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RESUMO 

A variável-chave do setor imobiliário, de maneira geral e particularmente do segmento habitacional 
é a política de financiamento, que deve contar com um fluxo de recursos relativamente estável e garantir 
empréstimos de longo prazo. O setor irnobiário precisa ampliar a sua capacidade de captação de 
poupanças, oferecendo mecanismos de atração de recursos competitivos em relação aos demais ativos 
financeiros, dotados de proteção contra as flutuações econômicas, notadamente das taxas de inflação 
e de juros, já que o financiamento imobiliário é um mercado de crédito especial de longo prazo. 

No Brasil, o modelo do SFH concebido nos anos 60, encontra-se em fase de colapso. As suas 
premissas e as suas bases operacionais foram superadas, os seus mecanismos de financiamento 
comprometidos pela prática populista de subreajustamento das prestações, que gerou o descasamento 
de ativos e passivos e as suas fontes de recursos estão em fase de exaustão. A crise do SFH e a interrupção 
dos mecanismos de financiamento praticamente estagnaram o setor de construção de habitações, 
sobretudo para as camadas de menor renda. O déficit habitacional brasileiro que se acumula, mais de 
12 milhões de moradias, constitui-se em um dos principais problemas sociais da atualidade, incluindo
se como objeto obrigatório de qualquer formulação de política econômica. 

Em virtude do esgotamento do modelo do SFH, é fundamental a reordenação do modelo de 
financiamento imobiliário. Deve-se separar o sistema em dois segmentos: o segmento de habitação 
popular e o segmento de mercado, cabendo ao setor público concentrar-se no primeiro segmento e a 
iniciativa privada no segundo. 

O segmento popular, representado pelas fanu1ias com renda mensal de até três salários mínimos, 
contaria com a atuação exclusiva do SFH, que se voltaria estritamente aos objetivos sociais. Tal 
segmento receberia atenção especial, pois representa o foco de concentração dos problemas habitacionais 
e mais da metade do déficit total de moradias. O financiamento da habitação popular deve ser subsidiado 
através de dotações orçamentárias específicas, muitas a fundo perdido. 

O segmento de mercado, que inclui as habitações das fanu1ias de maior renda e os imóveis 
comerciais e industriais, não contaria com nenhum tipo de intervenção governamental, devendo 
encontrar os seus próprios mecanismos de captação de recursos. Tal segmento seria atendido pelo 
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) que buscará no mercado, de acordo com princípios de racionalidade 
econômica, novas fontes de recursos ao financiamento imobiliário, integrando as operações do setor 
aos mercados financeiro e de capitais. 
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INTRODUÇÃO 

O processo acelerado e descoordenado de urbanização caracterizado pela concentração 

populacional em algumas poucas cidades, contribuiu para transformar o déficit habitacional em um dos 

maiores problemas brasileiros, constituindo-se a sua solução em um dos grandes desafios para a política 

econômica. Agravou o problema a impossibilidade de gerar a infraestrutura urbana requerida pela 

expansão populacional nas principais cidades brasileiras e falta de equipamentos comunitários 

fundamentais (hospitais, postos de saúde, escolas, creches, etc.). 

O descompasso entre a oferta e a demanda habitacional tornou-se um problema agudo desde a 

década de 40, e a partir daí não parou de crescer. Pressionado por um déficit habitacional estimado em 

8 milhões de unidades, o Governo em 1964 lança um ambicioso Plano Nacional de Habitação, com o 

objetivo de eliminar em dez anos o déficit de moradias, principalmente na faixa da população de menor 

renda. Implantou-se então o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) para viabilizar o desenvolvimento 

do setor habitacional, garantindo a captação de recursos para manter o fluxo de investimentos e 

assegurar os empréstimos de longo prazo. 

O SFH foi criado para estabelecer um mercado financeiro para o setor habitacional, tendo como 

suporte o mecanismo da correção monetária e o sistema de crédito imobiliário. A correção monetária 

é fundamental para garantir a estabilidade dos recursos de longo prazo frente à elevação das taxas 

inflacionárias, permitindo a manutenção do valor real dos futuros retornos dos financiamentos 

concedidos. Os recursos para o sistema seriam captados através de poupanças internas (compulsórias 

ou voluntárias), evitando-se assim a necessidade de dotações orçamentárias do Governo. 
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A racionalidade do sistema, perfeitamente adequada aos mecanismos da economia de mercado, 

era proporcionada pela correção monetária que garantia a rentabilidade e a atratividade da poupança 

privada. O SFH possuía uma estrutura de captação e aplicação de recursos baseada em mecanismos de 

mercado e na escala progressiva de juros, cabendo aos imóveis de valores mais elevados taxas de juros 

mais elevadas para subsidiar taxas de juros mais baixas para os imóveis de menor valor. O SFH foi uma 

idéia bem engendrada, que garantiria recursos para o setor sem requerer nenhum financiamento 

inflacionário por parte do Governo. 

Dentro do SFH, o principal agente de desenvolvimento era o Banco Nacional da Habitação 

(BNH), encarregado de captar os recursos gerados no sistema e aplicá-los no financiamento de 

habitações, serviços de infra-estrutura e equipamentos comunitários. O Governo procurou utilizar os 

investimentos no setor de construção civil de maneira geral para combater a recessão, com a vantagem 

de que tais investimentos eram financiados sem pressão inflacionária. 

A instabilidade macroeconômica gerada pelo Primeiro Choque do Petróleo em 1973 provocou 

a elevação das taxas inflacionárias e o fim do surto de expansão iniciada na economia brasileira em 

1967. Com a conjuntura econômica em situação adversa, o SFH enfrenta os seus primeiros problemas: 

críticas dos construtores à atuação do BNH, acúmulo de estoques de imóveis financiados pelo sistema 

e dificuldades crescentes de acesso à casa própria pelas camadas de·menor renda. 

A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em 1976 para analisar o problema 

da habitação é a sinalização da instauração da crise no SFH. Culpa-se a correção monetária pela 

impossibilidade das camadas de menor renda terem acesso à casa própria e, em função disso, a correção 

deixa de ser integral a partir de então, abalando-se um dos pilares básicos do sistema. 
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- A correção das prestações dos mutuários do SFH passa a ser menor do que a taxa efetiva de 

inflação, prejudicando os retornos dos financiamentos. A queda do nível da atividade econômica a e 

elevação das taxas inflacionárias, agravadas pelo Segundo Choque do Petróleo em 1979, prejudicam 

a captação de poupanças compulsórias e voluntárias, ampliando a crise no sistema. 

O quadro descrito que se intensifica na década de 80, o preconceito popular crescente contra o 

BNH e os problemas estruturais do sistema, agravados pela falta de recursos, geram a extinção do BNH 

em 1986. Constata-se assim que a tentativa do Estado de solucionar o problema habitacional brasileiro 

não gerou bons resultados, pois através da criação do Sistema Financeiro da Habitação não se conseguiu 

realizar um programa de cunho efetivamente social, destinando-se parcela significativa dos recursos 

para as camadas da população de renda mais elevada. Dessa forma, as diretrizes do SFH na prática não 

foram eficazes na promoção do atendimento da habitação de interesse social, e a extinção do BNH 

marca o auge da crise do SFH e da própria política habitacional brasileira. 

O déficit habitacional brasileiro já deixou de longa data de ser um problema único e exclusivo 

do setor imobiliário para tomar-se um dos nossos principais problemas sociais, constituindo-se portanto 

em objeto obrigatório de qualquer formulação de política econômica. É preciso reconhecer a 

desestruturação da nossa política habitacional, devendo-se encontrar mecanismos que proporcionem 

a reordenação do financiamento imobiliário de maneira geral. 

A definição de uma política de fmanciamento imobiliário adequada, diferenciando o financiamento 

para o segmento de mercado e o fmanciamento para a habitação popular, destinado à camada da 

população que recebe menos de três salários mínimos, toma-se uma alternativa aguardada no setor. 

Caberá ao Estado assumir efetivamente o controle e a execução da política habitacional para as farru1ias 

de baixa renda, buscando dotações orçamentárias específicas. 
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Parece claro face à degradação do poder aquisitivo dos salários, acentuadamente na década de 

80, que é urgente o estabelecimento de uma política de subsídios, com dotação orçamentária 

previamente definida para· as camadas de baixa renda. A situação dessas camadas hoje é bastante 

preocupante, sobretudo no que se refere à questão da moradia, visto que as possibilidades de acesso à 

casa própria estão praticamente bloqueadas e o valor dos aluguéis bastante elevado. 

Quanto aos imóveis residenciais destinados às camadas de renda média ou alta e aos imóveis 

comerciais e industriais também há inúmeros problemas. Dentre eles, o mais grave é a falta de recursos 

financeiros, agravado pela extinção do BNH e pela desarticulação do Sistema Financeiro da Habitação. 

Atualmente nesses segmentos já não há espaço para qualquer tipo de intervenção governamental, 

cabendo ao mercado encontrar mecanismos para canalizar recursos para o setor. Tal canalização se 

processaria através do sistema financeiro, encarregado de captar recursos junto aos poupadores. 

É preciso então preparar o sistema financeiro para oferecer títulos no mercado destinados a captar 

recursos para a área imobiliária (produção e comercialização), dotados de competitividade e liquidez, 

além da cobertura por garantias reais. O segmento de mercado deve desenvolver-se sem contar com 

nenhum tipo de incentivo ou subsídio do Governo, procurando fontes de financiamento junto aos 

agentes e instituições do mercado financeiro. O setor privado estará colaborando com o êxito da política 

habitacional encontrando soluções modernas e criativas de captação de recursos para o setor imobiliário 

no mercado, de acordo com mecanismos apropriados. 

O equacionamento da questão do financiamento permitirá a definição de um horizonte de 

planejamento mais amplo para o setor imobiliário, bem como a rearticulação de uma política 

habitacional estável. A falta de uma política estável de longo prazo para o setor industrial de maneira 

geral e, em particular para a construção civil, que vem caracterizando as últimas décadas, tem 
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prejudicado o planejamento do setor, sobretudo no que se refere a novos investimentos. O declínio no 

nível de investimentos além de reduzir a oferta de imóveis no mercado, tem contribuído para reduzir 

a eficiência dos processos produtivos, ocasionando uma baixa produtividade e aumentando os 

desperdícios de recursos e insumos. 

Em resumo, o trabalho retrata o esgotamento do modelo do SFH e a sua crise materializada a partir 

da extinção do BNH, propondo uma política de fmanciamento para o setor imobiliário adequada às 

características da economia brasileira e desenvolvida à luz de algumas experiências internacionais bem 

sucedidas. Fundamentalmente, propõe-se a intervenção do Governo apenas no segmento de habitação 

popular, devendo o segmento de mercado (imóveis residenciais para as camadas de renda média ou alta 

e imóveis comerciais) buscar recursris junto ao sistema financeiro, oferecendo alternativas competitivas. 

Destaca-se a importância do desenvolvimento de novas alternativas para o financiamento do setor 

imobiliário, em particular do segmento de mercado, para que o Governo consiga canalizar recursos 

prioritariamente _para as habitações populares, serviços de infra-estrutura e equipamentos comunitários, 

muitas vezes contando com a parceria e recursos da iniciativa privada. 

O esquema proposto para o trabalho, tendo em vista as bases conceituais apresentadas, contém 

cinco capítulos: 

. 
I. A importância de uma política adequada de financiamento do setor imobiliário e do segmento 

habitacional 

TI. A criação do -sistema Financeiro de Habitação (SFH): pressupostos, modelo operacional e 

atuação até o final dos anos 70 

5 



III. A desarticulação do SFH e a crise de fmanciamento do setor imobiliário na década de 80 

IV. As diretrizes gerais para reformulação do SFH e criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) 

com novas fontes de recursos 

V. Conclusões 

No Capítulo I destaca-se a importância do financiamento do setor imobiliário, organizado a partir 

de regras bem definidas e estáveis, para impulsionar a construção civil como um todo. O alto custo dos 

terrenos e da construção de habitações de maneira geral exige a mobilização de poupanças substanciais 

e a eventual contração de empréstimos de longo prazo, o que não representa uma estratégia compatível 

às épocas de recessão e incerteza. 

A existência de fontes de financiamento de longo prazo é fundamental para garantir o acesso à 

casa própria, sobretudo para as camadas de baixa renda impossibilitadas de acumularem poupanças 

expressivas. Uma política adequada de financiamento do setor imobiliário requer a existência de 

mecanismos apropriados para a captação e a aplicação de recursos, permitindo o retomo contínuo e real 

dos valores aplicados, que garantirão novos financiamentos. São apresentadas as bases de estruturação 

de sistemas de financiamento habitacionais eficientes, destacando-se inúmeras experiências 

internacionais. 

A definição de uma política adequada de financiamento sustenta o desenvolvimento do setor 

imobiliário e da própria construção civil. A construção civil é mão-de-obra intensiva e tem forte efeito 

multiplicador sobre a economia, interferindo no desempenho das indústrias siderúrgica, de cimento, 

de madeira, de vidro, de alumínio, de tintas, de materias elétricos e hidráulicos, etc. O setor imobiliário 

tem então papel estratégico no processo de crescimento econômico equilibrado, sendo os investimentos 

no setor altamente produtivos dado o seu efeito multipicador. 
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No Capítulo TI apresenta-se o panorama habitacional no Brasil antes da implantação do SFH, 

analisando a situação desde 1930 até o colapso no período 1963-1964. Em 1964, o Novo Regime 

implantado no país decide criar o modelo SFHIBNH baseado na experiência norte-americana e 

buscando o desenvolvimento de um mercado financeiro habitacional. 

O Novo Regime utiliza a polftica habitacional e o BNH como instrumentos de legitimação junto 

às massas populares, transformando a eliminação do déficit habitacional, sobretudo nas camadas de 

baixa renda, em um de seus objetivos e prioridades da política econômica. O SFH encarregaria-se de 

mobilizar recursos para o setor e sua atuação se processaria basicamente através do BNH, o órgão 

central do sistema. O modelo SFHIBNH foi montado sob bases empresariais e concebido para seu auto

sustentado financeiramente a partir das suas fontes de recursos. Desde a sua criação, a grande 

dificuldade era conciliar os seus objetivos econômicos e sociais. 

A atuação do BNH teve fases positivas sobretudo entre 1967 e 1971, conseguindo financiar um 

significativo volume de habitações, como nunca havia ocorrido no Brasil. A partir de 1972, quando o 

BNH passa a ser também um banco de planejamento urbano, o quadro se modifica. O alargamento das 

funções gera as primeiras dificuldades para o BNH, concebido originalmente apenas para ser o banco 

de primeira linha do SFH. 

O agravamento da crise econômica ao longo dos anos 70, sobretudo a partir da segunda metade, 

e o crescimento do déficit habitacional fazem crescer as pressões da sociedade e da classe política contra 

o BNH. O alargamento de suas funções e a sua transformação em banco de segunda linha dificultam 

ainda mais as suas bases operacionais. 

A crise econômica gerava a contínua redução dos recursos captados pela SFH, limitando ainda 

mais as possibilidades de ação do BNH. O distancimaneto crescente do BNH das suas metas socias leva 

à tentativa de reordenar o seu modelo a partir de 1979. Contudo, a recessão violenta do início dos anos 
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80 não pennite grandes alterações e a crise do SFH se amplia, desordenando por completo os 

mecanismos do financiamento habitacional, culminando com a extinção do BNH em 1986. 

No Capítulo m discute-se a crise do SFH, intensificada a partir da década de 80, e da própria 

política habitacional brasileira. A extinção do BNH não trouxe novos rumos ao SFH, ao contrário, 

contribuiu para desarticular o sistema. 

A implantação de medidas inconsistentes, geradas por conveniências políticas ou financeiras de 

curto prazo, distorceu as finalidades do SFH ao longo de sua existência. A crise prolongada dos anos 

80 tomou aguda a falta de recursos do sistema, notadamente para as fanu1ias de baixa renda, nitidamente 

pouco contempladas desde o início do sistema SFHIBNH. 

A crise econômica combinada à opção pelo sub-reajustamento das prestações imobiliárias 

(correção das prestações em valores inferiores àqueles correspondentes à taxa efetiva de inflação) 

rompeu o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, impossibilitando o retomo integral dos valores 

emprestados. O descontrole financeiro ocasionou um volumoso déficit no sistema, além de uma dívida 

potencial estimada em US$ 20,5 bilhões. Os prejudicados são aqueles que não adquiriram a casa própria 

pelo BNH e aqueles que arcarão com o ônus da dívida do sistema. 

A aceleração do crescimento das taxas inflacionárias e os frustados planos de estabilização 

econômica adotados durante a década de 80 desorganizaram substancialmente os mecanismos de 

captação e aplicação de recursos via SFH, contribuindo para o esgotamento do modelo. A completa 

desarticulação do SFH implicou em uma gravíssima crise de financiamento do setor imobiliário a partir 

dos anos 80, inviabilizando a realização de novos contratos de aquisição de casa própria e contribuindo 

para prejudicar o desempenho da construção civil e ampliando o déficit habitacional. 
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No Capítulo IV discute-se as principais linhas de ação para a reorganização dos mecanismos de 

fmanciamento do setor imobiliário. É imprescindível a separação do setor em segmento de habitação 

popular e segmento de mercado, adotando-se para cada segmento formas diferenciadas de fmanciamento. 

Definindo-se a questão do financiamento como a variavel-chave do setor imobiliário, a tarefa passa a 

ser encontrar formas viáveis de captação de recursos junto aos setores público e privado. 

Ao setor público caberá atender ao fmanciamento do segmento habitacional com recursos 

orçamentários específicos, como ocorre inclusive em países mais desenvolvidos. Os recursos 

orçamentários poderão ser complementados por poupança compulsórias provenientes do setor 

privado, garantindo o fluxo de investimentos no setor de habitação popular necessário face à crescente 

demanda e ao volumoso déficit acumulado. O acesso à moradia das camadas de menor renda, em 

especial aquelas que recebem até três salários mínimos por mês, deve ser uma das prioridades da 

estratégia de ação do Governo, atenuando um forte foco de tensões sociais. O financiamento da casa 

própria para as camadas de baixo poder aquisitivo e reduzidíssima capacidade de poupança não é a única 

ação requerida ao setor público no segmento de habitação popular. O poder público tem condições e 

competência para promover a melhoria das condições das submoradias (cortiços e favelas) e incentivar 

programas supervisionados e orientados de auto-construção. 

Outro aspecto relevante a ser analisado é a lei do inquilinato. A intervenção e a regulamentação 

governamentais neste setor foram desastrosas, contribuindo para elevar o déficit de moradias. A questão 

da moradia não está necessariamente associada à propriedade de imóvel, como pregam aqueles que 

defendem permanentemente soluções paternalistas nem sempre adequadas e possíveis para a realidade 

econômica brasileira. Em países desenvolvidos é frequente encontrar-se índices de 50% ou até maiores 

para a população que reside em habitações alugadas, enquanto no Brasil este índice é de apenas 20%. 

A nova lei do inquilinato publicada em 1991 pode representar o reinicio da convivência harmônica entre 

proprietários e inquilinos, estimulando a construção de imóveis destinados à locação. 

9 



Quanto ao segmento de mercado, a iniciativa privada deve buscar novas fontes de captação de 

recursos junto ao sistema financeiro. Para o desenvolvimento de novos mecanismos de captação é 

fundamental a fixação de regras racionais e estáveis, imprescindíveis ao financiamento de longo prazo. 

O segmento de mercado deve ser auto- sustentado financeiramente, sem contar com quaisquer subsídios 

governamentais. 

São apresentadas as alternativas mais viáveis de captação de recursos no sistema financeiro de 

acordo com mecanismos de mercado, sem a necessidade de nenhuma intervenção governamental. O 

segmento de mercado não pode se restringir a um único instrumento básico de captação de recursos 

junto ao público, como ocorreu com a Caderneta de Poupança. A falta de uma gama variada de 

alternativas de captação de recursos inibe a capacidade de realizar operações de longo prazo típicas do 

setor imobiliário, além de tomar o setor extremamente vulnerável às flutuações da economia. Devem 

ser criados mecanismos de captação de recursos com características compatíveis às exigências do 

financiamento imobiliário e dotados de competitividade frente aos demais títulos oferecidos no sistema 

financeiro, garantindo inclusive a atração de poupanças externas. 

O reordenamento do financiamento do setor imobiliário é a base de uma nova política 

habitacional, com papéis bem definidos para os setores público e privado. A nova política habitacional 

deve trazer estabilidade ao setor imobiliário, além de estimular a construção civil, que tem papel 

estratégico na retomada do crescimento econômico. 
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CAPÍTULO I 

A IMPORTÂNCIA DE UMA POLÍTICA ADEQUADA 

DE FINANCIAMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO 

E DO SEGMENTO HABITACIONAL 

1. O setor imobiliário, o segmento habitacional e os mecanismos de financiamento. 

O setor imobiliário é um dos setores-chave de qualquer economia, quer por sua importância no 

desenvolvimento urbano e econômico, quer pelo fato da moradia ser uma das necessidades básicas de 

qualquer cidadão O nível de atividade no setor imobiliário é um dos responsáveis pelo dinamismo da 

construção civil, sendo que o investimento em construção representa de 40 a 65% da formação bruta 

de capital fixo*, mesmo nas economias avançadas. Outro fato que merece destaque é a ênfase 

usualmente concedida ao setor pelos formuladores da política econômica na maioria dos países, visto 

que os efeitos dos desequilíbrio no mercado imobiliário alastram-se por toda a economia. Assim, fica 

evidente a necessidade de se adotar mecanismos adequados para o financiamento do setor. 

Para caracterizar o setor deve-se estabelecer os fatores condicionantes da demanda e da oferta, 

procurando-se analisar as condições necessárias para o equilíbrio do mesmo. O objeto do Capítulo é 

basicamente o segmento habitacional, do ponto de vista social, o mais importante do setor. 

1.1. Demanda por imóveis** 

O imóvel é um bem durável com longa vida útil com baixos índices de substituição e, pelo seu 

custo relativamente elevado, exige para a sua aquisição uma mobilização expressiva de recursos 

provenientes de poupanças substanciais. A compra de um imóvel tem basicamente dois fatores 

determinantes: uso próprio ou locação. 

{*) No Brasil a construção civil representou cerca de 60% do total de investimentos realizados na década de 80, chegando 
a 66,6% em 1990 (Revista Conjuntura Econônúca-1991) 
(**) Enfatiza-se a demanda por residências, sendo a demanda por imóveis comerciais e industriais abordada no item 5. 
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A demanda de imóveis para uso próprio compreende a demanda de aquisição e a demanda de 

renovação ou reposição. A demanda de aquisição está relacionada diretamente ao crescimento da 

população, em especial a população urbana, e representa a componente básica da demanda de imóveis. 

Tendo em vista os elevados montantes de recursos envolvidos, a demanda de renovação ou reposição 

tem participação inferior no mercado, caracterizado por baixos índices de substituição. 

Os fatores básicos determinantes da demanda de imóveis são: 1 

a) Preços do imóveis * 
b) Fatores demográficos 

c) Riqueza 

d) Retomo real proporcionado pela propriedade do imóvel 

e) Retomo real de outros ativos 

f) Condições de financiamento. 

A demanda de expansão tem forte correlação com os fatores demográficos, sobretudo com o 

crescimento da população e do tamanho médio das fanu1ias. Outros aspectos, como o ciclo de vida da 

população, também afetam a demanda imobiliária de maneira geral. 

A demanda por imóveis é positivamente correlacionada à renda. Aumentos no nível de renda que 

geram aumentos no estoque de riqueza, via de regra, elevam a demanda por imóveis para uso próprio, 

na medida em que as pessoas buscam a substituição do imóvel alugado por um próprio e a moradia em 

habitações melhores e maiores. 

(1) Charles (1977) 

(*) Relação usual entre preço e quantidade demandada. 
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O retomo real proporcionado pela propriedade do imóvel é positivamente ·correlacionado com 

a demanda de imóveis. Tal retomo representa o retomo líquido obtido pela propriedade de imóveis e 

relaciona-se aos ganhos com aluguel ou ganhos de capital decorrentes do aumento do valor do imóvel 

(valorização do imóvel). 

O aumento do retomo real de outros ativos, especialmente os financeiros, tem forte impacto 

negativo sobre a demanda imobiliária, uma vez que, tendo em vista a falta de liquidez dos imóveis, a 

comparação das taxas de retomo do imóvel frente a outros ativos é o principal parâmetro de decisão da 

aplicação de recursos no setor por parte dos investidores. 

As condições de financiamento favoráveis elevam a demanda imobiliária, uma vez que a 

aquisição de um imóvel normalmente envolve o mercado de crédito de longo prazo. O custo de crédito 

é proporcional ao prazo de financiamento e é influenciado pelas expectativas quanto ao comportamento 

das taxas de juros reais, apesar do fato de em muitos países as taxas de juros hipotecários serem fixas. 

Tendo em vista os efeitos diretos da política de crédito de maneira geral sobre a demanda 

agregada, o Governo exerce grande controle sobre o crédito, sobretudo no que se refere aos 

financiamentos habitacionais. Assim, o custo do crédito depende da política de financiamento do setor 

adotada pelo Governo. 

Representemos por notações simples as variáveis que interferem na demanda imobiliária: 

a) Preço dos imóveis (p) 

b) Fatores demográficos ( d) 

c) Riqueza (W) 

d) Retomo real proporcionado pela propriedade do imóvel (R) 

e) Retomo real de outros ativos (r) 

f) Condições de financiamento (F) 
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Podemos então representar uma função demanda por imóveis (D): 

D = f (p, d, W, R, r, F) 

Considerando a correlação entre as variáveis e a demanda temos: 

- ++ +-+ 
D = f (p, d, W, R, r, F) 

Admitindo que no curto prazo, ceteris paribus, a variável explicativa da demanda seja o preço dos 

imóveis e a existência de uma dado estoque no mercado imobiliário em questão, podemos obter a 

representação gráfica da função demanda de imóveis em dado período (Dt): 

Gráfico 1 

p 

E 

E representa o estoque de imóveis. 

No mercado imobiliário, a curto prazo, a quantidade de imóveis é representada pelo estoque 

existente. Assim, a análise de equilíbrio não considera o fluxo da oferta, e sim o estoque de imóveis 

existente no curto prazo, já que um dado estoque não pode ser rapidamente ajustado às variações de 

preços 2 

(2) Dombusch e Fischer (1991) 
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Logo, o preço dos imóveis é determinado pela interação entre a demanda e o estoque fixo, 

conforme esquematizado graficamente a seguir para um período de tempo t genérico: 

Gráfico 2 

p 

pl 

Dt 

~------~--------~ E 

O preço p I representa o preço de equilíbrio do mercado imobiliário em questão. 

1.2. Oferta de imóveis 

Analogamente ao item 1.1, a oferta de imóveis é determinada basicamente em função de 1: 

a) Preços dos imóveis (p )* 

b) Custos (C) · 

c) Condições de financiamento (F) 

d) Fatores sazonais (S) 

O fluxo de oferta de novos imóveis é negativamente correlacionado aos custos, que incluem 

custos de fabricação (como materiais e mão-de-obra), custo de aquisição dos terrenos e custos 

financeiros. A expectativa de introdução de inovações tecnológicas no processo construtivo tende a 

elevar o fluxo de oferta de imóveis, como decorrência da redução de custos. 

(1) Charles (1977) 
(*) Relação usual entre preço e quantidade ofertada. 
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As condições de financiamento determinadas pela política habitacional são fundamentais para 

o aumento do fluxo de oferta de novos imóveis. Condições favoráveis, que implicam no aumento do 

crédito aos construtores e incorporadores e na redução do custo financeiro, elevam o fluxo da oferta 

de novos imóveis. 

Os fatores sazonais referem-se às mudanças geradas por reversões do ciclo econômico, dificuldades 

de obtenção de licenças para novas construções junto aos poderes públicos, variações bruscas nos 

preços dos terrenos, ... Em síntese, são fatores de difícil previsão que, contudo, afetam o comportamento 

de construtores e incorporadores. 

A curva de oferta em determinado período (Ot) representa o fluxo de oferta de novos imóveis em 

função do preço e apresenta o formato tradicional. A curva de estoque, analisada no item 1.1., referia

se ao volume total de imóveis já existentes no mercado em dado período. Dado o preço estabelecido 

no mercado imobiliário (pl), as construtoras ajustam o fluxo de oferta de novos imóveis ao preço p I. 

Essa oferta de novos imóveis (QI) representa o investimento imobiliário bruto, na medida em que 

representa as adições totais ao estoque de imóveis já existentes. 2 

Analisemos o equilíbrio no mercado imobiliário e o fluxo de oferta de novos imóveis para o 

período t: 

p 

pl 

Gráfico 3 

E 

O mercado imobiliário estabelece 
o preço de equilíbrio pl 

(2) Dornbusch e Fischer (1991) 
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Qualquer fator que afete a demanda pelo estoque de imóveis, afeta o seu preço pl e interfere no 

fluxo de oferta, que representa o investimento imobiliário. Uma elevação na taxa de juros, por exemplo, 

redui a demanda pelo estoque de imóveis e consequentemente o preço pl. Com a redução do preço dos 

imóveis há o declínio do investimento imobiliário. 2 

O estímulo ao financiamento imobiliário, através da redução da taxa de juros hipotecária ou de 

mobilização de um maior volume de recursos para o setor, pode garantir simultaneamente o aumento 

da demanda pelo estoque de imóveis existentes e o aumento do fluxo de oferta de novos imóveis. 

Analisemos graficamente o impacto no mercado, considerando os períodos tl e t2 (depois do aumento 

dos financiamentos). 

p 

p12 

pll 

Qll QI2 

Condições de financiamento 
favoráveis deslocam a Curva 
de Demanda para a direita e 
elevam os preços dos imóveis 
estocados (de pll para pl2) 

(2) Dornbusch e Fischer (1991) 

Gráfico 4 

p 

Ot2 

pll 
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O financiamento imobiliário sob melhores condições e em maior volume garante a expansão da 

demanda e do fluxo de oferta de novos imóveis. Sendo assim, consegue-se o lançamento de novos 

imóveis, o atendimento de uma parcela maior da população que demanda tais bens e a manutenção do 

nível de preços inicialmente praticado no mercado. Observa-se, portanto, porque a política de 

financiamento é a variável-chave do setor imobiliário, conforme será analisado nos itens 2 e 5. 

2. Política habitacional e bases para a ordenação do sistema de 

financiamento habitacional 

2.1. Aspectos da política habitacional 

A política habitacional ao promover a construção contínua de moradias, garante o dinamismo da 

construção civil e proporciona condições de manutenção ou recuperação do crescimento econômico. 

A formulação da política habitacional em consonância com os objetivos da política econômica e da 

política de desenvolvimento urbano é condição necessária para o processo de desenvolvimento 

econômico-social de qualquer país, garantindo melhores condições de bem-estar para a sua população. 

O avanço do processo de industrialização e o desenvolvimento tecnológico dele decorrente são fatores 

de crescimento econômico por um lado, mas fatores complicadores do processo de desenvolvimento 

urbano de outro, ao provocarem grandes concentrações populacionais nas cidades. Estima-se que até 

o ano 2000 mais de 80% da população seja urbana e menos de 20% rural no continente americano. 3 

Singer (1976)4 observa que "com a migração campo-cidade, massas de operários rurais são 

atraídos para as grandes cidades, tendo como reflexos a pressão sobre a demanda por moradias, a 

elevação do preço de aluguéis e a elevação do preço da terra. Nesse processo, resta à população urbana 

de menor renda dirigir-se a locais precários, agravando o problema do déficit habitacional das cidades". 

(3) Boada (1986) 
(4) Singer (1976) analisa a dinâmica econômica do processo de urbanização. 
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As migrações aceleradas desestruturam por completo o processo de urbanização, complicando 

o processo natural de renovação urbana. O aumento da densidade demográfica urbana congestiona a 

malha viária, gerando problemas de tráfego, reduz os espaços verdes e recreativos, ocasiona a 

insuficiência de serviços3, além dos efeitos negativos citados por Singer (1976). 

O descoordenado processo de crescimento urbano encarece sobremaneira o preço dos imóveis 

e incentiva a especulação imobiliária, que aliada à falta de oferta, gera o que Boada (1986) denomina 

de "inflação urbanística". O crescimento urbano desequilibrado expulsa as farru1ias de menor renda das 

regiões centrais, melhor supridas pelos serviços de infra-estrutura, para as carentes regiões periféricas, 

contribuindo para o surgimento dos chamados bairros marginais. 

As políticas de desenvolvimento urbano buscam soluções para a distribuição do crescimento 

acelerado da população urbana. O objetivo dessas políticas é conduzir as cidades para um financiamento·. 

eficiente e à condição de maximização do bem-estar social para os seus habitantes3. 

O desafio da política habitacional é coordenar os processos de desenvolvimento econômico e 

desenvolvimento urbano. A política habitacional baseada no princípio da eqüidade social procura 

buscar o equilíbrio para a equação econômica da habitação, tendo papel chave nessa equação o fator 

financeiro. A habitação exige investimentos elevados com amortização de longo prazo e a 

compatibilização dos benefícios sociais e custos econômicos3. 

2.2. Financiamento habitacional 

A questão da escassez de recursos, agravada nas economias em desenvolvimento, e os seus efeitos 

sobre o produto, a renda e o emprego, é a dificuldade básica a ser contornada na formulação da política 

habitacional. Assim, objetivos e metas da política habitacional frequentemente têm que ser revistos para 

se adequarem às limitações de ordem financeira, que restringem o seu campo de ação. 

(3) Boada (1986) 
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Sobretudo nas economias em desenvolvimento, a ação do Estado rio campo da habitação tem se 

limitado à ação diretamente voltada às camadas de baixa renda. Em vista da necessidade da austeridade 

administrativa, as políticas habitacionais modernas procuram reduzir o paternalismo estatal e ampliar 

a participação do setor privado, buscando recursos e projetos de parceria3. 

A redução de custos e a criatividade produtiva são os desafios das novas políticas habitacionais, 

buscando uma nova reordenação para os mecanismos de financiamento do setor imobiliário de maneira 

geral. Cabe então a política habitacional buscar a parceria do Estado e da iniciativa privada para definir 

mecanismos de financiamento de longo prazo, exigindo modificações legislativas e rearranjos 

institucionais. 

A natureza da habitação, como bem econômico-social e as características da sua produção e 

comercialização, que exigem a mobilização de recursos de longo prazo, fazem do financiamento 

habitacional um mercado de crédito especial. O financiamento habitacional ao mobilizar recursos de 

longo prazo exige condições de estabilidade econômica para conseguir atrair recursos do setor privado, 

cabendo ao Governo contribuir buscando manter a estabilidade de preços e a confiabilidade nas regras 

tributárias.5 

Outro fator complicador do financiamento habitacional é o seu comportamento fortemente pró

cíclico. Sendo assim, as crises econômicas afetam duramente o financiamento habitacional, pois nestes 

períodos os agentes econômicos se voltam para aplicações de curto prazo. Flutuações das taxas de juros 

e da liquidez, desemprego, queda do produto e da renda e crescimento das taxas de inflação são alguns 

dos fatores típicos de uma crise que dificultam o financiamento habitacional. 

A elevação das taxas de inflação provoca a atrofia do mercado de hipotecas, pois distorce 

completamente o mercado de crédito de longo prazo, trazendo prejuízos aos credores que obterão os 

(3) Boada (1986) 
(5) Martone (1986) 
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reembolsos em moeda desvalorizada. Um aumento substancial das taxas de juros nominais é um 

mecanismo de adaptação à inflação em elevação. mas tem inúmeras contra-indicações. Os bancos 

comerciais. neste cenário. passam a encurtar cada vez mais os seus prazos de operações e os mercados 

de crédito de longo prazo gradualmente passam a contar apenas com recursos públicos6. Nesses 

cenários de completa escassez de recursos públicos e inflação galopante ou em forte aceleração. o 

financiamento habitacional na prática desaparece. 

Sinteticamente.o financiamento habitacional para garantir a sua eficácia deve apresentar os 

seguintes requisitos:3 

a)estabilização dos recursos (públicos e privados) 

b)diversificação do crédito 

c )racionalização dos custos financeiros 

d)manutenção da compatibilização dos ativos e passivos 

e)flexibilidade operacional que permita adaptações às crises econômicas. 

2.3. Estruturação de um sistema de financiamento habitacional 

2.3.1 Diretrizes do sistema 

Em épocas de estabilidade econômica. a estruturação do financiamento habitacional repousa 

sobre o mercado de hipotecas. que apresenta boa margem de segurança. além de proporcionar razoáveis 

. margens de lucro. Os passivos constituídos em sua maioria por depósitos de curto prazo. são 

compatíveis com as amortizações regulares dos ativos de longo prazo. A estabilidade das taxas ativas 

e passivas garante o equilíbrio financeiro e o crescimento do sistema em ritmo equivalente ao da 

captação de poupanças e da recuperação dos créditos hipotecários3. 

(6) Chacel, Simonsen e Wald (1970) 
(3) Boada (1986) 
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Contudo, a estabilidade econômica não passa de uma mera esperança. Assim, logo no início de 

uma crise, mesmo que haja fortes indícios da sua curta duração e da sua natureza conjuntural, cabe ao 

sistema de financiamento habitacional buscar soluções rápidas e criativas, sobretudo no que se refere 

a novos mecanismos de captação de recursos. A evolução dos sistemas de financiamento habitacional 

requer adaptações permanentes, sempre sintonizadas com a política econômica. Deve-se buscar a 

maximização da produtividade de recursos cada vez mais escassos e desenvolver estruturas e 

mecanismos com comportamento anticíclico, capazes de suportar as crises, contribuir para superá-las 

e manter um desempenho posterior satisfatório. 3 

É fundamental estabelecer condições para que os sistemas de financiamento habitacional tenham 

sintonia plena com as alterações da política econômica*, podendo adaptar-se a elas com rapidez e 

eficiência. Bem estruturados, os sitemas de financiamento habitacional têm condições efetivas de 

facilitar o acesso à casa própda, bem como de garantir o dinamismo do setor de construção civil e, dessa 

forma, contribuir decisivamente para o processo de crescimento econômico. 

A condição necessária para o êxito do sistema de financiamento é a obtenção de recursos de longo 

prazo e estáveis. Para manter a continuidade do sistema, especialmente em economias inflacionárias 

é necessário: 

a)oferecer garantias reais, inclusive governamentais, aos investidores e poupadores 

b)desenvolver ativos financeiros flexíveis e com características desejadas pelo público, 

com vantagens comparativas em relação aos ativos concorrentes 

c )estabelecer mecanismos que garantam a manutenção do valor real dos recursos do 

sistema, mesmo no horizonte de longo prazo, o que requer a introdução de indexadores adequados 

para minimizar os efeitos das taxas de inflação. 

(3) Boada (1986) 

(*)Muito embora, confonne observa Martone (1986), deva-se exigir do Governo a estabilidade das regras do jogo. 
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· O sistema de financiamento habitacional estruturado de acordo com as bases apresentadas é 

voltado para o setor privado, podendo funcionar adequadamente sem contar necessariamente com 

recursos públicos. Todavia, o modelo de auto-sustentação financeira e bases econômicas privadas do 

sistema limitam significativamente as suas possibilidades de financiar moradias populares. 

2.3.2. A demanda e a oferta de recursos do sistema 

a) Demanda de recursos 

A demanda por recursos do sistema de financiamento habitacional não se dirige apenas para a 

aquisição de casas novas, mas por casas em geral. Tal demanda está diretamente relacionada ao valor 

dos aluguéis e às condições dos financiamentos habitacionais e tende a elevar-se quando o crédito 

hipotecário favorece a alternativa de comprar e não de alugar.? 

Em qualquer economia, a preferência da população é pela aquisição da casa própria, o que 

aumenta as suas condições de segurança e de bem-estar, visto que a casa própria é uma das principais 

aspirações das famílias. A carência de recursos e a baixa capacidade de poupança, além evidentemente 

da falta de um compatível estoque de riqueza, limitam consideravelmente as possibiliades de acesso 

à casa própria. Daí a importância dos financiamentos habitacionais, que ao expandirem o prazo de 

amortização e reduzirem as prestações mensais, aumentam as possibilidades de aquisição da casa 

própria. 

b) Oferta de recursos 

A necessidade do comprador de casas é por recursos de longo prazo, cuja disponibilidade e os 

custos são afetados pela taxa real de juros e pela taxa de inflação. Em países com desequilíbrios 

(7) Currie (1990) 
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macroeconômicos. onde há inflação elevada e crônica e as taxas de juros reais são muito altas. é bastante 

reduzida a oferta de recursos privados para empréstimos hipotecários. dado o elevado risco de 

inadimplência e as possibilidades de prejuízo com a volatilidade das taxas de juros e de inflação no 

longo prazoS. 

Nos países com elevadas taxas de inflação e de juros. a indexação dos depósitos de poupança e 

das hipotecas constitui uma possibilidade de aumentar a oferta de fundos para o setor. Tal mecanismo 

garante uma relativa proteção dos poupadores contra a perda de poder aquisitivo de seus recursos, 

motivando-os, de acordo com o espírito keynesiano, a postergarem o consumo presente. 

O aumento dos depósitos de poupança contribui para que os agentes hipotecários do sistema 

aumentem a oferta de crédito, melhorando inclusive as condições de financiamento. Com o aumento 

da captação de recursos, os agentes hipotecários são menos rígidos na fixação de requisitos exigidos 

dos tomadores de recursos, os futuros mutuários. 

c) Integração demanda-oferta 

Basicamente, o papel do sistema de financiamento habitacional é captar recursos dos poupadores 

e repassá-los através dos canais competentes aos mutuários, compatibilizando as taxas de captação e 

aplicação de recursos, de modo a remunerar adequadamente todos os agentes do sistema. O grande 

problema do sistema é atrair recursos do setor privado para financiar habitações populares, cujos 

adquirentes não têm nenhuma condição econômica de proporcionar taxas de retomo dos empréstimos 

nos níveis desejados, aliás, muitas vezes, nem sequer conseguem garantir o pagamento das prestações 

e assim amortizar o principal. 

Fica claro que o sistema de financiamento habitacional sob as bases até aqui analisadas não tem 

condições de atender as· camadas de baixa renda. Para as famt1ias de baixa renda terem acesso à casa 

(8) Boleat (1985) 
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própria é necessária a intervenção direta do Governo, garantindo o aporte de recursos através de 

subsídios e dotações orçamentárias a fundo perdido. Afmal, a moradia popular é um dos objetos da 

política social de qualquer Governo. É muito difícil para o sistema de financiamento habitacional, 

estruturado em moldes empresariais e operando basicamente com recursos privados, harmonizar 

objetivos econômicos e sociais. 

