentável do mercado de 

financiamento habitacional e para a securitização deste segmento.  Ao contrário as instituições 

financeiras têm pouco ou nenhum incentivo em desenvolver tais sistemas de informações uma 

vez que estes são custosos e os bancos já cobram uma “sobretaxa” (juros altos) por não ter essas 

informações disponíveis.     

As barreiras e restrições governamentais são muitas, e afetam diretamente o desenvolvimento do 

mercado de hipotecas e consequentemente a securitização destas.  No entanto, o aporte de capital 

estrangeiro cresceu drasticamente nos últimos anos, comecando pelo periodo de 

desenvolvimento das Maquiladoras na fronteira do México com os Estados Unidos.  Esse aporte 

de capital pode gerar uma valorização do peso frente ao dólar (principalmente) o que atrairia 

bancos estrangeiros a atuarem no setor de empréstimo imobiliário no país, o que exigiria uma 

nova regulamentação governamental permitindo bancos estrangeiros a atuarem no mercado 

mexicano de hipotecas.   

 

4.4    Específicos da securitização de ativos imobiliários no México: 

A securitização de ativos imobiliários no México é de interesse tanto do governo quanto do setor 

privado.  Várias medidas, já citadas no início desse capítulo foram tomadas para que haja o 

desenvolvimento desse mercado.  A securitização de ativos aumenta o fluxo de capital no setor 

de hipotecas e diminui o risco dos investidores ao diversificarem o investimento e o risco de pré-



53 
 

pagamento.  A tabela abaixo ilustra o desenvolvimento do mercado de securitização de ativos 

imobiliários no México de 2003 a junho de 2009. 

 

No entanto, é necessário a criação de agêcias que relatem e consolidem o histórico de crédito do 

tomador e que os contratos e análises de concessão de crédito sejam uniformes independente da 

instituição financeira credora.  Talvez essa uniformização do sistema poderia ser imposta pelo 

governo ou poderia surgir de um ou dos dois maiores bancos originadores de empréstimo 

imobiliário e facilmente seriam absorvidas pelo mercado uma vez que estes concedem cerca de 

65% de todo o empréstimo habitacional.   
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A introdução de companhias de seguros capazes e dispostas a assegurar as transações de 

securitização devem servir para aumentar  a qualidade dos empréstimos imobiliários concedidos.  

Há também outras formas de melhorar a qualidade dos ativos, já discutidas em capítulos tais 

como a sobre-garantia, tranches sêniors e subordinadas e outras.  

Outro aspecto relevante é a necessidade da instauração de uma legislação e processo jurídico 

onde a retomada da propriedade em caso de inadimplência do tomador seja mais eficiente, mais 

rápida e menos custosa assim como a alienação fiduciária no Brasil.  Em 2003 esse mecanismo 

foi instaurado no México aumentando sem dúvidas o número de operações securitização nesse 

país. 

O governo mexicano tomou a iniciativa de dar incentivos fiscais como o fim da taxação sobre 

juros pagos em impréstimos habitacionais e no swap entre transações do mesmo tipo 

(securitização).   

O sistema de crédito habitacional no México é complexo e altamente subsidiado e restrito pelo 

governo, o que dificulta a competição e principalmente a oferta de crédito no entanto reformas já 

foram feita e estão sendo implementadas para que o segmento de securitização se desenvolva e 

haja um aumento na oferta de crédito habitacional. 
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4.4.1 Instrumentos de securitização de ativos imobiliários no México 

Em 2006, 675.041 créditos imobiliários residenciais foram concedidos no México. (Sociedad 

Hipotecaria Federal, 2006).  A principal fonte de recursos ao mercado de crédito imobiliário 

residencial vem de fundos de contribuição – INFONAVIT14 e FOVISSSTE15, assim como o FGTS 

no Brasil, esses fundos são responsáveis por 75% dos créditos imobiliários.  A segunda principal 

fonte de financiamento são as SHF (Sociedad Hipotecaria Federal) com créditos oferecidos 

através das Sofoles – correspondentes as companhias securitizadoras ou SPEs (Sociedade de 

Propósito Específico).  Atualmente, as Sofoles são responsáveis pela grande maioria das 

                                                      
14 INFONAVIT – Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
 
15 FOVISSSTE – Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 
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emissões com lastro em hipotecas entre os intermediários. 

O INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, foi criado 

em 1972 pelo governo federal mexicano com o objetivo de facilitar a aquisição da casa própria 

pelos trabalhadores do setor privado.  O INFONAVIT é um fundo onde quinzenalmente é feito 

uma contribuição pelo seu empregador no valor equivalente a 5% do salário do trabalhador, há 

também uma contribuição de 25% por parte do trabalhador descontado diretamente da folha de 

pagamento, que é revertido ao trabalhador como crédito para a aquisição do imóvel.  Em 2006, o 

INFONAVIT foi responsável por 60% das originações de créditos imobiliários residenciais no 

México com mais de 450.000 créditos.  (Conavi, 2006).  Em 2006 o INFONAVIT emitiu sua 

primeira operação de securitização de créditos imobiliários com o objetivo de captar recursos 

adicionais diretamente do mercado de capitais.  

O INFONAVIT se trata de um instituto com adminsitração do Estado, iniciativa privada e 

trabalhadores, o que permite um equilíbrio maior de suas políticas de longo prazo, independente 

da vontade única do governo e influências partidarias. 

O FOVISSSTE, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridade y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, também criado em 1972 com o objetivo similar ao do INFONAVIT, 

mas com foco nos trabalhadores do setor público.  Curiosamente, em 2006, o FOVISSSTE 

originou um volume de créditos bem menor do que  o seu correspondente com foco no setor 

privado.  Os créditos do FOVISSSTE são aprovados através de um sistema de loteria aplicado 

aos trabalhadores públicos de renda bruta entre dois e sete salários mínimos.  Os pagamentos do 

créditos são feitos através de deduções diretas do salário com o valor máximo de 25% da renda 

bruta. 
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A Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, foi criada em 1963 com o objetivo de oferecer 

financiamento para a aquisição de imóveis residenciais de baixa renda e classe média.  Em 2001, 

foi dado ao SHF outros objetivos tais como o desenvolvimento dos mercados primários e 

secundários de crédito imobiliário, espelhando-se assim no Fannie Mae16 nos Estados Unidos.  

A SHF origina créditos através das Sofoles (equivalente as companhias de propósito específico 

no Brasil), além de oferecer garantias e operações de swap ao mercado de financiamento 

imobiliário.  A SHF por ser uma agência governamental tem a garantia do governo federal 

mexicano nas suas emissões.  Seus recursos são captados no mercado de capitais assim como no 

Banco Mundial e recursos públicos.  A SHF tem como seus tomadores de crédito trabalhadores 

com renda mensal bruta entre dois e vinte e seis salários mínimos e capacidade financeira 

máxima de US$4.5 bilhões. Essa agência foi a grande responsável pelo desenvolvimento o 

mercado das Sofoles no México.  A partir de 2009, a SHF não mais irá ser fonte de recursos 

financeiros às Sofoles e terá como objetivo principal oferecer garantias para a originação de 

créditos imobiliários, além de fomentar o mercada secundário provendo liquidez em operações 

de securitização de créditos imobiliários. (JP Morgan,  2006)  Em 2005,  a SHF passou a oferecer 

o mortgage insurance, que garante até 25% de perda na recuperação de um crédito imobiliário, 

importante para o mercado de securitização de ativos imobiliários.  (Skelton, 2006).  

Sofoles: 

As Sofoles são sociedades financeiras equivalentes à companhias hipotecárias no Brasil.  Seus 

recursos são capital próprio, linhas de crédito oferecidas pela SHF e operação de dívida junto ao 

mercado de capitais.  

