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                                                             RESUMO 

O sistema financeiro como um todo é bastante complexo, pois reúne um entrelaçado sistema de variáveis 

as quais mudam de forma a todo o momento. Esta complexidade se aprofundou nos últimos anos, período 

esse em que o fluxo de credito maximizou-se, obrigando aos organizadores e árbitros do sistema a se 

modernizarem e a organizarem toda esta rede. O controle bancário através de Basileia III surge a fim de 

evitar através de normas regulatórias, as excessivas alavancagens bancárias, criando higidez e segurança 

ao sistema econômico. Entretanto, do outro lado existem as Incorporadoras, instituições quase bancárias, 

representantes do crédito imobiliário e que executam suas atividades de capitalização e alavancagem 

livres de regulações e de qualquer supervisionamento de classe global. O artigo tem como objetivo 

analisar e comparar por intermédio do Acordo de Basileia III, as diferenças do grau de alavancagem 

financeira (GAF) entre bancos nacionais e as grandes incorporadoras de credito habitacional, buscando 

entender como as regulações influenciam o mercado e quais as diferenças de alavancagem praticada entre 

ambos, destaca-se a possível viabilidade de regulação pelo lado incorporador, fazendo incitação em 

relação a está possível necessidade. Para cumprimento da metodologia foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando uma amostra de 19 incorporadoras nacionais com o objetivo de analisar e 

comparar os maiores graus de alavancagem financeira praticados nos setores. A partir dos resultados 

obtidos, observa-se que as Instituições Bancárias, mesmo sob efeitos regulativos, operam com graus de 

alavancagem médios de 12,6, obtendo superioridade sobre as incorporadoras as quais chegam a 2,42 de 

GAF. Conclui-se que cada setor tem claramente suas particularidades que acabam por influenciar as 

estruturas de capital e de financiamento, possuindo peculiaridades muito individuais e determinando uma 

grande diferença na estrutura de capital. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVERAGE OF THE 
INCORPORATING SECTOR AND THE BASEL III AGREEMENT IN 

BRAZIL 

ABSTRACT 

The financial system as a whole is quite complex, because it brings together an interwoven system of 

variables that change form at all times, this complexity has deepened in recent years, a period in which 

credit flow maximized, forcing the organizers and arbitrators of the system to modernize and organize 

this entire network. Banking control through Basel III arises in order to avoid, through regulatory norms, 

excessive bank leverage, creating hygiene and security to the economic system. Meanwhile, on the other 

side there are the Mergers, almost banking institutions, representatives of real estate credit and that carry 

out their capitalization and leverage activities free of regulations and any supervision of the global class. 

The objective of this study is to analyze and compare, through the Basel III Agreement, the differences in 

the degree of financial leverage (GAF) between national banks and the large housing credit incorporators, 

seeking to understand how regulations influence the market and what differences leverage practiced 

between both, it is possible to emphasize the possible viability of regulation by the incorporating side, 

making incitement in relation to the possible need. In order to comply with the methodology, a 

bibliographical research was carried out, using a sample of 19 national developers with the objective of 

analyzing and comparing the higher levels of financial leverage practiced in the sectors. From the 

obtained results, it can be observed that the Banking Institutions, even under regulatory effects, operate 

with average leverage of 12.6, obtaining superiority under the incorporators, which reach 2.42 GAF, 

although these in turn have the freedom to leverage themselves without regulation. It is concluded that 

each sector clearly has its peculiarities that end up influencing the capital and financing structures, having 

very individual peculiarities and determining a great difference in the capital structure. 

 

 

Key-words: Regulation, Crises, Market, Institutions, Credit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

       A análise comparativa do grau de alavancagem financeira (GAF) em relação aos bancos 

nacionais e incorporadoras se faz presente, visando determinar qual setor possui maior 

capacidade de alavancagem recursal. Tendo em vista a escassez de bibliografia e a baixa difusão 

do tema, direcionado às incorporadoras, o artigo realizado poderá contribuir para a ampliação do 

conhecimento no setor de incorporação imobiliária no Brasil, orientando não só as 

incorporadoras, mas como também instituições bancárias. Em virtude disso, procurou-se usar a 

linguagem mais prática possível, sem perder o caráter científico do artigo. 