2.3.3. Ordenação do sistema 

Boleat8 (1985) enfatiza "a necessidade de cada país estruturar o seu sistema de financiamento 

habitacional de acordo com o seu nível de desenvolvimento econômico-social, sua estrutura urbana e 

os seus problemas econômico-financeiros". Boleat destaca ainda que "o financiamento habitacional 

serve como parâmetro para avaliar a diferença entre países industrializados e em desenvolvimento, 

identificando como uma grande diferença a política governamental voltada para o setor." 

Nos países em desenvolvimento menos de 10% das moradias das famílias de baixa renda foram 

construídas ou adquiridas com algum tipo de financiamento institucional. Como nesses países, o nível 

de renda é baixo e os agentes privados têm baixa participação no financiamento habitacional, 

particularmente no financiamento de casas populares, a atuação inexpressiva do Governo contribui 

para agigantar o déficit habitacional e o problema da submoradia. 

Em diversos países desenvolvidos, como é o caso da França e da Suécia, os compradores de 

imóveis de renda mais baixa recebem subsídios para obter empréstimos hipotecários junto aos sistemas 

de financiamento habitacional. Outra importante vantagem dos países desenvolvidos é o tratamento 

fiscal diferenciado do setor: as despesas com financiamentos habitacionais são dedutíveis do imposto 

de renda, integralmente ou pelo menos parcialmente. Tendo em vista que o financiamento habitacional 

(8) Boleat (1985) faz uma análise do desenvolvimento dos sistemas fmanceiros habitacionais em diversos países, 
comparando as condições habitacionais e os sistemas de fmanciamento do setor. A ênfase é a análise das soluções e 
problemas dos países desenvolvidos, mas há citações de casos de países em desenvolvimento (Brasil, Colômbia, Filipinas 
e índia) 
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ativa a construção civil e a economia como um todo, dado o efeito multiplicador de longo alcance do 

setor de construção, os países em desenvolvimento podem utilizar os mecanismos proporcionados pelo 

sistema de financiamento habitacional para romperem o ciclo vicioso de pobreza, além de resolverem 

o problema da moradia. 

Boleat (1985) defende categoricamente a necessidade de financiamento de longo prazo, na 

medida em que "financiamentos de curto prazo poderiam impor sacrifícios intoleráveis ... O problema 

a ser contornado para o financiamento de longo prazo é a flutuação das taxas de juro e de inflação, 

trazendo transtornos para os mutuários e acarretando a necessidade de se encontrar um índice de reajuste 

que neutralize os efeitos da inflação. As dificuldades são ainda maiores para países em que a taxa de 

inflação é superior a 50% a.a.". 

Há basicamente quatro fontes de recursos:8 

1) as empresas 

2) a poupança pessoal das farru1ias 

3)oGoverno 

4) os excedentes do balanço de pagamentos. 

Sendo grande a contribuição do financiamento habitacional para o desenvolvimento de países 

pobres, tais países devem encontrar soluções criativas para contornar o problema de escassez de 

recursos e os desequilíbrios macroeconômicos, buscando a captação de recursos de longo prazo o setor 

junto às fontes citadas através de:8 

(8) Boleat (1985) 
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a) aplicação de impostos 

b) constituição de poupança pelo setor público 

c) poupança do setor institucional 

d) fluxo de recursos externos 

e) sistemas compulsórios de poupança 

f) poupança pessoal voluntária. 

O importante é garantir a oferta de recursos para o sistema, através de subsídios e dotações 

orçamentárias do Governo para financiar as habitações populares e através da captação de recursos do 

setor privado mantendo boas condições de atratividade nos mecanismos de captação. Cabe ao Governo 

colaborar com o êxito dos agentes do sistema, definindo regras claras e estáveis, garantindo assim um 

fluxo de recursos adequado para o financiamento do setor habitacional e as condições para o contínuo 

desenvolvimento econômico-social. 

Demos ênfase à participação do Governo no financiamento da aquisição da casa própria, contudo, 

como o objetivo é proporcionar o acesso à moradia, o financiamento ou subsídios de aluguéis é outra 

alternativa interessante. Tanto em um caso como no outro, os recursos ou subsídios do Governo devem 

se destinar exclusivamente às farru1ias de baixa renda. 

27 



Esquematizamos a seguir o mecanismo simplificado de funcionamento básico do sistema de 

financiamento habitacional: 

DEMANDA DE RECURSOS 
PARA O SETOR HABITACIONAL 

I 
DEMANDA PARA 

DEMANDA DE 
RENOVAÇÃO DE DEMANDA PARA 

AQUISICAO DE MORADIA MORADIA MORADIA DE ALUGUEL 

I 
I I 

RECURSOS DO RECURSOS 
DEMANDA POR FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICOS 

PRIVADO 

I I 
SISTEMA DE FINANCIAMENTO 

HABITACIONAL 

OFERTA DE RECURSOS 

3. Experiências internacionais no campo do financiamento habitacional 

Apresentamos algumas experiências internacionais relevantes na estruturação do sistema de 

financiamento habitacional, verificando a aplicação das bases apresentadas no item 2 aos sistemas 

estabelecidos nos diversos países. A escassa literatura sobre o tema é bastante dispersa e segmentada, 

apresentando na maioria das vezes as experiências dos países desenvolvidos, dando pouca ênfase aos 

países em desenvolvimento. O aspecto importante é verificar as bases de sustentação dos diversos 

sistemas bem sucedidos em vários países. 
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3.1. O modelo de Poupança e Empréstimo dos EUA 

Em 1831 na Pennsylvania, surgia a primeira associação norte-americana para a aquisição da casa 

própria: a Oxford Provident, uma espécie de consórcio para a aquisição da casa própria, que se 

extinguiria assim que os seus associados atingissem os seus objetivos, o que ocorreu em 1931. No 

mesmo período, cidadãos de New York organizaram o Brooklin Building and Mutual Loan Associa

tion. Gradualmente, o sistema de associações se espalhou pelos EUA. Em 1880 é lançada a Mutual 

Home and Savings Association, empresa de capital aberto que captava poupança e capital via 

subscrição de ações junto ao público. Em 1927 havia 12.804 associações com ativos deUS$ 8, 7 bilhões, 

concedendo empréstimos habitacionais de cerca deUS$ 2 bilhões por ano.9 

A crise dos anos 30 evidentemente afetou as Savings Associations, mesmo assim em 1936 

operavam 10.256 associações com ativos deUS$ 5,7 bilhões. Contribuiu para dar mais agilidade e 

credibilidade ao sistema, a criação em 1932, por determinação do Congresso, do Federal Home Loan 

Bank System (FHLBS), uma espécie de banco central do sistema. Em 1933, o sistema passa a ter uma 

estrutura formal e oferecer garantias aos seus poupadores. 9 

Com o Flll...BS houve a centralização do crédito e a possibilidade de se contar com um mercado 

secundário, vinculado ao mercado de capitais através da emissão de obrigações e títulos destinados a 

investidores e instituições financeiras. O Flfl...BS passou a ser responsável pela administração da 

Federal Home Loan Mortgage (FHLM), a Empresa Nacional de Empréstimos Hipotecários. Em 1934 

é criada a Federal Savings and Loan lnsurance Corporation (FSLIC), a Organização Federal de Seguros 

dos Depósitos das Entidades de Poupança e Empréstimo, garantindo os depósitos dos poupadores. lO 

As "Savings and Loans" estruturam-se como instituições financeiras não bancárias especializadas 

em empréstimos para a construção e compra de imóveis, captando recursos através das "Saving 

(9) Leite e Rosseti (1980) 
(10) Delmonte e Gonzales (1985) 
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Accounts". As instituições de poupança e empréstimo nos EUA operam com passivo de curto prazo, 

as "Saving Accounts", e financiam em prazos de até trinta anos. O descasamento de ativos e passivos 

tomava essas instituibes muito vulneráveis às variações das taxas de juro, já que qualquer aumento no 

custo de captação não podia ser repassado aos ativos, pois os juros hipotecários eram fixos. A 

vulnerabilidade as "Savings and Loans" não se constituiu em um problema até os anos 60, em função 

da estabilidade monetária. Mas, a partir do final dos anos 60, o aumento das taxas de inflação gera os 

primeiros sinais de crise para as "Savings and Loans"11. 

As "Savings and Loans" eram instituições de pequeno porte, o que contribuía para aumentar a 

sua vulnerabilidade. Daí porque o Tesouro dos EUA garantir os depósitos dos poupadores dessas 

instituições até o limite deUS$ 100 mil e a rigorosa fiscalizaçào do FHLBS. Essas instituições possuíam 

pequena base de capital e estrutura empresarial muito frágil. 

Nos anos 70, marcados por forte instabilidade econômica internacional com os choques do 

petróleo (em 1973 e 1979) e a volatilidade das taxas de juros, acirrou-se a crise das "Saving and Loans" 

e a competição entre essas instituições. A Lei da Habitação de 1970 sancionou a criação do mercado 

secundário de hipotecas, ampliando consideravelmente a liquidez do sistema e minimizando os 

problemas das "Savings and Loans", sem contudo eliminá-los. 

Com a elevação das taxas de inflação no final dos anos 70, o Governo dos EUA adota uma política 

monetária altamente restritiva, provocando grande aumento nas taxas de juros. O ano de 1982 marca 

a mais profunda recessão na economia norte-americana desde a Grande Depressão dos anos 30, em 

função do aperto monetário. A explosão da taxa real de juros no período 1981-1984 eleva o custo real 

dos financiamentos e faz a construção civil entrar em colapso2. 

(11) Fricker, Muo1o e Pizzo (1991) 
(2) Dombush e Fischer (1991) 
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Com a subida das taxas de juro, as "Savings and Loans" enfrentam a fuga de recursos dos 

poupadores, a crise de liquidez e a consequente crise de crédito. A desregulamentação promovida no 

Governo Reagan permitindo que as "Savings and Loans" operassem sem limites operacionais, ou seja, 

sem limites para as taxas de juro nominais dos seus títulos, abranda a crise enfrentada no início dos anos 

80, apesar das carteiras hipotecárias permanecerem com taxas de juro baixas e gerando prejuízos. 

No Governo Reagan são eliminados todos os limites máximos de taxas de juros sobre os depósitos 

nos bancos e instituições de poupança e empréstimo. Abre-se espaço para a ampliação das atividades 

comerciais das instituições de poupança e empréstimo, que passam a oferecer um grande número de 

serviços, reduzindo as suas diferenças em relação aos bancos comerciais.! O 

As "Savings and Loans" passam a financiar o crédito ao consumidor e capital de giro, 

convertendo-se em mini bancos comerciais. Com a garantia do FSLIC, não encontram dificuldades em 

aumentar o seu volume de depósitos. O mercado secundário de hipotecas tem importância crescente 

no sistema com a redução da intervenção governamental e a ampliação contínua dos empréstimos 

negociados. O mercado secundário colabora com o sistema ao reduzir as dificuldades associadas à 

compatibilização dos financiamentos de longo prazo e das captaçãos de curto prazo, aumentando a 

liquidez das operaçõe hipotecárias efetuadas. 

O grande problema do sistema, enfrentado arduamente nos anos 70 e, principalmente, nos anos 

80, foi a volatilidade das taxas reais de juros. O crédito hipotecário se caracteriza pelo seu longo prazo 

de amortização (20 a 30 anos), taxas reais de juros fixas e pagamentos nominais mensais durante o 

período de financiamento. As hipotecas com taxas variáveis implantadas ao longo da década de 80, 

ajustando a taxa de juros em conformidade com alguma taxa referencial, não geraram bons resultados. 

(1 O) Delmonte e Gonzales (1985) 
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O Sistema de Poupança e Empréstimo nos EUA de maneira geral, consegue vencer a crise do 

início dos anos 80, na medida em que 1983 a Liga Americana das Instituições de Poupança consegue 

a contratação deUS$ 132,3 bilhões de créditos hipotecários. Neste mesmo ano, o ativo do Sistema de 

Poupança e Empréstimos representava US$ 769,3 bilhões. Os problemas enfrentados no início da 

década de 80 ligados diretamente à recessão norte-americana, comprovam a dificuldade dos sistemas 

de financiamento habitacional enfrentarem as crises econômicas mesmo em países desenvolvidos. 

Com a desregulamentação, as "Savings and Loans" aumentaram a sua competitividade e, com 

proteção e garantia do FSLIC, ampliaram os seus fundos para empréstimos. Todavia, a diversificação 

exagerada das instituições de poupança e empréstimo dos EUA, somada a algumas ações inconsequentes 

e até ilegais tomadas, levaria o sistema ao colapso no final da década de 80. Nesse período o rombo das 

instituições de poupança e empréstimo atinge cerca de US$ 300 bilhões. O FSLIC fica praticamente 

sem fundos, visto que entre 1980 e 1989 mais de 113 das 400 "Saving and Loans" são liquidadas ou 

incorporadas2. 

As "Savings and Loans" exageraram o seu processo de diversificação e adquiriram títulos de alto 

risco, os chamados "Junk Bonds", que ofereciam taxas de juro bem mais atrativas do que a das hipotecas 

ou dos títulos do Governo Federal. A falência de emissores desses "Junk Bonds", especuladores do 

mercado de ações, trouxe grandes prejuízos às insituições de poupança e empréstimos dos EUA. 

Somam-se a estes prejuízos os estoques de imóveis não vendidos e a inadimplência dos compradores 

ao longo dos anos 8olt. 

Para evitar o colapso total do Sistema de Poupança e Empréstimo e suas repercussões sobre o 

mercado financeiro, o Governo Federal dos EUA elabora um plano de salvação com empréstimos de 

US$ 100 bilhões em 1989-1990. A ajuda oficial às empresas falidas hoje já deve estar na casa dos US$ 

500 bilhõesl1. 

(2) Dombusch e Fricker (1991) 

(11) Fricker, Muolo e Pizzo (1991) 
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3.2. Os Modelos europeus de poupança e empréstimo• 

Basicamente, destacam-se três sistemas de financiamento habitacional na Europa: 12 

1. Sistema das instituições de poupança e empréstimo 

2. Sistema de poupança contratual 

3. Bancos hipotecários 

O sistema das instituições de poupança e empréstimo funciona no Reino Unido e na República 

da Irlanda nos moldes tradicionais: capta recursos a curto prazo e realiza empréstimos de longo prazo. 

As taxas de juros hipotecários são variáveis e os empréstimos são garantidos pelo próprio imóvel. 

O sistema de poupança contratual funciona na Áustria e na Alemanha nos moldes de poupança 

vinculada: o futuro mutuário é compulsoriamente levado a efetuar depósitos de poupança em qualquer 

BausparKasse (as instituições de poupança e empréstimo) e só poderá obter qualquer financiamento 

no momento em que atingir o montante e o período de tempo estabelecidos, normalmente 40% do 

crédito hipotecário e quatro anos como prazo. 

Gonzales (1987)12 considera que "o sistema de crédito diferido existente na França pode ser 

assumido como um sistema de poupança contratual", semelhante portanto ao sistema existente na 

Alemanha e na Áustria. 

Os Bancos Hipotecários existem na Alemanha**, Holanda e Dinamarca, emitem títulos hipotecários 

em valor correspondente aos empréstimos que são concedidos e se financiam com a emissão desses 

títulos , emitidos justamente com a finalidade de lastrear os empréstimos. Os empréstimos são 

contratados à taxa de juros fixa correspondendo à taxa dos títulos hipotecários. 

• A análise está centrada nos países da CEE. 
(12) Gonzales (1987) 
(**) A Alemanha opera através do sistema de poupança contratual e com bancos hipotecários. 
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Uma particularidade no caso europeu é o fato de que cerca de 30 a 40% dos imóveis existentes 

foram construídos antes de 1919, principalmente na França, no Reino Unido e na Itália. A longa idade 

média dos imóveis faz com que haja grande demanda por recursos para melhoria e renovação. 

De maneira geral nos países europeus o setor habitacional recebe subsfdos do Governo e 

tratamento fiscal diferenciado, beneficiando as aplicações no setor. Na Suécia, por exemplo, o subsídio 

fiscal é direto para a maioria dos compradores de imóveis para uso próprio, enquanto na França os 

subsídios são concedidos apenas às famílias de baixa renda para reduzir os custos dos financiamentos 

habitacionais e as despesas com financiamento habitacional são abatidas do imposto de renda. 

Nos países europeus cabe às instituções dos diferentes sistemas de poupança e empréstimo 

existentes administrar a captação e a aplicação de recursos e o próprio mercado de maneira geral. A 

exceção fica por conta da Inglaterra, onde os recursos captados pelas instituções de poupança e 

empréstimo são repassados ao Governo . Na França há normas reguladoras rígidas para o mercado 

hipotecário e os tipos de títulos que podem ser emitidos pelas instituições de poupança e empréstimo. 

Os anos 70 e 80 marcam uma acentuada queda do nível de atividade dos mercados habitacionais 

e de construção na Europa de maneira geral, ocorrendo declínio acelerado da construção de novas 

habitações, aumento da capacidade ociosa do setor e, consequentemente, do desemprego e das 

falências. Mas, a queda do nível de atividade foi global, com a taxa de crescimento do Pm da CEE 

caindo de5%a.a. noperiodol968-1973para2,5%a.a no período 1974-1979emais uma vez para 1,2% 

a. a. no período 1980-1985. Mais uma vez a crise econômica e a volatilidade da taxa real de juros afetam 

duramente os sistemas de financiamento habitacional e dificultam o acesso à casa própria. 
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3.3. As políticas de fmanciamento habitacional na América Latina 

A análise da questão do financiamento habitacional na Ámerica Latina é mais complexa em 

função dos constantes desajustes macroeconômicos e da instabilidade político-social da maioria dos 

países latinos. Fica difícil desvincular a política de financiamento habitacional do conjunto de 

problemas econômicos e sociais. 

A escassez de capital e a má distribuição do mesmo é característica marcante na América Latina 

e nos países em desenvolvimento de maneira geral. Em vista da escasssez é difícil aumentar o volume 

de capital para o setor habitacional, necessário para aumentar o volume de investimentos no setor. É 

baixíssima a aplicação de recursos em hipotecas, em função das dificuldades de negociação desses 

títulos e da baixa atratividade de instrumentos de crédito de longo prazo. 

Colabora para dificultar a formulação das políticas de financiamento habitacional a baixa 

propensão à poupança nos países em desenvolvimento, particularmente na América Latina. Além do 

baixo nível de renda, outros fatores explicam o baixo nível de poupança: frustações das pessoas que 

não conseguiram reaver recursos aplicados em depósitos de poupança, títulos do Governo que jamais 

foram resgatados, falências de instituições financeiras e nível de consumo relativamente elevado para 

o nível de renda. Os baixos níveis de poupança reforçam as limitações de capital e prejudicam o nível 

de investimentos. Não existem mercados de capitais organizados e viáveis e, muitas vezes, o próprio 

mercado financeiro é incipiente e mal organizado. Praticamente inexistem mercados secundários, o que 

toma os instrumentos de crédito de longo prazo ainda menos atrativos. 
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O Estado tem papel chave no setor, procurando reduzir os problemas derivados da falta de 

capacidade e iniciativa do setor privado e compensando a escassez generalizada de recursos para o setor 

habitacional. De maneira geral, os países latinos seguem o modelo norte-americano com um órgão 

central para controlar as instituições de poupança e empréstimo, mecanismos de garantia para os 

depósitos de poupança e presença de instituições especializadas em promover o financiamento 

im.obiliário. Os recursos privados do sistema são complementados por subsídios, pautados em critérios 

nem sempre bem definidos. 

As características básicas da estruturação do sistema de financiamento habitacional na América 

Latina na maioria dos países são: 

a) Implantação de uma administração central para o setor, com autoridade e responsabilidade de 

coordenar os mecanismos instituiconais e mobilizar a aplicação de recursos no setor, sendo tal órgão 

central em vários países o Ministério da Habitação e Urbanismo 

b) Criação do Banco Central da Habitação para supervisionar as instituições e os financiamentos 

e proporcionar Jiquidez ao setor com recursos do Tesouro 

c) Criação de sistemas de seguro e garantias 

d) Medidas de fomento ao empréstimo hipotecário, criando instrumentOs hipotecários únicos e 

facilitando as transferências 

e) Medidas de fomento ao sistema de cooperativas privadas 

f) Implantação de programas complementares destinados à implantação de serviços de infra

estrutura. 
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Infelizmente, poucos países tomaram medidas no sentido de ampliar a captação de recursos 

internacionais, oferecendo sistemas de garantias para tais créditos. A frágil sustentação econômico

financeira dos sistemas de financiamento habitacional da América Latina foi completamente abalada 

com a crise econômica dos anos 80, quando há a explosão dos déficits habitacionais. Os anos 80 são 

marcados pelo aumento das taxas de juro internacionais, pela fuga de poupança externa e pela redução 

da capacidade de investimento doméstico. 

Os anos 80 foram bastante negativos para os sistemas latinos de poupança e empréstimo em 

função dos desajustes macroeconômicos descritos e da crise da dívida externa que obrigou os Governos 

a privilegiarem via política econômica os setores geradores de divisas, relegando o setor habitacional 

e a própria construção civil ao segundo plano.l3 

A redução da renda afetou a capacidade de pagamento dos mutuários e a poupança das famílias, 

gerando a queda da captação de recursos. Certas medidas adotadas pelos bancos centrais reduziram 

bastante as vantagens comparativas e, consequentemente, a atratividade dos produtos oferecidos pelas 

instituições de poupança e empréstimo. Para culminar, a inflação promoveu o descasamento dos ativos 

e passivos do sistema, além de impedir o retomo real e integral dos recursos emprestados, evidenciando 

as falhas dos mecanismos de indexação. 

Como se observa a crise dos anos 80, motivada por fatores externos em sua maioria, teve efeitos 

drásticos sobre os sistemas de financiamento habitacional na América Latina, revelando as bases frágeis 

dos mesmos e das próprias economias desses países ainda periféricos.Os efeitos da crise econômica dos 

anos 80 foram bastante negativos na Europa e nos EUA e, como consequência, devastadores na América 

Latina. 

(13) Abdalla (1987) 
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4. Os mecanismos de financiamento, a indústria da construção civil 

e o efeito multiplicador sobre a economia 

O fluxo de investimentos mantém e expande os níveis de produto e emprego estimulando a 

dinâmica do crescimento econômico. No caso do fluxo de investimentos em construção civil, o efeito 

multiplicador* sobre a economia é maior, e consequentemente maior o impacto sobre o crescimento 

econômico. O que impulsiona o fluxo de investimentos na construção civil é a construção de moradias 

e de obras .de infra-estrutura necessárias às cidades e aos próprios conjuntos habitacionais ou habitações 

isoladas, além de obras comerciais e industriais de médio e grande porte. 

Particularmente os setores de construção de moradias, sobretudo para as famílias de baixa renda 

e evidentemente baixa capacidade de poupança, e o setor de serviços de infra-estrutura são movidos 

em função de mecanismos adequados de financiamento, via de regra com a participação direta do 

Governo. Logo, a defmição de sistemas de financiamento eficientes é vital para impulsionar e garantir 

o fluxo de investimentos na construção civil. 

4.1. Importância econômica da indústria de construção civil 

O setor de construção civil absorve grandes contingentes de mão-de-obra, dado o reduzido nível 

de pré-fabricação e tem efeito estimulador sobre uma série de indústrias: siderúrgica, de cimento, de 

madeira, de vidros, de tintas, de metais, de cabos elétricos, de imóveis, .... O setor de construção ao 

ser ativado tem a propriedade de provocar forte efeito multiplicador, estimulando a economia como um 

todo, via expansão generalizada dos níveis de produto e emprego.9 

(*) No Brasil, o mGE (1990) estima o coeficiente multiplicador da construção civil, que representa os seus efeitos diretos 
e indiretos sobre a economia, em 2,12. Por sua vez, o mGE estima o coeficiente multiplicador da agropecuária em I, 7, do 
comércio em geral em 1,3 e do setor de serviços em l,S. 
(9) .Leite e Rosseti (1980) 

38 



A importincia da indústria de construção civil como um dos setores básicos da economia deriva 

de seu conjunto de relações insumo-produto, interagindo com inúmeros setores industriais, e da 

utilização de grandes contingentes de mão-de-obra, contribuindo para a dinamização das atividades 

econômicas em fases de recessão e desemprego, gerando a mobilização de expressivos volumes de 

recursos produtivos. 

O fluxo de investimentos na construção civil e, particularmente, o ritmo das construções 

habitacionais têm grandes flutuações em virtude das restrições constantes ao crédito imobiliário. As 

reduzidas possibilidades de obter financiamentos de longo prazo são atenuadas pelas políticas de 

crédito imobiliário de maneira geral, e particularmente pelas políticas de financiamento habitacional. 

À medida que tais políticas de financiamento sofrem restrições, o setor de construção civil é atingido 

duramente, reduzindo o seu nível de atividade e gerando a elevação do desemprego. 

Os recursos aplicados no setor de construção civil, além de corresponderem a parcela significativa 

da formação bruta de capital fixo, têm importantes repercussões econômicas e sociais: 

a) geram forte efeito multiplicador sobre a economia, incentivando uma série de segmentos 

industriais e também comerciais 

b) absorvem contingentes de mão-de-obra, sobretudo desqualificada, de difícil aproveitamento 

em outros setores, notadamente nos países em desenvolvimento 

c) não implicar em aumento do volume de importações 

c) atuam como instrumentos de distribuição e redistribuição de renda. 

4.2. A construção civil e o estímulo ao desenvolvimento econômico 

No período subsequente à Grande Depressão dos anos 30, a reativação do gasto público teve 

importante papel para a recuperação econômica. Constatou-se no período, que na área privada, a 
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construção de moradias era o único setor que poderia ser imediatamente reativado, escolhendo-se o 

crédito hipotecário como instrumento de mobilização de recursos para o setor, contando com a garantia 

do Governo. O setor seria então ativado com o aumento da oferta de recursos financeiros e com a 

dilatação do prazo de amortização dos financiamentos hipotecários, já que as taxas de juros já estavam 

deprimidas. Funcionou de fonna bastante satisfatória a escolha do setor de construção civil como líder 

para estimular o crescimento econômico. 7 

A recuperação do crescimento econômico no período posterior a Segunda Guerra Mundial 

também foi viabilizado em grande parte pela retomada do fluxo de investimentos na construção civil. 

Após a Segunda Guerra, cresceram significativamente os gastos familiares com aluguéis e aquisição 

da casa própria, notadamente nos EUA. O estímulo à construção de moradias, via aumento progressivo 

da demanda e incentivos governamentais, acabou induzindo outros tipos de construção pública e 

privada: os chamados investimentos conectados à família, como por exemplo os gastos com a 

implantação e melhoria dos serviços de utilidade pública e de infra-estrutura, e os investimentos 

orientados à fanu1ia, entre eles a construção de lojas, resturantes, shopping centers, ... 14 

Pelos exposto, observa-se que o setor de construção civil demonstrou a sua eficiência como 

instrumento de apoio à reversão de ciclos econômicos recessivos e de estímulo aos ciclos econômicos 

de expansão, dando-lhes maior vigor. O setor de construção civil pode contribuir decisivamente com 

as economias dos países em desenvolvimento, impulsionando-lhes em direção ao crescimento 

econômico, através da sua capacidade de liderança sobre outros setores. 

O setor de construção civil contribui diretamente para a elevação da renda, do produto e do 

emprego, estimulando inclusive o crescimento dos recursos. Estabelecendo-se mecanismos de 

financiamento adequados, o fluxo de investimentos no setor de construção civil toma-se mais estável 

(7) Currie (1990) 

(14) Comwal (1972) 
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e garante a construção de grandes volumes de moradias, a implantação de serviços de infra-estrutura, 

o crescimento econômico e o próprio desenvolvimento urbano e econômico de maneira geral, ao gerar 

crescimento e melhoria do padrão de bem-estar social. 

5. As tendências dos sistemas de rmanciamento habitacional 

Como foi visto os mecanismos de financiamento são fundamentais para garantir o acesso à 

moradia, uma vez que:9: 

a) o adquirente da casa própria necessita de crédito de longo prazo. 

b) exige-se uma relativamente elevada capacidade de poupança, fato muitas vezes incompatível 

ao seu nível de renda. 

c) em épocas de crise e instabilidade econômica o comprador potencial não está disposto a 

contrair endividamento de longo prazo e tem a sua capacidade de poupança reduzida. 

O estabelecimento de um sistema de financiamento em bases adequadas garante então o acesso 

à casa própria e estimula intensamente a indústria da construção civil, envolvida na construção 

habitacional e na implantação dos serviços de infra-estrutura requeridos. Diante da crise econômica 

dos anos 80 que abalou significativamente os sistemas de financiamento habitacional, mesmo nos 

países desenvolvidos, espera-se mudanças nas concepções desses sistemas, bem como alterações 

profundas nos seus mecanismos operacionais, conferindo-lhes maior agilidade e menor vulnerabilidade 

frente aos ciclos econômicos. 

A crise da habitação ao longo dos anos 70 e notadamente nos anos 80 atingiu inclusive os países 

socialistas, apesar das suas reduzidas taxas de crescimento urbano e de mobilidade interna. Sem 

incentivar a produção e as inovações tecnológicas, a oferta de imóveis foi comprometida pelo 

(9) Leite e Rosseti ( 1980) 
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desperdício de recursos e pelos altos custos. Surgiu asssim um grande descompasso entre a oferta e a 

demanda de imóveis, orginando o acúmulo de volumosos déficits habitacionais e o agravamento das 

condições de submoradia. Estima-se, por exemplo, que cerca de 113 da população de Moscou viva em 

precárias "casas de cômodos", casas coletivas sem banheiros, cozinha ou áreas de serviço privativas.l5 

A crise habitacional que se espalhou pelos países do bloco socialista ao longo da década de 80, 

motivada pela incapacidade do Estado em atender a demanda por moradias da sociedade, evidencia que 

a falta de uma política estável de longo prazo para o setor de construção civil prejudica o planejamento 

do setor e inibe o fluxo de investimentos. A redução do fluxo de investimentos no setor de construção 

civil, reduz a oferta de imóveis, deteriora a qualidade dos serfiços de infra-estrutura e reduz a eficiência 

dos processos produtivos, gerando baixa produtividade e desperdícios de insumos e recursos. Talvez 

a falta de uma política estável de longo prazo e a vulneralibilidade do setor às crises econômicas 

expliquem o significativo atraso relativo da indústria de construção civil no que se refere aos processos 

de pré-fabricação e controle da qualidade. 

Nos países capitalistas a solução mais fácil e viável para que se formule uma política de longo 

prazo estável para o setor está relacionada à definição de mecanismos adequados de financiamento, 

adaptados à evolução dos mercados financeiros e às especificidades do setor. 

5.1. Evolução dos mercados financeiros e o rmanciamento habitacional 

Os anos 90 serão marcados por medidas liberalizantes nos mercados financeiros, destacando-se 

a desregulamentação, a abertura dos mercados financeiros domésticos à competição internacional, a 

abolição dos controles cambiais e a globalização do capital. Haverá pressões no sentido de ampliar a· 

liberdade do movimento de capitais e de estimular o comércio exterior de títulos e ações, como pode 

ser comprovado pela canalização de enormes volumes de poupança no Japão para os EUA e da presença 

de investidores institucionais dos EUA na CEE e vice-versa. 

(15) Teixeira (1985) 
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As características do mercado global de títulos e ações impõem restrições à internacionalização 

dos sitemas de financiamento habitacional, limitando-os aos mercados locais, demarcados pelas 

fronteiras nacionais. Uma das dificuldades ao mercado único na CEE a partir de 1993 são as diferenças 

nos mercados de hipotecas e nos custos dos empréstimos de país para país, comprovando a dificuldade 

da inserção dos sistemas de financiamento habitacional no processo de globalização16. 

Nos EUA, as dificuldades do Sistema de Poupança e Empréstimo é o crescimento da aplicação 

de recursos em ativos altamente especulativos e a migração de recursos entre as diversas aplicações 

financeiras. Agrava-se assim o descasamento entre os empréstimos de longo prazo com taxas fixas e 

os empréstimos a curto prazo com taxas variáveis, ocasionando perdas significativas para as carteiras 

hipotecárias16. 

A aquisição da casa própria é urna das poucas transações de vulto que a maioria das fanu1ias ou 

indivíduos realiza, sendo de fundamental importância no processo o financiamento hipotecário. Apesar 

da hipoteca apresentar baixo risco e elevada qualidade, a grande competitividade nos mercados 

financeiros com a oferta de uma gama variada e crescente de ativos financeiros, representa uma grande 

ameça ao financiamento hipotecário e aos sistemas de poupança e empréstimo tradicionais. Contribui 

ainda para reduzir a atratividade do sistema de hipotecas a sua falta de homogeneidade que dificulta 

as transferências de propriedade desses títulos entre investidores de países diferentes 16. 

(16) Heimann (1989) 

43 



5.2. Adaptações dos sistemas tradicionais de rmanciamento habitacional 

As mudanças no mercado de financiamento habitacional gerarão grandes benefícios aos 

consumidores, possibilitando-lhes a possibilidade de escolher uma gama mais ampla de produtos 

hipotecários com diferentes taxas de juros. O êxito dos sistemas de financiamento habitacional 

dependerá da sua capacidade de atrair recursos. 

Os sistemas de financiamento habitacional dos países em desenvolvimento devem ampliar a 

ligação dos setores formais e informais da economia, garantindo dessa forma a mobilização de recursos 

crescentes para o sistema. Tais sistemas devem também adotar medidas que estimulem o financiamento 

da moradia de aluguel. Nesse processo, deve-se atrair novas instituições financeiras para o sistema, pois 

seus depositantes e aplicadores são mutuários potenciais, contando-se para isso com o apoio do 

Governo, removendo os obstáculos à operação das instituições financeiras nesta área e permitindo a 

participação efetiva de recursos internacionais no mercado imobiliárioS. 

Os empréstimos hipotecários caminham para a operação com taxas de juros a níveis de mercado, 

com a eliminação progressiva dos empréstimos subsidiados pelo poder público. Tais mudanças, assim 

como a adoção de regras mais universais, colaborarão para garantir a concessão de créditos hipotecários 

entre diferentes países e aumentar a atratividade do sistema frente aos demais ativos financeiros. 

Cabe às instituições dos sistemas de poupança e empréstimo abandonarem a atuação especializada 

voltada exclusivamente ao financiamento habitacional, caminhando para uma diversificação cuidadosa 

e bem planejada operando com novos produtos e até novos países, sempre evitando área com as quais 

não estejam bem familiarizadas, o que aumentaria consideravelmente o seu risco financeiro.16 

(8) Boleat (1985) 
(16) Heimann (1989) 
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Os sistemas de financiamento com os agentes de poupança e empréstimo convergem para uma 

diversificação bastante ampla, com o fim das operações especializadas de empréstimos habitacionais. 

O sistema evoluiu no sentido do financiamento imobiliário em geral, e não apenas do setor habitacional, 

incluindo o comércio, a indústria e o mercado de aluguel entre as suas opções de aplicação de recursos. 

Os sistemas serão menos regulados, mais flexíveis e dotados de novas fontes de recursos. 

O financiamento habitacional ainda será a prioridade, mas o conceito de casa própria será 

substituído pela de moradia e as fanu1ias de baixa renda serão atendidas com subsídios e dotações 

orçamentárias do Governo. Os sistemas não terão que suportar o ônus provocado pela hannonização 

de interesses econômicos e sociais, antagônicos na sua essência. Caberá aos agentes ligados ao 

financiamento imobiliário buscarem soluções de mercado, criativas e competitivas, deixando aos 

Governos as tarefas de buscar recursos para financiar exclusivamente as moradias das famílias de baixa 

renda e de supervisão e normatização do setor. 

Espera-se que o colapso do Sistema de Poupança e Empréstimos dos EUA no fim da década de 

80 represente um marco no desenvolvimento da maturidade das instituições e agentes que atuam no 

setor de financiamento imobiliário, de modo que definam projetos viáveis de diversificação na 

aplicação e captação de seus recursos. As medidas liberalizantes defendidas pelo setor, impedem 

intervenções governamentais para salvar empresas a caminho da falência por falhas de gestão. O 

mercado de financiamento imobiliário tem todos os elementos para consolidar-se nos mercados 

financeiros e de capitais internacionais, estimulando a atividade econômica como um todo. 

4S \ . 
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CAPÍTULOll 

A CRIAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) 

PRESSUPOSTOS, MODELO OPERACIONAL E A TU AÇÃO 

ATÉ O FINAL DOS ANOS 70 

1. Panorama da política habitacional no Brasil antes da implantação 

do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) 

1.1. Período 1930-1945 

Do início da urbanização acelerada ao descaso do Estado Novo 

pelo setor habitacional 

A produção bibliográfica sobre o período compreendido entre 1930 e 1945 é bastante escassa no 

que se refere à questão da habitação. A partir de 1930, com o declínio da atividade cafeeira e o início 

da industrialização brasileira, nota-se a evolução urbana de São Paulo. Com o surto de industrialização 

as cidades ganham impulso dinâmico próprio, expulsando os trabalhadores para a periferia, onde 

situavam-se os subúrbios industriais. 

A forma predominante de moradia era a habitação de aluguel, sendo que a expansão urbana, 

decorrente da industrialização crescente, e a especulação imobiliária, pressionavam o valor dos 

aluguéis e contribuiam para o deslocamento maciço dos operários para as regiões periféricas. As antigas 

vilas operárias gradualmente convertiam-se nas primeiras favelas brasileiras, como consequência da 

falta de qualquer mecanismo adotado pelo Estado com o objetivo de estabelecer um padrão popular de 

moradia. 
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No período do Estado Novo, a política populista de Getúlio Vargas parecia excluir a política 

habitacional de suas prioridades. As primeiras medidas relevantes para o setor habitacional tomadas 

no Governo Vargas datam de 1937 e relacionam-se à criação dos parques proletários, uma versão 

modernizada das antigas vilas operárias, buscando reduzir e progressivamente eliminar a expansão das 

favelas no Rio de Janeiro. O Estado assume pela primeira vez a responsabilidade pela oferta de 

habitação 1. 

Fiel seguidor das medidas populistas,em 1942, Getúlio Vargas impõe a Lei do Inquilinato, 

decretando o congelamento do valor dos aluguéis nos níveis de 31 de dezembro de 1941. A adoção do 

congelamento de aluguéis inibe a oferta de imóveis e desarticula o setor, contribuindo para o colapso 

que viria alguns anos mais tarde no setor de locação habitacional. 

Em 1945 chega ao fim o Governo de Getúlio Vargas e o populismo do Estado Novo, 

contabilizando-se poucas e desconexas realizações em termos de política habitacional e menos ainda 

em termos de política de desenvolvhnento urbano. Assim, o início do processo de urbanização em larga 

escala desenvolve-se sem qualquer diretriz do Estado e caminha desordenamente, impulsionado pela 

industrialização e pela especulação imobiliária. 

1.2. Período 1946-1963 

Da Fundação da Casa Popular ao colapso do setor habitacional 

Através do Decreto-lei 9.218 de 12 de maio de 1946 Eurico Gaspar Dutra, sucessor eleito de 

Getúlio Vargas, cria a Fundação da Casa Popular (FCP), o primeiro órgão de âmbito nacional voltado 

para o setor habitacional. As caixas e os institutos de pensão existentes atendiam apenas aos seus 

associados, além de terem uma atuação bastante modesta pela limitação de recursos. 

(1) Campagnone (1986) 
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A criação da FCP marca o início das tentativas de se formular uma política habitacional voltada 

para as camadas de baixa renda. Mas o objetivo maior da FCP e da própria incipiente política 

habitacional era alcançar a legitimidade e a penetração do Governo Dutra junto aos trabalhadores dos 

centros urbanos. A data de 12 de maio para a promulgação do decreto-lei revela o caráter político da 

FCP2. 

O Decreto-lei 9.777 de 6 de setembro de 1946 expande a área de atuação da FCP, atribuindo-lhe 

também a função de órgão de política urbana. O alargamento das funções da FCP é revista em 1952, 

quando é reduzida a sua atuação em relação às atividades complementares de infra-estrutura no campo 

da habitação. 

O grande problema da FCP era a escassez de recursos, agravado pelo modelo adotado da casa 

subsidiada integralmente com recursos da União. Como observam Andrade e Azevedo (1982), "a saída 

do problema era o investimento autofinanciado para o setor habitacional, mas este esbarrava na lógica 

· do populismo pautado na imagem paternalista do Estado". A FCP era vítima da falta de recursos e do 

populismo do Estado, paternalista na política de subsídios desregulada à moradia e clientelista na 

concessão dos benefícios. A subordinação da política habitacional ao populismo ocasiona uma grave 

crise no setor a partir dos anos 50, com a dificuldade do Estado subsidiar a moradia integralmente e a 

inflação corroendo o retomo dos financiamentos concedidos com prestações fixas à classe média. 

Estima-se o déficit habitacional do país nos anos 50 em cerca de 3,6 milhões moradias, sem 

considerar as carências das fanu1ias que residiam em cortiços e favelas. Em função da debilidade 

financeira da FCP e da sua necessidade de garantir recursos próprios, surgem estudos em 1953 propondo 

a transformação da FCP em banco hipotecário. A criação do banco hipotecário representaria um novo 

modelo para a política habitacional2. 

(2) Andrade e Azevedo (1982) 

49 

"·l \ 

I 



O novo modelo previa a captação de poupança via emissão de letras hipotecárias, buscando então 

soluções de mercado para captar recursos para o setor habitacional. A FCP teria papel normativo e o 

banco papel executivo, cabendo-lhe a tarefa de coordenar a captação de recursos e a sua aplicação, com 

taxas de remuneração compatíveis, em fmanciamentos habitacionais. 

A precariedade do incipiente mercado financeiro no período e a pouca atenção despertada pelo 

novo modelo nos meios políticos, contaminados pelo populismo, inviabilizaram a implantação do 

projeto. É interessante observar que algumas medidas contidas no projeto de criação do banco 

hipotecário preconizavam soluções que mais tarde seriam implantadas com a criação do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) em 19642. 

Nos Governos seguintes, de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a ênfase da política 

econômica limita-se praticamente à promoção do desenvolvimento industrial e, assim, a habitação 

popular e o próprio setor habitacional são relegados ao segundo plano. Desprezou-se o efeito 

multiplicador dos investimentos em habitações, considerando-se ainda que os problemas do setor 

seriam solucionados com o crescimento econômico a ser obtido a partir da expansão industrial. 

Evidentemente, agrava-se o problema habitacional no período, sobretudo para as camadas de baixa 

renda. 

Em relação aos Governos de Vargas e Juscelino cabe destacar, conforme Andrade e Azevedo 

(1982), "a tentativa de deslocar a política de habitação popular do plano das obrigações do ~stado". 

A consequência é a pálida atuação da FCP, conforme atesta a Tabela 1 a seguir, em função do seu 

esvaziamento político e da completa carência de recursos. 