                                                      
16 Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) – agência Americana de capital 

privado com participação do governo americano que tem como objetivo dar liquidez ao mercado 
secundário de créditos imobiliários residenciais nos Estados Unidos. 
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As Sofoles possuem linhas de crédito com a SHF  para a originação de crédito imobiliário.  Em 

2006, a carteira de crédito total das Sofoles era aproximadamente de US$5,2 bilhões. (SHF, 

2009).  As Sofoles têm um processo de administração de crédito e cobrança muito eficiente, 

principalmente com trabalhadores do setor informal, o que permitiu às Sofoles a emissão de um 

volume muito superior de créditos do que os bancos comerciais, que atendem somente a 

trabalhadores da economia formal.  As Sofoles também são responsáveis por um grande volume 

de operações de securitizaçãode créditos imobiliários no México.  

 Em 2000, uma nova lei de falências foi introduzida  facilitando os processos de cobrança e 

recuperação de créditos.  Em 2003 outras reformas introduziram o conceito equivalente a 

alienação fiduciária no Brasil, onde a retomada de  bens móveis e imóveis por credores torna-se 

mais fácil, rápida e menos custosa.  Essas reformas, entre outras, criaram um ambiente favorável 

a securitização de ativos imobiliários e concessão de crédito, incentivando instituições privadas a 

participarem desse mercado (assim como no Brasil). 

4.4.2 BORHIS: 

Com o objetivo de desenvolver o mercado secundário  de créditos imobiliários residenciais, a 

SHF em seu papel regulador, criou o BORHIS (Bonos Respaldados por Hipotecas) equivalentes 

ao CRI no Brasil (Certificado de Recebíveis Imobiliários) com o objetivo de estabelecer um 

processo de padronização desse mercado para incentivar o interesse de investidores nesse país. 

A primeira operação de securitização de créditos imobiliários residenciais no México foi em 

2003 no valor de $10,000 milhões de pesos mexicanos17.  Desde então, o mercado tem crescido 

                                                      
17 Cotação USD – MX Peso =  1 x13.21 (23 de julho de 2009). 
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com o aumento de investidores e participantes.  Em 2008, esse valor chegou a ser $165,000 

milhões de pesos mexicanos 

 

 

                                                                                                      Fonte: SHF, 2009 

As operações de securitização emitidas pelo INFONAVIT, citadas anteriormente, totalizaram em 

2008 o valor de US$1,4 bilhão e são classificadas como CEDEVIS (Certificados de vivienda 

INFONAVIT) e são substancialmente diferentes dos emitidos pelo SHF. A maior parte das 

operações de securitização possui uma classe – sênior – e classificação de risco AAA local.  O 

mercado de securitização mexicano tem em grande parte se espelhado no mercado de 

securitização americano com relação a precificação, informação aos investidores, estruturas e 

análise das agências classificadoras de risco com o objetivo de atrair investidores estrangeiros ao 

mercado local.   
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As operações de securitização são lastreadas em carteiras de crédito imobiliário indexados em 

UDIs18com prazo máximo de 30 anos (dependendo do fator de  pré-pagamentos).   

Assim como no Brasil, há diversas estruturas de reforço de crédito como seguro de perdas na 

recuperação de crédito (mortgage insurances – fornecidos pela SHF)e o seguro de pagamento de 

títulos – bond insurance, oferecido pela SHF e também por companhias privadas dos Estados 

Unidos.   

Os participantes das operações de securitização são os mesmos que no Brasil: originadores, 

intermendiários e investidores. 

Os investidores dessas operações de securitização no México são na maior parte mexicanos – 

fundos de pensões, fundos de investimentos e seguradoras.  Estrangeiros atuantes nesse mercado, 

apenas fundos de hedge – visando alto retorno em mercados de risco.   

Acredita-se que apartir deste ano de 2009, as operações de securitização se tornem o principal 

meio de captação de recursos para o financiamento de crédito imobiliário uma vez que a SHF 

terá seus objetivo alterado não mais fornecendo esses créditos diretamente.  Com o objetivo de 

fomentar o mercado de securitzação no México a SHF, tem exercido o papel de formador de 

mercado, oferencendo diversos níveis de subscrição, e atuando diretamente para a liquidez nas 

operações.    