      Na construção civil, as incorporadoras possuem longos ciclos de operação, juntamente com 

uma grande necessidade de uma estrutura de capital fortificada. Além disso, as incorporadoras, 

para realização de seus empreendimentos imobiliários, necessitam utilizar-se do uso de 

alavancagens financeiras, motivado pelos altíssimos custos dos projetos, pela produção de bens 

de alto valor, e pela necessidade de financiamento a longo prazo, utilizando principalmente o uso 

de capital de terceiros. A análise comparativa adentra em sua importância a partir desses fatos.     

      As instituições bancárias possuem inatamente a capacidade de multiplicação de moeda, via 

crédito, devido a seu papel principal de intermediação financeira, este fator necessariamente, 

indica que estas instituições não necessitam trabalhar com tantos recursos próprios, ou seja, a 

faculdade de arbitrar recursos de terceiros está em primeiro plano, quando se fala no assunto 

relacionado a bancos. Por esta razão, e pela instabilidade econômica mundial, das diversas crises 

macroeconômicas já ocorridas, e do intenso desenvolvimento do fluxo de credito nos últimos 

anos, foi necessário, à criação de uma regulação bancária nos países mais influentes 

economicamente do mundo, o acordo de Basileia III.  

      A criação deste acordo possibilitou a regulação econômica através de normas rígidas de 

controle das instituições financeiras, criando limites de alavancagem a fim de garantir a 

seguridade do sistema e reduzindo profundamente as chances de crises macroeconômicas. O 

ponto primordial do trabalho é comparar o grau de alavancagem financeira dos bancos e 

incorporadoras, criando a possibilidade de se entender qual setor mais se alavanca 

financeiramente, tendo em vista que o setor incorporador carece destes tipos de regulações. 

 

1.1   Histórico das Incorporações Imobiliárias 

 

      Para Polido e Borges (2016) o Brasil, até o começo do século passado, os edifícios eram 

erguidos sem que houvesse uma propriedade singular de suas unidades autônomas, associada a 

um condomínio das áreas comuns, como estamos acostumados na atualidade. Via de regra, 

alguém com dinheiro suficiente construía um edifício e locava as suas unidades autônomas, 

sendo ele o único proprietário de tudo. Em momento oportuno, esta atividade passou a ser 

desenvolvida por várias empresas. 

      Ainda para Polido e Borges (2016) com o passar da Primeira Guerra Mundial, começaram a 

se fazer sentir em todo o mundo os problemas habitacionais. A solução encontrada foi a 

vinculação da divisão dos edifícios e unidades dotadas de autonomia ao condomínio das partes 

dos mesmos que fossem de uso comum. Desse modo, ficou rompida a tradição romana quanto à 

inexistência de condomínio por planos horizontais. Em nosso país foi exatamente isso que 

ocorreu, a antiga legislação não era mais suficiente para resolver o problema habitacional. Além 

disso, a crescente valorização dos terrenos tornou extremamente difícil o custeio das obras. 

      Os principais doutrinadores apontam como causas desse fenômeno: o aumento demográfico, 

a valorização dos imóveis urbanos, o aumento da especulação imobiliária e a inflação. Com o 

desenvolvimento da indústria da construção civil e o surgimento de um mercado para a aquisição 

de apartamentos residenciais, nasceu então o negócio jurídico da “incorporação imobiliária”. Na 
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realidade, em primeiro lugar surgiu a figura do “incorporador” e, depois, a partir de sua 

caracterização subjetiva, ocorreu a projeção objetiva da incorporação. (GHEZZI, 2007, p.58). 

      Um dos maiores civilistas brasileiros e o que mais influenciou a incorporação imobiliária no 

seu surgimento no Brasil narra como a incorporação imobiliária nasceu em nosso país: 

 
Um indivíduo procurava o proprietário de um terreno bem situado e lhe propunha 

construir um prédio sobre o mesmo. Obtendo, assim, a anuência do proprietário do 

terreno, este indivíduo providenciava o projeto arquitetônico do edifício e oferecia à 

venda as suas unidades autônomas. Os candidatos à aquisição lhe faziam então 

propostas e quando ele contava com o número de pretendentes necessário para custear a 

obra, este indivíduo dava início a ela. Com a venda de todas as unidades autônomas do 

edifício, providenciava-se a transferência do domínio sobre as respectivas frações ideais 

a cada um de seus adquirentes através de uma mesma escritura pública. Por fim, com a 

conclusão da obra, o indivíduo obtinha o “habite-se” das autoridades municipais, 

acertava suas contas com cada adquirente e lhes entregava as chaves das unidades 

autônomas. Este “indivíduo” era o incorporador. (PEREIRA, 2007, p. 9) 

 

      No começo e na maioria dos casos, esta atividade é desenvolvida por empresas construtoras. 