(2) Andrade e Azevedo (1982) 
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TABELA 1- CASAS E CONJUNTOS CONSTRuiDOS, POR TAMANHO DE CIDADES, 
. ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1960 

Casas 
Número de 

Tamanho das cidades 
construídas 

% conjuntos % 
construídos 

Até 5.000 836 5 22 15 

5.000 a 10.000 914 5 24 17 

10.000 a 20.000 1.109 7 22 15 

20.000 a 50.000 2.586 15 35 25 

50.000 a 100.000 2.157 13 19 13 

+de 100.000 9.362 55 21 15 

Total 16.964 100 143 100 

Fonte: Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, 1961 

Jânio Quadros ao tomar posse em 1961 depara-se com o avanço da crise social e os riscos de 

convulsão política e resolve reformular a política habitacional, criando o Plano de Assistência 

Habitacional e o Instituto Brasileiro de Habitação (ffiH). Pretendia desencadear uma política de 

desenvolvimento a partir do investimento em habitações, estimulando a construção civil e a geração 

de renda e emprego2. 

O Plano de Ação Habitacional pretendia revigorar a FCP, dotando-lhe das condições para 

transformá-la posteriormente no ffiH. A grande inovação era a forma de correção das prestações para 

evitar a descapitalização com a aceleração do crescimento das taxas de infação, prevendo correções 

proporcinais ao salário mínimo. O Plano não contemplava aqueles que não dispunham de emprego fixo 

e um certo período de residência nas cidades, limitando um pouco a sua esfera de ação. 

(2) Andrade e Azevedo (1982) 
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O mH foi idealizado para conjugar os esforços das entidades públicas e privadas no setor 

habitacional, preenchendo as suas lacunas. Os seus recursos seriam provenientes da contribuição de 

I% a ser paga pelos empregadores sobre o valor das folhas de pagamento dos seus empregados e de 

títulos de subscrição compulsória (bônus de habitação), que constituíam uma espécie de empréstimo 

obrigatório restituível. 

Dada a escassez de recursos para o financiamento habitacional e o aumento das taxas de inflação, 

uma das mais importantes medidas do Plano de Assistência Habitacional foi o estabelecimento de 

mecanismos de correção das prestações dos empréstimos. Na lógica populista, até então norteadora 

da política habitacional, não interessava corrigir as prestações, já que tal prática seria impopular. Porém, 

a não correção das prestações comprometia os futuros financiamentos habitacionais, na medida em que 

inviabilizava o retomo real dos recursos emprestados. O mecanismo de correção é o precursor da 

correção monetária que seria implantada em 1964 com a criação do SFH. Aliás, os referidos 

mecanismos de correção foram sugestões do mesmo grupo de técnicos, liderados pelo futuro Ministro 

Roberto Campos. De maneira geral, destacam Andrade e Azevedo (1982), "o Plano de Assistência 

Habitacional e o mH foram tentativas de repensar a política habitacional em termos mais abrangentes". 

Todavia, as medidas propostas por Jânio Quadros acabaram não sendo implementadas, tendo em 

vista a sua renúncia sete meses depois da posse em 1961. Segue-se então um pendo em que o problema 

habitacional é agravado pela especulação imobiliária e pelo imobilismo do Estado frente às necessidades 

de moradia, sobretudo das famílias de baixa renda. 

A construção de moradias para aluguel é desincentivada no Governo João Goulart, vice e sucessor 

de Jânio Quadros, com novas medidas de congelamento. O mercado se desorganiza completamente e 

o déficit habitacional chega a aproximadamente 8 milhões de moradias, sendo a taxa de crescimento 

da população urbana de cerca de 3%a.a.3. 

(3) Souza (1974) 
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Souza (1974) destaca que "para enfrentar o problema havia os financiamentos das Caixas 

Econômicas, dos institutos de pensão que aplicavam as suas reservas técnicas em programas 

residenciais com taxas de juros negativas e da FCP que operava com recursos tributários". Com a 

inflação em alta e os agentes efetuando empréstimos de médio e longo prazos com prestações fixas, o 

problema da escassez de recursos era insolúvel. 

1.3. Um balanço das causas do colapso do setor habitacional em 1963-1964 

O estrondoso déficit de 8 milhões de moradias estimado no início de 1964 revela o fracasso da 

FCP e o colapso do modelo adotado. Podemos citar três causas básicas para o colapso do setor 

habitacional: 

a) Populismo desvirtuando a política habitacional das suas finalidades 

b) Aceleração do crescimento das taxas de inflação 

c) Desajuste do sistema de financiamento habitacional 

a) Populismo desvirtuando a política habitacional das suas finalidades 

O populismo que em linhas gerais dominou o cenário político de 1930 a 1963 trouxe graves 

consequências no que se refere à tomada de decisões de política econômica de maneira geral, e de 

política habitacional de modo particular. Isto porque conforme analisam Andrade e Azevedo (1982), 

"aos governos populistas não interessa solucionar ou equacionar o problema, mas sim gerar dividendos 

políticos (votos ou prestígio)". Nessa lógica, medidas como revisão da concessão de subsídios e reajuste 

de prestações de empréstimos habitacionais são impraticáveis. 

Os Governos populistas trabalham com medidas de curto prazo, destinadas a aumentar a sua 

legitimidade junto às massas populares. Tais medidas são via de regra paliativas e inconsistentes com 

os objetivos de longo prazo, mas o importante são os benefícios de curto prazo. Certos benefícios são 

concedidos sem que se quantifique os custos dos mesmos, violando princípios básicos da racionalidade 
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b) Aceleração do crescimento das taxas de inflação 

Chacel, Simonsen e Wald (1970)4 destacam que ''baseado na doutrina de industrialização da 

Comissão Econômica para a América Latina (CEP AL), o Governo Juscelino Kubitschek gera elevadas 

taxas de crescimento econômico entre 1957 e 1961, forçando a substituição de importações ... e 

facilitando os investimentos de capital de risco, diretrizes do Plano de Metas para promover o 

desenvolvimento acelerado". A política desenvolvimentista de Juscelino eleva a taxa de inflação para 

patamares complicados e o déficit no balanço de pagamentos para US$ 300 milhões, provocando fortes 

desequilíbrios macroeconômicos. 

O período de 1961-1964 corresponde aos Governos de Jânio Quadros e João Goulart marca a 

desorganização do sistema produtivo do país, gerando a elevação da inflação, basicamente inflação de 

demanda, e a descontinuidade no crescimento econômico4. A Tabela 2 a seguir revela a evolução das 

taxas de inflação a partir de 1951, destacando a grande aceleração das mesmas após o Governo de 

Juscelino e principalmente no período Jânio Quadros- João Goulart. 

TABELA 2 - ÍNDICE DE PREÇOS DO PERÍODO 1951-1964 

A N O 
Índice geral dos preços por atacado 

(~ 1953=100) 

1 9 s 1 8 2. s 
1 9 5 2 9 o. 4 

1 9 s 3 1 1 3. 2 

1 9 5 4 1 4 o. 3 

1 9 5 s 1 53. s 
1 9 5 6 1 9 2. 9 

1 9 s 7 1 9 9. 4 

1 9 5 8 2 55. o 
I 9 5 9 3 4 7, I 

I 9 6 O 4 6 o. 8 

l 9 6 l 6 9 l. 6 

I 9 6 2 1037,0 

1 9 6 3 1886,0 

1 9 6 4 3645,0 

Fonte: Banco Central 
" 

(4) Chacel, Simonsen e Wald (1970). Os autores destacam a aceleração da inflação como um dos fatores básicos da 
institucionalização da Correção Monetária em 1964. 
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O crescimento descontrolado da inflação, notadamente a partir da década de 60 desestimula a 

canalização de recursos para o investimento em habitações, contribuindo para agravar a recessão no 

mercado imobiliário. Além do mais, as altas taxas de inflação contribuem também para inibir a 

poupança pessoal, gerando o aumento dos níveis de consumo, de modo que se converte a substituição 

da poupança pela antecipação da compra de produtos no fator responsável pela a inflação de demanda 
' 

verificada no período. 

Conforme destacam Chacel, Simonsen e Wald (1970), um dos setores mais afetadbs pelas 
! 

distorções geradas pela inflação foi o mercado de aluguéis, notadamente pelas políticas de co*trole de 
I 
I 

preços: "Entre 1950 e 1964 há uma sucessão de leis do inquilinato, dando aos locatários a possibilidade 
I 

de persistir indefinidamente nos imóveis por eles alugados, salvo raras exceções, e maniendo os 

aluguéis congelados ou sendo reajustados abaixo da taxa de inflação". 

Chacel, Simonsen e W ald ( 1970) revelam os efeitos dessas políticas desajustadas de controle dos 

aluguéis: 

1) queda da renda real dos proprietários de imóveis residenciais para aluguel 

2) desinteresse pela compra de imóveis residenciais para aluguel 

3) elevação excessiva dos aluguéis iniciais, pela falta de oferta e pela perspectiva de declínio no 

tempo 

4) agravamento do déficit habitacional. 

Chacel, Simonsen e W ald ( 1970) discutem ainda as distorções provocadas pela inflação nas 

incorporações imobiliárias. "Com a inflação ascendente, as construções a preço fixo desaparecem e as 

executadas por administração, onde o aporte de recursos é determinado pelos custos de construção, são 

prejudicadas pelo descontrole nos custos, motivando os construtores remunerados, proporcionalmente 

ao custo total da obra, ao alongamento dos prazos de construção". 
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A inflação desregula por completo o mercado imobiliário, comprometendo os custos da 

construção e distorcendo os preços relativos de maneira geral. A seguir, analisamos ~ pior sequela da 

inflação nesse setor: a atrofia do mercado de crédito de longo prazo e o desajuste do financiamento 

habitacional. 

c) Desajuste ·do sistema de financiamento habitacinal 

A inflação acelerada gera um grande impasse no mercado de crédito de longo prazo, em função 

do aumento da imprevisibilidade e dos riscos. O impasse resulta basicamente da incerteza quanto às 

taxas de inflação esperadas, já que as taxas de juro nominais passam a depender das expectativas quanto 

ao crescimento futuro dos índices de preço4. 

A consequência é a inexistência da oferta de fundos a longo prazo, reduzindo drasticamente a oferta 

de financiamentos imobiliários, que ficam limitados às poucas agências governamentais atuando em 

critérios de baixa lucratividade, Chacel, Simonsen e Wald (1970) assinalam que "naturalmente, os 

recursos dessas agências eram bastante limitados, e a sua capacidade de reinversão consideravelmente 

diminuída pelo recebimento em moeda desvalorizada das amortizações de antigos financiamentos. Os 

financiamentos destas instituições tornaram-se extremamente procurados, ... , mas a sua distribuição 

ficou bastante rarefeita, frequentemente orientada por critério políticos". 

A Tabela 3 apresenta um exemplo que revela a atrofia do mercado de hipotecas com a aceleração 

da inflação. 

(4) Chacel, Simonsen e Wald (1970) 
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TABELA 3- VALORES REAIS DA AMORTIZAÇÃO DE UM FINANCIAMENTO DE CR$ 
1.000,00, POR 15 ANOS, CONTRATADO A TABELA PRICE DE 1% a.m. EM 

DEZEMBRO DE 1952 

ANO 
Prestação em cruzeiros fndice do custo de Prestação em cruzeiros de 

correntes (Cr$) construçlo(deLI952=100) dezembro de 1952 (Cr$) 

1953 144.02 105 137,16 

1954 144.02 128 112,52 

1955 144.02 151 95,38 

1956 144.02 182 79,13 

1957 144.02 216 66,68 

1958 144.02 244 59,02 

1959 144.02 327 44,04 

1960 144.02 384 37,51 

1961 144.02 553 26,04 

1962 144.02 786 18,32 

1963 144.02 1479 9,74 

1964 144.02 2696 5,34 

1965 144.02 4578 3,15 

1966 144.02 6253 2,30 

1967 144.02 8813 1,63 

TOTAL 2160,30 - 697,96 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

O populismo levou o Estado brasileiro a praticar um conjunto de medidas inconsistentes no longo 

prazo, desarticulando a economia e comprometendo seriamente o seu equilíbrio, principalmente com 

a elevação das taxas de inflação. A aceleração da inflação gera a redução drástica dos financiamentos 

imobiliários, afastando os recursos privados e fazendo os recursos públicos minguarem em função da 

desvalorização da moeda impedir o retomo real dos empréstimos concedidos. O saldo do período 

analisado é o colapso do setor habitacional com a acumulação de inquietante e estrondoso déficit 

habitacional. 
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2. O Novo Regime e a criação do SFH 

2.1. O quadro político-econômico de 1964 

O tumultuado Governo João Goulart e as amplas e radicais reformas que pretendia realizar, pouco 

compatíveis com o curto espaço para planejamento e implementação das mesmas e com a gravidade 

do quadro econômico, redundaram no Golpe Militar de 1964, como ficou historicamente conhecido. 

A grave crise econômica do período, com crescimento descontrolado das taxas de inflação, queda 

dos níveis de renda e emprego, desajuste no balanço de pagamentos e impossibilidade do Estado 

implantar um programa de investimentos para dinamizar a economia e prepará-la para uma fase de 

crescimento, gerou o aparecimento de fortíssimas tensões sociais e políticas. 

Ao Novo Regime cabia a difícil tarefa de promover a redução da inflação e a retomada do 

crescimento econômico, objetivos pouco compatíveis no curto prazo. A implantação das medidas 

requeridas no plano econômico, requeriam uma base política de apoio. Buscava-se, então, o estímulo 

à economia e a manutenção da estabilidade social, ambas necessárias à consolidação do Governo da 

Revolução5. 

(5) Guglielmi (1985) 

Para implementar os seus objetivos, o Presidente Castelo Branco, o primeiro Presidente do Novo 

Regime, formula o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), tendo como bases: 

a) acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico 

b) conter o crescimento das taxas de inflação 

c) reduzir os desníveis econômicos setorias e regionais 

d) expandir o nível de investimentos 

e) garantir o aumento dos níveis de renda e emprego 
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t) corrigir os déficits do balanço de pagamentos 

A dificuldade básica do P AEG era promover simultaneamente a redução da inflação e o aumento 

dos níveis de renda e emprego. Guglielmi (1985) destaca as dificuldades do Novo Regime observando 

que "a legitimação econômica era ameaçada perante as classes produtoras pela política recessiva e a 

legislação social comprometida perante as classes trabalhadoras pela política salarial e a gradual perda 

do poder aquisitivo". 

Segundo Guglielmi (1985), "nesse contexto o Governo precisaria desenvolver um mecanismo 

para aumentar o apoio popular e aquecer a economia sem aumentar as despesas estatais". O mecanismo 

escolhido foi a política habitacional. 

2.2. A funcionalidade da política habitacional 

A existência de um déficit habitacional de mais de 8 milhões de moradias em 1964 constituía

se em enorme problema de dimensões sociais, econômicas e políticas. Assim, o Novo Regime define 

a solução da questão habitacional como uma prioridade, tendo em vista ser a moradia uma grande 

aspiração das camadas populares. O Governo reconhece que as massas populares estavam órlas e 

magoadas e que as tensões sociais derivadas da falta de moradias poderia converter-se em grave 

problema político. 

As soluções implementadas no campo habitacional antes de 1964 trouxeram poucos resultados 

efetivos, contribuindo para desmotivar as massas. Segundo Souza ( 197 4 ), "o paternalismo governamental 

jogava no descrédito os principais agentes de financiamento do setor habitacional". Até 1964. as 

soluções adotadas para os problemas habitacionais não correspondiam à dimensão da demanda e eram 

bastante distorcidas, sendo tais distorções provocadas pelo binômio populismo-clientelismo. 
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O Novo Regime precisava buscar a legitimidade junto às camadas populares e, com este 

propósito, pretendia dar prioridade à solução da questão da habitação, procurando reduzir e gradualmente 

eliminar o déficit habitacional. A utilização de política habitacional como instrumento na busca de 

legitimidade pelo Novo Regime é consenso de inúmeros autores: Andrade e Azevedo (1982), Guglielmi 

(1985) e Souza (1974). 

A política habitacional contribuiria para garantir a estabilidade social e atenuar a crise econômica, 

na medida em que a construção civil seria impulsionada e garantiria o aumento da renda e do emprego. 

A política habitacional baseada na filosofia da casa própria estimula a acumulação de poupanças e a 

estabilização social derivada de um objetivo de longo prazo tangível6. O aquecimento da construção 

civil com a construção de moradias em larga escala tem forte efeito multiplicador, acelerando outras 

indústrias e absorvendo grandes contingentes de mão-de-obra, contribundo assim para reativar a 

economia, sem demandar financiamentos inflacionários ou poupanças externas. 

Souza (1974) conclui: "A questão da habitação contribuiria para a estabilidade social, ... , ao 

mesmo tempo em que permitiria o estabelecimento de um mecanismo de criação de empregos e 

estímulo econômico". Fica portanto definida a funcionalidade da política habitacional à Revolução. 

2.3. A criação do SFH e do BNH 

Com o Novo Regime e a prioridade à política habitacional, a FCP é extinta, deixando raríssimas 

realizações, e desaparece o antigo modelo clientelista. Procura-se estruturar um modelo inteiramente 

novo de política habitacional, em que as soluções técnicas substituem critérios políticos e padrões de 

racionalidade o clientelismo2. 

(6) Campos (1965) mostra que o Novo Regime promoveu a consolidação da imagem da casa própria como fonte de "status", 
I 

segurança e renda. • : í 
(2) Andrade e Azevedo (1982) 1 
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Através da Lei 4380 de 21 de agosto de 1964 o Governo Castelo Branco cria o Banco Nacional 

da Habitação (BNH) e disciplina o SFH. O objetivo básico do SFH era promover a aquisição da casa 

própria pelas famílias de baixa renda, principais vítimas do déficit habitacional. O BNH era o órgão 

central do SFH e iniciou as suas operações no próprio ano de 1964, revelando o interesse efetivo do novo 

Governo pela questão habitacional. 

A criação do BNH insere-se num ambiente de crise política e econômica, pouco adequadas ao 

seu objetivo de criar condições estáveis e seguras para garantir a canalização de recursos para o setor 

habitacional, evidentemente também em crise. A crise no setor habitacional se traduzia em baixos níveis 

de investimentos no setor e no aumento acelerado do déficit de moradias. A aceleração da inflação e 

as leis do inquilinato instituídas entre 1946 e 1964 colaboravam para inibir os investimentos no setor 1. 

No vértice dessa crise, observa-se o descontentamento das camadas populares8. 

Andrade e Azevedo (1982) detacam os objetivos associados ao BNH para permitir a superação 

da crise no setor habitacional: 

a) criação de um banco baseado nas experiências anteriores da FCP, caixas de pecúlio e órgãos 

previdenciários, procurando corrigir os erros cometidos 

b) articulação dos setores públicos e privado para promover a execução da política habitacional 

c) instituição de mecanismos para compensar os efeitos da inflação, reajustando os débitos dos 

tomadores de recursos com base nas taxas de inflação. 

2.4. A instituição do mecanismo da Correção Monetária 

A solução preconizada para eliminar a atrofia do mercado de crédito a longo prazo é o reajuste 

das prestações e saldo devedor na proporção do índice de preços, ou seja, de acordo com a inflação do 

período. Sem nenhum mecanismo de correção a oferta de fundos de longo prazo continuaria restrita 

(7) Valladares (1981) 
(8) Bolaffi (1977) 
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aos escassos fundos públicos. Para o financiamento habitacional, a oferta de fundos limitava-se às 

caixas econômicas e aos institutos de previdência social. Até 1964 o custo dos recursos emprestados 

por essas agências eram inferiores à taxa de inflação, tomando o financiamento vantajoso para os 

mutuários, mas comprometendo futuros financiamentos pelo retomo dos empréstimos em moeda 

desvalorizada pela inflação (o valor dos retornos dos empréstimos era inferior ao volume de recursos 

efetivamente emprestados)4. 

As prestações precisam garantir o retomo real dos recursos investidos, cabendo aos agentes 

financeiros assegurarem o equilíbrio entre o custo da captação e o da remuneração dos financiamentos. 

As prestações fixas dos mutuários de financiamentos imobiliários praticamente desaparecem em 

termos reais com taxas de inflação crescentes, dado que o crédito é de longo prazo. 

Assim, em 1964, institucionalmente adota-se o mecanismo da correção monetária (CM) para 

assegurar a sobrevivência dos agentes de financiamento e a continuidade dos programas de aplicação 

de recursos9. 

O mecanismo da correção monetária também foi instituído nos sistemas de financiamento 

habitacional da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Paraguai, apesar de que apenas no Chile, na 

Colômbia e no Paraguai o mecanismo é aplicado com regularidade. 

A correção monetária teve um impacto inicial altamente positivo sobre o mercado imobiliário 

conforme observam Chacel, Simonsen e W ald ( 1970) "no período 1964-1968 são concedidos 

empréstimos no valor de Cr$ 3,6 bilhões gerando investimentos de Cr$ 7,3 bilhões". 

(4) Chacel, Simonsen e Wald (1970) 
(9) Wald (1991) 
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Os empréstimos realizados garantiram a construção de aproximadamente 400.000 novas habitações 

e a realização de programas complementares de urbanização. Os resultados já são bem superiores ao 

da extinta FCP e denotam os estímulos ao mercado imobiliário resultantes da correção monetária dos 

financiamentos concedidos, uma vez que a obtenção do retomo dos recursos emprestados garante a 

continuidade do programa. A correção monetária impede a descapitalização do BNH e passa a ter papel 

fundamental na política habitacional, pelo menos em períodos de contexto inflacionário. 

Apesar do reconhecimento da necessidade da existência de um mecanismo para garantir a 

proteção. contra os efeitos da inflação, Chacel, Simonsen e W ald ( 1970) destacam a existência de 

"fatores de resistência à correção monetária": 

a) o princípio da indexação não é generalizado para toda a economia 

b) o caráter unilateral que se estabelece nas relações entre Governo e agentes privados 

c) a indefinição dos valores finais, sobretudo nas operações de longo prazo. 

A correção monetária foi implantada num período de inflação galopante e era imaginada como 

um artifício temporário, na medida em que com a redução da inflação, as perdas reais geradas poderiam 

ser absorvidas pelos agentes econômicos4. Cabe destacar que a não generalização do uso da correção 

monetária, um fator de resistência dos agentes, gradualmente vai desaparecendo. Todavia, essa 

generalização acaba por se constituir em um problema e não em uma solução, na medida em que um 

artifício temporário acaba se convertendo em algo natural com o qual se deveria conviver 

permanentemente2. Isto porque a correção monetária realimenta o processo inflacionário através da 

indexação estabelecida nos setores onde os efeitos da inflação sejam mais drásticos4. 

De qualquer maneira, o mecanismo da correção monetária num primeiro momento atinge os seus 

objetivos básicos, impedindo a desvalorização das prestações dos financiamentos concedidos e o · 
I 

afastamento dos poupadores com as taxas reais de juros tomando-se negativas. Evita-se assim a 

desvalorização monetária que implicaria na redução de novos financiamentos, impedindo o retomo real 

(2) Andrade e Azevedo (1982) 
(4) Chacel, Simonsen e Wald (1970) 
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dos recursos. Comprova o efeito positivo inicial da correção monetária o fato da inflação verificada de 

1964 a 1968 não ter se elevado, mais ao contrário, ter se reduzido no período. 

Com a correção monetária todas as operações vinculadas ao SFH tinham os seus valores 

obrigatoriamente convertidos em Unidade Padrão de Capital (UPC), que passou a ser a moeda do 

sistema habitacional. Campagnone (1986) esclarece: "a UPC é a correção monetária adotada nos 

contratos imobiliários do SFH para uniformidade e simplificaçcão das operações do BNH. A UPC 

criada em 21 de agosto de1964 pelo artigo 52 da Lei 4380 teve seu valor fixado em Cr$ 10,00, ... , 

servindo de parâmetro para futuros reajustes". O valor da UPC corresponderia ao valor de outro 

indexador, a ORTN. 

Para garantir a credibilidade e a atratividade dos títulos da dívida pública são criadas as 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN's). Cada ORTN tinha o seu valor corrigido 

mensalmente na mesma proporção do Índice Geral de Preços (IGP), calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas, ou seja, de acordo com a taxa de inflação do período. A UPC, com correção trimestral teria o 

valor da ORTN do mês inicial do trimestre Ganeiro, abril, julho ou outubro). 

3. Filosofia e pressupostos do SFH 

3.1. Os objetivos sociais e econômicos do SFH 

Os objetivos sociais da criação do SFH estão relacionados ao financiamento de habitações, em 

especial, para as famílias de baixa renda. O SFH não definiu precisamente a amplitude das camadas de 

baixa renda, tomando portanto o conceito vago e dificultando os seus planos de ação. 
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Para financiar as moradias, sobretudo para as camadas de baixa renda, era necessário mobilizar 

uma volumosa massa de recursos obtida basicamente a partir da poupança do setor privado, tendo em 

vista o desajuste do setor público no período. Cabe observar que as medidas adotadas antes de 1964 

falharam ao desconsiderar que os adquirentes de casas populares não dispunham de poupança 

suficiente, requerendo portanto empréstimos de longo prazo. Caberia formular-se então uma política 

global de mobilização de poupanças para o setor habitacional, garantindo financiamentos de prazos 

dilatados6. A tarefa do SFH consistia justamente na a definição de uma política de mobilização de 

poupanças do setor privado para o segmento habitacional, buscando mecanismos que garantissem a 

atratividade dessas aplicações tomando-as seguras e lucrativas. 

Buscava-se um modelo de racionalidade econômica para a política do financiamento habitacional, 

sem onerar os fundos públicos. Para isso era necessário definir uma política de retomo dos recursos 

empregados para garantir a posterior reinversão em novos empreendimentos no setor lO. Pretendia-se 

estruturar o SFH em bases auto-sustentáveis, ou seja, pretendia-se através do mecanismo da correção 

monetária garantir o retomo real dos recursos emprestados, proporcionando a continuidade do fluxo 

de financiamentos. A grande dificuldade do sistema seria mobilizar poupanças com prazos de aplicação 

compatíveis àqueles exigidos para os empréstimos habitacionais. 

Ao agente financeiro do sistema, o BNH, caberia compatibilizar os custos de captação e aplicação 

dos recursos utilizados, sem contar com nenhum tipo de subsídío do setor público. Obj~tivava-se a 

estruturação do SFH em bases empresariais, e mais, a adaptação da política habitacional aos moldes 

empresariais. 

A dificuldade do sistema era atuar em moldes empresariais e atingir os seus objetivos sociais, 

financiando as moradias das famílias de baixa renda. Para contornar a questão imaginou-se ser possível 

definir taxas de juros diferenciadas para os financiamentos, sendo cobradas taxas mais altas para as 

(6) Campos (1965) 

(10) Azevedo (1975) 
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famílias de maior renda e mais baixas para as famílias de menor renda. Dessa forma, os financiamentos 

de valores mais altos subsidiariam os de valores mais baixos, favorecendo as famílias de menor renda 

sem nenhum ônus para o Tesouro Nacional. 

O modelo concebido para o SFH compunha então uma estrutura muito bem engendrada, que, 

atuando em moldes empresariais, pennitia a compatibilização dos objetivos econômicos e sociais. 

Contudo, as suas bases de sustentação eram frágeis e gradualmente foram sendo abaladas ao longo de 

sua existência, comprometendo a sua solvência e a sua própria sobrevivência, ou pelo menos, a sua 

razão de existência (atender às famílias de baixa renda). 

A distorção que ocorreria na ação do SFH, ao se afastar dos seus objetivos sociais ao longo do 

tempo, não surpreende Mindrisz11 (1981), pois "o desenvolvimento da ação do Estado capitalista está 

ligado à lógica da acumulação e da reprodução do capital, e os investimentos são dirigidos aos setores 

economicamente mais dinâmicos, onde a reprodução do capital é plenamente efetivada. Foi essa lógica 

que norteou a concepção do modelo do SFH". 

Convicções políticas à parte, o fato concreto é que a concepção do modelo BNH/SFH tinha uma 

dificuldade intrínseca: como garantir a atratividade para os empresários no segmento das famílias de 

baixa renda? Estabelece-se assim um conflito entre as metas sociais e a mecânica de atuação do SFH2. 

A necessidade da auto-sustentação financeira, sem quaisquer subsídios por parte do Governo, e a 

atuação em moldes empresariais levou o SFH a ter grandes dificuldades em proporcionar o acesso das 

famílias de baixa renda à casa própria. O SFH nasceu em função de metas sociais, mas a orientação 

econômica do seu funcionamento, levou-o a afastar-se dessas metas3. 

(11) Mindrisz (1981) entende que os objetivos do SFH eram de ordem estritamente econômica. associados à lógica da 
acumulação capitalista. 
(2) Andrade e Azevedo (1982) 
(3) Souza (1974) 
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3.2. Os pressupostos do modelo SFHIBNH 

A concepção do modelo SFHIBNH foi baseada em quatro premissas básicas: 12 

a) a capacidade administrativa do Estado é inferior a do setor privado 

b) os reajustes salariais são idênticos aos reajustes das prestações, acompanhando a evolução dos 

índices de preços (taxas de inflação) 

c) há plena correspondência entre a correção dos ativos financeiros e dos ativos físicos 

d) as perspectivas macroeconômicas a partir das reformas de 1964 incluem crescimento do Pm. 
dos salários reais e relativa estabilidade das taxas de juros reais. 

A primeira premissa leva o Estado a atuar no campo habitacional em moldes empresariais, 

fugindo das políticas de clientelismo e de subsídios indiscriminados, que desencadearam sérios 

problemas no passado com a FCP, gerando grandes dificuldades financeiras ao Estado e levando à 

exaustão os recursos destinados aos financiamentos habitacinais. 

A segunda premissa caracteriza a previsão da plena isonomia para o mecanismo da correção 

monetária: o crescimento dos salários nominais acompanha a evolução da taxa de inflação, que por sua 

vez corrige a UPC, que reajusta as prestações do SFH. Dessa forma. a indexação no sistema via UPC 

evita qualquer descasamento entre passivos (captações) e ativos (aplicações}, reajustando-os na mesma 

proporção da taxa de inflação. 

A terceira premissa admite que a valorização dos títulos e ativos financeiros seria igual à 

valorização do capital físico e dos imóveis financiados pelo SFH. Assim, supunha-se que a correção 

da UPC seria igual a valorização real dos imóveis, já que teoricamente todo ativo financeiro deve 

lastrear-se em um ativo físico. 

(12) Simonsen (1985-a) - destaca três premissas básicas do SFH, acrescentamos uma quarta: crença de que o Estado tem 
menor capacidade administrativa que o setor privado (Andrade e Azevedo-1982). 
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Finalmente, a última premissa baseia-se na crença de que o P AEG de 1964 conduziria a economia 

brasileira à estabilidade, pelo menos à relativa estabilidade. A hipótese da relativa estabilidade da taxa 

de juro real é fundamental para o financiamento habitacional, uma vez que as prestações de longo prazo 

são muito sensíveis às variações das taxas de juro. 

Os quatro postulados analisados tomam clara a lógica da formulação do modelo do SFHIBNH 

cujas características básicas são: 

a) atuação em moldes empresariais, efetuando a estratificação do mercado por faixas de renda e 

estabelecendo taxas de juro diferenciadas para cada faixa (os mutuários das faixas de maior renda 

subsidiam o financiamento com taxas inferiores para as camadas de menor renda), 

b) o mecanismo da correção monetária garante a compabilização de ativos e passivos e o perfeito 

ajuste dos programas de financiamento habitacional, 

c) adoção de taxas de juro estáveis para a remuneração dos recursos captados e para o custo dos 

recursos emprestados. 

O sistema de ponto de vista teórico é extremamente bem elaborado, apesar da relativa complexidade. 

O seu funcionamento inicial foi bastante adequado, principalmente até meados de 1970 quando o 

Governo alcança bons resultados com a política econômica. Porém, a fragilidade de algumas de suas 

premissas, o alargamento das funções do SFH e os prolongados períodos de recessão viriam abalar as 

bases do modelo futuramente, com as falhas de gerenciamento do sistema contribundo para agravar o 

problema. 
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4. Atuaçio do SFWBNH 

4.1. Características do modelo operacional do SFH 

Basicamente, o modelo habitacional adotado em 1964 tinha as seguintes características 

operacionais: 13 

a) centralização normativa e descentralizaçào executiva, sendo as tarefas de coordenação, 

regulação e orientação técnica desempenhadas pelo BNH (órgão central do sistema) e de projetos 

executivos por Estados e Municípios de acordo com os seus planos diretores; 

b) prioridade na aplicação dos recursos do sistema em habitações de interesse social, procurando 

eliminar o problema de sub-habitação e estimular as cooperativas e outras formas associativas de 

construção da casa própria; 

c) as aplicações dos órgão federais devem ser efetuadas de modo que 50% delas sejam feitas no 

Estado de origem dos recursos; 

d) O BNH como banco coordenador do SFH, garante os créditos e os depósitos no sistema; 

e) as fontes de recursos são: 1% sobre a folha de salários das empresas a ser paga pelos 

empregadores e os recursos obtidos com a emissão das letras imobiliárias*. 

Albuquerque (1986) considera "o modelo com características operacionais semelhantes ao 

Federal Housing Administrator (FHA) dos Estados Unidos ... O FHA não executa e nem planeja 

empreendimentos imobiliários, mas garante os empréstimos hipotecários e pode subsidiar os mutuários 

. de menor renda". 

O modelo operacional originalmente concebido limita a ação do BNH ao campo habitacional. 

Porém, com a expansão do conceito de habitação 14 que passou a incluir a moradia e os serviços urbanos 

complementares requeridos (saneamento, abastecimento de água potável, coleta de lixo, fornecimento 

de energia elétrica, etc.) o BNH aumenta sobremaneira a sua esfera de atuação, voltando-se ao 

desenvolvimento urbano de maneira geral. 

(13) Albuquerque (1986) 
(*) Serão analisadas no item 4.3. 
(14) Albuquerque (1989) 
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4.2. Estrutura do SFH 

O SFH foi constituído tendo como órgão central o BNH constituído inicialmente com capital de 

Cr$ I milhão e receita proveniente basicamente (a fundo perdido) de I% da folha de pagamento de todos 

os assalariados sujeitos à Consolidação das Lei do Trabalho (CLT), recolhida pelos empregadores. O 

BNH foi constituído sob a forma de autarquia, dirigido por um Conselho de Administração e um Diretor, 

sendo os seus membros nomeados pelo Presidente da República. 

Na qualidade de principal agente para implementação do Plano Nacional de Habitação, lançado 

para eliminar o déficit de 8 milhões de moradias, e como órgão central do SFH, as funções do BNH 

são15: 

a) orientar, disciplinar e coordenar os sistemas de construção de moradias 

b) favorecer o acesso das classes menos favorecidas à moradia 

c) reduzir o preço da habitação com o aumento da oferta 

d) incentivar a formação de poupança e a sua canalização para o SFH 

e) manter serviços de redesconto e de seguros 

f) distribuir melhor os investimentos, atenuando os desníveis regionais e as correntes migratórias 

para as cidades médias e grandes 

g) fmanciar projetos de desenvolvimento da indústria de materiais de construção e pesquisas 

tecnológicas necessárias à melhoria das condições habitacionais 

h) estimular a elaboração e a execução de projetos promovidos por Estados e Municípios de 

conjuntos habitacionais e de serviços urbanos complementares. 

Não era tarefa do BNH operar diretamente com financiamentos, compra, venda ou construção de 

habitações, mas sim financiar projetos estaduais, municipais, de cooperativas habitacionais ou de 

construtoras credenciadas para executar moradias em terrenos urbanizados e com serviços 

complementares necessários. 

os> mMEC (1974) 
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Todas as aplicações de recursos do SFH/BNH estavam relacionados à aquisição da casa própria, 

devendo tais aplicações serem dirigidas as novas habitações, exigindo-se a seguinte aplicação: 

a) 60% dos recursos, no mínimo, em habitações de valor unitário inferior ou igual a 300 salários 

mínimos 

b) 20% dos recursos, no máximo, em habitações de valor unitário igual ou superior a 400 salários 

mínimos, sendo que nestes casos o financiamento s6 poderia cobrir até 80% do valor do imóvel. 

SBPE 

Caixa Econômica Federal (CEF) 
Caixas Econômicas Estaduais (CEE's) 
Sociedades de Crédito Imobiliário (SCI's 
Associações de Poupança e Empréstimo 
(APE's) 

BNH 

~GENTES COMPlEMENTARES 

Bancos Comercla18 
Bancos de lnvesUmento 
Bancos de Desenvolvimento 

PIANHAP • 

CooperatiVas Habitacionais 
(Coophab's) 
Companhias de Habitação 
(Cohab's) 
Outros 

A estrutura básica do SFH/BNH estabelecida a partir dos objetivos e critérios analisados ~ 

apresentada a seguir e baseia-se no modelo norte-americano: 

(*) Utiliza-se a denominação Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP) por simplificação, para evitar a 
proliferação de nomenclaturas e siglas. Efetivamente, do ponto de vista formal, o subsistema PLANHAP s6 foi implantado 
em 1973. Todavia, a estrutura do subsistema já existe desde a criação do SFH. 
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Os agentes componentes da estrutura de captação e aplicação de recursos do SFH são: 

I)BNH 

Entidade autárquica que representa o órgão central do sistema, tomou-se uma das maiores 

instituições públicas de financiamento. Seus objetivos e função já foram discutidos. 

11) Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 

Subsistema do BNH integrado por: 

ll.1. Caixas Econômicas 

Foram criadas baseada na experiência européia a partir do início do século XIX com o objetivo 

de captar pequenas poupanças sob a garantia do Governo. Atuam como agentes do BNH, financiando 

projetos da iniciativa privada para construção e venda a prazo de habitações, notadamente as de 

interesse social destinadas às farru1ias de baixa renda. As unidades financiadas têm o valor máximo 

fixado em 400 salários mínimos 15. 

As Caixas Econômicas se constituíam em agentes auxiliares na execução da política de crédito 

do Governo Federal e foram incorporadas ao SBPE pela experiência possuída na área de financiamento 

imobiliário. Com a incorporação passaram a administrar uma carteira de habitação, especializada na 

aplicação de recursos destinados ao financiamento da aquisição da casa própria 1. 

(15) mMEC (1974) 
(1) Campagnone (1986) ' ' 

! 
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Além da Caixa Econômica Federal (CEF), havia Caixas Econômicas estaduais em quatro 

unidades da Federação: Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. A CEF e as Caixas 

E&taduais foram incorporadas em regime equiparação ao SBPE. 

11.2. Sociedades de Crédito Imobiliário (SCI's) 

Instituídas pela Lei 4380 que criou o BNH, são instituições de crédito especializadas em captar 

recursos para aplicação em financiamentos habitacionais, constituídas sob a forma de sociedades 

anônimas. Baseiam-se nas "Savings and Loans" norte-americanas. 

11.3. Associações de Poupança e Empréstimo (APE's) 

Instituídas pelo Decreto-lei n2 70 de 21 de novembro de 1966, são constituídas sob a forma de 

sociedade civil e facilitam a aquisição da casa própria dos seus associados, que contam com os recursos 

líquidos captados, já deduzidos os fundos de reserva e a taxa de administração. Sua criação baseou

se na experiência norte-americana das "Mutual Savings" e requeria a existência de pelo menos dez 

pessoas físicas (associados fundadores). 

ID. Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP) 

Subsistema do BNH, estruturado sob a forma de Sistema Financeiro da Habitação Popular 

(SIFHAP), foi criado com o propósito específico de eliminar o déficit habitacional nas faixas de menor 

renda. Integrado por: 
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ill.l. Cooperativas Habitacionais (Coophab's) 

Organizações criadas em 1966, juntamente com os Institutos de Orientação às Cooperativas 

Habitacionais (lnocoop's) encarregados de assisti-las tecnicamente, seus associados deviam ser 

sindicalizados ou pertencer a alguma associação de classe, não possuir imóvel próprio e ter renda 

familiar dentro de determinados padrões. 

ill.2. Companhias de Habitação (Cohab's) 

Sociedades de economia mista constituídas pelos Estados e Municípios, tinham por objetivo 

construir habitações a custo reduzido com recursos do BNH e vendê-las a preço de custo, incluindo no 

custo a sua taxa de administração. 

ill.3. Outros 

Instituições de participação muito pouco significativa como, por exemplo, os institutos de 

previdência. 

IV. Agentes Complementares 

Além dos bancos comerciais, encontravam-se nesta categoria os bancos de investimento 

(repassadores de recursos) e os bancos de desenvolvimento (financiando empresas produtoras e 

distribuidoras de materiais de construção). 

4.3. Recursos do SFH 

4.3.1. Situação até 1968 

Na criação do SFH as fontes de recursos previstas eram: 

a) poupança compulsória dos proprietários de imóveis residenciais alugados a terceiros e dos 

construtores; 
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b) recolhimento de 1%, pelo empregador, sobre as folhas de pagamento de todas as empresas 

contribuintes à Previdência Social. 

A poupança compulsória seria apropriada pela subscrição compulsória das Letras Imobiliárias 

(Lis). Criadas pela Lei 4380, as LI's são títulos de crédito de renda fixa emitidos ao portador ou 

nominativos endossáveis, que rendem juros e correção monetária. As LI' s poderiam ser emitidas pelo 

BNH ou pelas SCI's, com autorização prévia do BNH que autenticava os títulos. O prazo do resgate 

desses títulos variava de 1 a 1 O anos e os juros de 6 a 7% a. a. As LI' s emitidas pelas SCI' s são garantidas 

contra o risco de insolvência pelo Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI). Para 

constituir o FGDLI as SCI' s eram obrigadas a contribuir com O, 125% por trimestre incidente sobre o 

saldo de letras emitidas. 

Campagnone (1986) observa que as LI's "emitidas exclusivamente pelo SFH, não conseguiram 

fornecer recursos suficientes e estáveis, por serem papéis de longo prazo e terem concorrentes próximos 

e com vantagens fora do SFH". 

As LI' s conseguiram atrair pequenas parcelas de poupanças voluntárias, limitando-se basicamente 

à captação via subscrição compulsória pelos proprietários de imóveis (de 4 a 6% dos aluguéis 

recebidos), pelos construtores (de 5% sobre o valor das construções de até 1150 salários mínimos e de 

10% sobre a parte que ultrapassasse o valor limite apresentado) e pelos Serviços Sociais da Indústria 

(SESI) e do Comércio (SESC), na proporção de 20% dos recursos recebidos. 