4.5 .Potenciais e Limitações 

No início do capítulo ilustramos o ambiente  econômico onde as instituições financeiras e suas 

ferramentas se desenvolveram.  Não há  dúvidas que a instabilidade econômica, principalmente  
                                                      
18 UDI – Unidad de Inversion – Moeda publicada diariamente pelo Banco de Mexico que 

reflete a variação do indice nacional de preços ao consumidor na quinzena anterior (Banco de 
México, 2007) 
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dos anos 80 foi responsável por medidas paternalistas  aumentando o papel do governo e 

diminuindo e deteriorando o setor privado financeiro mexicano. No entanto, nos últimos anos, o 

governo mexicano tem buscado assim como o brasileiro, estruturar seus sistemas financeiros de 

forma que a securitização de ativos imobiliários se torne a principal fonte de recurso para o 

financiamento imobiliário, tirando assim do governo federal o papel de principal provedor de 

recursos dando ao mercado de capitais a chance de se desenvolver em um ambiente mais 

competitivo e produtivo assim como nos Estados Unidos.  Assim como o governo brasileiro, o 

mexicano, criou estruturas para possibilitar a expansão do mercado de securitização introduzindo 

a alienação fiduciária, mudando a lei de falência, criando o BORHIS, fundo específico para as 

operações de securitização com o objetivo de gradualmente tranferir das mãos do estado para o 

mercado de capitais a captação de recursos necessária para lidar com o déficit de financiamento à 

habitação. 

Por todas essas medidas tomadas pelo governo mexicano, acredita-se que haverá um grande 

aumento no volume de emissões no mercado de securitização mexicano. Esse é um nicho que 

ainda não foi totalmente desenvolvido, pelo contrário ainda está em sua infância, tendo assim 

grande espaço para sua expansão.   

 

 

 

 

 



62 
 

 

                       5. Conclusão 

Este trabalho apresentou modelos de securitização de ativos imobiliários no Brasil e no México, 

discutiu seus mecanismos e estruturas e relevância para o desenvolvimento de um mercado 

secundário em ambos os países.   

Foi constatado tanto no Brasil como no México que o governo tem participação crucial no 

desenvolvimento destes mercados, regulando e provendo estruturas que permitam a 

padronização e transparência dessas operações.  Foi também comprovado que a iniciativa  

privada tem um papel essencial para a sustentabilidade do mercado de securitização de ativos 

imobiliários e a fomentação de operações futuras.   

As operações de securitização provaram-se eficientes como fonte alternativa de captação de 

recursos antes somente concedidas por repasses governamentais ou empréstimos junto às 

instituições financeiras.  Tanto no México como no Brasil, os altíssimos juros são uma barreira 

para pequenas e médias empresas a conseguirem captar recursos e a securitização é uma 

excelente alternativa.  

Foi constatado que alguns fatores são necessários para o desenvolvimento sustentável do 

mercado de securitização no Brasil e no México.  Devido ás suas semelhanças econômicas e seus 

modelos de securitização espelhados no americano, esses fatores têm em comum: 

A estabilidade macroeconômica, o controle da inflação e juros é essencial para o 

desenvolvimento de um mercado de securitização e contratos de longo prazo.  Juros reais mais 

baixos, torna-se atrativo outros investimentos que não a renda fixa. A inflação sob  controle 
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permite que o cenário em que um originador emite títulos de securitização, seja o mesmo durante 

o período do contrato. 

Um ambiente regulatório transparente e padronizado é necessário.  Contratos 

padronizados garantem uma comparação real entre operações e a transparência e confiança são 

ingredientes primordiais  em qualquer mercado de capitais.  Os aspectos legais de 

regulamentação das operações de securitização assim como a alienação fiduciária, as companhias 

de próposito específico (SPV/SPE) – companhias securitizadoras no Brasil e as Sofoles no 

México e os CRIs e FIDCs no Brasil e BORHIS no México além das garantias adicionais 

(sobrecolaterização, seguros entre outros) são pontos fundamentais para o fortalecimento do 

mercado de securitização e a expansão da demanda desses títulos – aumento de investidores 

interessados nesses títulos.  O desenvolvimento de diversas técnicas e modelos de securitização 

permite formatar estruturas built-to-suit, ou seja, de acordo com os vários perfis presentes no 

mercado investidor.  Esta ferramenta  e uma relação risco remuneração positiva e atrativa faz 

com que a base de investidores interessados nessas operações de securitização seja ainda maior.     