Depois, outros profissionais, como corretores, passaram a explorar esta atividade, até chegar ao 

ponto de comerciantes comuns e investidores se dedicarem a este ramo de atividade. A ausência 

de disposição na legislação, associado ao valor dos lucros da atividade, tornaram o ramo 

interessante para que empresários sem a devida qualificação passassem a atuar no ramo das 

incorporações imobiliárias, gerando prejuízo aos adquirentes de unidades nos empreendimentos 

imobiliários (Polido e Borges, 2016). 

 

 

1.1 Alavancagem Financeira 

 

      Alavancagem financeira é um termo bastante utilizado no cotidiano de instituições que estão 

em contato direto com o mundo econômico, principalmente Instituições Financeiras, as quais 

praticam estas alavancagens não somente como questão de competitividade, mas como um pilar 

de sobrevivência. Alavancagens são primordialmente usadas a fim de aumentar todo e qualquer 

nível de rentabilidade através de endividamento, utilizando em grande parte, capital de terceiros. 

      Para Gitman (2008) tal endividamento só é viável se o custo de empréstimo for menor que o 

retorno que se espera obter com a aplicação de recursos desse empréstimo. Portanto, o capital 

adquirido deve produzir efeitos positivos sobre o patrimônio líquido da organização, ou seja, o 
retorno sobre o patrimônio líquido deve ser superior ao retorno sobre o ativo anterior ao 

empréstimo.  

      Não adianta se a empresa captar recursos em longuíssimo prazo e, após a captação, descobrir 

que o retorno sobre o seu patrimônio líquido recuou à posição anterior ao investimento de capital 

externo. 

      O Grau de Alavancagem Financeira (GAF) busca os efeitos das variações que ocorreram no 

Lucro Antes dos Juros e do Imposto de Renda. Somente existirá alavancagem financeira se, 

dentro da estrutura de capital da empresa, existir a presença de capital de terceiros, o qual exige 

uma remuneração que pode ser chamada de juros. Para encontrar o GAF, é preciso analisar a 

variação percentual do LAJIR (Lucro antes dos juros e imposto de renda) e do LAIR (Lucro 

antes do imposto de renda). Para calcular o LAIR temos: 

 

LAIR = LAJIR – JUROS                                                                                                          (1) 

 

https://www.treasy.com.br/blog/custo-de-capital-capital-proprio-x-capital-de-terceiros
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      Gitman (2008) diz que esse grau de alavancagem financeira somente existe devido à 

presença da remuneração do capital de terceiros na estrutura de capital da empresa, ou seja, um 

capital que dá origem ao pagamento de juros.  

      Outro índice utilizado e que mede o quanto uma empresa está ganhando ou perdendo por 

conta da utilização do capital de terceiros é medido pela relação entre Retorno sobre Patrimônio 

Líquido e Retorno sobre Ativo Total, sendo: 

 

GAF = RsPL / RsAT                                                                                                                (2) 
 

RsPL = Retorno sobre Patrimônio Liquido 

RsAT = Retorno sobre Ativo Total 

 

Onde: 
GAF = 1 alavancagem financeira é nula 

 

GAF > 1 alavancagem financeira favorável 

 

GAF < 1 alavancagem financeira desfavorável 

 
Se GAF = 1,0, não há despesas financeiras, ou seja, não há capital de terceiros na estrutura de 

capital, fazendo o risco financeiro diminuir. 

 

Se GAF > 1,0 a alavancagem financeira será considerada favorável, pois o retorno sobre o Ativo 

Total, será razoavelmente maior que a remuneração paga ao capital de terceiros. 