A Tabela 4 revela a insignificância das aplicações financeiras de particulares no SFH, representando 

em 1964 e 1965 a proporção ínfima de 0,05%. 
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ANO 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

TABELA 4- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE PARTICULARES 
Saldos corrigidos em milhões de Cr$ de Dezembro de 1968 

Reservas 
Obrigações Técnicas, Letras do 

de Vida e Depósitos a 
Banco do Reajustávei Letras de Fundos Sistema 

Acidentes prazo 
Brasil 

do Tesouro CAmbio Mótuos Habitacional 

do Trabalho Nacional 

256,9 1796,6 17,3 - 142,2 59,0 2.7 

236,9 1069,1 1067,0 - 197,2 82,0 21,0 

205.5 1433,4 28,1 - 485,4 147.5 20,5 

165,2 1149,1 217,8 - 479,4 170,8 3,9 

154,2 933.2 831,2 30,2 830,3 89,8 1,4 

148,1 976,7 226,8 252,7 1481,0 88,2 1.S 

140,0 1627,0 2,3 633,9 1367,8 64,8 34,0 

146,0 1870.5 1,4 722.5 2603.5 68,4 280,7 

85,7 2396,6 0,6 510,4 4657,0 148,7 832.5 

Fonte: Banco Nacional da Habitação (BNH) 

TOTAL 

2274,7 

3212,7 

2320,4 

2186.2 

2870,3 

3175,0 

3869,8 

5693,0 

8631.5 

Para ampliar o volume de recursos canalizados para o SFH, em 1966 através do Decreto-lei 5981 O 

é criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), substituindo o antigo sistema de 

indenização da CLT. O FGTS funciona como uma espécie de seguro-desemprego nos casos de dispensa 

ou como pecúlio nos casos de aposentadoria e aquisiçào da casa própria. 

Os recursos do FGTS são provenientes do desconto de 8% sobre a remuneração mensal dos 

trabalhadores, sendo que as empresas descontam os valores e os depositam em conta bancária vinculada 

e individual em nome do empregado. As contas do FGTS são capitalizadas com juros e correção monetária 

e os recursos são administrados pelo BNH. Dos recursos do FGTS, a habitação, segundo a norma legal, 

receberia 60% do total, sendo 30% para obras de saneamento básico e 10% para a infra-estrutura urbana. 
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Os recursos captados através do FGTS são aplicados pelo BNH nas seguintes proporções: 

20% viaCEF 

14% via bancos 

11% via mercado de hipotecas 

17% via SCI's e APE's 

38% via cohab's e coophab's. 

A Tabela 4 revela a ampliação da participação dos recursos de particulares no SFH a partir de 1966 

com a criação do FGTS. Em 1966 tal proporção passa dos 0.05% de 1965 para 0.9%, para atingir 5% 

e'!l1967 e 9.6% em 1968. Mesmo assim, tal proporção ainda era pequena considerando-se os 54% 

aplicados em letras de câmbio. 

As cédulas hipotecárias também instituídas em 1966, pelo Decreto-lei 70, não contribuiram tanto 

para a mobilização de recursos para o SFH quanto o FGTS. A cédula hipotecária é um título de crédito 

lastreado por hipoteca e pode ser integral quanto representa a totalidade do crédito hipotecário ou 

fracionária quando representa parte dele. O valor de cada cédula é expresso em ORTN's ou UPC's e 

o seu prazo de resgate é o prazo de vencimento da própria hipoteca que representaiS. 

As cédulas representam fonte adicional de recursos para as construtoras, em especial, que podem 

vender com deságio a cédula hipotecária em situações em que há problema de caixa ou podem construir 

e vender imóveis com recursos do BNH caucionados pelas cédulas. Todavia, dificuldades operacionais, 

sobretudo em transacionar as cédulas fora do SFH, contribuiram para o mecanismo ser pouco utilizado. 

Visando preencher a lacuna das cédulas, é regulamentada em 1968 a caderneta de poupança, que 

viria a ser rapidamente assimilada pelo público e contribuiu significativamente para a mobilização de 

recursos para o SFH. 

(15) mMEC (1974) 
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4.3.2. Situação após 1968 

A regulamentação das cadernetas de poupança (CP' s ), criadas pela mesma lei que instituiu o BNH 

(Lei 4380), possibilitou a captação de poupanças das famílias de renda mais baixa, aumentando 

significativamente o aporte de recursos para o financiamento habitacional. 

A Tabela 5 revela a atratividade das cadernetas de poupança desde o seu lançamento no mercado, 

justificada em grande parte pela sua simplicidade operacional. A tabela apresenta a evolução relativa 

de participação da caderneta de poupança nos haveres financeiros de 1969 a 1973. 

TABELAS- PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS HAVERES FINANCEIROS 

ANOS 
Haveres Haveres não Depósitos de Outros Total Monetários • Monetários •• Poupança 

1969 63,5 36,5 2,0 34,5 100,0 

1970 55,4 44,6 3,3 41,3 100,0 

1971 49,8 51,2 4,1 47,1 100,0 

1972 44,9 55,1 5,4 49,7 100,0 

1973 43,1 56,9 6,6 50,3 100,0 

Fonte: Banco Central 

O volume de recursos aplicados em CP' s superou o volume de recursos em LI' s a partir de 1970, 

Comparato (1985) 16 observa que "a CP surgiu num momento em que muitos não acreditavam na 

capacidade da população de gerar recursos através da poupança livre, .. , já que a poupança interna teria 

grandes dificuldades de expansão, por ser limitada a possibilidade de crescimento rui renda da 

população. Mas, contrário, cercadas de garantias e preservadas contra a inflação, elas se ayolumam e 

em pouco tempo constituíam importante ativo financeiro". 

(*) Haveres rnonetúios - Papel moeda em poder do público e depósitos à vista. 
(••) Haveres não rnonetúios - Títulos do Governo, U, depósitos a prazo e letras de câmbio. 
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Os fatores básicos condicionantes do êxito das CP's foram: 16 

a) a correção monetária dos depósitos, garantindo a proteção dos poupadores contra os efeitos da 

inflação 

b) a li qui dez da CP, já que tinha rendimento trimestral quando regulamentada em 1968 e os papéis 

concorrentes, em geral, tinham prazo semestrais 

c) a garantia do Governo Federal aos depósitos das CP's 

e) os incentivos fiscais concedidos. 

Apesar de apresentarem a taxa de juros real tabelada em 6% a.a., o que poderia ter prejudicado 

os fatores positivos acima citados, as CP' s têm papel de destaque no sistema financeiro, notadamente 

após 1970. Dessa forma, as CP' s garantem um fluxo de recursos crescente ao financiamento 

habitacional. Os agentes financeiros autorizados a captar depósitos de CP' s junto ao público foram os 

agentes do SBPE (Caixas Econômicas, SCI's e APES's), fiscalizadas e garantidas pelo BNH. A Tabela 

6 apresenta a evolução do crescimento dos depósitos em CP' s no período 1970-1980 no subsistema SBPE 

e a Tabela 7 a participação das CP' s nos haveres não-monetários no mesmo período. 

TABELA 6 ·O CRESCIMENTO DA POUPANÇA NO SBPE 
ANO US$Milhõcs Crescimento % 

1970 423 . 
1971 672 59 

1972 1.248 86 

1973 2.285 83 

1974 3.970 74 

1975 6.124 54 

1976 8.761 43 

1977 11.11S 27 

1978 13.893 25 

1979 12.336 (11) 

1980 15.lll 22 

Fonte: Banco Central 

(16) Comparato (1985) faz diversas considerações sobre o êxito da caderneta de poupança em relação a outros ativos 
financeiros. 
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TABELA 7 ·PARTICIPAÇÃO DAS CADERNETAS DE POUPANÇA NOS HAVERES NÃO 
MONETÁRIOS(em %) 

ANO 
Tftulos do Caderneta de Lettas Depósitos a Letras de 

Total 
Governo Poupança Imobiliárias Prazo Câmbio 

1970 37 8 8 16 31 100 

1971 33 8 1 20 32 100 

1972 3S 10 6 22 27 100 

1973 34 12 s 21 28 100 

1974 32 17 s 20 26 100 

197S 39 19 3 19 20 100 

1976 40 2S 2 17 16 100 

1977 41 26 1 20 12 100 

1978 39 27 I 21 12 100 

1979 34 30 I 24 11 100 

1980 34 34 I 22 9 100 

Fonte: Banco Central 

!; 

Com a difusão da CP a partir de 1970, a população assimila o conceito da correção monetária e 
j 

o uso da indexação passa a ser um mecanismo generalizado na economia 17. Assim, a partir de 1968 

o fluxo de recursos para o SFH torna-se relativamente estável e adequado, após a criação do FGTS e 
I 

a regulamentação das CP' s. O quadro a seguir explicita a origem dos recursos dos agentes do SFH: 

AGENTES FONTES DE RECURSOS SUBSISTEMA 

Sociedades de Cr6dito Letras Imobiliárias, 

Imobiliário Cadernetas de Poupança c 
adulas Hipotecárias SBPE 

Associações de Poupança c Cadernetas de Poupança c 
Empristimo e Caixas 

adulas Hipotec4rias 
Econômicas 

Cohab's e Cooperativas FGTS PLANAHAP 

De acordo com a lógica do SFH, os recursos para o financiamento da habitação popular de 

interesse social (subsistema PLANHAP) tem custo inferior (taxa de 3%a.a.) ao custo dos recursos dos 

SBPE (taxas de 6 a 7% a.a.). 

(17) Leite e Rossetti (1980) 
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4.4. Segmentação do SFHIBNH 

Os programas habitacionais do BNH foram estruturados para financiar a produção e comercialização 

de habitações através dos diversos agentes do SFH. A estruturação desses programas foi feita tendo em 

vista a estratificação do mercado e os diferentes níveis de renda e, consequentemente, de necessidades 

de cada estrato. 

Os estratos definidos foram18: 

a) mercado popular 

b) mercado econômico 

c) mercado médio 

d) mercado coberto pelo SBPE 

a) Mercado popular 

Constituído pelas faniílias com renda mensal até 3 salários mínimos, tem como agentes 

promotores as Cohab' s e Coophab' s. 

b) Mercado econômico 

Constituído pelas famílias com renda mensal superior a 3 salários mínimos e inferior a 6 salários 

mínimos, tem como agentes promotores as Cohab's, Coophab's, institutos de previdência e agentes do 

mercado de hipotecas. 

c) Mercado médio 

Constituído pelas famílias com renda mensal superior a 6 salários mínimos, os seus agentes são 

os institutos de previdência, os agentes do mercado de hipotecas e o SBPE. 
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d) Mercado coberto pelo SBPE 

Constituído pelas famílias com renda mensal superior a 8 salários mínimos, conta com o programa 

RECON para o financiamento de materiais de construção. 

A Tabela 8 apresenta as unidades construídas pelo BNH através dos seus diversos programas, 

permitindo uma análise econômica das aplicações de recursos feitas via SFH. 

TABELA 8 • PARJ1CIPAÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS, POR MERCADO 
ESPECIFICO, NO TOTAL DE FINANCIAMENTOS DO SFH (em %) 

PROGRAMA A'ffi 1967 

POPULAR 66,5 

ECONÔMICO 3,0 

MÉDIO 5,0 

SBPE+RECON 25,5 

TOTAL 100,0 

Fontes: Albuquerque (1986) 
Mindrisz (1981) 

ATé 1972 

22,0 

24,0 

11,5 

42,5 

100,0 

ATé 1974 ATé 1978 

18,5 47,0 

20,5 13,0 

11,0 8,0 

1 
50,0 32,0 I 

100,0 100,0 

A Tabela 9 apresenta o número de unidades construídas pelo BNH considerando uma nova 

classificação: 

a) Programa de Intesse social - Mercados popular, econômico e médio; 
b) SBPE 

c)RECON 
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TABELA 9 ·UNIDADES CONSTRUÍDAS PELO BNH (em 1.000 unidades) 

A~ 1967 

PROORAMA 

Unid. "" 
Interesse 

108 77,7 
Social 

SBPB 30 21,6 

RBCON I 0,7 

TOTAL 139 100,0 

Fontes: BNH( 1977) 
Mindrisz (1981) 

A~ 1972 A~ 1974 

Unid. % Unid. 
"" 

477 57,0 555 50,4 

309 37,0 441 30,6 

50 6,0 91 9,0 

836 100,0 1101 100,0 

Mediante a análise das Tabelas 8 e 9 percebe-se que há uma redução significativa da aplicação 

de recursos do BNH nos chamados Programas de Interesse Social, com a consequente redução do 

número de unidades financiadas, notadamente em 1974. O quado analisado revela uma afastamento 

progressivo do BNH dos seus objetivos sociais, em especial do financiamento de habitações para as 

fanu1ias de baixa renda. 

4.5. Fases do SFH 

A fim de examinar a evolução da atuação do SFH/BNH é conveniente estabelecer uma 

periodização desse estudo, levando em conta os aspectos marcantes desde a criação do sistema em 1964, 

a evolução das suas diretrizes e políticas de atuação e a sua conexão com as variáveis econômicas. 

Diversas análises apresentam a referida periodização, destacando a evolução de diretrizes e aspectos 

operacionais do BNH, órgão central do SFH. 
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Valladares (1982) apresenta um quadro sinóptico das periodizações propostas para as fases do 

BNH por quatro autores que estudaram a evolução do banco desde a sua criação: 

P-ouhriodo 
Auton:a 

1• 21 ~ ~ 

De 1967 I 1971 
De 197211974 

De 1964 I 1967 
"Deeaavotvm-m "Reeauuuunçço 

Souza( 1974) "Criaçloe 
e alullçlo do 

do BNH. ClllqllllltD -
eatruturaçlo" 

BNH" blllco de le&uoda 
liDba" 

De 1967 I 1971 De 1972al974 

ADdrade(1976) De 1964 I 1967 "BIIICOde "Rceelrunnçço: 
"'lllrunnnnçço" BIIICO de le&uoda -

primeira liDba" liDba" 

De 1964 a 1967 
De 1967 I 1971 

De 1972 I 1974 

Szubert(1979) 
"Período de 

"Periodo 
"Atuaçloem 

organizaçlo do deaeovolvimcnto -
BNH" 

babitaciooal" 
W'bano" 

Após IDIIIÇO de 

De 1967 I 1971 De 197211974 
1979"Como 

Veras(l980) 
De 1964 a 1967 "B8DCO de "BIIDCOde aperfeiçoamento 
"Estruturaçço" 

primeira liDba" segunda linha" do modelo, 
pretendendo terta 

popularizaçlo" 

Souza ( 197 4 ), Andrade ( 197 6), Szubert ( 1979) e V eras ( 1980) resumem o período inicial (de 1964 

a 1967) como sendo a fase de criação e estruturação, quando se dá a organização do BNH, a formulação 

das suas diretrizes básicas e das políticas de atuação e a definição das suas fontes de recursos. 

Os quatro autores também convergem quanto à análise do segundo período do BNH (de 1967 a 1971) 

que marca a fase de desenvolvimento e consolidação do BNH como banco de primeira linha e órgão 

central do SFH. 

O terceiro período do BNH que se inicia em 1972 é marcado na sua fase inicial pelo alastramento 

da inadimplência dos mutuários do sistema e, consequentemente, pela vulnerabilidade financeira e 

perda de dinamismo. A deterioração salarial compromete a capacidade de pagamento dos mutuários, 

somando-se a outras causas de inadimplência2: 

a) expectativa de um comportamento paternalista do Estado 

b) incompreensão dos mecanismos de reajustamento de prestações e saldo devedor 

c) pressão de grupos de mutuários que deixam de pagar as prestações \ .. 

d) má qualidade das construções e falta de infra-estrutura dos conjuntos habitacionais 

(2) Andrade e Azevedo (1982) 
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Diversos autores destacam as falhas dos técnicos do BNH como fator responsável por parte das 

inadimplências: seleção e aceitação de mutuários em precária situação financeira, escolha de locais 

impróprios para a construção das moradias, conjuntos habitacionais com deficiências de infra

estrutura, baixa qualidade dos materiais de construção, ... 

Independente da causa ou conjunto de causas, alastra-se a onda de inadimplências e atrasos no 

pagamento das prestações do SFH e os protestos contra a correção monetária e a falta de infra-estrutura, 

sobretudo dos conjuntos habitacionais. O alvo central das críticas era o BNH, que encontrava 

dificuldades de financiar as habitações na proporção requerida, sobretudo aquelas de interesse social. 

Em 1972, visando principalmente resguardá-lo das críticas, o BNH passa de autarquia para 

empresa pública e transforma-se em "banco de segunda linha" deixando de operar diretamente e 

concedendo aos agentes o repasse dos créditos e a responsabilidade das operações18. Vale destacar 

que reconhe-se no BNH que cerca de um terço das farm1ias urbanas brasileiras com renda mensal 

inferior a 1,5 salários mínimos não tem condições de adquirir uma casa por mais simples que seja19. 

Também a partir de 1972, o BNH converte-se em banco de desenvolvimento urbano, concedendo 

financiamentos a projetos de infra-estrutura e a projetos destinados a reduzir o custo dos serviços 

urbanos. Procura-se assim consolidar o banco como órgão central da política habitacional e agência 

pública de desenvolvimento urbano2. A Tabela 10 evidencia a referida consolidação, pelo menos no 

que se refere à aplicação de recursos. 

(18) V alladares (1982) 
(19) Szubert (1979) 
(2) Andrade e Azevedo (1982) 
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TABELA 10 ·DISTRIBUIÇÃO DAS APLICAÇÕES DO BNH POR PROGRAMAS (em%) 
Fonte:Andrade e Azevedo (1982) · 

ITEM 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1915 1976 1977 1978 

1. Habitaçio 93.2 86,7 15,6 72,7 S6,1 59,8 51,2 48,4 62,8 66,9 

L Produção e 84,9 74,3 62,3 55,1 37,4 35,9 43,0 30,9 45,6 so.o Comm:ializaçlo 

b. Materiais de 
8,0 11,6 13,2 15,6 17,0 20,2 11,3 11,0 12,1 11,1 Construçlo-<:onsumidor 

c. Complementares 
0,3 0,8 0,1 1,4 1,7 3,7 2,9 6,5 5,1 5,8 

habitacionais 

2. Desenvolvimento 4,1 6,7 4,8 9,4 19,7 25,2 29,7 34,0 30,2 28,0 
urbano 

a. Saneamento 3,3 6,7 4,8 9,4 14,0 13,2 12,9 14,2 15,8 16,0 

b. Transporte - - - - - 6,7 2,6 7,9 4,7 3,S 

c. Outros 0,8 - - - 5,1 5,2 14,1 11,9 9,7 8,5 

3. Operações 
complementartes 2,7 6,6 19,6 17,9 24,2 15,1 13,1 17,6 7,0 5,1 
especiais 

a. Materiais de 1,9 6,1 9,5 8,0 4,8 7,0 1,5 6,3 5,1 2,3 
construção-produtor 

b. Operações 
complementares 0,2 O, I 9,6 9,2 19,0 7,3 5,0 9,1 0,4 1,1 
financeiras 

c. Estudos, pesquisas, 
treinamentos e 0,6 0,4 0,5 0,7 0,4 0,8 0,5 2,2 1,5 1,7 
assistência técnica 

4.Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Apesar das transfonnações, a crise do BNH prossegue, começam a surgir críticas e reivindicações mais 

enfáticas do lado empresarial, via sindicatos da construção, e aumenta consideravelmente o estoque de 

imóveis financiados pelo BNH. Com as críticas dos construtores, os estoques que se acumulavam e a 

dificuldade das camadas de menor renda obterem financiamentos habitacionais, deputados e senadores 

passam a pressionar o Governo Federal, exigindo revisão na política de atuação do BNH. 
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O sinal da crise é a instauração em 28 de setembro de1976 de uma Comissão-Parlamentar de 

Inquérito para examinar o problema da habitação. Numa intervenção populista da classe política, 

aponta-se o mecanismo da Correção Monetária como responsável pela impossibilidade das camadas 

de baixa renda adquirirem a casa própria, e a partir daí a CM deixa de ser real, ou seja, passa a ser 

reajustada em níveis inferiores às taxas efetivas de inflação. Entre 1976 e 1980 verifica-se claramente 

tal política e, com isso, o BNH/SFH passa a cobrar taxas de juro negativas nos seus empréstimos. O 

descompasso entre a correção dos valores das prestações e das taxas de inflação prejudica a 

racionalidade econômica que sustentava o SFH, inviabilizando a sua auto-sustentação fmanceira. 

A solução populista rompeu as bases da sustentação financeira do SFH, ao culpar a CM pela 

impossibilidade do acesso das famílias de baixa renda ao financiamento para aquisição da casa pópria, 

quando a culpada pela crise no setor habitacional era a crise econômica, que à medida que se acentuava, 

ampliava a queda do poder aquisitivo dos salários. Prova disso é o fato da clientela das Cohab's passar 

a ser constituída pela população economicamente ativa do setor terciário: bancários, vendedores, 

funcionários públicos e operários qualificados. Tal mudança de perfil na clientela,- permitiu a adoção 

de critérios mais rigorosos para a seleção dos mutuários, o que contribuiu para dificultar ainda mais o 

acesso à casa própria pelas camadas de menor renda. 

Em função da mudança da clientela para fanu1ias de maior renda, entre 1973 e 1978 houve sensível 

reduçào no índice de desocupação das Cohab's, que caiu de 6.7% para 0.3%, e também nos índices de 

inadimplência. A forte demanda pelas moradias das Cohab's abria espaço para um novo surto de 

clientelismo2. 

O distanciamento do BNH das suas metas sociais é evidenciada pela estimativa de um déficit 

habitacional de cerca de 5 milhões de unidades no fim dos anos 70. Em função disso, destaca-se um 

quarto período do BNH a partir de 1979, em que se procura aperfeiçoar o modelo, dando-lhe um caráter 

mais popular. Tal período é caracterizado pela tentativa de adequar o BNH ao seu papel social, dando 

(2) Andrade e Azevedo (1982) 
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prioridade ao financiamento da construção de casas populares20. O agravamento da crise econômica 

ao longo da década de 80 dificultaria, e muito, essa revisão da política de atuação do BNH. 

(20) Veras (1980) 

88 



Citações Bibliográficas do Capítulo ll 

(1) Campagnone (1986) 

(2) Andrade e Azevedo (1982) 

(3) Souza (1974) 

(4) Chacel, Simonsen e Wald (1970) 

(5) Gugliehni (1985) 

(6) Campos (1965) 

(7) Valladares (1981) 

(8) Bolaffi (1977) 

(9) Wald (1991) 

(10) Azevedo (1975) 

(11) Mindrisz (1981) 

(12) Simonsen (1985-a) 

(13) Albuquerque (1986) 

(14) Albuquerque (1989) 

(15) ffiMEC (1974) 

(16) Comparato (1985) 

(17) Leite e Rossetti (1980) 

(18) Valladares (1982) 

(19) Szubert (1979) 

(20) V eras (1980) 



CAPÍTULO m · A DESARTICULAÇÃO DO SFH E A CRISE DE 

FINANCIAMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO NA DÉCADA DE 80 

1. Avaliação da atuação do SFHIBNH até a crise econômica de 1983 

Os problemas do SFH descritos ao longo do Capítulo ll, referindo-se ao período I964-I979, 

intensificaram-se sobremaneira com a crise econômica do início dos anos 80, principalmente a partir 

de I983. A frágil estrutura operacional do SFHIBNH e as medidas inconsistentes adotadas, colaboraram 

para agravar o problema e praticamente atrofiaram os mecanismos de financiamento habitacional. As 

deficiências e disfunções do modelo SFHIBNH são avaliadas por ALBUQUERQUE (1986)I, que 

pondera: "a estruturação definitiva do SFHIBNH ocorreu somente no início da década de 70, 

distanciando-se consideravelmente do modelo proposto. O agigantamento das funções do sistema 

levou-o ao distanciamentoda sua meta principal: o financiamento habitacional das farm1ias de baixa 

renda. Embora, o referido alargamento de funções tenha sido uma resposta ao centralismo fiscal, que 

imobilizou as Prefeituras como agentes supridores de serviços públicos em geral". 

Para avaliar o sistema SFHIBNH cabe verificar como foram aplicados os seus recursos, como 

evoluíram as alternativas de captação, além de analisar o atendimento das chamadas metas sociais do 

sistema. Já foi analisado no Capítulo ll que a prática do sub-reajustamento das prestações inviabilizou 

as metas de equilíbrio e auto-sustentação financeira do modelo. 

1.1. Aplicações de eecursos do sistema 

a) Aplicações em Programas 

Basicamente o BNH tinha linhas de financiamento para quatro programas: I 

I) Habitacionais 

2) Operações complementares habitacionais* 

3) Desenvolvimento Urbano 

4) Operações de Apoio Técnico e Financeiro. 

(1) Albuquerque (1986) avalia a atuação do SFH e as causas de desarticulação do sistema, propondo reformulações. 
(*) Destinadas a financiar serviços de utilidade pública, notadamente para os conjuntos habitacionais em regiões carentes. 
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Com o aumento dos gastos do BNH financiando projetos de desenvolvimento urbano de 6,7% 

do total de aplicações em 1970 para 31.9% em 1983, o banco eduziu as suas aplicações na produção 

ecomercializaçãodehabitaçõesde74,3%em 1970paraapenas47,5%em 1983.0objetivohabitacional 

prioritário passa a receber aplicações decrescentes de recursos por parte do BNH* desde o alargamento 

das suas funções. A Tabela 1 apresentada a seguir revela a composição dos gastos do BNH, indicando 

a tendência crescente de gastos com projetos de desenvolvimento urbano, compromentendo os gastos 

com habitação. 

TABELA 1 ·APLICAÇÕES DO BNH EM PROGRAMAS (Valores expressos em%) 

Programas Ali 1978 1982 1983 1979/83 

Habitação 49,8 46,4 47,5 48,8 

Habitação-
Operações 16,3 21,2 20,2 18,0 

<3onnplennentares 

Desenvolvinnento 
23,6 31,6 31,9 31,1 . 

Urbano 

Saneannento 12,5 26,8 28,0 24,6 

Outros 11,1 4,8 4,0 6,5 

Operações de Apoio 
Técnico e 10,3 0,8 0,4 2,1 

Finaneceiro e Outros 

Fonte: BNH 

b) Aplicações do SFH em financiamentos habitacionais 

A análise agora refere-se estritamente às aplicações do BNH/SFH em fmanciamentos habitacionais, 

que representam 48,8% do volume total de aplicações do sistema no período 1979-1983. 

As distorções do sistema tomam-se evidentes quando analisamos os fmanciamentos do SFH/ 

BNH por faixa de renda, através da Tabela 2, confrontando-os com as necessidades habitacionais por 

faixa de renda da Tabela 3. 

{*)São analisados os dados apresentados por Albuquerque {1986) até 1983. Com a crise econômica aguda 
verificada a partir desse ano, o BNH praticamente atrofia por completo, sendo extinto em 1986. 
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TABELA 2. ESTIMATIVA DOS FINANCIAMENTOS DO SFH POR FAIXA DE RENDA 

Faixa de Renda Mutuúios por Recursos 
Destinados a 

em Salários Faixa de 
cada Faixa (1000 

~por Faixa ~Acumulada 

Mínimos Financiamento 
UPC) 

até 1,92 346.484 66.674 6,03 6,03 

1,92. 3,10 121.471 42.514,9 3,84 9,87 

3,10. 5,84 272.315 152.739 13,81 23,68 

5,85. 9,73 170.610 157.814 14,27 37,95 

9,73. 25,37 344.662 624.652 56,48 94,43 

mais de 25,37 19.983 61.447,7 5,57 100 

Total 1.275.525 1.105.842 100 -
- -Fonte: Fundaçao Joao Pmhetro/BNH (1982) 

TABELA 3 ·NECESSIDADES HABITACIONAIS POR FAIXA DE RENDA FAMILIAR 
PARA O PERÍODO 1980-1990 

Faixa de 
Necessidades Habitacionais 

~de 

Renda Famílias 
Familiar ~ na faixa de 
(salários Renda 
mínimos) Total Urbaria Familiar 

0-1 5.425.199 4.280.724 31.3 16,9 

1-3 7.938.470 6.263.807 45.8 
53,6 

3-5 2.045.282 1.613.819 11.8 

5-10 1.230.636 971.026 7.1 15,6 

10 ou 
693.316 547.057 4 13,9 

mais 

Total 17.332.903 13.676.433 100 100 

Fonte: Albuquerque (1986) 

Nas estimativas de ALBUQUERQUE (1986), aproximadamente 89% do déficit habitacional 

situa-se na faixa das famílias com renda mensal até 5 salários mínimos, sendo 77% na faixa de até 3 

salários mínimos. Infelizmente, tais necessidades não foram contempladas pelos financiamentos do 

SFHIBNH. Apenas 10% dos recursos do SFH foram dirigidos para as famt1ias na faixa de renda até 3 

salários mínimos, a camada mais carente da população. Para as famílias com renda até 6 salários 
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mínimos foram dirigidas cerca de 24% dos recursos do SFH, mas, em contrapartida, as famílias com 

renda acima de 10 salários mínimos, responsáveis por apenas 4% do déficit habitacional, absorveram 

cerca de 62% dos recursos do SFH. 

Definitivamente, a aplicação de recursos na chamada faixa de interesse social não foi a prioridade 

adotada pelo SFHIBNH. Tal fato se deve a dois fatores básicos: 1 

a) os recursos são captados a custo elevado exigindo uma taxa de remuneração superior a 

capacidade de pagamento das famílias de baixa renda 

b) as unidades habitacionais dirigidas às famílias de renda mais elevada são mais atrativas do 

ponto de vista econômico-financeiro, garantindo taxas de remuneração mais elevadas. 

1.2. Captação de recursos pelo sistema 

A avaliação da evolução do recursos do SFH revela que houve um grande crescimento na 

captação via SBPE. Em 1984, as captações via SBPE representam cerca de 2,5 vezes as captações 

obtidas com o FGTS. Mais uma vez há uma distorção no sistema representada pela concentração da 

captação de recursos via SBPE, com custo superior a 6% a.a. e mais elevado portanto que o custo dos 

recursos do FGTS (cerca de 3% a.a.). Os recursos captados pelo SBPE não são canalizados para a faixa 

de interesse social e como crescem a taxas significativamente maiores, contribuem para reduzir a oferta 

de recursos para o segmento popular. A tabela 4 mostra a evolução da captação de recursos. 

(I) Albuquerque (1986) 
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TABELA 4 ·SALDOS DE RECURSOS DO SFH (em Cr$ bilhões) 

Depósitos de 
Letras fodicede 

Anos 
Cadernetas lmobili4rias FGTS Total Total SBPFJ Total 

aacimento de Poupança 
(Total) 

SBPE BNH BNH SFH 
real (Total) 

1972 7.7 5.0 1S 21.5 15.2 1.41 36.7 100 

1973 14.1 6.5 21 33.3 21.2 1.57 54.5 129 

1974 28.9 8.3 33 55.4 33.3 1.66 88.7 163 

1975 SS.2 8.9 48 90.3 49.1 1.84 139.4 201 

1976 107.5 9.8 79 244.7 79.4 3.08 324.1 331 

19n 177.3 10.8 128 486.7 128.5 3.78 615.2 440 

1978 288.7 10.9 206 867.1 206.7 4.19 1.073.8 554 

1979 523.5 12.9 346 1.524.7 347.0 4.39 1.817.7 609 

1980 984.8 16.1 630 2.714.6 631.6 4.30 3.346.2 S60 

1981 2.498.8 25.6 1.369 5.552.6 1.371.8 4.04 6.924.4 552 

1982 5.671.4 29.5 3.053 11.828.0 2.058.2 3.86 14.886.2 fl.r1 

1983 18.219.7 78.2 8.027 19.087.5 8.039.2 2.37 27.126.7 434 

1984 62.895.8 116.2 25.577 62.977.6 25.611.4 2.46 88.589.3 271 

Fonte: Banco Central do Brasil, ConJuntura Econôrruca (FGV) 

A concentração da captação de recursos pelo SBPE eleva as taxas de remuneração exigidas para os 

recursos, o que os afasta do segmento popular. O SBPE orienta os seus recursos para unidades 

habitacionais de maior valor unitário, onde há possibilidade de se obter maiores garantias e menores 

riscos. O objetivo do SBPE é econômico e não social, ou seja, a sua pretensão é a maximização dos 

lucros e não atender as camadas de baixa renda, facilitando-lhes o acesso à casa própria. 

1.3. Metas sociais do SFH 

A análise inicial revela que a própria estrutura de captação e aplicação do SFHIBNH indica o seu 

afastamento das metas sociais. A tabela 5 a seguir mostra que os financiamentos orientados para a faixa 

de interesse social declinou de 34% nos anos 70 para 20% nos anos 80, enquanto no mesmo período 

os financiamentos para a faixa média subiram de 36% para 57%. 
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TABELA 5 ·PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS NO TOTAL DE FINANCIAMENTOS 
HABITACIONAISDOSFH(em %) 

Programa A~ 1970 1971-75 1976-78 1979-82 1983-84 

Faixa de Interesse Social 
34 16 47 24 20 (Cobab's) 

Faixa Econômica (Cooperativas) 14 13 13 10 7 

Faixa Média (SBPE, RECON) 36 63 32 48 51 

Outros Programas Habitacionais 16 8 8 18 16 

Fonte: Albuquerque (1986) 

A captação de recursos através do FGTS decresce e simultaneamente, numa medida polêmica, 

o BNH aumenta a canalização dos seus recursos para projetos de desenvolvimento urbano, em 

detrimento dos financiamentos habitacionais às farru1ias de baixa renda. Tal fato colabora para 

aumentar as críticas e o descontentamento com o sistema, e tem diferentes interpretações: 

a) A canalização de recursos para projetos de desenvolvimento urbano deve-se à impossibilidade 

das fanu1ias de baixa renda terem acesso aos financiamentos do BNH por falta de condições mínimas. 

Não faltavam recursos para o BNH, faltavam clientes, daí a opção pelas novas aplicações. 2 

b) Os objetivos econômicos sempre foram preponderantes em relação aos objetivos sociais,3 e 

nesta linha, V ALLADARES (1980)4 acrescenta: "O que se nota é a passagem do BNH de uma política 

de propósito inicial social para funções econômicas de estímulo ao capital privado, ... , adequada à 

estrátegia econômica adotada a partir de 1964." 

(2) Maricato (1983) 
(3) Guglielmi (1985) 
(4) Valladares (1980) critica severamente o modelo empresarial adotado pelo BNH 
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Independentemente de posições doutrinárias ou políticas, há que se reconhecer que o BNH deixou 

completamente de lado as suas metas sociais, fmanciando mais imóveis para as classes de renda média 

e média alta do que às camadas de baixa renda. A faixa salarial até 3 salários mínimos não foi 

contemplada pelo sistema, fato agravado pelo processo de "elitizaçio das Cohab' s" a partir do final dos 

anos 70, quando em nome da melhoria do desempenho financeiro das mesmas e da necessidade de 

critérios de seleção de mutuários mais rigorosos, ampliou-se a faixa de atendimento das Cohab's até 

1 O salários mínimos. 

Em linhas gerais, a atuação do BNH agravou em certa medida o problema da concentração de 

renda no país. Em função da rigidez econômica do modelo ou pela falta de sensibilidade social dos seus 

dirigentes, o fato é que o BNH não atendeu às farru1ias de baixa renda.5 

1.4. Incompatibilidade entre as metas sociais e os moldes empresariais do modelo SFHIBNH 

Como foi visto, apesar do volume significativo de financiamentos habitacionais e de projetos e 

serviços de infra-estrutura, a ação doBNH no campo social deixou um balanço bastante negativo. 

Grande parte desta ineficiência do BNH quanto às metas sociais deve-se à formulação do modelo do 

SFH em moldes empresariais, pois o mesmo foi concebido para ser auto-sustentado financiamente e 

independente de recursos orçamentários e subsídios do setor público de maneira geral. 

Embora muito bem engendrado do ponto de vista técnico, o modelo falhou no que se refere à 

tentativa de harmonizar os objetivos econômicos e sociais, aliás, uma tarefa bastante difícil. Países mais 

desenvolvidos já reformulavam esta concepção nos anos 60, quando o Brasil resolveu adotá-la na 

formulação do modelo do SFH. 

\, .· 

(5) Andrade e Azevedo (1982) / 
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Os agente privados, no caso brasileiro representados pelo SBPE, agem movidos esftamente por 

objetivos econômicos, são agentes maximizadores de lucro, e não têm nenhum interesse em aplicar os seus 
!! 

recursos no financiamento das habitações das famílias de baixa renda, impossibilitadas de oferecerem 

garantias efetivas e as taxas de remuneração desejadas por aqueles que aplicam seus recJos no SBPE. 
I 

I 

Mesmo os mais ortodoxos pensadores liberais entendem que alguns setores absol~tamente não 
I, 

se adaptam aos interesses dos agentes privados e, assim, requerem a participação do Go~emo, através 

de subsídios ou recursos a fundo perdido, dependendo do caso e da prioridade sociJ do setor. O 

fmaciamento das moradias das famllias de baixa renda parece ser um desses setores. ~~ 

2. Contradições do SFH 

2.1. O descasamento dos ativos e passivos do sistema 

I 

A complexidade de qualquer sistema de financiamento habitacional reside na dificuldade de 

compatibilizar as aplicações em emprétimos de longo prazo com as captações de recursos de curto 

prazo. A tarefa é ainda mais difícil no caso brasileiro em função do ambiente econômico caracterizado 

por altas taxas de inflação e profundas incertezas quanto aos desdobramentos da política econômica. 

O descasamento de ativos e passivos toma-se inevitável quando os reajustes dos mesmos no sistema 

são feitos com defagem temporal e índices diferentes.1 

O princípio da CM adotado para evitar a descasamento dos ativos e passivos exigia que os 

rendimentos dos mutuários acompanhassem pari passu o reajuste das prestações. Com a política 

salarial de 1964-1966, os salários foram corrigidos em níveis inferiores ao da inflação (CM)6. Por sua 

vez, entre 197 5 e 1982, o crescimento dos salários foi superior ao da CM e aos reajustes das prestações, 

fato que poderia contribuir para minimizar a inadimplência do sistema de um lado, mas que de outro 

certamente geraria descompassos. 

(l) Albuquerque (1986) 
(6) Simonsen (1989) 
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O BNH sempre fez todas as tentativas possíveis de compatibilizar a taxa de inflação e a 

capacidade de pagamento dos mutuários. Com este objetivo, modificou os sistemas de amortização, 

dilatou oa prazos de amortização, alterou os índices de reajustes e até introduziu bônus sobre os reajustes 

de modo a reduzir o seu impacto sobre o nível de renda dos mutuários 1. Contudo, a contínua alteração 

das regras do BNH pertinentes ao reajuste das prestações, trouxe mais prejuízos que vantagens, 

contribuindo para desgastar a imagem do sistema. 

A tabela 6 a seguir apresenta a comparação entre a evolução dos reajustes do salário mínimo e 

da CM, além das prestações do SFH: 

TABELA 6- REAJUSTES DO SALÁRIO MÍNIMO, 
DAS ORTN'S E DAS PRESTAÇÕES DO SFH 

ANOS Salário Mínimo 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Fonte: Albuquerque (1986) 
(1) Albuquerque (1986) 

57,14 

27,27 

25,00 

23,43 

20,37 

20,00 

20,56 

19,15 

16,07 

20,77 

41,40 

44,14 

44,06 

41,00 

45,38 

82,96 

103,99 

96,20 

109,39 

179,43 

Correção Monetária 

63,00 

39,20 

23,23 

25,00 

18,51 

19,60 

22,67 

15,30 

12,84 

33,31 

24,21 

37,23 

30,09 

36,24 

47,19 

50,77 

95,57 

97,76 

156,58 

215,27 
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Prestações 

57,14 

27,27 

25,40 

23,43 

20,37 

20,00 

20,51 

19,15 

14,70 

14,40 

34,00 

26,72 

36,97 

30,51 

39,76 

55,06 

72,84 

89,03 

130.42 

191,05 
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A partir de 1983, o BNH enfrenta sério problema: achatamento salarial e manipulação do 

reajuste de suas prestações, assim, são repassados apenas 80% da correção monetária real à 

prestações em 1983 e 88% em 1984. Em 1985 o repasse é de apenas 50% e em 1986 de ínfimos 

34%, levando o BNH à extinção. 

A UPC, moeda do SFH, era o ORTN trimestral. Os recursos que financiavam o SFH e as suas 

aplicações eram estabelecidos em UPC, o que garantia o equilíbrio atuarial automático. A título de 

exemplo, um financiamento de 1000 UPC' s com juros reais de 1% a.m. e prazo de amortização de 15 

anos, pela Tabela Price, geraria 180 prestações mensais de 12 UPC's. Em função das críticas de que 

os reajustes das prestações eram trimestrais e os dos salarios anuais e da perda do poder aquisitivo dos 

salários entre 1964 e 1966, criou-se o chamado Plano de Equivalência Salarial (PES). Com o PES, os 

saldos devedores continuariam a ser reajustados pela UPC, mas as prestações passariam a ser corrigidas 

na proporção do salário-mínimo. Assim, os critérios de reajustes dos saldos devedores e das prestações 

passaram a ser diferentes. 7 

A defasagem temporal entre o rejuste dos saldos devedores e das prestações gera um resíduo, visto 

que o saldo devedor é reajustado trimestralmente e a prestação permanece constante um ano sendo, que 

os pagamentos mensais nesses intervalos equivalem a um número menor de UPC's.l O exemplo a 

seguir ilustra um caso em que os juros devidos tomaram-se maiores que o valor da prestação, sendo a 

diferença incorporada ao saldo devedor?: Um financiamento obtido em 25 de agosto de 1976 no valor 

de 3500 UPC's com taxa de juros de 10% a.a. e prazo de 15 anos apresenta prestações de Cz$ 1083,80 

com vencimento em 25 de maio de 1986. Por sua vez os juros devidos em 25 de maio de 1986 

representariam Cz$ 1225,37, o que significaria uma amortização negativa de Cz$ 141,48 e o aumento 

do saldo devedor. Até o vencimento do contrato em questão, o saldo devedor crescerá 18% em termos 

reais e o mutuário terminará devendo o equivalente a 60% de sua dívida inicial. 

O problema citado só deixaria de existir se os reajustes das prestações fossem superiores aos 

reajustes trimenstrais do saldo devedor, conforme a Tabela 7:1 

(7) Dutra Sobrinho (1986) 
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TABELA 7 ·RELAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES E O 
REAJUSTE DAS UPC's PARA ZERAR O FINANCIAMENTO 

(Juros de 10% e prazo de 15 anos) 

Correçlo Monetma Anual ~ do Reajuste de prcstaç6cs 
acimadaCM 

25~ 7,56 

S09fJ 7,99 

1~ 8,65 

200% 9,62 

250% 9,88 

300% 10,17 

Fonte: Albuquerque (1986) 

A elevação das taxas de inflação e, consequentemente da CM, aumenta naturalmente os valores 

dos saldos devedores residuais, comprometendo a própria estabilidade do SFH. Para agravar o 

problema, pratica-se o sub-reajustamento das prestações. 

2.2.Implantação e manutenção de um sistema de seguros e fundos de garantia para compatibilizar 

os ativos e passivos do sistem~ 

Em função do inevitável descasamento entre ativos e passivos do sistema foram criados 

mecanismos complementares de proteção compostos por seguros e garantias. 