É evidente o sucesso das operações de securitização tanto no Brasil como no México.  O 

aumento exponencial das operações e a queda da taxa de juros real assim como o controle da 

inflação e incentivos fiscais e a presença de agências de rating que avaliam esses títulos fazem 

com que a securitização seja um investimento atrativo.  

É possível criar um mercado de securitização de créditos imobiliários que seja economicamente 

viável, permitindo que as operações de financiamento imobiliário não seja somente provida pelo 

capital público mas também pelo privado, e que estas venham a remunerar tanto os investidores 

como os próprios riscos inerentes às operações.  
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Tanto o Brasil como o México já possuem condições macroeconômicas e regulamentação das 

operações de securitização em seus mercados de capitais e as melhorias econômicas como a 

baixa de juros reias só vão contribuir para a fomentação deste mercado. 

Há algumas diferenças nos mercados brasileiros e mexicanos que apontam para um 

desenvolvimento do mercado de securitização no Brasil mais rápido do que no México.  O Brasil 

possui controles financeiros mais eficientes e um mercado de capital mais desenvolvido que no 

México, dando assim mais segurança e confiança aos investidores.   

Outro fator relevante é o refinamento dos investidores brasileiros em relação aos investidores 

mexicanos.  Investidores brasileiros ou estrangeiros que investem no mercado brasileiro são mais 

aptos a investirem em  instrumentos inovadores fazendo com que operações de securitização 

sejam mais procuradas que no México.  

Por último, o Brasil detém maior  independência econômica que o México. A grande limitação 

do mercado de securitização no México está em sua dependência econômica nos Estados Unidos 

e a resistência de investidores a “acreditarem” em novos instrumentos financeiros.  Entre tratados 

econômicos e regiões de investimento americano como a região das Maquiladoras, o México 

encontra-se em uma posição econômica vulnerável no “pós-crise”.  Os Estados Unidos estão 

demorando a sair da crise e junto com ele está levando países que dependem de seu capital e 

investimento a reagir aos impactos da crise.  Hoje a reação da economia mexicana está 

condicionada a uma reação americana, impedindo que o desenvolvimento no mercado de 

securitização mexicano ocorra.  O investimento tanto estrangeiro como doméstico no México 

estão operando em níveis muito baixos. 
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Já o Brasil reagiu a crise com muito mais eficiência.  O Brasil hoje, é a grande potência da 

América Latina, tem seu setor financeiro bem regulado e eficiente.  O Brasil, apesar de participar 

de um mundo interdependente, tem sua indústria e economia doméstica bem desenvolvida o que 

favoreceu o Brasil a reagir a crise financeira de 2008 com dinamismo.  O desenvolvimento da 

economia brasileira não está condicionado ao desenvolvimento ou reação direta de nenhuma 

outra economia. Essa independência econômica e um  bom controle financeiro por parte do 

Banco Central e do Conselho Monetário Nacional permitiram que o Brasil tivesse um dinamismo 

quase que incomparável em resposta a crise de 2008, fazendo com que hoje, o Brasil seja destino 

de aporte de capital estrangeiro e esteja entre os primeiros em valorização de seu índice 

financeiro – o BOVESPA.  A emissão de operações de securitização teve uma pausa na primeira 

metade de 2008, no entanto, tem mostrado força e promete grandes emissões para a segunda 

metade do ano de 2009.    

O mercado de securitização de ativos no Brasil, com grande contribuição do governo em prover 

legislações específicas e um mercado de capitais capaz de uma recuperação dinâmica e 

investidores ávidos por instrumentos financeiros mais refinados, promete um crescimento 

exponencial para os próximos anos. 

O Brasil conseguiu em menos tempo e com maior eficiência se adaptar as novas regras 

introduzidas no mercado de capitais.  Com um mercado de capitais mais desenvolvido do que o 

mexicano, as operações de securitização no Brasil já são não só mais procuradas do que no 

México como também têm estruturas mais avançadas.  
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