Os seguros compreendem: 

1) Seguro de cobertura de danos físicos nos imóveis 

2) Seguro de morte 

3) Seguro de invalidez permanente para os adquirentes da casa própria 

(1) Albuquerque (1986) 
(7) Dutra Sobrinho (1986) 
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Os fundos de garantia criados foram: 

1) Fundo para pagamento de prestações no caso de perda de renda por desemprego ou invalidez 

temporária (FIEL) 

2) Fundo de Garantia dos Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) 

3) Fundo de Assistência à Liquidez (FAL) para socorrer os agentes do sistema com problemas 

de caixa e risco de insolvência 

4) Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) para cobrir os resíduos gerados pelo 

PES 

Os Fundos criados foram geridos pelo BNH e , de maneira geral, ao contrário de garantirem um 

maior nível de segurança para o sistema, acabaram aumentando os seus problemas, na medida em que 

funcionariam como bombas de sucção de recursos, conforme será analisado adiante. 

2.3. Concepção do SFH sem interdependência com outros segmentos econômicos 

Uma das falhas na concepção do modelo do SFH foi a tentativa de estruturá-lo de forma 

completamente independente dos demais setores que compõem a ecomonia. Para tanto, imaginou-se 

ser possível a auto-sustentação financeira do SFH. Concebeu-se o SFH sem nenhuma articulação com 

os demais segmentos econômicos, procurando tomá-lo imune aos ciclos de renda e emprego. Para 

tomar o SFH independente dos ciclos econômicos, foram criados mecanismos protetores da auto

sustentação financeira. A definição das regras de operação e financiamento do SFH eram d~isões 

internas do sistema, na maioria das vezes tomadas sem observar as condições gerais da economia. 8 

(8) Contador (1985) 
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Paradoxalmente, os recursos provenientes da poupança compulsória representados pelo FGTS 

tinham um comportamento fortemente pró cíclico, ou seja, acentuavam os efeitos do ciclo econômico. 

Nos períodos de queda do nível da atividade econômica, o desemprego aumenta e com ele os saques 

do FGTS. Por sua vez, a recessão impede a abertura de novas oportunidades de emprego, gerando assim 

a redução da arrecadação com a queda do número de trabalhadores empregados e inibindo novas 

contratações que representariam novos recursos. Em períodos de recessão, a queda de recursos do SFH 

captados via FGTS contribui para alastrar a crise. A concepção do FGTS acabou gerando um grande 

foco de vulnerabilidade do SFH às flutuações econômicas. Nos períodos de recessão, há ainda o 

aumento da inadimplência, o que reduz os recursos do sistema e acentua o ciclo. 

2.4. Conciliação de objetivos econômicos e sociais 

A imaginada estrutura do SFH baseada em moldes empresariais e auto-sustentação fmanceira é 

completamente incompatível com objetivos de natureza social. A conciliação dos objetivo sociais e 

econômicos seria bastante remota no financiamento habitacional apesar do sistema de taxas de juros 

diferenciada, em que os financiamentos de maior valor subsidiavam parte dos financiamentos de menor 

valor. 

O alargamento das funções do BNH, em campos como a infra-estrutura urbana e saneamento 

básico, concedendo financiamentos com taxas de juros subsidiadas complicou de modo praticamente 

irreversível a auto-sustentação financeira. do sistema. Aliás, com o alargamento o BNH absorveu áreas 

cuja rentabilidade é praticamente nula, completamente desvinculadas de objetivos econômicos. 
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3. O comprometimento do modelo SFIVBNH com medidas de conveniência 

polítiéa e Inconsistência econômica 

Ao lado das falhas de concepção do modelo apresentadas, contribuiram para comprometer o 

sistema um conjunto de medidas inconsistentes adotadas por razões estritamente políticas. Analisemos 

as tais medidas inconsistentes, acompanhando o desenvolvimento da situação política desde 1967, 

quando efetivamente o SFH começa a entrar em operação, ainda que vagarosa, para avaliar a magnitude 

dos impactos dessas medidas. 

3.1. O período 1967-1969 e a criação doPES e do FCVS 

Neste período o cálculo das prestações do sistema era feito de acordo com a Tabela Price e havia 

três planos básicos: A,B e C. Nos planos A e C os reajustes das prestações eram feitos de acordo com 

a variação do sálario mínimo e no plano B, operacionalmente mais simples, as prestações eram 

reajustadas pelos mesmos coeficientes aplicados aos saldos devedores. Nos três planos os saldos 

devedores são corrigidos trimestralmente pela UPC. 

Visando atenuar as críticas ao BNH e ao mecanismo da CM, instituiu-se o PES, evidentemente 

um ato político. Ao contratar um empréstimo com CM, o mutuário não tinha qualquer garantia de que 

os reajustes das prestações corresponderiam aos reajustes dos seus rendimentos. A introdução do PES 

minimizou tal incoveniente.9 O BNH criou também, no mesmo período em que instituiu o PES, o FCVS 

para cobrir os eventuais saldos devedores dos planos A e C. O FCVS seria responsável pela amortização 

total da dívida . Com a criação do FCVS, incorpora-se uma taxa adicional à prestação mensal. 

Contando com a contribuição do financiamento imobiliário, o Pm cresceu 4,8% em 1967 e 11,2% 

em 1968, comprovando o efeito multiplicador da construção civil. 

(9) Chacel, Simonsen e Wald (1970) 
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3.2. O ''Milagre Econômico" e a redução da produção habitacional 
11 

:I 
,, 
,, 

·Na época do "Milagre Econômico", a política habitacional tem um papel bastante di~~reto, apesar 

da transformação do BNH em empresa pública. A necessidade de resultados financeiros }k>sitivos, fez 
:1 

com que fosse adotado o Sistema de Amortização Constante (SAC) em substituição à Tabela Price, 

elevando a prestação inicial e evitando assim a descapitalização do sistema. O período é rnarcado pela 

redução da participação do SFH no financiamento habitacional, em função do alargamentjl das funções 

do BNH.l0 

A partir de I' de janeiro de 1970 surgem os Planos de Correçio Monetária (PCMJ e Planos de 

Equivalência Salarial* (PES) em substituição aos antigos planos A,B e C. Sem maiores explicações ou 

justificativas, o PES é estendido aos mercados econômicos e médio, representando a J!oncessão de 
I 

subsídios implícitos à classe média. Tais subsídios gerariam impactos negativos na estrutub financeira 

do BNH, aumentando as responsabilidades do FCVS. 

3.3. O Governo Geisel e a criação do FAL 

Ernesto Geisel assume o Governo com o compromisso de garantir as taxas de crescimento 

elevadas e aceleradas e diminuir as tensões sócio-políticas. Objetivos políticos e econômicos motivam 

estímulos à política habitacional, com o aumento do volume de financiamentos. 

Elevam-se os tetos dos financiamentos do BNH e as garantias sobre os depósitos de Caderneta 

de Poupança, criando-se o FAL para proteger a liquidez dos agentes do SFH. O FAL traria sérios 

problemas mais tarde, pressionando ainda mais a exaurida base de recursos do setor, tomando-se 

responsável por socorrer instituições do SFH com problemas de caixa, muitos deles derivados de má 
I 

administração. 

(1 0) Guglielmi 
(*)O princípio de equivalência salarial já havia sido implantado em 1969, introduzindo-se em 1970 apenas uma mudança 
de nomeclatura, extinguindo as artigos planos A e C. 
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3.4. O Governo Figueiredo e a crise econômica de 1983-1984 

No Governo Figueiredo são tomadas medidas para estimular o setor habitacional. Estabelece-se 

uma nova metodologia para o sistema de amortização: o Sistema de Amortização Misto (SAM), uma 

combinação entre a Tabela Price e o SAC, em que a prestação inicial tem um valor maior que na Tabela 

Price, mas menor que o do SAC. São criados programas habitacionais específicos, entre eles, o 

PROMORAR ,destinado à comercialização de lotes urbanizados. 

Com a grave crise econômica de 1983-1984, o SFH atravessa a pior fase desde a sua criação. O 

mecanismo de pré-fixação da CM, adotado no período, redundou em perdas significativas de depósitos 

em Cadernetas de Poupança, com os poupadores buscando outros ativos financeiros. O Decreto-Lei 

2065 trouxe significativas perdas reais aos salários, indexando-os abaixo do reajuste das prestações do 

SFH, contribuindo para dificultar a administração do sistema. 

Com a elevação da taxa de inflação para o patamar de 150% a.a., alteram-se as regras das 

Cadernetas de Poupança e estas passam a ter correção mensal e não mais trimestral. Em 1983 e 1984 

as prestações do SFH, assim como os salários, são reajustados abaixo da CM. São criados em 1984 

bônus, que representam descontos mensais sobre o valor das prestações, com o intuito de atenuar os 

efeitos da recessão e dos reajustes do SFH sobre os mutuários. Tais bônus significam na prática 

subsídios implícitos, e, conseqüentemente, vazamento de recursos. 

. 
Elevou-se significativamente entre 1983 e 1984 o volume de inadimplências, o número de ações 

judiciais contra o BNH e o abandono de imóveis. Grupos bem organizados de mutuários paralisaram 

os seus pagamentos para pressionar o SFHIBNH, sendo que o BNH e o mecanismo da CM apareciam 

perante a opinião pública como os grandes vilões. 
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Ocorreram nesse período diversas bancarrotas fraudulentas e liquidações extra-judiciais de SCI's 

e APE' s, em função da depressão no mercado de poupanças no varejo. Embora as SCI' se APE' s fossem 

impedidas por lei de operarem no setor de construção como agentes empreiteiros ou incorporadores, 

muitas o fizeram através de artifícios legais ou não. Como a atividade de construção é altamente pró

cíclica, enormes investimentos foram atingidos repentinamente pela recessão. Já que não havia 

compradores no mercado, as SCI' s e as APE' s, particulamente as independentes, não ligadas a nenhum 

grande grupo fmanceiro, tiveram que renegociar os seus débitos junto ao BNH, oferecendo parte das 

operações na forma de propriedades.11 

' 

Frente acrescentes problemas desta natureza, o BNH primeiro ofereceu às instituições pbblemáticas 

maior ajuda, através do F AL, e vigilância. Mais tarde interviu diretamente. As liqüid ções extra

judiciais das SCI's e APE's começaram no começo da década de 80, e mais de vinte for fechadas. 

As mais significativas foram Continental, Economisa, Letra, Haspa e Delfin.11 

A liqüidação da Delfin foi a maior de todas, envolvendo 83 filiais, cerca de 3,3' milhões de 

poupadores e Cr$ 120 bilhões em depósitos na época da intervenção. O caso foi um escândalo quando 

veio às manchetes, já que desde 1974 a Delfin estava em débito com o BNH, sendo em 1982 o débito 

estimado em Cr$ 77 bilhões. A companhia negociou então com o BNH dois lotes incluindo projetos 

aprovados, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, avaliados em cerca de Cr$ 60 bilhões e dados 

como parte do débito. Agumentou-se na época que houvera fraude na avaliação dos dois lotes de terra, 

e a situação da companhia tomou-se crítica. Os poupadores correram para retirar suas economias da 

Delfin, agravando o seu estado terminal. Uma soma de Cr$ 12 bilhões, aproximadadmente 10% dos 

depósitos totais na época, foi retirada de uma só vez. A Delfin tinha mais uma vez que recorrer à 

assistência, e tomou emprestado mais de Cr$ 7 bilhões do F AL. A Delfin foi liquidada e o SFH ficou 

mais desacreditado. As contas, como eram garantidas pelo Governo, foram transferidas para a CEF.11 

(11) Valença (1992) 
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3.5. O Governo Sarney e a extinção do BNH 

Em 1985 o BNH recebe o seu golpe de misericórdia com os contratos sendo reajustados em 112% 
I 

contra uma inflação de 246%. Além disso, pennitia-se que os cerca de 4 milhões de mutuários do BNH 

pudessem escolher entre manter o contrato em UPC ou trocar pela nova modalidade de ~uivalência 
I 

salarial. Mais da metade dos mutuários optou pela troca pelo PES por categoria p~ofissional, 
beneficiando então cerca de 2 milhões de mutuários, mas prejudicando cerca de 1 O hnlhões de 

mutuários potenciais, já que o sistema não recebe o retorno integral dos recursos emprestabos e tem a 
I 

sua capacidade de reaplicação comprometida. Outro grande problema foi o conjunto ~ alterações 

contínuas nas normas operacionais do SFH no período, prejudicando ainda mais a sua cr~bilidade já 

~~~~ I 

O Governo Sarney deu inicialmente grande destaque à questão habitacional, chegandl a criar um 
! 

Grupo de Trabalho especialmente para estudar o assunto. V ale destacar também a criação do
1
Ministério 
I 

da Habitação e Desenvolvimento Urbano (MHDU), revelando a atenção do Governo ao rtor. 

Mas, inexplicavelmente, e bastante surpreedentemente, quando todos pensavam quJ a política 
I 

habitacional iria se tornar uma prioridade máxima, o BNH foi abolido pelo Decreto-Lei 2291 em 21 
' 

de novembro de 1986. A razão alegada foi que o gasto público tinha que ser cortado. Surpreendtntemente, 

entretanto, os 10.000 empregados nunca foram dispensados, sendo incorporados em outras ilstituições 

públicas, especiamente a CEF, que assumiu o controle da maioria das funções do BNH. O Barico Central 
I 

e o CMN assumiram as funções de supervisionar o SFH e ditar suas políticas fmanceiras. O MfiDU tinha 

a função de formular propostas para a política habitacional. A estrutura institucional d9 SFH foi 

profundamente afetada, mas a sua estrutura operacional, a base de seu insucesso, ~rmaneceu 
basicamente a mesma. Isto adicionou maiores dificuldades ao SFH: conflitos de interesse:s entre as 

I 

novas instituições públicas envolvidas, ações não coordenadas, decisões extremamente lebtas.l1 

(11) Valença (1992) 
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Nenhuma das recomendações do Grupo de Trabalho criado pelo Governo em 1985 para analisar 

a questão da habitação foi incorporada à ação do Estado à época do fechamento do BNH, nem tão pouco 

alguém ou alguma instituição fez tal sugestão.12 A extinção do BNH foi mais uma medida de caráter 

político e de conveniência de curto prazo, bem ao estilo Sarney. O ato da extinção do BNH foi uma da 

muitas tentativas brasileiras de "eliminar a febre do doente quebrando o termômetro", ou seja, atacou 

uma das conseqüencias e não a(s) causa(s) do problema. 

Pode-se afirmar que desta vez as conseqüencias dos desacertos foram sérias, irreversíveis, e de 

longo prazo. A construção de habitações no âmbito do SFH, caiu para cerca de 50.000 em 1986 e 

permaneceu nesse nível até 1988, quando aumentou para pouco mais de 150.000. Isto agravava o 

imenso problema habitacional brasileiro , mas parecia não preocupar o Governo que tinha percebido 

que não havia "capital político" a ser ganho através do SFH na época. O espaço para manobras populistas 

no mercado do SFH, devido aos altos custos envolvidos, acabara. 11 

Com a extinção do BNH, o acesso à moradia ficou ainda mais difícil, tendo em vista o aumento 

do custo dos empréstimos e a diminuição dos prazos de financiamento. Estimativas feitas no período 
l 

indicavam a necessidade de mobilizar cerca de US$ 50 bilhões para eliminar o déficit habitacional 

situado na faixa de 1 O milhões de moradias segundo projeções pessimistas e na faixa de 6 milhões de 

moradias nas projeções "otimistas". Evidentemente, o volume deUS$ 50 bilhões não poderia ser 

mobilizado em apenas um Governo. 

O saldo do Governo Sarney foi o financiamento de cerca de 300 mil unidades habitacionais, 

número bem inferior ao do Governo Figueiredo: 2 milhões de moradias financiadas entre 1979 e 1982. 

O Governo Sarney deixaria ainda de herança as distorções geradas pelos Planos de Estabilização 

Econômica. 

(11) V alença (1992) 
(12) Azevedo (1988) 
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3.6. As Turbulências do Governo Collor 

O Governo Collor foi original e conseguiu o que nenhum governante havia conseguido: abalou 

consideravelmente a credibilidade e a imagem de segurança associadas às Cadernetas de Poupança. A 

façanha foi conseguida com um bloqueio da metade dos depósitos das Cadernetas de Poupança em 

1990. Outra medida que prejudicou bastante o SFH foi a extinção dos mecanismos de indexação e a 

criação da Taxa de Referência (TR), baseadas nos modelos de taxas de juros internacionais (Libor e 

Prime Rate). 

Com a inflação ainda elevada, o mercado ressentiu-se de um parâmetro para a tomada de decisões 

e passou a utilizar a própria TR como indexador. Pior ainda, o próprio Governo passou a usá-la como 

indexador, aplicando-a, por exemplo, sobre os reajustes das prestações e do saldo devedor da casa 

própria.13. Todavia, o Supremo Tribunal Federal impediu a aplicação da TR nesses casos e as 

prestações e o saldo devedor passaram a ser corrigidos pelas cláusulas pactuadas nos contratos. 

As turbulências do Governo Collor no campo econômico estenderam-se para o campo político, 

com fortes denúncias de corrupção que culminaram com o afastamento do Predidente. Em Setembro 

de 1992, o Congresso Nacional, por maioria absoluta, aprovou o "impechment" do Presidente Fernando 

Collor de Mello. 

Com a saída de Collor, toma posse o Vice-Presidente Itamar Franco diante de uma profunda crise 

ecnonômica e política, com inúmeros desdobramentos sociais. Neste quadro, o que se pode esperar do 

novo Governo é o fim de medidas inconsistentes para o setor habitacional, a estabilidade das regras e 

o estímulo ao prosseguimento das medidas liberalizantes iniciadas timidamente pelo Governo Collor 

no tocante à captação de recursos para o setor imobiliário*. 

(13) Rocha (1991) 
(*) Nas conclusões do trabalho, analisam-se as dificuldades do Presidente Itamar Franco com a política habitacional, em 
função do desarranjo do SFH e da falta de recursos. 
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4. A crise econômica dos anos 80 

A crise econômica internacional que se iniciou a partir do Segundo Choque do Petróleo em 1979 

atingiu duramente a economia brasileira e provocou grandes estragos nos mecanismos do SFH. A partir 

dos anos 80 a economia brasileira entra em um processo de desajustamento completo, com perda do 

dinamismo, redução do produto e do emprego, aceleração da inflação e deterioração das contas do setor 

público. As diversas experiências com políticas de estabilização falharam, agravando a crise. 

A primeira experiência heterodoxa verificou-se em 1980 com a pré-fiXação da CM em 50%, bem 

abaixo da inflação de 110%, ocasionando a queda da poupança voluntária e o desajuste das tarifas 

públicas, pressionando o déficit público. O setor financeiro passa a extrair recursos do setor real para 

financiar o déficit público, provocando grande declínio no fluxo de investimentos.14 

Por sua vez, a crise financeira internacional de 1982, agravada pala moratória do México, 

interrompe o fluxo de novos recursos ("New Money") para o Brasil. Elevam-se significativamente os 

encargos da dívida externa, provocando a geração de déficits no balanço de pagamentos e grandes 

transferências de recursos domésticos para os bancos credores externos. 14 

A elevação dos encargos das dívidas interna e externa reduz significativamente o volume de 

recursos disponível para o financiamento de investimentos. O déficit público se amplia e em função da 

falta de recursos externos, o Governo recorre a mecanismos inflacionários para financiá-lo. A 

estagflação atinge a economia brasileira, com o aumento da recessão e a elevação acelerada da inflação. 

O déficit do setor público e no balanço de pagamentos reduzem os investimentos e os níveis de produto 

e emprego. 

(14) Contador (1991) 
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A necessidade de recursos de curto prazo pelo Governo ocasiona a redução do prazo dos títulos 

e a elevação das taxas de juros reais. Os títulos públicos oferecendo altas taxas de remuneração, passam 

a ter grande atratividade, garantindo o financiamento do déficit público, mas reduzindo drasticamente 

o perfil da dívida pública. A elevação do grau de endividamento do setor público passa a exigir um 

volume de recursos cada vez maior, e o Estado passa a ser o maior tomador de recursos no mercado. 

A tabela 8 a seguir revela a evolução do endividamento do setor público: 

TABELA 8- DÉFICIT PÚBLICO EM PROPORÇÃO DO Pm 

ANO Nominal Operacional• 
(NFSP) 

1981 12,5% 6,2% 

1982 15,8% 7,7% 

1983 19,95% 4,4% 

1984 21,8% 2,9% 

1985 28,6% 9,2% 

1986 - 6,8% 

1987 - 5,8% 

1988 43,0% 4,5% 

1989 83,1% 7,3% 

Fonte: Banco Central 

O setor privado desloca os seus recursos para o finaciamento do setor público a taxas bem 

atrativas. É notória a drenagem de poupanças para o financiamento do déficit público a partir de 1983. 

Desestrutura-se assim a base produtiva da economia, reduzindo-se os níveis de produto e emprego, mas 

persistem as elevadas taxa de inflação, o que agrava a crise. 

Neste cenário o SFH sofre com a redução de recursos canalizados para o setor, aceleração das 

taxas de inflação e inibição ao fluxo de investimentos de maneira geral. A situação do SFH toma-se 

crítica a partir de 1983, com a redução dos recursos das poupanças voluntária e compulsória (FGTS) 

destinadas ao sistema chegando a níveis tão baixos que chegavam a compromete a sobrevivência do 

sistema. 
v 
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5. A crise do sm e o colapso progressivo do financiamento habitacional a partir de 1983. 

A avaliação da atuação do sistema SFH/BNH anterionnente realizada revelou um conjunto de 

aspectos desfavoráveis, em particular o afastamento completo do sistema das suas metas sociais. Além 

dos problemas congênitos * derivados de falhas da concepção do modelo, a crise econômica dos anos 

80, somada às medidas inconsistentes adotadas para o sistema no período, evidenciou o esgotamento 

do SFH, que não cumpriu, nem poderia, em função de sua estrutura empresarial, os seus objetivos 

sociais . Além disso, o SFH afastava-se cada vez mais dos seus objetivos econômicos. 

5.1 A violação dos pressupostos do modelo 

Como vimos o modelo SFH/BNH foi estruturado com base em três pressupostos básicos: 

a) Isonomia da CM 

b) Correspondência da correção entre os ativos financeiros e físicos 

c) A economia opera com relativa estabilidade. 

O primeiro postulado foi violado logo no período 1964-1966 quando a correção dos salários 

foi feita em taxas inferiores às da CM, rompendo assim o mecanismo da isonomia. A solução foi a 

. adoção do PES que funcionou relativamente bem até 1978. A partir daí foram concedidos subsídios 

implícitos aos mutuários com reajustes salariais superiores à CM e ao reajuste das prestações em 

1983 com a elevação da inflação e o Decreto-Lei 2065 os descompassos se ampliaram e aumenta o 

nível de inadimplência do sistema16, já que a situação se inverte e os salários passam a ser 

reajustados abaixo da CM e da correção das prestações. 

O segundo postulado exige que a correção da UPC corresponda à valorização real dos imóveis, 

o que não ocorreu ao longo dos anos. A crise econômica dos anos 80 leva à contração da demanda por 

novas residências e ao declínio do valor dos imóveis. Enquanto isso, os valores da UPC cresciam 

(*)Denominação usada por Contador (1985) 
(16) Simonsen (1985 b) 
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reajustados pelo índice Geral de Preços (IGP), que corrigia as ORTN's. Assim, surge uma grande 

discrepância: os saldos devedores dos mutuários passam a ser maiores que o valor de revenda dos 

imóveis, o que estimula a inadimplência e o próprio abandono dos imóveis.16 

Com a elevação do déficit público a partir especialmente de 1983, as taxas de juros reais se elevam 

e o mercado voltava-se para as ORTN' s, com taxas maiores que as de Cardeneta de Poupança e garantias 

superiores, na medida em que são títulos do Tesouro Nacional. Elevam-se assim os saques do SFH, 

complicando a administração do seu fluxo de caixa.17 

Em resumo os pressupostos do SFH baseavam-se num cenário de relativa estabilidade econômica, 

muito diferente do quadro dos anos 80. A crise econômica dos anos 80 sepultou definitivamente os 

postulados do SFH e, conseqüentemente, condenou ao colapso os mecanismos do financiamento 

habitacional. 

A não viabilidade do SFH durante o período recessivo é facilmente compreendida, visto que um 

sistema financeiro de habitação projetado para operar numa economia em crescimento, tem que 

enfrentar inúmeros problemas quando as tendências econômicas mudam radicalmente. O SFH foi 

projetado tal que as captações de curto prazo (poupanças) fossem compatibilizadas com o fmanciamento 

de longo prazo de moradias. O SFH foi estruturado como uma instituição independente, como se 

pudesse ser ilhado do mundo exterior e como se pudesse controlar o seu próprio futuro. li 

O arranjo institucional do SFH foi construído para reconciliar dois extremos: de um lado a atração 

de poupanças populares de curto prazo, e na outra, os investimentos de longo prazo no financiamento 

habitacional. Sob condições inflacionarias, isto toma-se uma tarefa quase impossível. Com efeito, todas 

as suas fontes financeiras são sujeitas às oscilações da economia. O nível de emprego e o nível de renda 

(17) Simonsen (1985 a) 
(16) Simonsen (1985 b) 
(11) V alença (1992) 
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são de fundamental importância, já que o sistema é baseado tanto na capacidade do sistema de atrair 

poupadores como na capacidade dos mutuários quitarem seus débitos. li 

Os desequilíbrios macroeconômicos, princilmente a inflação, acabaram por tomar completamente 

inconsistente os pressupostos que nortearam a concepção do SFH. Rompeu-se completamente o 

casamento de ativos e passivos do sistema, houve uma grande redução na captação de recursos e 

sucessivas ondas de inadimplência. 

Contribuiram para agravar os problemas do sistema os cinco Planos de Estabilização Econômica 

que implodiram as bases de sustentação do SFH e de uma série de outros setores. Foram cinco tentativas 

fracassadas, gerando grandes expurgos da CM. 

A tabela 9 a seguir revela o expurgo da CM motivada pelos Planos de Estabilização Econômica 

decretados entre Fevereiro de 1986 e Fevereiro de 1991:18 

TABELA 9 ·EXPURGO DA CORREÇÃO MONETÁI!IA PROVOCADA PELOS PLANOS 
DE ESTABILIZAÇAO 

PLANO Fator de Expurgo 

Cruzado 1,1436 

Verão 1,7028 

Brasil Novo 1,8891 

Collorll 1,0867 

Total acumulado 3,9976 

Fonte: Simonsen ( 1992) 

Assim, em 5 anos a correção monetária deixou de computar um fator multiplicador aproxidamente 

igual a 4, o que representa uma perda de poder aquisitivo real de 75%. Para compensar tal perda seria 

necessário que a taxa de juros real fosse de 32% aa durante 5 anos.18 

(11) V alença (1992) 
(18) Simonsen (1992) 
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A magnitude das distorções provocadas pelos 5 planos heterodoxos não poderiam ter mantido 

inabalado o SFH e os seus pressupostos, afinal as distorções são ainda mais sérias nos mercados com 

operação de longo prazo. 

5.2. O Problema do FCVS 

Com a criação do PES, as prestações passaram a ser rejustadas uma vez por ano de acordo com 

a variação salarial e os saldos devedores continuaram a ser reajustados trimestralmente pela UPC. O 

FCVS, gerido pelo BNH até a sua extinção, se responsabilizaria por eventuais resíduos de saldo devedor 

dos contratos. 

Desde a sua criação e até o início dos anos 80, os resíduos decorriam basicamente da diferença 

entre a periodicidade dos reajustes, trimestral para o saldo devedor e anual para as prestações. Os índices 

de reajuste eram iguais, variando apenas a periodocidade do reajuste. Criou-se o Coeficiente de 

Equiparação Salarial (CES) para reduzir as diferenças geradas pelos diferentes critérios de 

periodicidade.19 O CES era simplesmente um índice multiplicador sobre as prestações devidas para 

compensar saldos residuais que teriam que ser cobertos pelos FCVS. 1 

Até 1977 o CES era móvel, variando de 0,8 a 1,35. Após 1977 passou a ser de 1,25 para reajustes 

anuais e 1,15 para reajustes semestrais. Contudo, tais valores do CES estão longe de contribuir para que 

não haja saldos devedores não amortizados ao final do contrato. 

A tabela 10 a seguir, formulada por Albuquerque(1986)1, revela que CES de 1,25 possibilita a 

liquidação exata do financiamento somente se a taxa de inflação anual for menor que 100% a.a. Se a 

inflação anual for de 200%, o CES de 1 ,25 não permite a quitação de 50% de dívida, o que ~ria obtido 

com o CES de 1,269. Se a inflação chegasse a 300% a.a o CES necessário seria 1,5481. 

(1) Albuquerque (1986) 
{19) Lima (1992) 
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TABELA 10 ·VALORES DOS CES PARA COEFICIENTES DE CORREÇÃO IGUAIS 
PARA A PRESTAÇÃO E O SALDO DEVEDOR 

Saldo Devedor Residual 

Com:çio 
Reajuste Anual Reajuste Semestral Moneúria 

Zero 50% 100% Zero 5()11, 100% 

25% 1,083 0,962 0,840 1,027 0,912 0,797 

SO% 1,153 1,024 0,894 1,050 0,932 0,914 

100% 1,266 1,124 0,982 1,085 0,963 0,814 

200% 1,429 1,269 1,108 1,134 1,007 0,880 

250% 1,495 1,310 1,132 1,155 1,008 0,885 

300% 1,548 1,356 1,175 1,168 1,017 0,890 

Fonte: Albuquerque (1986) 

Ao longo dos anos 80, a inflação foi bem superior a 100% aa, complicando os cálculos 

inicialmente projetados para o CES. Todas as medidas do período reajustando as prestações em valores 

situados abaixo do valor aplicado à correção do saldo devedor, aumentaram os problemas do FCVS. 

O resultado das medidas inconsistentes , que não quantificaram adequadamente as relações de 

custos e benefícios, é que as prestações dos financiamentos não cobrem nem 15% do valor necessário 

para amortizar plenamente os contratos do SFH dentro do prazo. Mesmo nos contratos firmados após 

1986* este índice é de aproxidamente 50%, em consequência dos planos heterodoxos. 19 

Como não houve nenhum aporte de recursos para cobrir os efeitos dessas medidas, o FCVS tem 

uma responsabilidade estimada em US$ 20,5 bilhões e um patrimônio equivalente a menos de 10% 

desse valor. O saldo residual do FCVS é estimado em US$ 24,0 bilhões, mas US$ 3,5 bilhões foram 

assumidos pelos agentes financeiros. 19 

(*) Em 1986, no Governo Sarney, foram revistos os critérios doPES, procurand<rse converter o reajuste das prestações de 
anual para semestral e, assim, reduzir-se as responsabilidades do FCVS. 
(19) Lima (1992) 
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Algumas poucas medidas, como a Lei 8004 de 1990, criada para estimular a liquidação 

antecipada dos contratos, reduzindo a carteira de contratos antigos em cerca de 600.000 unidades, e a 

fixação de contribuições adicionais ao FCVS pelos mutuários e agentes do sistema, contribuiram para 

reduzir minimamente as consequências do problema.19 

O SFH ficou 4 anos, entre 1986 a 1990, sem saber quem exerceria a gestão do FCVS com a 

extinção do BNH. Nesse período foram suspensas todos os pagamentos devidos pelo Fundo. Em 1990 

com a instalação do Conselho Curador do FCVS, com representantes do Governo e do setor privado, 

iniciou-se uma tentativa de apurar a real situação do FCVS quanto aos débitos efetivos e potenciais. 

Fica comprovado que não houve nenhuma quantificação por parte do Governo ao promover a política 

de concessão de benefícios indiscriminados. 

Em relação ao défict do FCVS, estima-se que: 

a) US$ 7,5 bilhões representem o débito efetivo do Fundo (contratos já quitados) 

b) US$ 13,0 bilhões representem o débito potencial, sendo cerca de US$ 8,5 bilhões junto ao 

SBPE 

Os cálculos e estimativas sobre as responsabilidades do FCVS são simulações e, por mais precisas 

que possam ser, dependem de evolução da taxa de inflação e dos critérios de reajustes das prestações.20 

O conjunto de débitos e responsabilidades financeiras do FCVS compromete os recursos para 

novos fmanciamentos, representa a concessão de subsídios indiscriminados e representará sacrifícios 

adicionais para a sociedade, porque a dívida do FCVS acabará sendo assumida pelo Tesouro Nacional. 

(19) Lima (1992) 
(20) Campagnone (1986) 
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5.3. O colapso do financiamento habitacional a partir da segunda 

metade da década de 80 
,, 

Analisada a violação dos pressupostos do SFH ao longo da década de 80 e o problema do FCVS, 

que pode ser encarado com o resultado financeiro do SFH depois dos desacertos e da crise econônrlca 

dos anos 80,falta o principal: verificar a atuação do SFH no campo do financiamento habitacional ao 

longo da década de 80. 

Inicialmente, cabe destacar que a atuação do SFH nos anos 70 trouxe diversos resultados 

positivos, muitas vezes esquecidos pelos problemas e equívocos dos anos 80. O SFH teve um papel 

fundamental no modelo de desenvolvimento adotado a partir de 1964, tomando-se o principal 

instrumento para fomentar a produção de habitações, que envolvia vários outros agentes( empreiteiros, 

construtores, agências estatais, sociedades construtoras, APE's, SCI's, outras instituições financeiras, 

bancos, companhias de seguros e mutuários). Primeiro ativou muitos outros setores, como mineração 

(areia e cimento) transporte, produtores de materiais plásticos e elétricos, bens de consumo familiares 

e outros setores da indústria de construção, como as construtoras de obras de infra- estnitura, numa 

reação em cadeia. Em segundo lugar, a produção de habitações e muitos outros de seus setores 

associados eram tradicionalmente trabalho-intensivo, e isto diminuiu o problema do desemprego. Em 

terceiro lugar, favoreceu as indústrias tradicionais, que entre outros benefícios, não requeriam 

investimentos iniciais substanciais para iniciar a produção.Sobretudo, o SFH começou em certa medida 

a encontrar um potencial de demanda para as habitações resultante tanto da demanda reprimida, como 

do surgimento de uma nova classe média. O SFH cresceu tanto, que antes de 1982 já tinha financiado 

a construção de 4.071.000 moradias (excluídos outros investimentos em infra-estrutura), o que 

representou cerca de 40% do estoque urbano do Brasii.11 

(11) Valença (1992) 
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O esgotamento do modelo do SFH ocorreu ao longo dos anos 80 em função do; crise e da 

' 
dificuldade do sistema em formular alternativas ágeis e eficazes, tomando-se menos vulnerável às 

; 

crises econômicas. Infelizmente, as medidas inconsistentes e populistas que tanto o afetaram~ sobretudo 

na década de 80, fugiram completamente às variáveis de controle do sistema, baseado em; princípios 

de racionalidade econômica na formulação original. 

5.3.1. Evolução dos rmanciamentos habitacionais do SFH 

Para uma análise pormenorizada do desempenho do SFH em termos de unidades finabciadas ao 

longo dos anos 80, confrontemos o número de unidades financiadas desde 1964. A Tabela 1 i apresenta 

o número total de unidades habitacionais construídas no Brasil entre 1964 e 1986, data da ektinção do 

BNH, com e sem financiamentos do SFH. I 

I 

I 

TABELA 11- UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRuiDAS NO BRASIL NO PERÍODO 
19~1986 I 

NOVAS PARTICIPAÇÃO 
NOVAS UNIDADES DOSFHNO 

PERÍODO 
UNIDADES FINANCIADAS TOTAL DAS 

CONSTRUIDAS COM RECURSOS UNIDADES 
(em milhões) DOSFH PRODUZIDAS 

(em milhões) (em%) 

1964-70 2,3 0,5 21,7 

1971-78 5,6 1,5 26,8 

1979-80 2,3 1,1 47,7 

1979-83 5,1 2,1 41,1 

1984-86 2,5 0,2 8,0 

1964-86 15,5 4,3 27,7 

Fonte: V alença (1992) 
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A participação do SFH no total de unidades produzidas declinou para apenas 8% no período 1984-

1986, período que antecedeu a extinção do BNH. Tal participação é bem inferior à média do período 

1964-1986, cerca de 28%, o que revela o esgotàmento do modelo. 

A Tabela 12 mostra a evolução dos financiamentos habitacionais do SFH, nos subsistemas BNH/ 

CEFeSBPE: 

TABELA 12 ·FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS DO SFH 

NÚMERO DE UNIDADES FINANCIADAS 
PERIOOO BNHICEF SBPE TOTAL 

NO ANO ACUMULAO NO ANO ACUMULAI> NO ANO ACUMULAD 

A'ffi 1973 - 520.000 - 454.000 - 974.000 

1974 35.937 555.937 60.268 514.268 96.205 1.070.205 

1975 77.417 633.354 64.512 578.780 141.929 1.212.134 

1976 164.353 797.707 109.410 688.190 273.763 1.485.897 

1977 209.709 1.007.416 58.004 746.194 267.713 1.753.610 

1978 279.516 1.286.932 58.133 804.327 337.649 2.091.259 

1979 274.238 1.561.170 108.985 913.312 383.223 2.474.482 

1980 366.808 1.927.978 260.534 1.173.846 627.343 3.101.824 

1981 198.514 2.126.492 266.884 1.440.730 465.398 3.567.222 

1982 282.384 2.408.876 258.745 1.699.475 541.129 4.108.351 

1983 32.685 2.441.561 44.564 1.744.037 77.247 4.185.598 

1984 43.551 2.485.112 42.807 1.786.844 86.358 4.271.956 

1985 25.005 2.510.117 34.652 1.821.496 59.657 4.331.613 

1986 21.878 2.531.995 19.099 1.840.595 40.977 4.372.590 

1987 17.556 2.549.551 13.218 1.853.813 30.774 4.403.364 

1988 40.762 2.590.313 137.138 1.990.951 177.900 4.581.264 

1989 - -. - 81.327 2.072.278 81.327 4.662.591 

1990 - - 57.036 2.129.314 57.036 4.719.627 

1991 - - 20.057 2.149.371 20.057 4.739.684 

1992* - - 59.332 2.208.703 59.332 4.799.016 

Fonte: ABECIP (1992) 
(*) Dados computados até outubro de 1992 

Após a extinção do BNH em 1986 o volume de financiamentos reduziu-se ainda mais, chegando 

a apenas 20.000 unidades no ano de 1991. Cabe destacar que o BNH chegou a fmanciar mais de 500.000 

moradias por ano, como ocorreu no período 1980-1982. 
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A partir de 1989, o número de unidades financiadas pela CEF não consta nem de Bolentins do 

Banco Central ou da própria CEF. Aliás, com a transferência dos documentos do antigo BNH e do 

próprio SFH para a CEF, muitos foram perdidos ou até mesmo jogados fora 11. De qualquer forma, é 

bastante difícil obter informações sobre a atuação da CEF no campo do financiamento habitacional. 

Por ocasião da extinção do BNH, estimou-se o defict habitacional entre 6 e 1 O milhões de 

moradias e projetou-se a necessidade de construção de 500.000 novas moradias por ano (valor agregado 

sem considerar as classes de renda). De acordo com essas projeções e estimativas e observando a tabela 

12, pode-se concluir que a atuação do SFH após a extinção do BNH continuou produzindo um volume 

de moradias muito inferior à demanda. 

A análise comparativa das tabelas 11 e 12 para verificar a evolução dos financiamentos através 

do SFH, revela a perda de dinamismo dos financiamentos habitacionais a partir de 1982. O problema 

se agrava ao final dos anos 80, com a CEF revelando dificuldades em preencher a lacuna deixada pelo 

BNH. 

Estimativas do SECOVI de 1992 apontam para um déficit habitacional superior a 12 milhões de 

moradias, o que requeriria recursos da ordem deUS$ 50 bilhões para eliminá-lo. Dessas 12 milhões de 

moradias, considerando as projeções de Albuquerque (1986), cerca de 9,2 milhões constituem a 

demanda das famílias cuja renda mensal é de até 3 salários mínimos. Esse conjunto de estimativas revela 

o colapso do financiamento habitacional no Brasil e o esgotamento do modelo do SFH. ., 

(11) Valença (1992) 
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5.3.2. Evolução dos recursos do SFH 

Apresentamos uma análise dos dados sobre a evolução dos recursos captados pelo SBPE e dos 

recursos do FGTS. 

a) Arrecadação do SBPE 

Os recursos são provenientes basicamente da caderneta de poupança, tendo em vista a baixíssima 

atratividade das letras imobiliárias no mercado desde meados dos anos 70, o que pode ser comprovado 

pela tabela 4, e que não se altera com a criação das letras hipotecárias*. 

A Tabela 13 dada a seguir revela a evolução dos haveres financeiros desde 1980. No período 

1980-1991, constata-se que, apesar das perdas ocorridas ao longo dos anos 80, as cadernetas de 

poupança continuam tendo uma espécie de lugar cativo no mercado. As CP' s foram bastante abaladas 

com o confisco de ativos financeiros no Plano Collor I, uma vez que uma das características que mais 

atraía os poupadores para esse ativo era a "garantia do Governo" o que lhe conferia uma imagem de 

ativo de alta segurança. Com a liberação dos cruzados a partir de agosto de 1991, surge no mercado um 

novo ativo para competir com as CP' s: os depósitos especiais remunerados, que atrairam cerca deUS$ 

3,8 bilhões em 1991 contra US$ 15 bilhões das cadernetas. Um grande número de poupadores tem 

deixado os cruzados liberados, e já convertidos em cruzeiros portanto, aplicados nos DER's, 

representando tal fato uma potencial fuga dos recursos das cadernetas. 

(*)As letras hipotecárias têm prazo de 6 anos com taxa média de juros de 6, 72 aa e podem ser usadas no pagamento de dívidas 
vencidas junto a CEF e ao FGDLI. Representavam cerca de 0,8% dos haveres fmanceiros em 1989, enquanto as cadernetas 
representavam 22%. 
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TABELA 13 ·HAVERES FINANCEIROS E DEPÓSITOS DE POUPANÇA NO PEIÚODO 
1980-1992 

Ano 
Depósitos de Taxa de Haveres Depósitos de DER DER Poupança (2) 

(Cr$ Milhões) 
Cimbio Financeiros Poupança (2) 

(US$ Milhões) 
Mês 

(Cr$ Milhões) (Cr$/US$) (Cr$ Milhões) (US$ Milhões) 

1980 66.494.911 - - 293.184.117 15.035 -
1981 85.793.872 - - 364.852.581 19.444 -
1982 99.861.732 - - 423.347.402 22.638 -
1983 123.524.957 - - 471.904.257 18.449 -
1984 134.907.881 - - 433.800.813 19.633 -
1985 147.071.847 - 0.01 543.133.734 20.747 -
1986 147.927.395 - 0.01 692.558.590 22.079 -
1987 201.643.622 - 0.07 636.266.685 30.588 -
1988 259.543.693 - 0.77 738.700.515 34.049 -
1989 214.170.061 - 11.36 877.204.989 28.388 -
1990 97.327.538 - 170.06 619.556.979 13.931 -

1991(1) 135.031.706 34.255.230 1.068.80 722.092.983 14.968 3.797.16 

92-JAN 134.378.771 38.607.649 1.319.45 732.719.799 15.495 4.451.85 

FEV 138.288.916 44.356.365 1.630.85 748.744.782 16.189 5.192.51 

MAR 136.319.229 49.104.080 1.988.00 766.435.478 16.444 5.923.24 

ABR 141.834.887 53.201.541 2.396.10 763.589.623 17.640 6.616.75 

MAl 136.605.603 56.664.671 2.849.10 777.829.241 17.301 7.176.34 

JUN 140.968.427 60.233.977 3.446.70 816.549.923 17.681 7.554.91 

JUL 141.804.343 67.086.915 4.204.60 836.404.156 17.649 8.349.66 

AGO 142.968.578 67.899.995 5.131.00 835.273.822 18.036 8.565.62 

SET 146.717.844 63.769.408 6.400.00 821.517.487 18.284 7.947.02 

OUT 150.376.669 60.535.300 8.034.10 856.270.200 18.717 7.534.80 

Fonte: Banco Central 
(1)- Dados de 1991 em diante são preliminares: 

Taxa de câmbio comercial para venda 
Depósitos de poupança e haveres financeiros inflacionados a preços de out/92, 
pela OTN até 1988 e pelo URF, UPF, a partir de jan/89 

(2)- Saldo nominal dos depósitos em caderneta de poupança/Cr$/US$. 
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Dep. Poup.+ 
DER 

(US$ Milhões) 

15.034.76 

19.443.58 

22.638.22 

18.449.19 

19.632.54 

20.747.09 

22.079.19 

30.587.81 

34.049.39 

28.388.18 

13.930.99 

18.765.28 

19.947.10 

21.381.08 

22.366.91 

24.256.96 

24.476.85 

25.236.02 

25.998.69 

26.601.18 

26.231.16 

26.252.10 



Vale destacar que apesar dos estragos na sua imagem provocados pelo Plano Collor I e a grande 

competitividade com outros ativos no mercado financeiro, as cadernetas conseguiram aumentar as suas 

taxas de captação ao longo de 1992, conforme revela a tabela 13. 

A preocupação não é especificamente apenas com a captação de recursos pelas CP' s, mas também 

com as aplicações desses recursos. Com a criação do mecanismo da "faixa-livre"*, 20% dos recursos são 

desviados do setor habitacional, agravando a carência de falta de recursos. Uma das medidas urgentes 

em relação à reformulação do SFH é a revisão da ''faixa-livre". 

Como já foi mencionado, a existência de um déficit de mais de 12 milhões de unidades, requer 

a mobilização de aproximadamente US$ 50 bilhões. Assim, diante de depósitos em cadernetas de 

poupança, principal fonte de arrecadação do sistema, em tomo de US$ 18 bilhões e das obrigações do 

FCVS estimadas em US$ 20,5 bilhões, percebe-se que atingimos efetivamente a fase de ~sgotamento 

do SFH, e que reformulações generalizads no sistema são urgentes, para evitar a apropriação de um 

débito descomunal pelo Tesouro Nacional e o agravamento do perverso défict habitacional. 

b) Arrecadação do FGTS 

Além da poupança voluntária, cabe analisar ainda a evolução da poupança compulsória, o que 

pode ser feito através das Tabelas 4 e 14 , que trazem dados a respeito da arrecadação e dos saques dos 

recursos do FGTS . 

(*)A questão da •'faixa Livre", que representa desvio de recursos do fmanciamento habitacional será discutida no iterit 2 
do Capítulo IV. 
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TABELA 14 ·ARRECADAÇÃO E SAQUE DE RECURSOS DO FGTS 
Valores Constantes (expressos em UPF) 

Aoo/M& 
Amcadaçlo Total de Saques Alrecadaçio Rescislol Ame. Inativos/ Alrec. Moradia/ Alrec. 

BNta(2) Uquida BNta BNta BNta 

1988 144.611.745.09 107.660.464.30 36.951.280.79 64.01 0.92 9.52 

1989 230.115.256.12 80.898.079.06 149.217.177.06 30.06 0.37 4.73 

1990 398.404.963.24 191.498.168.81 206.906.794.43 43.25 0.31 4.51 

1991 379.373.116.06 278.143.512.19 101.229.603.87 54.02 0.30 18.99 

(1)92-JAN 83.227.334.52 40.445.271.59 42.782.062.93 42.23 0.57 5.79 

FEV 64.049.067.79 36.857.605.17 27.191.462.62 48.98 0.61 7.96 

MAR 56.601.107.30 45.797.308.60 10.803.798.71 71.18 1.75 7.98 

ABR 56.409.250.25 41.014.554.89 15.394.695.36 61.62 1.82 9.27 

MAl 55.191.922.37 49.715.085.75 5.476.836.62 77.05 4.78 8.25 

JUN 62.384.612.87 42.796.147.50 19.588.465.37 55.39 7.27 5.94 

JUL 61.745.243.50 52.757.680.73 8.987 .562. 77 67.20 11.75 6.50 

AGO 60.744.915.42 46.323.932.51 14.420.982.92 60.07 7.56 8.64 
l 

SET 56.300.228.17 47.343.720.47 8.956.507.70 64.88 7.74 11.48 

our 61.989.534.49 45.059.393.52 16.930.140.97 55.54 8.24 8.91 

Fonte: Caixa Econômica Federal 
Notas: (1)- Valores sujeitos à alterações 

(2)- Valores transferidos pelos Bancos 

A Tabela 14 revela a queda da arrecadação e o concomitante aumento do volume de saques, 

motivado sobretudo pelo aumento de demissões. De maneira geral, as razões para a redução da 

arrecadação de recursos através do FGTS ao longo da década de 80 incluem: 

a) crise econômica, cujos efeitos sobre o FGTS já foram analisados 

b) crescimento da economia informal 

c) falta de fiscalização sobre as empresas 

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgados pela Folha de São Paulo 

em novembro de 1992 estimam o desvio de Cr$ 10,2 trilhões (aproximadamente US$ 1,2 bilhão) 

destinados à construção de habitações em função de sonegações. Verifica-se assim que em função da 

falta de fiscalização, recursos descontados das folhas de salários (8% ), não são depositados junto ao 

'· 
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FGTS. A convivência de mecanismos formais e informais de registros das atividades das empresas 

contribui para dificultar o controle sobre a apuração e destinação dos recursos ao FGTS, e efetivamente 

muitos empregados só descobrem que o empregador não está depositando o FGTS, apesar dos 

descontos em folha, quando tenta utilizar uma das possibilidades de saque desses recursos. 

O caráter fortemente pró-ciclíco e as falhas de gestão* e fiscalização envolvendo a administração 

de fundo, demonstram que era inevitavel a redução progressiva dos recursos captados pelo FGTS ao 

longo dos anos 80. Além da queda da arrecadação, os anos 80 marcam o completo descontrole das 

contas do FGTS, tornando a descoberta do seu saldo efetivo um grande desafio. 

Assim, os anos 80 marcam a redução significativa da arrecadação de recursos pelo SFH via seus 

dois instrumentos principais: as cadernetas e o FGTS. 

O colapso do financiamento habitacional no final dos anos 80 e início dos anos 90 registrado pela 

Tabela 12 teve entre as suas causa básicas a exaustão das suas fontes básicas de recursos. São necessárias 

medidas urgentes para garantir a sobrevivência dos mecanismos de financiamento habitacional, sendo 

fundamental a ampliação da base de recursos do sistema, o que será viabilizado com a instituição de 

novas fontes de captação. 

O colapso do financiamento habitacional, e o próprio esgotamento do modelo de SFH ao fmal 

da década de 80, derivam da desarticulação dos mecanismos de financiamento, comprometidos pela 

falta de novas fontes de recursos e pela impossibilidade de recuperação plena dos recursos anteriormente 

emprestados. 

(*) Campagnone (1986) mostra as distorções das aplicações dos recursos do FGTS, notadamente no período do Governo 
Sarney 
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CAPÍTULO IV 

AS DIRETRIZES GERAIS PARA REFORMULAÇÃO DO SFH E 

A CRIAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO 

(SFI) COM NOVAS FONTES DE RECURSOS 

1. Pressupostos da reformulação da política de financiamento habitacional 

1.1. A dermição de uma política de financiamento adequada é 

variável-chave do setor imobiliário 

A exigência de mobilização de expressivo volume de recursos e a sua aplicação em empréstimos 

de longo prazo tomam a tarefa de captação de recursos para o financiamento imobiliário bastante 

complexa e com riscos relativamente elevados, já que no longo prazo, além dos riscos financeiros usuais 

do processo de concessão de crédito, há os riscos econômicos representado pela mudança dos cenários 

projetados. Um dos riscos econômicos mais temidos nos empréstimos de longo prazo é a volatilidade 

da taxa real de juro, que pode comprometer todas as projeções financeiras executadas. Por sua vez, do 

lado do adquirente de um imóvel, a existência de mecanismos de financiamento adequados e 

compatíveis em termos das exigências de retomo e garantias é condição necessária para a aquisição 

do imóvel. Cabe destacar que a aquisição do imóvel, é uma das poucas transações de vulto, ou tavez 

a única, que as pessoas costumam realizar. Por isso, é uma atividade muito bem planejada e 

dimensionada, constituindo-se o fmanciamento em bases adequadas o fator decisivo do processo. 
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1.2. O setor imobiliário tem dois segmentos distintos: o de habitação 

popular e o de mercado 

É de fundamental importância separar o setor imobiliário em segmento de habitação popular e 

segmento de mercado, adotando-se para cada um mecanismos de financiamento adequados às suas 

características e especificidades. 

O segmento popular representa uma área de interesse social e está enquadrado no campo de ação 

direta do Estado, ou seja, requer recursos e subsídios explícitos por parte do Estado. Composto pelas 

fanu1ias de baixa renda, que recebem até três salários mínimos mensais, o setor deve contar com 

recursos a fundo perdido* por parte do Estado, conforme dotações orcamentárias previamente 

estabelecidas .. 

O segmento de mercado é representado pelas habitações destinadas às classes de renda média e 

média alta e pelos imóveis comerciais e industriais. Tal segmento deve se desenvolver sem contar com 

subsídios por parte do Governo, buscando instrumentos atrativos e competitivos para captar recursos 

do setor privado. O segmento de mercado é uma das áreas onde os capitalistas podem encontrar boas 

oportunidades de investimento, definidas a partir do binômio risco-retomo. 

1.3. Cabe ao Governo definir regras normativas claras e estáveis para o setor 

Defmidos os segmentos do setor e feita a sua deferenciação, cabe ao Governo cooperar com os 

agentes econômicos objetivando a maximização da eficiência do sistema. Formulando regras e 

políticas consistentes e estáveis, o Governo estará colaborando para o êxito do sistema. Por se'um setor 

(*) Não necessariamente todo o aporte de recursos públicos para o segmento deve ser feito a fundo perdido. 
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cujos negócios envolvem volumes elevados de recursos e onde as decisões implicam em operações de 

longo prazo, as constantes alterações das regras e políticas acabam distorcendo os seus mecanismos 

operacionais e afastando os investidores. Os agentes privados, conhecedores das regras do jogo, devem 

ter plena liberdade de atuação. 

1.4. O conceito de habitação é restrito, associado exclusivamente à moradia 

As bases dos mecanismos de financiamento que serão examinadas referem-se estritamente ao 

setor imobiliário, considerando o conceito restrito de habitação. Assim, serviços complementares de 

utilidade pública ou de infra-estrutura devem ser executados pelo Estado e não estão situados no âmbito 

dos financiamentos habitacional e imobiliário 1. O atendimento do setor habitacional deve contemplar 

o conceito de moradia, que não representa necessariamente a casa própria. 

2. Bases para a reformulação do SFH 

Com a extinção do BNH e a incorporação de grande parte de suas atividades pela CEF, estabelece

se um grande desarranjo institucional no setor habitacional, principalmente porque não há nenhum 

órgão especializado coordenando o setor. A crise econômica dos anos 80, as medidas inconsistentes 

em relação ao setor, baseadas apenas em critérios políticos, e o desarranjo institucional revelam o 

esgotamento do modelo do SFH. 

Além do esgotamento inevitável de um modelo criado nos anos 60, sob bases econômicas e 

políticas completamente distantes, o SFH tem gerado o desvio de recursos destinados ao financiamento 

habitacional, permitindo que os agentes financeiros do sistema apliquem os recursos na chamada "faixa 

livre" fora do setor habitacional e em condições bem diferentes daquelas permitidas pela legislação em 

vigor que limita a taxa de juros para o setor em 10% a.a., o que representa um vazamento significativo 

de recursos.2 

(1) Albuquerque (1986) também destaca este pressuposto na sua proposta de refonnulação do SFH. levando em conta que 
a chamada "urbanização privada .. é inadequada, na medida em que os custos realizados são repassados aos compradores 
de imóveis. ' 
(2) Maud (1992) 
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A criação da faixa livre* foi motivada para permitir aos agentes financeiros recuperar parte dos 

prejuízos gerados pelos desajustes das políticas de financiamento, sobretudo com o subreajustamento 

das prestações do sistema ao longo dos anos 80. Todavia, a quase totalidade dos prejuízos, em especial 

aqueles derivados da política indiscriminada de subsídios, já foi absorvida pelo Tesouro Nacional, que 

assumiu os débitos dos diversos fundos geridos pelo BNH, caminhando inclusive para assumir as 

responabilidades do problemático FCVS. Agentes recentemente constituídos estão sendo beneficiados 

pelas aplicações na faixa livre, sem terem tido quaisquer prejuízos no passado com o financiamento 

habitacional. Diante da criação dos bancos múltiplos em 1988 e da crise econômica dos anos 80, as 

antigas e raras SCI's e APE's independentes que continuam operando no mercado caminham para 

exaustão ou para substanciais transformações, visando adaptar-se à nova estrutura do sistema 

financeiro, e, por sua vez, os grandes conglomerados financeiros ao longo dos anos 80 conseguiram 

obter excelentes resultados comparativamente aos demais setores da economia. Logo, a "proteção" 

representada pela faixa livre não tem tantas justificativas como pregam diversos agentes financeiros, 

a não ser proporciona-lhes a aplicação de recursos em áreas onde não há tabelamento de juros. 

Assim, se "não há argumento democrático para convencer a instituição financeira que capta 

caderneta de poupança a destinar os seus recursos apenas para o financiamento habitacional" como 

sustenta Simonsen (1992)3, há argumentos de natureza econômica. O sistema financeiro deve ter plena 

liberdade de atuação, o que lhe possibilita operar com uma infinidade de ativos financeiros com ''faixas 

livres" muito superiores às da CP' s simplesmente o que se deseja é manter as aplicações dos recursos 

captados pelas cadernetas voltadas ao financiamento habitacional, postura inclusive absolutamente em 

conformidade com a legislação em vigor. 

(*)A Resolução 1446 de 1988 estabelece a seguinte destinação para os recursos captados em Caderneta de poupança: no 
mínimo 65% para o fmanciamento habitacional, 15% recolhidos compulsoriamente pelo Banco Central e os 20% restantes 
entre disponibilidades e faixa livre. 
(3) Simonsen (1992) sustenta que no modelo do mercado de capitais da década de 90 não há como sustentar a poupança de 
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Há ainda argumentos de natureza social para serem debatidos, afinal as instituições fmanceiras 

utilizam o prestígio popular da caderneta de poupança e captam recursos à taxas de 6% a.a., inferiores 

às taxas dos CDB's e da maioria dos ativos financeiros, e aplicam esses mesmos recursos fora do 

financiamento habitacional à taxas de até 30% a.a. Enquanto isso, o déficit habitacional ultrapassa a 

casa de 12 milhões de moradias e não há financiamentos para a aquisição da casa própria.* 

Diante da desestruturação do SFH a nível institucional e do desvio e falta de recursos para o setor 

habitacional, são necessárias medidas urgentes de curto prazo para redesenhar o SFH e tentar evitar o 

completo desvirtuamento do sistema4. O que se pretende é adaptar o SFH à realidade nacional, 

reorientando a sua linha de ação. Com o perfil da distribuição de renda no Brasil, e não há como mudá

lo a curto prazo, o SFH deve ser revigoradoS. Separado do segmento de mercado, o SFH se dedicará 

exclusivamente ao financiamento habitacional das famílias que recebem até 3 salários mínimos por mês 

e que compõem a camada completamente carente da população, representando cerca de 75% do déficit 

habitacional brasileiro segundo as projeções de Albuquerque (1986) e requerendo mais de 6,6 milhões 

de moradias segundo dados da SEPLAN (1991). 

As fanu1ias de renda mais alta contarão com recursos canalizados do segmento de mercado, que 

também atenderá os compradores de imóveis comerciais e industriais. O segmento de mercado pode 

ser financiado fora do SFH, sem subsídios implícitos ou explícitos, através de mecanismos baseados 

em critérios de auto-sustentação financeira. 

(*) A CEF desde a posse de Itamar Franco (fmal de setembro/1992) mantém fechadas as suas linhas de fmanciamento para 
a casa própria. 
(4) Albuquerque 
(5) Dupas 
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2.1. Medidas de curto prazo 

Desde a extinção do BNH~ e a transferência da maioria de suas funções para a CEF, o SFH passa 

por um processo de progressiva desarticulação, ampliada pela recessão prolongada que afeta a 

economia brasileira. O SFH padece da falta de um órgão central único, sendo que a distribuição de 

funções entre CEF e Banco Central gerou grandes dificuldades de gerenciamento6. Em função do 

desordenamento da gestão do SFH, da consequente falta de recursos para o financiamento habitacional 

e do agravamento do problema da falta de moradias, são necessárias e urgentes medidas de curto prazo 

para reestruturar o SFH. As medidas sugeridas visam basicamente garantir o cumprimento de um 

programa emergencial para o setor e, se implantadas corretamente e complementadas por outras 

reformas destacadas a seguir, podem revitalizar o SFH. No mínimo, busca-se garantir a sobrevida do 

SFH até a implantação de novas bases para o financiamento imobiliário no Brasil*. 

As medidas a seguir destinam-se a corrigir imperfeições relativamente mais urgentes de serem 

saneadas buscando ajustar as bases operacionais do SFH às necessidades habitacionais básicas da 

população mais carente e à conjuntura econômica brasileira. 

2.1.1. Estabelecimento de um órgão central para coordenar a formulação da política habitacional 

e de planos de ação imediata para viabilizar a construção de moradias populares. 

O referido órgão poderia ser a Secretaria Nacional de Habitação Popular (SNHP), de acordo com 

sugestões provenientes de entidades do setor. A SNHP assumiria a coordenação e a gestão da política 

habitacional, hoje dispersa entre o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, a CEF e a 

desprestigiada Secretaria Nacional da Habitação. 

(6) Pereira (1987) 
(*) O SFH pode ser preservado como sistema destinado ao financiamento da habitação popular. No item 2.2. atribui-se tal 
papel ao SFH. 
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2.1.2. Utilização da CEF como agente financeiro dos programas de habitação, efetuando 

convênios, empréstimos e financiamentos diretos, em parceria com Estados e Municípios. 

A CEF promoveria a busca de parcerias com Estados e Municípios para implantar programas 

habitacionais, subordinando-se às normas e diretrizes do Banco Central. É fundamental buscar o aporte 

de recursos dos Estados e Municípios, uma vez que a Constituição de 1988 ampliou a sua participação 

em relação aos recursos arrecadados pela União. 

2.1.3. ~nfase ao trabalho dos Conselhos Curadores na fiscalização dos fundos do SFH com o 

intuito de evitar aumentos indevidos de responsabilidades do Governo, bem como melhorar a gestão 

desses fundos, procurando expandir a sua capacidade de captação de recursos. 

a) FGTS 

É urgente implantar rigorosos mecanismos de fiscalização sobre os depósitos junto ao FGTS, 

além de mecanismos de cobrança dos devedores desse fundo, entre os quais se destacam vários Estados 

e Prefeituras. 

Apesar da recessão e do aumento do grau de informalidade na economia que reduzem 

automaticamente a sua arrecadação, o FGTS conforme destaca Y asbek (1992) 7 "continua sendo a 

principal fonte para a produção de moradias de interesse social". Desconhece-se hoje o saldo efetivo 

do FGTS e os volumes aplicados, tendo em vista problemas de gestão, além da falta de fiscalização e 

das interferências políticas que contribuíram para a má distribuição dos recursos do FGTS. 

(7) Instituto Liberal (1992) 
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Propõe-se para o FGTS: 

1) Aumentar o rigor da cobrança dos inadimplentes e a fiscalização, o que geraria o aumento da 

eficiência do processo de arrecadação. Devem ser implantados mecanismos punitivos aos Estados e 

Municípios devedores, como por exemplo, a retenção de repasses de recursos da União. 

2) Rever as possibilidades de saque permitidas aos trabalhadores cotistas do Fundo, preservando 

a sua função original como pecúlio pela contrapartida pelo tempo tempo de serviçoS. 

b)FCVS 

O subreajustamento das prestações ao longo dos anos 80 gerou um grande aumento das 

responsabilidades do FCVS. O déficit estimado do FCVS em 1992 é de US$ 20,5 bilhões, dos quais 

US$ 7,5 bilhões representam déficit efetivo e US$ 13 bilhões o déficit potencial, sendo cerca deUS$ 

8,5 bilhões junto ao SBPE9. 

Propõe-se para o FCVS fundamente a obtenção de novas fontes de recursos 1 O e a securitização 

da dívida9: 

1) Tributação sobre a base patrimonial decorrente de subsídios do FCVS, informando ao mutuário 

no encerramento do contrato o valor do seu saldo devedor. Tal saldo por ocasião da venda do imóvel 

seria corrigido monetariamente e daí então tributado. O Cartório de Registro de Imóveis seria impedido 

de registrar a venda antes da apresentação do comprovante de recolhimento do imposto10. 

(8) Santos (1986) 
(9) Abecip (1992) 
(10) Klumb (1989) 
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2) Reajuste dos prêmios do seguro habitacional, reduzindo a defasagem do valor dos prêmios 

causado pelos reajustes das prestações em níveis inferiores aos da inflação. Prêmios incompatíveis com 

o valor segurado geram pressões adicionais sobre o Fcvs10. 

3) Criação de incentivos especiais às liquidações antecipadas, aumentando-se os descontos 

oferecidos e estabelecendo-se a obrigatoriedade da liquidação do saldo devedor em casos de 

transferência do imóvel pelo mutuário e da liquidação do saldo devedor pela Companhia de Seguro*. 

em casos de morte ou invalidez permanente do mutuário 11. 

4) Emissão de letras hipotecárias para quitar o déficit efetivo deUS$ 7,5 bilhões, cabendo já 

reduzir deste montante os US$ 1,5 bilhão correspondente à dívida do CEF junto ao FCVS já 

securitizados com a emissão de letras hipotecárias9. 

5) Permissão do uso das letras hipotecárias para o pagamento de qualquer dívida junto a CEF e 

ao FGDLI. independentemente do prazo**. e para pagamento de imposto devido em caso de revisão 

dos valores provisionados9. 

2.1.4. Adoção de novas regras para o PES. garantindo a minimização do processo de geração de 

saldos residuais ao final dos contratos. Deve-se buscar a melhoria do índice comprometimento 

prestação-renda, que inicialmente ao redor dos 30%, caiu atualmente para 5% da renda familiar. A Lei 

8177 de 1992 inicia esse processo de reformulação do PES, adotando medidas voltadas à promoção do 

equilíbrio financeiro das operações do SFH, evitando o agravamento da escassez de rec~os do sistema 

com processos de amortização negativa. 

(11) Dutra Sobrinho (1986) 
(*) Aplicável somente aos contratos cobertos por seguro obrigatório. 
(9) Abecip (1989) 
(**) Atualmente tais papéis podem ser usados no pagamento de dívidas junto a CEF e FGDLI vencidas até 31 de dezembro 
de 1989. 

136 



Propõe-se regras que conduziriam no sentido de um novo PES: 

1) Estabelecimento de um limite pactuado entre as partes de comprometimento de renda no que 

se referem às prestações, adotando-se a sistemática de recálculo das mesmas para manter a validade do 

critério do limite de comprometimento de renda, evitando-se assim defasagens como o atual em que 

o índice estabelecido para beirar os 30% despencou para 5%9. 

2) Diferenças eventuais dos contratos seriam cobertos por saques junto ao FGTS ou através do 

seguro criado especialmente para esta finalidade9. 

3) Eliminação dos mecanismos de CES e FCVS para os contratos destinados a famílias que têm 

renda superior a 1 O salários mínimos mensais, uma vez que cerca deUS$ 16 bilhões da dívida do FCVS 

provém de operações do SBPE, destinadas à farru1ias de renda média e média alta.9 

4) Exigência da quitação integral do contrato para os mutuários com renda familiar mensal 

superior a 10 salários mínimos, concedendo-lhes uma dilatação pactuada do prazo de amortização. 

2.1.5. Adoção de uma fórmula única para a correção monetária, procurando eliminar o 

desequilíbrio na estrutura patrimonial do SFH, adotando critérios idênticos de reajuste para ativos e 

passivos. Não é possível manter a situação atual em que o SFH corrige mensalmente as suas contas 

passivas (saldos das cadernetas de poupança) e anualmente ou semestralmente as suas contas ativas 

(prestações). A caderneta de poupança converteu-se num ativo de curto prazo, uma espécie de depósito 

à vista remunerado, mesmo assim, muitas vezes ainda é menos atrativa que os títulos da dívida pública 

no curto prazo 12. Como para mudar as regras das CP' s seria necessário esperar uma redução das taxas 

de juros, toma-se menos complexo mudar a periodicidade de reajuste das prestações*. 

(9) Abecip (1989) 
(12) Contador (1985) 
(*) Klumb (1989) defende uma proposta alternativa com o recálculo da prestação do mutuário com base no seu saldo 
devedor. 
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2.1.6. Eliminação do excesso de parâmetros e exigibilidades nos contratos e atos normativos do 

SFH, adotando-se para os imóveis usados as mesmas condições de fmanciamento vigentes para os 

imóveis novos,com o aumento da liquidez no mercado de imóveis gerando uma recuperação gradual 

da construção civil. 

2.1.7. Redução de custos e encargos fmanceiros para o fmanciamento de moradias para a faixa 

de interesse social, pois o custo de captação dos recursos para essa faixa situa-se na faixa de 4% a.a. 

e os encargos financeiros do contrato de empréstimo junto ao SFH pode chegar a 20% do valor do 

contrato, incluindo taxa de abertura de crédito, comissões de cobrança, seguro contra inadimplência, 

contribuições ao FCVS, taxas de cartório, hipotecas e emolumentos.1 

2.1.8. Implantação de programas de aquisição de lotes urbanizados e de apoio técnico e financeiro 

à autoconstrução, bem como programas de financiamento dos materiais de construção básicos. Nesses 

programas aproveitaria-se as estruturas das Cohab's e dos lnocoop's, e contaria-se com a partiçipação 

dos Estados e, principalmente, dos Municípios, que poderiam rever as suas posturas e reduzir as 

exigilibidades em relação à construção de moradias, em especial as populares. 

2.1.9. Revisão da Resolução 1446 de 1988 que permitiu a criação da chamada faixa livre e que 

20% dos recursos captados pela caderneta de poupança sejam aplicados em financiamentos de capital 

de giro, aquisição de títulos públicos, arrendamento mercantil de bens imóveis, depósitos interfinanceiros 

e aquisição de letras hipotecárias, entre outras opções. Conforme já foi analisado, a faixa livre constitui 

um desvio de recursos e de propósitos do SFH. Propõe-se então a redução da destinação de recursos 

para a faixa livre para 10%, e que somente as instituições que operavam no mercado antes da 

promulgação da Resolução 1446 sejam beneficiadas, compensando os prejuízos obtidos com a política 

de subreajustamento das prestações do SFH. 

(1) Albuquerque (1986) 
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O novo perfil proposto para a destinação dos recursos captados pelas cadernetas seria: 

Compulsório 10% 

Financiamentos habitacionais* 60% (valor mínimo) 

Financiamentos imobiliários 20% (valor mínimo) 

Faixa livre 10% (valor máximo) 

O perfil proposto acolhe as sugestões da Abecip (1992) em relação à redução do compulsório, 

divergindo na destinação do percentual destinado à faixa livre. A proposta da Abecip ( 1992) estabelece 

20% para a faixa livre. 

2.1.10. Alteração dos critérios de destinação dos Depósitos Especiais Remunerados (DRE's), 

fazendo com que os recursos sejam direcionados à habitação. Os DRE's surgiram por ocasião da 

devolução dos Cruzados Novos retidos pelo Plano Collor, sendo grande parte deles oriundos das 

cadernetas de poupança, com destinação voltada à habitação. 

2.2. Medidas de longo prazo 

No modelo proposto para o financiamento imobiliário de maneira geral e para o financiamento 

habitacional particularmente, haveria um novo e melhor definidio papel para o SFH. O SFH passaria 

a atender apenas às famflias com faixa de renda mensal até 3 salários mínimos, a faixa que demanda 

moradias populares e apresenta precária situação financeira. O SFH atenderia então à demanda de 

interesse nitidamente social, constituída por famt1ias desprovidas de qualquer capacidade de poupança. 

(*) Definindo-se um valor máximo como teto desses financiamentos de acordo com a política do SFH e o valor do salário 
mínimo. A Abecip (1992) propõe que este teto seja de 7.500 UPF's, cerca deUS$ 45 mil. 
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O SFH atenderia ao segmento popular e contaria com subsídios explícitos do Governo, recebendo 

o aporte de recursos provenientes de dotações orçamentárias específicas, constituindo-se portanto em 

componente básico da formulação da política econômica voltada à área prioritariamente social. O SFH 

financiaria apenas a habitação popular, não constituindo as operações de financiamento de serviços de 

infra-estrutura e de utilidade pública objeto da sua atuação. 

As medidas sugeridas destinam-se a proporcionar bases adequadas ao funcionamento do SFH de 

acordo com o modelo de atuação proposto: 

2.2.1. Criação do Fundo de Habitação Popular (FHP) composto a partir de recursos do FGTS e 

de contribuições compulsórias* das instituições que participam de operações de financiamento 

imobiliário e de recursos oriundos de Estados e Municípios. Tal fundo seria a única fonte específica 

geradora de recursos voltados exclusivamente ao financiamento da habitação popular. A gestão desse 

fundo seria função de um Conselho Curador especialmente criado, com a participação de representantes 

do Governo Federal e das entidades envolvidas nas suas operações, bem como de representantes dos 

trabalhadores. Os recursos do fundo seriam complementados com as dotações orçamentárias 

específicas, garantindo-se assim um bom suprimento de recursos. 

2.2.2. As diretrizes da política habitacional, incluindo aquelas destinadas à gestão dos recursos 

do FHP, seriam traçadas pela SNHP cuja criação foi proposta no item 2.1. ou pelo Ministério da 

Habitação e Desenvolvimento Urbano que poderia ser recriado, tendo em vista a importância da sua 

área de atuação para o crescimento equilibrado da economia brasileira. Caberia ao órgão central do 

SFH, no caso a SNHP, acompanhar a evolução da captação e aplicação de recursos pelo sistema. 

(*) Como exemplo, pode-se citar a subscrição compulsória de letras hipotecárias. 
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2.2.3. Revitalização do papel das Cohab's e dos lnocoop's que já estão constituídos e dispõem 

de corpo técnico qualificado, mas encontram-se colocados em posição secundária pela absoiuta 

escassez de recursos. Com os recursos provenientes do FHP e de dotações orçamentárias específicas, 

as Cohab's contribuiriam para execução de conjuntos habitacionais dotados de melhor infra-estrutura, 

de construções de melhor qualidade e de projetos arquitetônicos melhor estudados, além de melhor 

localizados. A ação das Cohab' s e dos Inoccop' s seria o resultado da integração em relação à questão 

da habitação popular dos três níveis de Governo. Tanto as Cohab's quanto os Inocop's participariam 

ativamente dos programas de implantação de lotes urbanizados e sistemas de autoconstrução propostos 

no item 2.1. 

2.2.4. Manutenção de programas de financiamento de aquisição de lotes urbanizados e de 

autoconstrução, além dos financiamentos de materiais de construção. O déficit habitacional de mais de 

12 milhões de moradias requer um verdadeiro processo de mutirão nacional, envolvendo a aquisição 

de lotes urbanizados e a autoconstrução. 

As camadas da população de menor renda são conduzidas a ocuparem áreas cada vez mais 

distantes das regiões centrais das grandes cidades, pressionadas pelas condições salariais, programas 

de remoção de favelas, especulação imobiliária e processos descoordenados de crescimento urbano. 

Tais camadas dirigem-se então aos chamados lotes periféricos, vendidos sem qualquer infra-estrutura. 

A dificuldade em obter a aprovação dos lotes regulados pela legislação municipal leva ao processo de 

clandestinidade.13 

Stewart Junior (7) analisa o processo de migração das camadas de menor renda à periferia, 

observando que nos lotes clandestinos "a favela é a única alternativa às populações de baixa renda ... 

A favela é a informalidade, não respeita posturas municipais e pode existir porque descumpre essas 

regras". 

(13) Valladares (1982) 
(7) Instituto Liberal ( 1992) 
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Nesse processo de favelamento*, cabe ao SFH diante da impossibilidade de revertê-lo, mesmo 

em horizontes de planejamento de longo prazo, devido a falta de recursos, implantar os serviços básicos 

de infra-estrutura nos lotes clandestinos. Medidas adicionais podem partir do SFH para afastar tais áreas 

da clandestinidade, por ocasião da transfonnação das mesmas em lotes urbanizados. 

A autoconstrução, um processo em que o proprietário contrói a sua casa sozinho ou auxiliado por 

familiares e amigos nos horários de folga 14, é feita com técnicas elementares e de forma descontínua. 

As Cohab's e os lnocoop's podem facilitar e aprimorar o processo da autoconstrução, sobretudo com 

o financiamento de materiais feito por programas do SFH. 

2.2.5. Formulação de programas de suplementação de aluguéis para as camadas de baixa renda 

na faixa de interesse social, exigindo-se um certo comprometimento de renda por parte das famílias 

beneficiadas 1. A locação habitacional é uma opção de moradia que pode contar com subsídios do SFH, 

sempre única e exclusivamente para beneficiar farm1ias com renda mensal de até 3 salários mínimos. 

O prazo de duração do contrato deve ser definido previamente e não pode ser ampliado, constituindo

se tal medida portanto numa ação provisória até a definiçao da situação que atenda aos interesses do 

mutuário. 

A solução sugerida de subsídio da locação habitacional não pode ser definitiva em função do ônus 

representado pela mesma ao SFH, sobretudo quando comparada com a solução lote f'banizado/ 

autoconstrução e pelo fato notório de que qualquer contrato de locação ter um prazo estipulado de 

duração. 

(*) Infelizmente a favela aparece como uma das alternativas que restou às camadas populares em fupção de "boa 
localização", redução de gastos com transportes, custo nulo do terreno, isenção de impostos e taxas, .. E:nt função das 
características citadas, Valladares (1982) destaca os efeitos negativos gerados pelo processo de remoção de: favelas, onde 
não há a fixação do favelado nas áreas para onde é remanejado. 

(14) Maricato (1976) 

(1) Albuquerque (1986) 
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3. Bases para ·a concepção do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) 

Com as refonnulações propostas para o SFH, tomando-o única e exclusivamente o sistema de 

financiamento habitacional para as famílias com renda mensal de até três salários mínimos, abre-se 

espaço para a diferenciação e separação do setor imobiliário nos seus dois componentes básicos: 

segmento popular e segmento de mercado. O SFH voltaria-se estritamente ao segmento popular, 

adotando soluções subsidiadas explicitamente de modo parcial ou integral, contando com recursos a 

fundo perdido e maior intervenção e regulamentação por parte do Estado, tendo em vista o seu caráter 

nitidamente social. Já o segmento de mercado operaria com maior liberdade, sem intervenções e com 

o menor volume possível de regulamentações governamentais, buscando captar recursos junto aos 

mercados financeiro e de capitais. 

Para financiar e movimentar as operações do segmento de mercado propõe-se a criação do 

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), dotado de maior flexibilidade que o SFH e baseado em critérios 

de racionalidade econômica. O SFI seria um sistema menos regulado, funcinando sem subsídios 

implícitos ou explícitos e buscando um regime de operação auto-sustentável com múltiplas fontes de 

recursos 15. 

O SFI destinar-se-á ao financiamento imobiliário de maneira geral, englobando não apenas o 

financiamento habitacional para as famílias com renda mensal superior a três salários mínimos, como 

também o financiamento de imóveis comerciais e industriais. O espírito de criação do SFI é a tendência 

à liberalização nos mercados financeiros verificada à nível mundial. 

(15) Lima (1992) 
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O SFI englobará o exaurido SBPE e tem plenas condições, pela maior flexibilidade e diversificação 

de possibilidades de aplicação e captação de recursos, de melhorar os resultados obtidos pelas 

instituições financeiras com fmanciamentos imobiliários, ampliando o interesse das mesmas em operar 

nesse setor 15. 

O SBPE encontra-se exaurido devido à entrada e saída desordenada de recursos e o descasamento 

de ativos e passivos, que comprometem profundamente a sua estrutura operacional. Como o SBPE 

opera com recursos captados voluntariamente junto ao público e investidores e geral e destina-se ao 

financiamento de habitações para as camadas de renda média e média alta, sua incorporação ao SFI 

parece bastante adequada, possibilitando inclusive a obtenção de melhores resultados via spreads mais 

elevados e maior competitividade com a ampliação do volume de produtos oferecidos. 

Os princípios básicos que norteariam o SFI são a atuação em moldes empresariais e as operações 

estruturadas em condições auto-sustentáveis, baseando-se portanto nas leis que regem o mercado. Esses 

princípios foram inviabilizados no SFH em função da necessidade de conciliar objetivos econômicos 

e sociais, além do fato do alargamento das funções do SFH ter incluindo áreas de baixíssimo retomo 

e elevadíssimos prazos desse retomo. Ao excluir o segmento popular, o segmento de mercado poderia 

se desenvolver via SFI baseado em princípios de racionalidade econômica. 

3.1. Pressupostos do SFI 

Ao formular um modelo para o SFI deve-se evitar premissas que incluam projeções 

macroeconômicas, sobretudo em relação à taxa de juros, como ocorreu por ocasião da cóncepção do 

SFH. Embora muito bem engendrado, o SFH adotou postulados que suportaram as décadas de 60 e 70 

de relativa estabilidade econômica, mas tomaram-se completamente insustentáveis com os desequilíbrios 

macroeconômicos verificados na década de 80. 

(15) Lima (1992) 
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De maneira bastante simples e geral defmem-se os seguintes pressupostos: 

3.1.1. As operações do SFI devem ser auto-sustentatáveis do ponto de vista Jonômico-
'i 

financeiro, obedecendo as leis de mercado sem contar com quaisquer subsídios. Para tanto, jadmite-se 

a necessidade da adoção de mecanismos da correção monetária integral, apesar da dificuldade em 

definir-se um indexador que goze de credilibidade3 

3.1.2. O conceito relevante é o de moradia e não de casa própria, dessa forma, altema9vas como 

a locação habitacional integram a gama de operações projetadas para o sistema 

3.1.3. As operações do sistema referem-se ao financiamento imobiliário de maneira geral, 

constituindo-se o financiamento habitacional em um dos segmentos básicos e prioritários, ell!lbora não 

:j 

:! 
exclusivo 

I 

3.1.4. Admite-se a subordinação normativa do sistema ao CMN e ao Banco Central, considerando
i ,, 

se a fixação de normas e regras claras e estáveis, além da manutenção da estabilidade Jurídica e 
:1 

institucional do sistema financeiro 16. . 

3.2. Operacionalização do SFI 

Com base nos pressupostos apresentados e nos moldes empresariais de funcionamentiP do SFI, 

destacamos a seguir as bases operacionais do SFI. 

I 
I. 

I 
(3) Simonsen (1992) entende que talvez o único indexador que possua grande credibilidade popular seja o dólar. 
( 16) Campos ( 1992) lembra que o bloqueio dos depósitos de poupança pelo Plano Collor demoliu a confiança do poupador 
nas instituições financeiras e no Governo. A pressuposição da estabilidade jurídica e institucional é fundamental ao SFI. 
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3.2.1. Os atuais agentes do SBPE atuariam como bancos hipotecários vinculàdos ao Banco 

Central com área de especialização no mercado imobiliário. Tais agentes operariam com a emissão de 

letras hipotecárias, além de outros instrumentos competitivos de captação de recursos 1 

3.2.2. Os agentes do SFI, grande parte constituída por carteiras imobiliárias dos bancos múltiplos, 

são instituições financeiras competitivas e representam um segmento no mercado financeiro orientado 

para o setor imobiliário3 

3.2.3. O SFI contará com ampla flexibilidade operacional, sujeitando-se apenas às normas básicas 

e à fiscalização do Banco Central e do CMN, garantindo-lhe portanto condições de rever as alternativas 

tradicionais e buscar novas fontes de captação de recursos bem como novos mecanismos de operação. 

3.2.4. Alteração da conceituação das atividades imobiliárias pelo Banco Central, enquadrando

se o setor na categoria de setor produtivo e não especulativo. 

3.2.5. Com o enquadramento do setor imobiliário como produtivo, garantiria-se o ingresso de 

capital estrangeiro ao setor, sobretudo através dos processos de conversão da dívida externa. 

3.2.6. Estabelecimento de um percentual obrigatório de participação dos Fundos de Pensão e 

Previdência Privada em operações do SFI. 

As bases operacionais apresentadas garantiriam a flexibilidade necessária ao SFI para constituir

se num ''funding" adequado ao setor imobiliário, com possibilidade de buscar novas formas e 

mecanismos de captação de recursos, dotados de maior competitividade e atratividade. O SFI tem uma 

gama de opções muito mais ampla e variada para captação e aplicação de recursos quando comparado 
...... 

ao SFH nos moldes atualmente vigentes, isto porque o setor imobiliário e os seus mecanismos de 

financiamento teriam o grau de regulamentação bastante reduzido. 

(1) Albuquerque (1986) 
(3) Simonsen (1992) 
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A questão da exigência de uma participação compulsória dos Fundos de Pensão no SFI é 

polêmica, mas justificável pela necessidade de garantir um aporte maior de recursos relativamente mais 

estáveis para o financiamento das classes de renda média, já que o SFH destinar-se-ia somente ao 

segmento popular. Simonsen (1992) entende que não há nenhuma justificativa para transformar a 

participação dos Fundos de Pensão de voluntária em compulsória. Todavia, o financiamento da classe 

média, em especial da classe de renda compreendida entre 4 e 1 O salários mínimos mensais, requer esse 

aporte de recursos. O próprio Simonsen reconhece tal fato ao ventilar a possibilidade de subsídios aos 

mutuários: "os Governos Federal, estaduais e municipais poderão subsidiar a habitação, seja em termos 

diretos, seja em termos de taxas reais de juro das hipotecas; em qualquer hipótese, esses subsídios são 

concedidos diretamente aos beneficiários, sem passar pelos agentes do SFI". 

Nessa hipótese de concessão de subsídios, estes devem ser explícitos e destinados exclusivamente 

às farru1ias com renda mensal até 10 salários mínimos. No ato da concessão, deve-se quantificar e 

analisar cuidadosamente o benefício, bem como estabelecer as fontes desses recursos oriundos de 

dotação orçamentária do Governo Federal, dos Estados ou dos Municípios, dependendo de quem os 

instituiu. Evita-se assim a tranferência de quaisquer ônus aos agentes do SFI, de modo a garantir a sua 

flexibilidade operacional necessária ao sucesso do sistema. 

4. Reformulação da Política Habitacional 

A reformulação proposta no SFH, a criação do SFI e a separação dos segmentos popular e de 

mercado requer modificações na política habitacional, de modo à adaptar as suas diretrizes ao espírito 

das reformas. Fundamentalmente, cabe definir o conjunto de mecanismos através dos quais o poder 

público atuará no segmento popular, estabelecer o órgão normativo coordenador do setor, definir as 

diretrizes gerais de gerenciamento das operações do SFH e do SFI em relação ao financiamento 

habitacional e adotar medidas de incentivo à recuperação e melhoria do setor de construção civil*, 

ampliando a sua produtividade e racionalização. 

(*) As medidas de incentivo aos progressos tecnológicos da construção civil não são citadas, por fugirem do e~po desse 
trabalho. 
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O conjunto de refonnulações sugeridas compõem uma nova política habitacional, procurando 

revitalizar o seu papel, hoje relegado a segundo plano apesar do déficit habitacional existente. 

4.1. Modificação da postura dos poderes públicos em relação à habitação 

É fundamental a reimplantação de um órgão com poder de decisão nas áreas normativas e 

executiva para o setor habitacional, restaurando o seu papel de destaque na economia nacional e 

estabelecendo as suas diretrizes. A recriação do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano 

(MDHU) seria benvinda, garantindo a articulação dos objetivos da política habitacional com o da 

política de desenvolvimento regional e urbano. 

A criação de SNHP, proposta anteriormente, teria papel chave no Ministério da Habitação, 

coordenando a formulação dos planos para a habitação popular e gerenciando a aplicação de recursos 

nesse setor de interesse social. A SNHP seria órgão central do SFH, hoje completamente acefálo, tendo 

em vista a falta de vocação da CEF para um conjunto de funções que lhe foi atribuída. A SNHP poderia 

montar grande parte do seu corpo técnico a partir de funcionários do extinto BNH, muitos deles com 

boa qualicação e hoje praticamente inativos na CEF. Os órgãos chaves do SFH seriam a SNHP, as 

Cohab's e os Inocoop's. 

A recriação do MDHU e a implantação do SNHP sinalizariam a modificação do papel do Governo 

nesse setor, tomando claro que o Estado efetivamente assumiria o segmento popular. É preciso 

estimular a participação dos Estados e Municípios no processo de planejamento das políticas 

habitacionais voltadas ao segmento popular, bem como buscar a parceria dos mesmos nos projetos 

voltados a esse segmento. Especificamente em relação às Prefeituras, a mudança de postura deve ser 

substancial, no sentido de agilizar a aprovação de projetos habitacionais e de reduzir as exigibilidades 
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e os entraves à construção de moradias. O poder público municipal deve rever aspectos de planos 

diretores, leis de zoneamento e código de obras inadequados às necessidades das famílias de baixa 

renda, evitando o excesso de regulamentações, que atrasa e encarece o processo de aprovação de 

plantas, prejudicando diretamente o segmento popular e gerando estímulos indevidos à clandestinidade. 

4.2. Binômio Lote Urbanizado I Autoconstrução 

Como a grande maioria das necessidades habitacionais se concentra na faixa das famílias com 

renda mensal de até 3 salários mínimos, mais de 6,6 milhões de moradias são requeridas nesta faixa 

,segundo dados de 1991 da SEPLAN, e não há recursos para solucionar completamente o problema nem 

em horizontes de planejamento de mais longo prazo, cabe tomar medidas para minimizar tal problema. 

Nesse sentido, o lote urbanizado e a autoconstrução aparecem como alternativas interessantes. 

Com os recursos do FHP, as famílias interessadas poderiam adquirir lotes urbanizados e cobrir 

parcialmente ou integralmente os custos da autoconstrução. Dessa forma poderia-se contornar o 

problema dos altos custos dos conjuntos habitacionais17, objetivo prioritário do extinto BNH. 

A iniciativa privada não tem interesse e nem vocação de empreender loteamentos populares, 

tendo em vista a sua inviabilidade comercial. Alguns loteamentos periféricos de caráter popular 

implantados pela iniciativa privada, comprovam tal fato, contendo tantas irregularidades no tocante aos 

aspectos jurídicos e construtivos, que impedem a sua regularização frente aos poderes públicos 

municipais. Em muitos desses casos, a questão da intolerância da postura municipal e até benéfica, 

detectando diversas falhas de concepção e construção desses loteamentos, infelizmente várias delas 

cometidas por má fé de certos empreendedores inescrupulosos. 

(17) Albuquerque (1983) 
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Já a participação do setor privado no processo de autoconstrução pode ser obtida mediante 

medidas do Governo que as estimulem, como incentivos fiscais ou outras mais criativas*, no sentido 

de introduzirem vantagens que compensem os gastos efetuados. A participação da iniciativa privada 

inclui a produção de materiais de baixo custo, a produção de elementos pré-fabricados de menor custo 

possibilitando a construção modular, a assistência técnica às comunidades organizadas com elaboração 

de projetos ou croquis bem esquematizados e o treinamento da mão-de-obra 18. 

O processo de autoconstrução na América Latina teve as experiências pioneiras na Colômbia e 

depois expandiu-se para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Argentina, Chile e Uruguai. Basicamente, 

o sistema, contando com o apoio do Estado e do setor privado compreende: organização da comunidade, 

urbanização do terreno, aquisição e armazenamento de materiais de construção, treinamento de mão

de-obra e apoio técnico 18. 

A viabilização do binômio lote urbanizado I autoconstrução no Brasil requer medidas específicas 19: 

a) Estímulo à participação dos Estados, Municípios, Cohab' s e lnocoop' s na implantação de lotes 

urbanizados. 

b) Financiamento dos materiais de construção, compondo-se uma cesta básica desses materiais, 

no âmbito do SFH. 

c) Os agentes promotores de habitação, as companhias de habitação no âmbito de Estados e 

Municípios e empresas privadas interessadas e cadastradas serão responsáveis pela distribuição e pelo 

emprego dos materiais de construção, fornecendo assistência às equipes de trabalho envolvidas. 

d) Os Municípios devem assumir o compromisso de agilizar a aprovação de projetos de 

parcelamento do uso do solo e de edificações. 

(*) As "operações interligadas", que serão analisadas no item 4.3, constituem bom exemplo de eficácia e criatividade. 
(18) Szhweizer (1988) 
(19) Campagnone (1986) estima o valor da cesta básica de materiais de consbUção em 400 VRF's e os gastos com o lote 
urbanizado em 100 VRF's, totalizando um valor médio de financiamento de 500 VRF's, cerca de US$3,3 mil. 
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Basicamente as fontes de recursos para esses programas seriam provenientes do FHP, 

estabelecendo-se linhas de créditos voltadas especificamente ao financiamento de lotes urbanizados e 

de processos de autoconstrução. 

4.3. Parceria Estado - Setor Privado em projetos habitacionais 

Deve-se buscar a ação coordenada do Estado e da iniciativa privada em relação a implantação de 

projetos habitacionais, procurando-se somar esforços no sentido de reduzir o volumoso e altamente 

problemático déficit habitacional brasileiro. A mudança das posturas municipais, minimizando as 

exigibilidades dos projetos do setor, sobretudo para o segmento popular, e a ação conjunta Estado- setor 

privado na implantação de lotes urbanizados e autoconstrução, são exemplos de promoção dessa 

parceria, que deve ser ampliada e fortalecida. 

Além dos incentivos fiscais, há outras opções interessantes como as "operações interligadas" 

implantadas pela Prefeitura de São Paulo na gestão de Jânio Quadros e que vem dando bons resultados. 

A Prefeitura aprova projetos que extrapolam os limites dos Códigos de Obras e as Leis do Zoneamento, 

como contrapartida o setor privado, através das empresas beneficiadas, destinam recursos para um 

Fundo Municipal de Habitação. Com os recursos desse fundo, a Prefeitura tem condições de executar 

projetos habitacionais, financiando a construção de casas populares, além de poder aplicar esses 

recursos em urbanização de lotes e financiamento da cesta básica de materiais de construção. 

4.4. Locação Habitacional 

Apesar da variável-chave da política habitacional ser o acesso à moradia e não necessariamente 

à casa própria, infelizmente no Brasil associou-se durante muito tempo a locação habitacional à 

especulação e adotaram-se medidas populistas inconsequentes para o setor, supostamente para proteger 

o inquilino. As leis do inquilinato afastaram os investidores desse segmento, reduzindo para cerca de 
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3% a construção de habitações destinadas à locação. Com isso, reduziu-se a oferta de imóveis e 

elevaram-se brutamente os valores dos aluguéis iniciais, tendo em vista também as perdas geradas e 

previstas com a inflação. As distorções das leis de inquilinato demagógicas e as taxas de inflação em 

contínua elevação reduziram por completo a atratividade das locações habitacionais. 

Os resultados das leis do inquilinato foram desastrosos, contribuindo para elevar o problema da 

falta de moradias. Assim, enquanto em países desenvolvidos encontram-se índices de 50% ou até 

maiores para a população que reside em habitações alugadas, no Brasil tal índice não chega a 20%. A 

nova lei do inquilinato publicada em 1991, em função dos resultados até aqui apresentados, pode 

representar o reinício da convivência harmônica entre proprietários e inquilinos, estimulando novamente 

a construção de imóveis destinados à locação como uma alternativa de investimento. 

A Lei 8.245 de 1991 trouxe inovações importantes e fundamentais como: a introdução da livre 

negociação entre proprietários e inquili~os; proibindo apenas a vinculação do reajuste dos aluguéis à 

variações de valor de moedas estrangeiras, taxa de câmbio e salário mínimo; a possibilidade de reajustes 

judiciais a cada três anos de acordo com o valor de mercado e o estabelecimento da possibilidade do 

proprietário retomar o imóvel ao fim do contrato sem justificativa. A nova lei estabelece apenas alguns 

limites quanto aos prazos para a retomada do imóvel para evitar abusos dos proprietários, determinando 

que o proprietário notifique o inquilino e dando a este o prazo de 12 meses para desocupar o imóvel, 

findo o qual, o mesmo fica passível de uma ação de despejo. A nova lei favorecerá diretamente os 

inquilinos, na medida em que garantirá o aumento da oferta de imóveis e a consequente redução 

progressiva do valor dos aluguéis. 
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No tocante ao segmento popular, devem ser desenvolvidos programas de habitação de aluguel 

de interesse social, conforme foi descrito no item 2.2. Tais programas poderiam garantir o acesso à 

moradia em áreas relativamente bem localizadas e com infra-estrutura urbana adequada. Para participar 

de tais programas, as famílias de baixa renda contariam com recursos oriundos do FHP. Uma 

experiência de aluguel social bem sucedida é aa francesa com o sistema Habitation a Loyer Moderé 

(HLM), que representa a possibilidade de acesso das famílias à habitações de aluguéis moderados. O 

programa garante a construção de mais de 200 mil novas habitações por ano na França, representando 

cerca de 38% da atividade da construção civil no país19. 

As empresas que atuam no sistema francês doravante designado por HLM são sociedades 

anônimas sem fins lucrativos, criadas por empresas privadas para construir habitações de aluguel para 

seus empregados, com opção de compra pelos mesmos. Os recursos são provenientes do Estado e de 

um fundo compulsório constituído pelo recolhimento de 1% da massa salarial de todas as empresas com 

mais de 1 O mil assalariados, sendo a gestão desse fundo descentralizada podendo ser feita pelos próprios 

empresários contribuintes. A estrutura do sistema HLM incentiva e responsabiliza a iniciativa privada 

pela resolução do problema social da habitação, cabendo ao Estado a fiscalização. O fato das empresas 

atuantes no sistema serem constituídas sob a forma de sociedade anônima, traz inúmeras vantagens 

quanto à gestão deficitária, garantindo que o Estado não assume nenhum déficit 19. 

4.5. Nova política de financiamento habitacional 

Com a reformulação do SFH e a criação do SFI, modifica-se o modelo de financiamento 

habitacional de maneira profunda. Estabelece-se uma participação definida e bem limitada do Estado 

no segmento popular e abre-se espaço para a ampliação e desregulamentação da participação da 

iniciativa privada no segmento de mercado. 

(19) Campagnone (1986) 
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Não se justificam mecanismos de financiamento que não garantam o retomo integral dos recursos 

emprestados, sendo assim é necessário abandonar medidas inconsistentes de reajuste das prestações dos 

financiamentos habitacionais em níveis inferiores às taxas de inflação, gerando descasamento de ativos 

e passivos e comprometendo a capacidade de concessão de novos financiamentos do sistema em função 

da progressiva exaustão dos seus recursos. Logo, com a persistência do processo inflacionário é 

necessário revitalizar o mecanismo da correção monetária, conforme já foi mencionado. 

A política de subsídios deve ser clara e destinada exclusivamente à faixa de interesse social, 

tomando tais subsídios explícitos. A política de concessão de subsídios seria muito bem discriminada 

e contaria com dotações orçamentárias específicas e recursos a fundo perdido do Tesouro Nacional e 

do FHP, já que a habitação popular é uma das prioridades sociais básicas. Tais recursos seriam 

complementadaas pela obtenção de financiamentos externos junto ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e ao Banco Mundial (BIRD). 

Para defmir as diretrizes da política de financiamento habitacional, a análise da Tabela 1 é de 

fundamental importância para avaliar o perfil da distribuição de renda no país e as necessidades 

habitacionais por faixa de renda: 

TABELA 1- PERFIL DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL E PROJEÇÃO DAS 
NECESSIDADES HABITACIONAIS POR FAIXA DE RENDA FAMILIAR 

10TAL DAS 
FAIXA DE RENDA NÚMERO DE NECESSIDADES 

FAMILIAR EXPRESSA FAMíLIAS EM % HABITACIONAIS 
EM SALÁRIO&NfNIMOS MILHÕES EM MIL 

UNIDADES 

Oa3 17,2 50,2 6685 

3a5 4,1 11,8 2363 

5 a 10 9,6 27,7 1825 

mais de 10 3,4 10,3 1707 

TOTAL 34,3 100,0 12580 

Fonte: SEPLAN (1991) 
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A faixa prioritária de interesse social é aquela representada pelas famílias com renda mensal de 

até 3 salários mínimos, em tomo de 50% das famílias brasileiras. Evidentemente, a classe média com 

faixa de renda até 10 salários mínimos também merece atenção especial. Já as famílias com faixa de 

renda superior a 1 O salários mínimos não devem contar com nenhum tipo de ajuda ou subsídio especial 

por parte do Estado, procurando financiamentos diretamente no segmento de mercado. 

Propõe-se o seguinte esquema para o financiamento habitacional: 

a) O segmento popular, composto pelas famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, será 

atendido exclusivamente no âmbito do SFH. 

b) O segmento de mercado, composto pelas farru1ias com renda mensal superior a 3 salários 

mínimos, será atendida no âmbito do SFI, sendo destinado tratamento especial às farru1ias com renda 

mensal de até 1 O salários mínimos*, de modo a não deixar a classe média à margem do sistema. 

A destinação de recursos para os segmentos populares e de mercado é esquematizada da seguinte 

forma: 

QUADRO 

SEGMENTO FONTES DE RECURSOS 

POPULAR FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR (PHP) 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECfFICAS 

REGULAMENTADO E SOB INTERVENÇÃO DO 
EVENTUAIS FINANCIAMENTOS DE ESTADO 
ORGANISMOS INTERNACIONAIS, COMO BID E 
BIRD 

DE MERCADO CADERNETAS DE POUPANÇA 

NOVOS MECANISMOS DE CAPI' AÇÃO DE 
RECURSOS 

UVRE E DOTADO DE FLEXIBll.IDADE 
MERCADO DE HIPOTECAS 

OPERACIONAL 

CONVERSÃO DA DfviDA EXTERNA 

(*) Simonesen (1992) aceita a concessão de eventuais subsídios explícitos a essas famílias, desde que a concessão seja feita 
diretamente pelos poderes públicos sem passar pelos agentes do SFI. 
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Nos financiamentos concedidos pelo SFH haveria subsídios explícitos e os prazos de amortização 

seriam de 20 anos ou mais e a taxa de juros reduzida a 4% a.a.*, sendo os valores residuais cobertos 

pelo FHP sem comprometer novos financiamentos, uma vez que o objetivo estritamente social do SFH 

não requer o retorno integral dos recursos. 

Os fmanciamentos habitacionais do SFI necessariamente seriam auto-sustentáveis, requerendo 

portanto o retorno integral dos recursos emprestados e a manutenção do equilíbrio financeiro do 

sistema. A proposta da ABECIP (1992), prevê o teto de 7.500 VRF's para os financiamentos 

habitacionais ~o SFI, sendo os recursos provenientes basicamente da captação via caderneta de 

poupança, atendendo famílias com renda mensal de até 1 O salários mínimos. 

Em proposta apresentada no item 2.1., sugere-se novos direcionamentos para os recursos das 

cadernetas, sendo no mínimo 60% deles dirigidos aos financiamentos habitacionais. Como condições 

gerais desses financiamentos consideremos a proposta da ABECIP (1992): 

a) Teto de 7.500 VRF' s ou aproximadamente US$ 45 mil 

b) Juros de até 12% a.a. e prazo de 20 anos 

c) Reajuste do saldo devedor pelo índice de caderneta de poupança 

d) Seguro de crédito obrigatório 

e) Cobertura do FCVS facultativa e só permitida para imóveis de valor de venda até 2.500 VRF' s, 

ou seja, cerca deUS$ 15 mil 

f) Reajuste de prestações livres**, exceto para os casos de cobertura do FCVS 

g) CES livre, exceto para os casos de cobertura do FCVS 

h) Sistema de amortização livre 

i) Comprovação de renda livre. 

(•) Custo aproximado de captação de recursos para essa faixa segundo cálculo de Albuquerque (1986) 
( .. ) Mantendo-se o índice de comprometimento prestação-renda na faixa de 30% 
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O êxito dos programas de financiamentos habitacionais do SFI depende da manutenção da 

credibilidade e do sistema de garantias pelo Governo Federal para a caderneta de poupança, o principal 

instrumento de arrecadação. No SFI, com a flexibilidade operacional, há novos mecanismos de 

captação de recursos, envolvendo inclusive poupanças externas, o que maximiza as possibilidades de 

arrecadação e o volume de recursos à disposição do sistema. 

No segmento de mercado deve-se eliminar de vez os repasses aos agentes financeiros e o 

financiamento das atividades dos agentes promotores. Os agentes fmanceiros e determinados segmentos 

da construção civil foram altamente beneficiados com a proteção e garantia do Governo, valendo-se 

de retornos certos sem risco para alcançar elevados níveis de alavacagem financeira. I 

O esquema organizacional ideal proposto para a nova política de financiamento habitacional 

compreende: 

MDHU 

I 

l SNHP J 

BANCO 
CENTRAL 

I 

CMN 

I 

SEGMENTO POPU- ,__ ______ __,I CEF I SEGMENTO DE 
LAR 1'----~~t-------f MERCADO 

COHAB'S 
INOCOOP's 

(1) Albuquerque (1986) 
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A CEF. no novo esquema mantém as funções financeiras básicas atualmente lhe atribuídas em 

função da extinção do BNH, com as modificações apresentadas nos itens 2, 3 e 4. As funções normativas 

passam a ser desempenhadas pelo SHP no segmento popular e pelo Banco Central e CMN no segmento 

de mercado, cabendo ao MDHU estabelecer as diretrizes globais da política habitacional, às quais 

devem se ajustar os mecanismos de financiamento habitacional. 

5. Novas fontes de recursos * e a viabilização da implantação do SFI 

O êxito pleno do SFI depende fundamentalmente da sua capacidade de alcançar novas e atrativas 

fontes de captação de recursos, o que lhe permitirá desenvolver-se como um desdobramento do 

segmento imobiliário nos mercados financeiros e de capitais. São apresentadas a seguir diversas 

modalidades de captação de recursos que podem se viabilizar no mercado brasileiro e garantir o êxito 

do SFI, conforme já ocorre ou ocorreu em outros países. O espírito que norteia a definição de novas 

fontes de recursos financeiros é a liberalização dos mercados fmanceiros e de capitais a nível mundial 

e a possibilidade de contar com a flexibilidade operacional do SFI. 

5.1. Caderneta de poupança vinculada 

a) Experiências internacionais 

O mecanismo da caderneta de poupança vinculada é o mesmo que existe na Alemanha e na 

França, e representa um sistema contratual em que poupanças regulares são efetuadas durante um 

período de anos com taxas de remuneração inferiores as do mercado e após determinado período o 

poupador adquire direito a um empréstimo com taxas de juros inferiores as do mercado. O sistema 

funciona bem na Alemanha e na França onde há um ativo segmento de locação habitacional, que satisfaz 

às aspirações dos mais jovens nos primeiros anos de casamento ou de independência, quando deixam 

a casa dos pais. 20 

(•) Diversas opções apresentadas não requerem grandes modificações e muito menos a criação do SFI, podendo ser 
implantadas imediatamente, apesar da desestruturação do SFH. 
(3) Simonsen (1992) 
(20) Miranda (1988) 
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b) Características gerais aplicadas ao caso brasileiro 

O sistema de caderneta vinculada é um mecanismo de auto-financiamento em que o poupador faz 

um contrato estabelecendo depositos mensais. Após poupar durante um determinado número de anos, 

recebendo taxas de juro menores, o indivíduo com certeza obtém fmanciamento para a casa própria a 

juros reais subsidiados. O sistema funciona como um jogo de soma zero, onde o indivíduo subsidia a 

si próprio. É um processo de auto-investimento, sendo que o indivíduo poupa para ele mesmo investir.3 

O sistema é bastante interessante em épocas de instabilidade do merdado financeiro e de 

volatilidade das taxas reais de juros, apesar do tabelamento de juros existente nos financiamentos 

habitacionais. A grande vantagem efetivamente para o sistema é garantir a obtenção de uma carta de 

crédito para o poupador, que pode utilizá-la livremente no mercado imobiliário e inclusive transferi

la a terceiros. 

A CEF realizou em 1988 uma experiência com a caderneta de poupança vinculada, onde o 

poupador obrigava-se a fazer depósitos mensais pelo período de 12 a 26 meses em valores proporcionais 

do valor de crédito pretendido (valor do financiamento em VRF's). O poupador era obrigado a 

comprovar um nível de renda familiar compatível com o nível de crédito pretendido. O sistema dava 

direito ao poupador, decorrido o período de depósitos estabelecido, de converter a carta de crédito na 

opção que melhor lhe conviesse, imóveis novos, usados ou até auto-construção. Caso houvesse retirada 

ou o poupador não efetuasse os depósitos estabelecidos, a caderneta vinculada transforma-se numa 

caderneta de poupança comum, com taxa de juros de 3% aa. 

Apesar das normas da CEF exigirem que 90% dos fundos se destinassem à compra de imóveis 

novos e apenas 10% para imóveis usados, uma inversão em relação à preferência demonstrada pelos 

poupadores, os resultados do teste foram satisfatórios. Ironicamente, a idéia da caderneta vinculada foi 

congelada. 21 

(21) Bueno (1993) 
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c) Viabilidade de implantação 

A implantação da caderneta vinculada é viável na medida em que são baixos os custos financeiros 

de captação, sendo a aparente perda sofrida pelo depositante compensada pela redução dos custos de 

financiamento de um emprésti_mo de longo prazo. A caderneta vinculada garante à instituição financeira 

regularidade, previsibilidade e estabilidade para os recursos captados, na medida em que os contratos 

fmnados permitem efetuar a programação dos depósitos e reduzem os riscos associados à concessão 

de financiamentos. 9 

d) Características operacionais sugeridas. 9 

1) O valor mínimo que habilita o poupador ao recebimento do financiamento deve ser de 25% 

a 30% do valor do imóvel que pretende adquirir. Tal valor representa o valor contratual de poupança, 

ou seja, o limite mínimo de poupança para se pleitear a concessão do crédito. 

2) O valor de contrato representa o valor do imóvel que se pretende adquirir, composto pela soma 

do valor contratual de poupança e do valor do financiamento complementar. 

3) O prazo contratual de poupança corresponde ao prazo máximo para a obtenção do financiamento 

e deve ser de 2 anos 

4) O valor mínimo do depósito mensal corresponde a razão entre o valor contratual de poupança 

e o prazo contratual. 

5) Os depósitos mensais são remunerados à taxa de 3% a.a. e o poupador deixa de efetuá-los após 

a obtenção da carta de crédito, e nesse momento passa a pagar as prestações do financiamento. A 

interrupção do fluxo de depósitos por 3 meses consecutivos caracterizaria inadimplência, e então a 

caderneta vinculada seria convertida em caderneta comum com juros de 3% a.a. 

(9) ABECIP (1992) 
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5.2 Desenvolvimento do Mercado de IDpotecas 

a) Experiências internacionais 

Nos EUA, desde a Lei da Habitação de 1970, há um mercado relativamente bem desenvolvido 

para as hipotecas, principalmente devido à regulamentação do mercado secundário* desses títulos. A 

criação do "Government National Mortgage Association" (GNMA) pelo "Departament of Housing 

and Urban" colaborou para melhorar a aceitação das hipotecas no mercado, já que passaram a ser vistas 

como títulos padronizados e garantidos, aliás, o otimismo quanto às garantias oferecidas no mercado 

de hipotecas acabou ocasionando um dimensionamento inadequado dos seus riscos, contribuindo para 

a crise desse mercado nos EUA no final dos anos 80. 

b) Características gerais aplicadas ao caso brasileiro 

As instituições financeiras que operam com financiamentos imobiliários garantidos por hipotecas 

podem emitir cédulas hipotecárias. As cédulas foram criadas em 1966 para representar os créditos 

hipotecários regularmente constituídos e inscritos no Registro de Imóveis. Ao contrário das LI' s ou 

CP' s, que geram recursos independentemente de operações realizadas, as cédulas só passam a existir 

depois de uma operação realizada. A criação desses títulos procurou agilizar a circulação dos créditos 

hipotecários e estabelecer um mercado secundário de hipotecas. 

Para evitar os erros cometidos com as LI' s, que acabaram tomando-as títulos de baixa atratividade 

em função dos elevados custos financeiros e elevado deságio no mercado pela dificuldade de 

negociação desses títulos, as instituições emitentes das cédulas poderão negociá-las no mercado de 

capitais se assim desejarem. Para tanto emitirão, lastreados nas cédulas que detiverem em carteira, 

certificados de cédulas hipotecárias. 

{*) O mercado secundário de hipotecas garante a comercialização de créditos hipotecários e é bem desenvolvido também 
na França. na Inglaterra. na Itália e no Canadá. ·\ 
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Os certificados poderão equivaler a até 100% do valor da cédula hipotecária que o lastreia. O 
J 1 

certificado não é um título de crédito, representa diretamente um crédito, o crédito hipotecário que o 

lastreia. Via emissão das cédulas e certificados poderão ser constituídas carteiras destinadas ao 

financiamento da produção e comercialização imobiliária, conforme sugere Parkison (1990):22 

I 
1) Carteira de financiamento à produção 

Constituída pela emissão de cédulas por instituições financeiras é vinculada a um empreendimento 

imobiliário específico. Pode-se oferecer garantias ao aplicador que tomem a carteira atrativa: proteção 

monetária por se tratar de financiamento de longo prazo, juros fixos, participação no resu;ttado do 

empreendimento e seguro de crédito. 

2) Carteira de finaciamento à comercialização ' 
' I 

I 
I 

Constituída pela emissão de Cédulas por instituições financeiras credoras hipotecárias. Tais 

cédulas teriam proteção monetária, sistema adequado de amortização e seguro de crédito. ! 

c) Viabilidade de implantação , 

O nível atual das taxas de inflação e de juros praticamente inviabilizam um mercado ~e longo 

prazo como o de hipotecas. A falta de garantias adicionais para os títulos, além dos imóveis, I e de um 

indexador confiável comprometem ainda mais a viabilidade do mercade de hipotecas, sobretudo com 

a atual conjuntura econômica brasileira. 

A existência efetiva de um mercado secundário de hipotecas requer que o rendimentb desses 

títulos supere o rendimento dos títulos do Governo, o que é impossível devido à atual poítica monetária. 

A constituição do mercado de hipotecas, contando com um mercado secundário ativo, dependem da 

reversão do ciclo recessivo, da superação dos desequilíbrios macroeconômicos e da retomada do 

crescimento. Nesse cenário, o mercado de hipotecas é um mercado promissor para a captação de novos 

recursos para o financiamento imobiliário. 

(22) Secovi (1990) 
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d) Características operacionais sugeridas 22 

1) Os certificados de cédulas hipotecárias, antes de sua negociação primária no mercado, deverão 

ser entregues à Bolsa de Valores ou à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CE'I'IP), 

depositárias das cédulas que lastreiam os certificados 

· 2) A colocação primária dos títulos hipotecários se daria diretamente junto a investidores 

interessados (instituições financeiras, investidores institucionais, clubes de investimento e investidores 

em geral), através de negócios registrados na Bolsa de Valores ou na·ceTIP 

3) O investidor do título hipotecário receberia do agente financeiro pagamentos mensais 

referentes ao principal corrigido monetariamente de acordo com a correção das prestações dos 

mutuários* e aos juros 

4) Como fator estimulador, o Governo poderia garantir a isenção de Imposto de Renda para os 

rendimentos de títulos hipotecários 

5) Os títulos hipotecários, cédulas e certificados, poderiam ser garantidos por um pool de 

seguradoras, facilitando a homogeneização e o processo de negociação. 

5.3 Letras Hipotecárias 

a) Especificação 

Apresentamos as letras hipotecárias num item a parte, tendo em vista o fato de representarem um 

título de crédito e não o próprio crédito. São títulos de crédito com CM e juros, lastreados em operações 

com recursos do SFH. 

(22) Parkison em SECOVI (1990) 
(*) Sempre existe o temor do sub-reajustamento das prestações, que tanto comprometeram o SFH, sobretudo nos anos 80. 
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b) Características Gerais 

Criadas em 1987, as letras hipotecárias podem ser emitidas pelos agentes de crédito imobiliário* 

com base nos ativos de que dispõem. Os contratos que os agentes mantém com os mutuários servem 

de lastro para a emissão desses títulos. 

São registradas na CETIP que regula todas as transferências desses títulos. A colocação das letras 
I 

se faz entre instituições fmanceiras, e as mesmas são nominativas e não endossáveis. O mercado para 

esses títulos ficou restrito às instituições que possuem passivos de longo prazo. 

c) Viabilidade de Implantação 

O mercado potencial para as letras é composto pelos investidores institucionais: Fundos de 

Pensão e Previdência Privada e Seguradoras. A Resolução de 17 de Janeiro de 1990 do CMN obriga 

os investidores institucionais a aplicarem 5% dos recursos na aquisição de letras hipotecárias. 

A CEF utilizou as letras hipotecárias para securitirizar a sua dívida junto ao FCVS numa emissão 

deUS$ 1,5 bilhões, conforme foi visto no item 2.1. 

Apesar das dificuldades já discutidas no item 5.2. para os títulos hipotecários de maneira geral, 

a abertura do ·mercado de letras hipotecárias a qualquer investidor, pessoa física, ou jurídica, pode 

alcançar bons resultados com a retomada do crescimento. As letras hipotecárias são títulos rentáveis, 

seguros e com possibilidade de operarem com taxas de juros flutuantes, livrementes pactuadas entre 

a instituição emitente e o investidor. 

(*)Instituições autorizadas a conceder créditos hipotecários com recursos do SFH: SCI's, APE's e bancos múltiplos com 
carteiras imobiliárias. Só instituições financeiras emitem letras hipotecárias. 
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5.4 Fundo de Investimento Imobiliário 

a) Experiências Internacionais 

Existem nos EUA desde o século passado as Real Estate Investment Trusts (REIT's), sociedades 

de investimentos em ativos imobiliários que emitem um número fixo de ações do seu capital e aplicam 

recursos no merdado imobiliário. As REIT' s constituem-se em importantes financiadoras da indústria 

do setor imobiliário nos EUA.22 

Garcia Jr. e Mendes (1990)22 destacam que há duas modalidades de REIT's: Equity e Mortgage 

REIT's. "As Equity REIT's aplicam os seus recursos na aquisição de propriedades imobiliárias que 

produzem rendimentos periódicos, que são distribuídos aos seus acionistas .... As Mortgage REIT' s 

efetuam empréstimos hipotecários, remunerando os seus acionistas com os juros recebidos dos 

financiamentos concedidos". 

As Equity REIT' s financiam escritórios, shopping centers, complexos turísticos e prédios de 

apartamentos. Já as Mortgage REIT' s dedicam-se basicamente aos empréstimos de longo prazo, 

realizando operações no mercado de hipotecas. 

A legislação norte-americana concede às REIT' s o mesmo tratamento fiscal concedido às demais 

companhias de investimento, com isenções tributárias desde que respeitadas determinadas condições. 

O funcionamento das REIT's dos EUA baseia-se no mecanismo dos Fundos de Investimento 

Imobiliário: comunhão de recursos provenientes de diversos investidores são destinados ao mercado 

imobiliário. 

(22) Secovi (1990) 
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. Na Europa a implantação dos Fundos Imobiliários teve alguns problemas no tocante à definição 

da forma jurídica dos mesmos, mas o mecanismo consolidou-se na maioria dos países com diferenças 

quanto à fonna jurídica. Citemos como exemplo, os casos da Alemanha, França e Portugal. Na 

Alemanha*, o fundo é administrado por uma sociedade de investimento, detentora do direito de 

propriedade sobre os bens do fundo. A sociedade de investimento é supervisionada pela autoridade 

bancária federal. Na França, o fundo é gerido por sociedades civis de investimento imobiliário e há 

também sociedades anônimas com ativos compostos exclusivamente por imoveis em locação, emitindo 

ações cotadas em bolsas. Em Portugal os subscritores do fundo são proprietários em comum do seu 

patrimônio e têm participação nos seus resultados. 

b) Características gerais aplicadas ao caso brasileiro 

Os Fundos Imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio, representando uma reunião 

de investidores dispostos a aplicar recursos em empreendimentos do setor imobiliário. Os atributos 

relevantes do fundo são reduzir o risco do investimento em um único projeto, convertendo-a em risco 

do setor, e oferecer boa li qui dez. 23 

Os fundos são administrados por instituições habilitadas junto à Comissão de V ai ores Mobiliários 

(CVM), sendo a adesão ao mesmo processada através da aquisição de cotas. Tais cotas são negociáveis 

em bolsas, o que aumenta consideravelmente a liquidez dos fundos, sobretudo quando comparadas com 

operações imobiliárias típicas. 

(*) Na Alemanha os fundos imobiliários financiam cerca de 3/4 das novas habitações. 
(23) Garcia Jr (1991) 
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As diretrizes dos fundos estabelecidas pela CVM são semelhante àquelas dos fundos mútuos de 

investimento. A remuneração periódica dos cotistas depende dos rendimentos e lucros dos fundos. Os 

fundos representam importantíssimo sistema de alavancagem de recursos para o setor imobiliário, 

captando volumes significativos de poupança interna e até externa•. 

c) Viabilidade de implantação 

Os fundos se constituem um nicho de mercado próprio para a captação de recursos dos 

investimentos institucionais, particularmente dos Fundos de Pensão, que são os maiores investidores 

institucionais do Brasil e aumentam as suas reservas a cada ano, sendo que a maioria dos participantes 

desses planos tem menos de 35 anos e não demandarão reservas dos mesmos a curto e médio prazos. 

Dessa forma, os imóveis proporcionam condições de segurança e rentabilidade aos Fundos de Pensão . 
. 

Estudos realizados pela Fundação ffiM demonstram que as aplicações em imóveis apresentaram a 

melhor rentabilidade e menor risco desde 1970, levando-o a aplicar até 35% de seus recursos em 

imóveis como permite a legislação brasileira24. 

Assim, os Fundos de Pensão, que apresentam compromissos de longo prazo compatíveis com os 

prazos de maturação dos investimentos no setor imobiliário, encontram nas operações imobiliárias uma 

ótima fonte de aplicaçcão de suas reservas técnicas. O patrimônio dos Fundos de Pensão é estimado em 

mais deUS$ 20 bilhões e a aplicação de 20% desses recursos nos Fundos Imobiliários, geraria até US$ 

4 bilhões para operações no setor imobiliário. 

As cotas dos Fundos Imobiliários são lastreadas em imóveis, mas são valores ll!Obiliários 

negociáveis em bolsas. As dificuldades de liquidez e de altos custos, sobretudo para os pequenos e 

médios poupadores, dos empreendimentos imobiliários são eliminados através dos Fundos Imobiliários, 

com o fracionamento dos ativos em partes ideais (cotas). 

(*) Ainda não está regulamentada pelo Banco Central a participação de recursos externos em atividades imobiliárias. Para 
o desenvolvimento do SFI é fundamental tal regulamentação. 
(24) Wahl (1986) 
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d) Características Operacionais Sugeridas9. 

1) Os Fundos Imobiliários devem ser constituídos no regime de condomínio fechado, não sendo 

as cotas representativas de seu patrimônio passíveis de resgate pelo próprio fundo que as emitiu, o que 

permite maior estabilidade dos recursos do fundo. 

2) A instituição administradora do fundo requisita autorização à CVM, registrando o seu 

regulamento e a emissão de cotas correspondentes ao patrimônio. Tais cotas são vendidas a investidores 

num processo de distribuição privada, num processo similar ao underwriting. 

3) Os regulamentos dos fundos devem discriminar os objetivos, a natureza dos ativos, a 

quantidade inicial do patrimônio, o prazo de duração, a política de distribuição de rendimentos e as 

obrigações dos agentes; tomando assim claras as suas regras, características e potencialidades, além dos 

eventuais riscos. 

4) A gestão do fundo engloba a Assembléia Geral de cotistas, a instituição administradora que 

vem a ser o órgão executivo, a consultoria técnica especializada para avaliar a viabilidade dos 

empreendimentos imobiliários propostos e a análise dos demonstrativos contábeis e financeiros por 

auditoria independente. 

5) Os ganhos de capital e os rendimentos obtidos pelos fundos devem contar com isenções fiscais 

e) Regulamentação 

A regulamentação do Projeto de lei 2204 de 1991 do Executivo está sendo examinada no 

Congresso Nacional, e vem recebendo emendas em relação à versão original. Pelo projeto de lei, as 

instituiçcões financeiras poderão lançar títulos lastreados em imóveis e negociáveis em bolsas. Espera

se tal regulamentação até o final do 12 semestre de 1993. 

(9) Abecip (1992) 
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São previstas cinco modalidades de Fundos: 

1) Fundo de produção imobiliária - destinado ao desenvolvimento de novos empreendimentos 

imobiliários habitacionais ou comerciais, construídos para a venda, locação ou arrendamentO. 

2) Fundo habitacional- destinado à construção de moradias, em que as cotas adquiridas serviriam 

como meio de pagamento na compra de imóveis que lastreiam o fundo. 

3) Fundo patrimonial - destinado à aquisição de imóveis já existentes, sendo os cotistas titulares 

de frações de um fundo lastreado em imóvel já construido. 

4) Fundo de participação imobiliária- o cotista adquire, via o fundo, o direito à participação nos 

resultados proporcionados por diversos empreendimentos imobiliários. 

5) Fundo de desenvolvimento habitacional e urbano* - tem propósitos mais abrangentes que as 

modalidades anteriores, pois procura conciliar os interesses público e privado e viabiliza o acesso de 

cidadãos de baixa renda à habitação e aos serviços públicos. Seu patrimônio é formado pela 

transferência de imóveis dos Estados e Municípios e da iniciativa privada, sendo emitidas em função 

do valor desses imóveis as cotas do fundo. Os Estados e Municípios podem utilizar suas cotas para 

financiarem obras urbanas, sem comprometer as contas do Governo Federal, na medida em que os 

desembolsos são de Estados e Municípios. Pode gerar adição de recursos para o novo modelo do SFH 

proposto, complementando a arrecadação do FHP. 

S.S. Debêntures lmobiliári~ 

a) Considerações gerais 

O mercado imobiliário pode se utilizar das debêntures como alternativa na mobilização de novos 

fundos para o setor. As debêntures são títulos representativos de direito de crédito contra uma 

determinada empresa, que emitiu tais títulos como forma de obtenção de financiamento. As debêntures 

imobiliárias constituem uma classe especial dentro do gênero, destinadas a canalizarem recursos para 

empreendimentos imobiliários. Nos EUA, as debêntures imobiliárias respondem por 3,5% do total de 

financiamentos do setor imobiliário. 

(*)Também previsto pela lei estadual6756 de 14 de março de 1990 da Assembléia Legislativa de São Paulo. 
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As debêntures imobiliárias podem conquistar os poupadores em função da lucratividade e 

segurança proporcionada pelo lastro em ativos reais, podendo-se ainda garantir aos titulares das 

debêntures a participação nos lucros gerados pelos empreendimentos imobiliários fmanciados por 

esses títulos. Oferece-se aos debenturistas uma remuneração mínima e uma adicional em função do 

êxito de comercialização do empreendimento. 

A emissão de debêntures deve ser dimensionada para cobrir os custos de aquisição do terreno, 

a execução das obras e demais custos do projeto. Pelas suas características, as debêntures imobiliárias 

são instrumentos de grande utilidade para captar recursos para demandas específicas: shopping centers, 

complexos turísticos, supermercados de grande porte (construção de hipermercados) e appart hotéis. 

Sinteticamente, são constituídas empresas com o objetivo de desenvolver empreendimentos 

imobiliários, escolhendo tais empresas as debêntures imobiliárias como fonte de recursos. Essas 

empresas emitem as debêntures oferecendo taxas de juro como remuneração mínima, além de 

participação nos lucros do empreendimento.9 

b) Viabilidade de implantação 

A curto prazo a emissão de debêntures será um processo muito oneroso para as empresas em 

função do alto custo do capital. Assim, o desenvolvimento das debêntures imobiliárias depende da 

recuperação econômica e da retomada do crescimento, o que ocorrerá com a reduçcão do déficit público 

e das taxas de inflação e de juros. 

As debêntures imobiliárias são eficientes instrumentos de captação de recursos de longo prazo 

para o setor, com amplas possibilidades de atender aos interesses de aplicadores e emissores. Nos EUA 

as debêntures imobiliárias tiveram grande sucesso no financiamento de empreendimentos comerciais, 

particularmente shopping centers e tal experiência deve se repetir no Brasil. 

(9) Abecip (1992) 
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c) Características operacionais sugeridas 

1) A deliberação para emissão de debêntures compete à Assembléia Geral, que aprova o valor da 

emissão e as condições de lançamento dos títulos no mercado. Em se tratando de emissão pública, 

destinada a alcançar o mercado global de aplicadores, a empresa emitente deve obter registro junto à 

CVM, convertendo-se obrigatoriamente em companhia aberta e passando a operar com agentes 

fiduciários para proteger o interesse dos debenturistas. Cabe destacar os altos custos associados à 

distribuiçcão pública dos títulos emitidos, o que pode inviabilizar a operação. 

2) Para garantir a qualidade e a confiabilidade na gestão técnica do projeto, além da adequação 

jurídica do processo de emissão de debêntures é requerida a supervisão da CVM e a contratação do 

agente fiduciário nas emissões públicas. Todavia, as emissões privadas também devem ser sujeitas a 

procedimentos de supervisão e controle para garantir o bom funcionamento do sistema25. 

3) As debêntures imobiliárias oferecem aos adquirentes desses títulos remuneração mínima 

determinada pela taxa de juro fixa e um prêmio representado pela participação nos resultados da 

sociedade emissora. A garantia da proteção monetária do capital deve ser alcançada mediante a escolha 

de indexadores adequados, compatíveis com a evolução dos custos de construção e correção dos 

pagamentos das unidades vendidas. O sistema de taxa de juro pode ser fixo ou flutuante, dependendo 

do interesse do emitente e das condições econômicas. As debêntures de companhias abertas podem ser 

conversíveis em ações. 

4) As debêntures imobiliárias voltadas a empreendimentos habitacionais devem ser dotadas de 

cláusula que permita ao poupador o resgate opcional para aquisição de imóveis da carteira da sociedade 

emissora. 

(25) Rioli (1990) 
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5) O imóvel é a garantia básica dos títulos emitidos, sendo os recursos para o pagamento do 

empréstimo obtido junto aos debenturistas proveniente das vendas dos imóveis que lastreiam a 

emissão25. 

6) Quanto às possibilidades de negociação, a transferência do título deve ser rápida e sem custo, 

podendo ser negociadas no mercado de balcão via serviço nacional de debêntures da Associaçcão 

Nacional das Distribuidoras de Mercado Aberto (ANDIMA). A 1iquidez dos títulos aumentará com a 

regulamentação dos Fundos de Investimento Imobiliário e o crescimento do interesse dos Fundos de 

Pensões por esses títulos, o que ocorrerá naturalmente em função dos resultados das primeiras 

experiências. A consultoria técnica contribuirá para aumentar o grau de racionalidade na administração 

das obras e dos custos, proporcionando a redução dos riscos representados por problemas com a 

implantação inadequada de projetos imobiliários25. 

7) Para incentivar o desenvolvimento desses títulos é preciso reduzir a carga tributária incidente 

sobre eles. A Lei 8383 de 30 de Dezembro de 1991 estabeleceu a incidência de impoto de renda sobre 

as operações de renda fixa realizadas a partir de 12 de Janeiro de 1992 e a Lei 8088 de 31 de Outubro 

de 1990 já havia instituído Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre as debêntures. 

A redefinição do papel do SFH e a implantação do SFI nas bases apresentadas, que garantem as 

condições necessárias para a criação de novos mecanismos de captação de recursos e a integração do 

setor imobiliário aos mercados financeiro e de capitais, permitirão a reordenação dos mecanismos de 

fmanciamento imobiliário. 

A reordenação do financiamento imobiliário garantirá a retomada de investimentos no setor, 

contribuindo para a redução do volumoso défict habitacional e a retomada do crescimento econômico . 

(25) Rioli (1990) 
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CONCLUSÕES 

A análise de experiências internacionais, evidenciou que os mecanismos de fmanciamento 

habitacional são fundamentais para proporcionar o acesso à moradia, especialmente das famílias de 

baixa renda impossibilitadas de realizarem poupanças expressivas, aliás muitas vezes incapacitadas de 

realizar em qualquer poupança em países em desenvolvimento, com baixo nível de renda per capita e 

perfil de distribuição de renda concentrada. A maioria dos países formulou o seu modelo d~ 
) 

financiamento habitacional baseado no sistema de poupança e empréstimo e no regime de hipotecas~ 

que funcionou relativamente bem nas décadas de 60 e 70, períodos de relativa estabilidade 

macroeconômica em termos mundiais. 

O Segundo Choque do Petróleo em 1979, a elevação das taxas de inflação e a volatilidade das 

taxas de juros reais no final dos anos 70 e início dos anos 80, trouxeram grandes problemas para os 

mecanismos de financiamento habitacional em praticamente todos dos países, agravados pela preferência 

dos poupadores por aplicações de curto prazo, sujeitas à menores riscos financeiros e econômicos. A 

escassez de recursos e o aumento do custo de captação dos mesmos sinalizava grandes problemas no 

iníco dos anos 80 para os sistemas de financiamento habitacional, problemas agravados nos países em 

desenvolvimento pela aceleração do crescimento das taxas de inflação e desajuste das contas do setor 

público. 

Nos EUA, o Governo Reagan procurou resolver os problemas do setor promovendo a sua 

desregulamentação e permitindo-lhe a expansão da capacidade de captação de recursos. Os efeitos 

econômicos sentidos desde o início dos anos 80, com o aperto monetário estabelecido na gestão de Paul 

Volcker à frente do Banco Central norte-americano, e falhas no gerenciamento da diversificação na 

aplicação dos recursos acabaram conduzindo o Sistema de Poupança e Empréstimos dos EUA ao 

colapso no final dos anos 80. A lição do episódio das "Savings and Loans" dos EUA é o fato de que 

o processo de diversificação das fontes de captação e aplicação de recursos deve ser muito bem 
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conduzido, analisando-se cuidadosamente o comportamento das taxas de juros e os riscos envolvidos 

nessas operações, já que o financiamento imobiliário requer um fluxo de recursos relativamente estável. 

As instituições fmanceiras que operam basicamente com fiananciamento imobiliário, como o caso das 

instituições de poupança e empréstimo, devem buscar a compatibilização de ativos e passivos quanto 

a prazos e riscos. 

Mensurando adequadamente os riscos da diversificação do processo de captação e aplicação de 

recursos e observando as características específicas dos financiamentos habitacional e imobiliário de 

maneira geral, o setor poderá desenvolver um "funding" adequado. A tendência mundial é o 

desenvolvimento de sistemas de financiamento para o setor imobiliário de maneira geral, e não apenas 

para o segmento habitacional. O sistema de financiamento imobiliário caminha para uma ativa 

integração e participação nos mercados de crédito e de capitais. 

A redução da participação direta e indireta, via regulamentação, do Estado no setor também é 

uma tendência verificada à nível mundial. Progresivamente, o Estado tende a manter-se exclusivamente 

envolvido no fmanciamento habitacional das fanu1ias de baixa renda, que representam o objeto das suas 

políticas sociais. Os demais segmentos do setor imobiliário passam a ser mais independentes, operando 

de acordo com as leis de mercado e princípios de racionalidade econômica. 

A estruturação de uma política adequada de financiamento garante o desenvolvimento do setor 

imobiliário e ativa o setor de construção civil, dinamizando a atividade econômica como um todo. A 

construção civil tem forte efeito multiplicador sobre um conjunto bastante amplo de setores, gerando 

efeitos positivos sobre os níveis de emprego e renda. Em vários momentos de crise econômica, utilizou

se a construção como setor líder e conseguiu-se reverter o ciclo recessivo. 
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No Brasil, a estruturação dos mecanismos de financiamento habitacional ocorre a partir de 1964. 

Com o enorme déficit de cerca de 8 milhões de moradias existente e a necessidade de reativar a economia 

sem provocar pressões inflacionárias e aumentar o volume de importações, o Novo Regime implantado 

no período, decide utilizar a construção de habitações para reativar a economia. Assim. estabelece 

novos mecanismos de financiamento, procurando facilitar o acesso à casa própria, concebida como uma 

das aspirações sociais básicas do período. Surge então o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) para 

viabilizar os objetivos almejados, cuja estrutura era baseada em moldes empresariais e no princípio da 

auto-sustentação fmanceira. 

Cabe ressaltar que antes de 1964 não havia uma política de financiamento habitacional 

devidamente estruturada, daí o colapso do setor no período 1963-1964. A criação do SFH procura 

justamente estabelecer uma política de financiamento adequada para a aquisição de moradias. Muito 

bem engendrado no que se refere à concepção do modelo, o SFH foi formulado a partir de premissas 

que logo seriam superadas. Apesar de ter sido estruturado a partir de premissas falhas e dos seus 

problemas operacionais congênitos, como a convivência entre os objetivos sociais e econômicos, o SFH 

consegue ao longo das décadas de 60 e 70 relativo sucesso, tanto no financiamento habitacional quanto 

no financiamento de obras de infra-estrutura urbana. 

Contudo, as suas falhas de concepção e operacionais não suportaram a grave crise que afetou a 

economia brasileira ao longo dos anos 80. A aceleração do crescimento das taxas de inflação e do déficit 

público, além da elevação da taxa real de juros, comprometeram drasticamente o funcionamento do 

SFH. A escassez de recursos, provocada pela recessão e pela fuga de recursos das Cadernetas de 

Poupança, que perdiam competitividade frente a outros ativos financeiros com maior liquidez e 

rentabilidade, praticamente inviabilizou os mecanismos de financiamento habitacional. 
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Não bastassem os problemas externos, sobretudo a recessão e a contínua elevação das taxas de 

juros, o SFH ainda teve que suportar medidas populistas totalmente inconsistentes. Entre essas medidas, 

destaca-se a prática que se tomou rotineira de conceder ao reajuste das prestações dos mutuários do 

sistema índices inferiores aos correspondentes às taxas de inflação materializadas no índice da correção 

monetária. Pior ainda, atribuiu-se a crise do sistema à própria correção monetária e ao "caráter 

financeiro" das medidas tomadas pelo BNH, o agente fmanceiro do SFH, concebido segundo os seus 

críticos para uma função de natureza social. 

O subreajustamento das prestações comprometeu o retomo dos recursos emprestados, além de 

gerar descasamentos entre os ativos e passivos do sistema que impossibilitaram a sua auto-sustentação 

financeira. A criação do Plano de Equivalência Salarial, modificando as épocas e os critérios de reajuste 

das prestações em função das variações salariais, criou mais um problema para o sistema: o Fundo de 

Compensação das Variações Salariais (FCVS), responsável pelos eventuais saldos devedores existentes 

ao final do prazo de amortização contratado. Com as prestações sendo reajustadas semestralmente ou 

anualmente e o saldo devedor trimestralmente por índices mais elevados, já que aplicava-se o índice 

pleno da correção monetária ao reajuste do saldo devedor e um índice inferior subsidiado a reajustes 

das prestações, o FCVS rapidamente converter-se-ia em um grande "rombo" para o sistema, representando 

atualmente compromissos da ordem de US$ 20,5 bilhões. 

Diante da falta de recursos, do crescimento do déficit habitacional e da desarticulação dos 

mecanismos de financiamento habitacional, medidas urgentes eram necessárias para corrigir os rumos 

do SFH. Para surpresa geral e irrestrita, a medida de maior impacto adotada no Governo José Sarney 

foi o fechamento do BNH. Pior, manteve-se a política de subsídios indiscriminados no reajuste das 

prestações, culpando-se o BNH pela crise. Em 1985 as prestações foram reajustadas em 112% e não 

em 246% como deveria ocorrer, refletindo a evolução da inflação, beneficiando os mutuários das 

classes de renda média e média alta, muitos dos quais adquirentes de imóveis no litoral. 
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O aprofundamento da crise econômica em 1983 agravou os problemas do SFH ao longo dos anos 

80, na medida em que aumentou significativamente a taxa de inadimplência e vários imóveis foram 

abandonados pelos mutuários. Uma revisão da política de subsídios e do índice de comprometimento 

prestação-renda por ocasião dos reajustes, permitiria uma reordenação do SFH, ajustando-o à crise 

econômica. 

Infelizmente, observa-se no Brasil uma tendência generalizada das medidas políticas preocuparem

se mais com as consequências e menos com as causas do problema,como ocorreu em relação ao SFH. 

A desarticulação do SFH não foi provocada pelo mecanismos da correção monetária e pelo "caráter 

financeiro, que norteava o BNH. O SFH foi concebido na década de 60 com uma estrutura rígida e 

praticamente independente dos demais setores da economia, suportando as décadas de 60 e 70 em que 

houve crescimento econômico. As bases do SFH eram frágeis e falhas, e a sua vulnerabilidade às 

flutuações macroeconômicas nos anos 80, comprovou tal fato. O conjunto de modificações que deveria 

ter sido efetuado ao longo dos anos 60 e 70, quando a situação econômica era relativamente boa, não 

foi executado, aliás ao contrário, foram tomadas algumas medidas, como o alargamento das funções 

do BNH e o afastamento do capital estrangeiro do setor imobiliário, que contribuíram para agravar os 

problemas do sistema. 

A crise econômica dos anos 80 afetou os sistemas de financiamento imobiliário e habitacional 

em quase todos os países, sendo que a maioria deles tentou adaptar os seus sistemas à crise e à crescente 

escassez de recursos de longo prazo. Prova disso é a desregulamentação do Sistema de Poupança e 

Empréstimo nos EUA no Governo Reagan, procurando garantir ao sistema a possibilidade de expandir 

as suas fontes de captação de recursos e adaptar-se ao cenário de juros elevados. No Brasil, não se 

discutiam as falhas da estrutura do SFH e muito menos como corrigi-las, e sim os problemas gerados 

pela correção monetária, um simples mecanismo de proteção monetária dos ativos financeiros que 

reflete a evolução das taxas de inflação. 
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Com a extinção do BNH, criou-se uma lacuna em tennos da coordenação das políticas financeira 

e operacional do SFH, conduzindo o sistema a uma situação de acefalia completa. Sem recursos, sem 

normas, com a sua estrutura comprometida e com os seus pressupostos abalados, o SFH atravessa a crise 

mais séria de sua história. caminhando para o colapso. A crise do SFH contribuiu para elevar o déficit 

habitacional e agravar as tensões sociais no país, já sérias devido aos efeitos da prolongada crise 

econômica. Sem condições nenhuma de atender às classes de baixa renda em termos de financiamento 

habitacional já há muito tempo, o sistema deixou de atender também às classes de renda média. 

instalando o caos no setor de moradias no Brasil. 

Com a eleição e posse de Fernando Collor esperava-se uma reversão do quadro em relação à 

habitação e ao setor imobiliário. As primeiras medidas no Governo Collor para o setor mostraram o seu 

"interesse" pelo mesmo: extinção do Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano e confisco 

dos depósitos das Cadernetas de Poupança. O Plano Collor I abalou a liquidez do SBPE e um dos pilares 

do sucesso das cadernetas: a credibilidade popular na sua segurança. garantida pelo Governo Federal. 

Com o desbloqueio dos ativos monetários retidos, foram criados os Depósitos Especiais Remunerados, 

que ficaram com volume significativo de recursos das cadernetas e significaram um novo desvio de 

recursos da habitação. Durante o Governo Collor não foram financiadas 600 mil moradias, número 

irrisório frente aos do extinto BNH e ao volume do défict habitacional (mais de 12 milhões de unidades). 

A desarticulação da política de fmanciamento habitacional afeta duramente o setor de construção 

civil, particularmente a indústria imobiliária. Despreza-se um setor com grande capacidade de geração 

de emprego e renda. capaz de proporcionar 3,5 milhões de empregos diretos e mais de 11 milhões 

indiretos e gerar renda de cerca deUS$ 75 bilhões. Na recuperação da atividade econômica. o setor de 

construção civil é um setor chave e será diretamente influenciado pelo estímulo à construção de 

moradias em larga escala. o que é urgente face à magnitude do déficit habitacional. O reordenamento 

dos mecanismos de financiamento rompe o ciclo e garante a reativação da construção civil. 
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O Presidente Itamar Franco tomou posse com a construção civil e o SFH enfrentando gravíssimos 

problemas, além do imenso déficit habitacional. Os financiamentos da CEF, que assumiu, apesar da 

falta de vocação, o papel de agente fmanceiro do SFH, estão suspensos até o primeiro trimestre de 1993. 

Nesse período, os técnicos da CEF devem estudar reformulações para reduzir os desequilíbrios 

financeiros do sistema: faltam compradores para 60 mil imóveis construídos com recursos do FGTS, 

a Lei 8036 que permite o saque de contas inativas do FGTS há mais de 3 anos gerandopara a CEF uma 

saída estimada de Cr$ 25 trilhões, cerca deUS$ 1,5 bilhão, e o retomo das prestações que deveria ser 

de 100% reduzido para apenas 12%, apesar da ABECIP estimar em 6% o índice de inadimplência dos 

1,2 milhões de mutuários do sistema. Assim o retomo de apenas 12% é consequência direta dos 

equívocos da política de subreajustamento das prestações e da concessão de subsídios indiscriminados. 

O modelo do SFH caminha para o colapso completo e as reformas nos mecanismos de 

financiamento habitacional e imobiliário são urgentíssimas. Fundamentalmente, é preciso efetivar a 

separação dos segmentos popular e de mercado, reordenando os mecanismos de financiamento. No 

modelo proposto no Capítulo N sugere-se que o SFH, após determinadas reformulações, assuma o 

segmento popular, composto pelas famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, financiando 

habitações populares novas e usadas, a urbanização de lotes, processos de autoconstrução via a 

aquisição dos materiais básicos de construção e subsidiando para locações habitacionais. O modelo 

proposto para a atuação do SFH transfere integralmente ao Estado a tarefa de fmanciar os programas 

de habitação popular, buscando-se a integração, a participação e os recursos dos 3 níveis de Governo. 

Os recursos necessários seriam provenientes do Fundo de Habitação Popular, composto com 

recursos do FGTS e contribuições compulsórias diversas. Tais recursos seriam complementados por 

dotações orçamentárias específicas a fundo perdido. A Comissão de Constiuição e Justiça da Câmara 

180 



Federal aprovou uma emenda constitucional do saudoso Deputado Ulisses Guimarães, criando a 

habitação de interesse social e um fundo de financiamento constituído por 2% das receitas de impostos 

da União, dos Estados e dos Municípios, um passo importante na direção do Fundo de Habitação 

Popular. 

O Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) atenderia ao segmento de mercado, sem contar com 

nenhum tipo de intervenção governamental. Para tanto, o SFI com flexibilidade operacional e os 

recursos da Caderneta de Poupança, fundamentalmente dirigidos para o financiamento habitacional, 

atenderia às classes de renda média. Para reduzir os problemas da classe média com renda entre 3 e 1 O 

salários mínimos, o Governo pode conceder subsídios explícitos diretamente, sem passar pelos agentes 

do SFI, estabelecendo critérios adequados de retomo dos recursos emprestados e a mensuração 

adequada desse programa de subsídios e dos seus efeitos. Para atender aos financiamentos habitacionais 

das classes de renda mais altas e ao financiamento imobiliário de maneira geral, o SFI deve buscar novas 

fontes de recursos junto aos mercados financeiro e de capitais, apresentando soluções rentáveis e 

criativas. Gradualmente, será estabelecido um segmento no mercado financeiro, voltado exclusivamente 

às operações imobiliárias, garantindo-se um "funding" considerável ao setor imobiliário, como já 

ocorre em outros países, entre eles Estados Unidos e Alemanha. 

A regulamentação dos novos mecanismos de captação de recursos, principalmente do Fundo do 

Investimento Imobiliáriopermitirá a expansão de linhas de fmanciamento do setor. A reordenação dos 

mecanismos de financiamento imobiliário garantirá a retomada do financiamento habitacional, 

impulsionando a construção civil e contribuindo diretamente para a retomada do crescimento 

econômico, já que o setor de construção civil representa 7% do Pm. 

181 

I 
.I 

~ 



BffiLIOGRAFIA 

ABECIP. Sistema Financeiro Imobiliário. São Paulo, 1992.(Mimeo) 

___ O problema habitacional brasileiro e o papel do SFH. Habitação e Poupança. Rio de Janeiro, 
25-32, Out/1985. 

ABDALLA, Anésio. Recursos domésticos para a indústria imobiliária. Habitação e Poupança, Rio de 
Janeiro, 23-24)uV1988 

___ Os programas de ajuste e o fmanciamento habitacional na América Latina, Habit~ão e 
Poupança. Rio de Janeiro, 26-28, Maio-Jun/1987. 

ABREU, Fernando Borneo de. Reajuste das prestações do SFH.Indústria Imobiliária, São Paulo, 5, 
Out/1991. 

ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de. Habitação popular-avaliação e proposta de · 
reformulação do SFH. Estudos Econômicos, São Paulo, 16 (1), Jan-Abr/1986. · 

___ . Gastos Sociais no Brasii:Habitação e Saneamento.Plançjamento e Políticas Públicas, São 
Paulo, 1 ,Jun/1989. 

___ .Novo pacote da habitação, Folha de São Paulo, 30 de janeiro de 1988. 

___ . É hora de definir uma Política Habitacional, Folha de São Paulo, 26 de maio de 1987. 

___ .A urgência de redesenhar o SFH. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 23-24, Out/1987. 

___ .. As contradições do Sistema Financeiro da Habitação, Folha de São Paulo, 23 de Fevereiro 
1986. 

__ . Os déficts e o futuro do BNH, Folha de São Paulo, 23 de março de 1986. 

___ .. Repensando a atual política do SFH, Folha de São Paulo, 8 de maio de 1983 (a). 

___ .Uma sugestão para a Política Habitacional, Folha de São Paulo, 26 de fevereiro de 1983 (b). 

___ . Questões habitacionais, Folha de São Paulo, 6 de dezembro de 1981. 

ALMEIDA, Luiz Carlos Pereira de. O reaquecimento do setor imobiliário, Habi~ão e Poupança, Rio 
de Janeiro, 21, Jun/1986. 

ALVES, Darli Peres. Financiamento fora do SFH, Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 22, Abr/1987. 

182 



ANDRADE, Luiz Aurelino Gama de; AZEVEDO, Sérgio de. Habi~ão e Poder- Da Funda~ão da Casa 
Po.pular ao Banco Nacional de Habi~ão. Rio de Janeiro, Editora Zahar, 1982. 

ANDRADE, Luiz Aureliano Gama de. Política urbana no Brasil: o paradigma, a Organização e a 
Política. Estudos CEB&AP(18), São Paulo, 48-119, 1976. 

ARAGÃO, José Maria. A tarefa comum de recuperar o SFH. Habi~ão e Poupan~a. Rio de Janeiro, 
23-24, Ago/1985. 

AZEVEDO, Sérgio de. Vinte e dois anos de política de habitação popular (1964-1986): criação, 
trajetória e extinção do BNH. Revista de Adminis~ão Pública, 22: 107-119, 1988. 

__ .Política de habitação popular: balanço e perspectiva.~. (22), 99-118, 1979. 

___ .A política habita~ional para as classes de baixa renda. Rio de Janeiro, Faculdade Cândido 
Mendes, 1975 (Dissertação de Mestrado) 

BALL, Michael. The development of Capitalism in housing provision. Intemational Joumal of Urban 
Regional Researçh, 1984. 

BANCO CENTRAL. Boletins do Banco Central, diversos números. 

BANCO HIPOTECÁRIO NACIONAL. Financiamento de la vivienda- Modelo propuesto. República 
Argentina, 1987 (Mimeo). 

BAPTISTA, Luis Felipe Soares. Pressupostos para a reformulação do sistema habitacional. Habita~ão 
e Poupança, Rio de Janeiro, 19-21, Nov/1989. 

BATLEY, Richard. The Brazilian National Housing Bank; establishment and adaptation. University 
of Birmingham, 1979 (Mimeo ). 

BLAY, Eva Alterman. A luta pelo espa.ço. Petrópolis, Editora Vozes, 1978. 

BNH. Reformulações na política habitacional, 1979 (Mimeo). 

BNH. Reformulação no SFH, 1981 (Mimeo). 

BNH. Linhas de fianciamento do BNH, 1981 (Mimeo). 

BNH. Programas do BNH, 1983 (Mimeo). 

BNH. Modelo simplificado das necessidades habitacionais 1985/1990, 1984 (Mimeo) 

183 



-~ ---~-----~----------------

BNH. A eQUivalência Salarial no Sistema Financeiro de Habitação. Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência. Rio de Janeiro, 1984. 

BNH. Projeto João de Barro- Um programa nacional de autoconstrução, 1984 (Mimeo). 

BNH. Relatórios Anuais de atividade, 1975-1984. 

BOADA, Jesus Rafael. Desafios institucionais dos sistemas de habitação. Habitação e Poupança, Rio 
de Janeiro, 3-6, Out/1986. 

BOLAFFI, Gabriel. Os subsídios na política habitacional, Folha de São Paulo, 5 de junho de 1987. 

___ ,.Para uma Nova Política Habitacional e Urbana. In: V ALLADARES, Licia do Prado. Habitação 
em Questão. Rio de Janeiro, Editora Zahar, 1980. 

___ ,.A casa das Dusões Perdidas: aspectos sócio-econômicos do Plano Nacional de Habitação. 
Caderno CEBRAP (27), 1977. 

___ .Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema. Ensaios de Qpinião,_l(2):73-83, 1975. 

BOLEAT, Mark. National Housin~ Finance Systems. A comparative study. London, Croom Helm, 
1985. 

BONDUKY, Nabil e ROLNIK, Raquel. Periferias: ocup~ão do esp~o e reprodução da força de 
trabalho. São Paulo, FAU-USP, Fundação para Pesquisa Ambiental, 1979. 

BORGES, João Gonçalves, e VASCONCELLOS, Fábio Pucetti. Habitação para o desenvolvimento. 
Rio de Janeiro,l974. 

BULGARELLI, Waldírio. As Coo.perativas e o Plano Nacional de Habitação. Livraria Pioneira Editora, 
1966. 

BRANCO, Pedro Paulo Martoni. Habitação popular e Governo Democrático. Revista Fundação 
SEADE, São Paulo, Set-Dez/1985. 

BUITER, Willem H. Fiscal and Financiai Policy in Developing Countries. In Principies of Bud~etar.y 
and Financiai Policy. The MIT Press, 1990. 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Economia Brasileira. São Paulo, Editora Brasiliense, 1991. 

BUENO, Márcio. Corretores querem a abertura da caderneta de poupança vinculada, O Estado de São 
fm~IQ, 17 de janeiro de 1993. 

184 



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A favor de uma política de financiamento habitacional, Rio de 
Janeiro, 1987 (Mimeo). 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Mecanismos de Financiamento e soluções de atendimento 
habitacional adaptados às condições sócio-econômicas da América Latina. Rio de Janeiro, 1987 
(Mimeo). 

CAMP AGNONE, Marcos Camargo. SFH: Alternativas face ao eseotamento do modelo. São Paulo, 
Fundação Getúlio Vargas, 1986 (Dissertação de Mestrado). 

CAMPOS, Roberto de Oliveira. À procura do tempo perdido, O Estado de São Paulo, 15 de Março de 
1992. 

___ .O problema da habitação no Brasil. Dieesto Econômico. São Paulo, Jan/1965. 

CARPENTER, Robert; REYNOLDS, Clark. Financiamento à habitação e distribuição de riqueza no 
Brasil. Revista de Administr~ão de Empresas. São Paulo, 43-62, Set-Out/1977. 

CHACEL, Julian; SIMONSEN, Mário Henrique, W ALD, Amoldo. Correção Monetária. Rio de 
Janeiro, APEC Editora S.A., 1970. 

CHALHUB, Melhim. Lei deve criar novas formas de acesso a financiamento. Habi~ão e Poypança, 
Rio de Janeiro, 19, Jan/1990. 

___ . Liquidação antecipada e o valor doCES. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 22-24, Mar/ 
1987. 

CHAP CHAP, Romeu. Contribuição para uma política habitacional. São Paulo, Editora Livre 
Iniciativa, 1988. 

CHARLES, Susan. Housing Economics. Macmillan Press, 1977. 

COMPARA TO, José Marcos Konder. Recursos estáveis para o financiamento habitacional. Habitação 
e Poupança. Rio de Janeiro, 3-5, Maio/1985. 

CONTADOR, Cláudio Roberto. O sistema financeiro brasileiro na década de 80 e os reflexos do 
desajuste do setor público. Habi~ão e Poupança, Rio de Janeiro, 17-21, Jul-Set/1991. 

___ .Regras para a reforma duradoura do SFH. Habitasão e Poupança, Rio de Janeiro, 19-20, set/ 
1985. 

CORNW ALL, John. Growth & Stability in a mature economy. London, Martin Robertson, 1972. 

185 



CORTES, Gilberto Menezes. A reforma financeira e o crédito habitacional. Habitação e Poupança .. Rio 
de Janeiro, 3, Ago/1986. 

COT AIT NETO, Alfredo. Operações no mercado aberto numa economia inflacionária : o caso 
brasileiro. São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, 1988 (Dissertação de Mestrado) 

CURRIE,Lauchlin. A construção de casas e o crescimento econômico, Habi~ão e Poupança, Rio de 
Janeiro, 20-22, Jan/1990. 

DELMONTE, Andréa; GONZALES, Solange Sodré de Castro. O sistema de Poupança e Empréstimo 
nos EUA. Habitação e Poupança. Rio de Janeiro, 20-22, AbriV1985. 

DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley. Macroeçonomia. São Paulo, Editora Me Graw Hill, 
1991. 

DUP AS, Gilberto. Premissas para um novo sistema habitacional. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 
23-24, Nov/1985. 

DUTRA SOBRINHO, José Vieira. Os saldos devedores dos mutuários e os futuros planos de 
financiamento. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 4-6, Ago/1986. 

ETHEL SOBRINHO, Miguel. A necessidade de reciclagem dos fundos do Sistema Financeiro de 
Habitação. Habitação e poupança, Rio de Janeiro, 27-28, JuV1985. 

FABOZZI, Frank; MODIGLIANI, Franco. Mort~:a~:e and Mort&a&e-Backed Securities Market. 
Harvard Business Press, 1992. 

FGV-ffiGE. Conjuntura econômica. FGV Editora, Rio de Janeiro, diversos números. 

FIGUEIREDO, João Ernesto. A ilusão da aplicações financeiras. Indústria Imobiliária, 1 O, Nov/1992. 

FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. Rio de Janeiro. Qualitymark, 1992. 

FRANKENHOFF, C.A. Housing Investrnent and Housing Market in Developing Economy. [s/d] 
(Mimeo). 

FRICKER, Mary; MUOLO, Paul; PIZZO, Stephen. Inside job: the lootin& of America's sayings and 
~. New York, Harper Collino Publishers, 1991. 

FRIZZO, Ovídeo Barcelos. Financiamentos Imobiliários no Sistema Financeiro da Habitação. Síntese, 
São Paulo, 1980. 

GARCIA JR., Rene de Oliveira. Fundos de Investimento Imobiliário, instrumentos de crescimento 
econômico. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 3, Abrii-Jun/1991. 

186 



GILBERT, Alan. Housin&. tbe state and tbe poor. Cambridge University Press. 1985. 

GOMES, Maria Célia e LIMA, Fernando Carlos Cerqueira. A questão da especialização do SFH. 
Habi~ão e Poypan~a. Rio de Janeiro, 5-6, Dez/1987. 

GONZALES, Solange Sodré de Castro. Tendências do financiamento habitacional na Europa. 
Habita~ão e Poupan~a. Rio de Janeiro, 20-21, Jul-Ago/1987. 

GUGLIELMI, Pascoal Mário Costa. Habita~ão. ordem e pro~sso: a política habitacional brasileira, 
São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, 1985 (Dissertação de Mestrado) 

HEIMANN, John G. Desenvolvimento fmanceiro global e seus efeitos nas sociedades construtoras. 
Habita~ão e Poupan~a. Rio de Janeiro, 19-22, Out/1989. 

HORITA, Nilton. Crise no setor habitacional, Jornal do Brasil, 21 de Outubro de 1991. 

HUNGRIA, Honorio Petersen. Programas do BNH, 1984 (Mimeo) 

ffiMEC. Sistema Financeiro da Habita~ão, Rio de Janeiro, 1974. 

INSTITUTO LffiERAL. Política habitacional. VII Fórum Liberal sobre Políticas Públicas. São Paulo, 
1992 (Anais). 

IPT. Relatório de pesquisa voltada para as diretrizes habitacionais. São Paulo, 1979 (Mineo). 

IUPERJ. Análise comparativa de pesquisas de avaliação de programas habitacionais de baixa renda, 
1980 (Mimeo ). 

KA TZMAN, Martin. Urbaniza~ão do Brasil a partir de 1945. A transi~ão incompleta. São Paulo, Paz 
e Terra, 1986. 

KLUMB, Pedro. O novo programa habitacional, Habita~ão e Poupan~ª' Rio de Janeiro, 5-6, Nov/1989. 

___ .Novas fontes de recursos para o FCVS, Habita~ão e Poupan~a. Rio de Janeiro, 3-4, Set/1989 
(a). 

___ ,. O mercado secundário de hipotecas no SBPE. Habita~ão e Poupan~a, Rio de Janeiro, 5-6, 
Maio/1989 (b ). 1 

••• 

___ . Recursos alternativos para o financiamento habitacional. Habitasão e Poupança, Rio de 
Janeiro, 17-18, Jun/1988. 

___ .O novo Sistema Financeiro da Habitação. Habita~ão e Poupan~a. Rio de Janeiro, 17-18, Nov/ 

187 



1986. 

KOWARICK, Lucio. A espoliª'ão urbana. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1980. 

LAQUIAN, Aprodicio A. Basic Housing: Policies for urban sities, services and shelter in developing 
contries, 1982 (Mimeo). 

LEITE, Hélio de Paula e ROSSETI, José Paschoal. A Economia Brasileira e a Indústria da Constru~ão. 
São Paulo, Editora. Atlas, 1980. 

LIMA, Luiz Eduardo Pinto. A política habitacional e o Noyo Sistema Financeiro Imobiliário. São 
Paulo, ABECIP, 1992. 

----· A restauração do papel do SFH em risco. Habita~ão e Poupan~a, Rio de Janeiro, 27-28, 
Jun/1989. 

____ . A revisão do SFH com flexibilidade. Habita~ão e Poupan~a, Rio de Janeiro, 23, Jul-Ago/ 
1987. 

____ .Idéias para o futuro do SBPE. Habita~ão e Poupao~a. Rio de Janeiro, 23, Jul-Ago/1987. 

LIMA, Marcos Pinto. Lei do inquilinato como fator de estímulo ao investimento imobiliário. Habi~ão 
e Poupan~a. Rio de Janeiro, 4, Abril-Jun/1991. 

LONGO, Carlos Alberto. Estado brasileiro: diagnóstico e alternativas, São Paulo, Editora Atlas, 1990. 

MARICA TO, Ermínia. Por uma nova política habitacional. Folha de São Paulo, 20 de abril de 1989. 

____ .Política Habitacional no Re~ime Militar. Rio de Janeiro, Editora Vozes, 1987. 

----··Indústria da Constru~ão e Política Habitacional. São Paulo, FAU-USP, 1983. 

-----::--· (organizadora) A produ~ão capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. São Paulo, 
Alfa Ômega, 1979. 

MARTONE, Celso Luiz. A Reforma do SFH. Habitação e Poupan~a, Rio de Janeiro, 19-20, Maio/1986. 

MASCARÓ, Juan Luiz. Inflação, Crescimento Econômico e Construção de Imóveis no Brasil: Suas 
interrelações. 342 Encontro Nacional da Indústria da Construção, 1991 (Anais). 

MA TI A, Nelson da. Uma Avaliação e Perspectivas do BNH, Folha de São Paulo, 7 de dezembro de 
1984. 

MAUAD, Miguel Sérgio. Desvio de recursos afeta acesso à moradia,O Estado de S. Paulo, 22 de 

188 



Novembro de 1992. 

MELLO, Diogo Lordello de. O que há de errado com o SFH. Reyista de Administração Municipal, 48-
59, Abril-Jun/1979. 

MENDONÇA, Lúcia de. A política habitacional a partir de 1964. Revista de Ciência Política, 141-161, 
Set-Dez/1980 

MINDRISZ, Moacir Paulo. Política habitacional e habj~ão PQPUlar. São Paulo, Fundação Getúlio 
Vargas, 1981 (Dissertação de Mestrado). 

MIRANDA, Bartholomeu Bueno. A extinção do BNH. Habi~ão e Poupança. Rio de Janeiro, 21-23. 
Dez/1986. 

MIRANDA, César Botelho de. Mercado Imobiliário: a busca de novos recursos. Habitação e Poupança, 
Rio de Janeiro, 23-24, Ago/1988. 

MÓOOLO, Egídio Airton. O consórcio de imóveis. Indústria Imobiliária. 33, Ago/1991. 

OEA. La Vivienda Cooperativa en America dei Sur: Los casos de Brasil, Chile e Colombia, 1987 
(Mimeo). 

PEDROSO, Antonio Augusto Gouveia. Aquisição de Cédulas Hipotecárias por bancos comerciais e 
de investimentos. Habitação e Poupança. Rio de Janeiro, 3, Jun/1985. 

PEDROSO, Maria José. Tendências dos sistemas habitacionais. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 
20-22, Ago/1985. 

PEREIRA, José. Um ano depois do BNH, o financiamento está parado. Habitação e Poupança. Rio de 
Janeiro, 13-14, Dez/1987. 

PERLMAN, Janice. Govemment Policy toward Brazilian Favela Dwellers. Latin American Studies 
Association. São Francisco, 1974. (Mimeo). 

PLANHAP. Objetivos e Normas de execução, 1973. (Mimeo). 

REZENDE, Fernando. O financiamento da Política Social. Pesquisa e Planejamento Econômico. Rio 
de Janeiro, 10 (10), AbriV1980. 

RIOLI, Vladimir Antonio. Debêntures Imobiliários, São Paulo, ABAMEC, 1990. (Mimeo). 

ROCHA, Keyler Carvalho. A impropriedade do uso da T.R. como indexador. São Paulo, 1991. 
(Mimeo). 

ROSSETTI, José Paschoal e LOPES, José Carmo. Economia Monetária. São Paulo, Editora Atlas, 
1991. 

189 



ROSSETII, José Paschoal. O crescimento, os investimentos e a construção civil. Habitação e 
Poupança, Rio de Janeiro, 22-24, JuV1989. 

SANTOS, Geraldo Magela dos, Fontes de recursos para o SFH. Habi~ão e Poupança, Rio de Janeiro, 
19-21, Maio/1986. 

SCHAIN, Salim Taufic. Fontes de recursos para o financiamento habitacional. Habitação e Poupança, 
Rio de Janeiro, 3-4-, Maio/1986. 

SCHULMAN,Maurício. O mercado dará o equilíbrio ao SFH. Habi~ão e Poupança, Rio de Janeiro, 
4-5 Fev/1988. 

SCHWEIZER, Peter José. A autoconstrução e o setor privado. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 
20-23, Mar/1988. 

SECOVI, Novos Mecanismos de captação de Recursos Financeiros para a Indústria Imobiliária. 
Simpósio, São Paulo, 1990. (Anais). 

SETIA, Josué. Bases para a atuação do SFH. Habitação e Poupança. Rio de Janeiro, 17-18, Out/1989. 

SIMONSEN, Mário Henrique. Bases para criação do Sistema Financeiro Imobiliário, São Paulo, 
ABECIP, 1992. (Mimeo). 

___ .Como foi morta a boa idéia do SFH. Exame, São Paulo, Editora Abril, Maio/1989. 

___ . O novo Cruzado e o descasamento no SFH. Habi~ão e Poupança, Rio de Janeiro, 24, Jul
Ago/1987. 

___ .Os dilemas do Sistema Financeiro da Habitação. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 3-
6-, JuV85(a). 

___ ,. Rumos do Sistema Financeiro da Habitação. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, 23-24, 
AbriV1985(b ). 

SINGER, Paul. Economia Política da UrbaniZ&'ão, São Paulo, Editora Brasiliense, 1976. 

___ . Desenvolvimento Econômico e Evoluçãollibana. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 
1974. 

SMITH, Wallace F. Housin&: The social and economic elements. University ofCalifornia Press, 1971. 

SOUZA, Berenice Vasconcelos de. O BNH e a política do Governo. Minas Gerais, UFMG, 1974. 
(Dissertação de Mestrado). 

190 



SZUBERT, Eva Barbosa. Política habitacional no Brasil. Habi~ão e Urbanismo em Salvador, 
Salvador, 51-80, 1979. 

TERRA, Marcelo. Fundos de Investimento Imobiliário. Indústria Imobiliária, São Paulo, 26-27, Abril-
1992. 

TEIXEIRA, lb. A crise da habitação nos países sociaistas. Habita~ão e Poupança, Rio de Janeiro, 7-
10, Out/1985. 

V ALENÇA, Mário M. The Inevitable Crisis of the Brazilian Housing Finance System. Urban Stuudjes. 
England, 29 (1): 39-56, 1992. 

V ALLADARES, Licia do Prado (organizadora). Repensando a habita~ão no Brasil, IUPERJ, Rio de 
Janeiro, Editora Zahar, 1982. 

---·· Aproposito da urbanização de favelas. Espa~o e Debates, Rio de Janeiro, 5-18, Maio/1981. 

___ .. Habita&ão em guestão, Rio de Janeiro, Editora Zahar, 1980. 

VARGAS, Nilton. Construção habitacional, ''um artesanato de luxo". Revista Brasileira de Tecnologia, 
12(1): 27-32, Jan-Mar/1981. 

VERAS, Maura Pardini Bicudo. A vida em conjunto: um estudo da política de habita~ão popular. São 
Paulo, Pontifícia Universidade Católica, 1980 (Dissertação de Mestrado). 

W AHL, Jorge. A presença dos Fundos de Pensão no segmento imobiliário. Habita~ão e Poupança, Rio 
de Janeiro, 22-23. Jun/1986. 

W ALD, Amoldo. A correção dos financiamentos habitacionais. Habi~ão e Poupan~a. Rio de Janeiro, 
3-4, Jul-Set/1991. 

191 

./ 


	