 

Se GAF < 1,0 a alavancagem financeira será considerada desfavorável, pois os recursos de 

terceiros estão prejudicando a empresa. Diz-se então que o capital de terceiros está exercendo 

alavancagem negativa. 

 
Portanto, se conclui que qualquer ação no aumento da estrutura de capital reduzindo a 

participação de capital próprio e aumentando a participação de capital de terceiros, deve resultar 

em possíveis aumentos nos níveis de rentabilidade da instituição e no grau de alavancagem 

financeira. 

 

1.1    O acordo de Basileia III no Brasil 

 

      Os acordos de Basileia são um conjunto de acordos bancários entre os principais bancos 

centrais do mundo, sua criação tem intuito de prevenir riscos sistêmicos por parte do sistema 

financeiro, sendo necessário a criação de exigências mínimas de reserva de capital, aumentando 

assim, a segurança e a solidez no sistema bancário. A coordenação destes acordos, é feito no 

Banco de Compensações Internacional (BIS), localizado na cidade de Basileia, Suíça, sendo o 

intermediador principal dos bancos centrais das principais economias do globo. 

Cada um dos acordos, foi criado para aperfeiçoamento do anterior, sempre consertando 

deficiências já existentes. O primeiro acordo, firmou-se em 1988, em Basileia, e as atenções 

eram voltadas para o capital regulatório, o índice mínimo de capital para cobertura dos riscos de 

crédito e dos fatores de ponderação de risco dos ativos. O maior erro deste primeiro acordo, foi 

não levar em consideração os tipos de ativos que o banco possuía, ativo com riscos variados, 

eram tratados igualmente. 
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       Basileia II é publicada no ano de 2004, a fim de corrigir falhas deixadas por Basileia I, a 

onde pretendia, criar padrões internacionais para controlar os recursos de proteção bancário, 

protegendo assim, contra possíveis riscos financeiros e garantindo a liquidez necessária. Os três 

pilares de Basileia II, são voltadas para capital mínimo, solidez no processo de supervisão e 

disciplina de mercado, o primeiro trata-se de riscos de credito e operacionais, o segundo volta-se 

nas melhores ferramentas de supervisionamento, enquanto que o ultimo, é voltado para a maior 

transparência institucional. 

      Após a grande crise de 2008, parte das principais economias, enfraqueceram-se, 

evidenciando graves deficiências no sistema financeiro, o terceiro acordo, foi publicado em 

2010, obtendo como objetivo, o fortalecimento dos requisitos de capital, aumentando a liquidez e 

diminuindo a alavancagem bancaria. Por este fato, Basileia III, introduz um índice mínimo de 

alavancagem, fazendo com que os bancos, mantenham índices mínimos de 3% sobre o capital 

total. 

      Portanto, Basileia III é um conjunto de alterações feitas pelo Comitê de Basileia que foram 

inseridas para um aperfeiçoamento de Basileia II. As principais mudanças introduzidas por esse 

acordo foram as seguintes:  

 

• Aumento das exigências de capital dos bancos; 

• Introdução de padrões de liquidez 

• Alavancagem maxima global. 

      Basileia III não se solidifica como um novo acordo, e sim um conjunto de propostas de 

emenda ao acordo de Basileia II, modificando as medidas que foram julgadas insuficientes, tanto 

para controlar a instabilidade dos mercados financeiros, quanto para evitar a ocorrência de 

colapsos mais agressivos.     

      A implantação no Brasil pode intensificar a busca por maior eficiência e lucratividade da 

macroeconomia nacional. Em função da profunda crise no sistema financeiro mundial de 2008, o 

Comitê de Basileia modificou as exigências de capital para as instituições financeiras, as quais 

passaram a ser conhecidas como Basileia III. 

      A figura 1 apresenta a fórmula do Índice de Alavancagem, onde Capital Tier 1 = Capital 

Nível 1, representado basicamente pelo pelo patrimônio líquido ajustado. 

 

Figura 1 - Índice de Alavancagem 

                                                               (3) 
Fonte: Banco Central do Brasil (2013) 

 

 

      Fazendo uma análise da estrutura de capital e do nível de retorno, pode identificar algumas 

vulnerabilidades, o novo acordo é destinado a garantir que os bancos de um modo geral tenham 

capital suficiente para seu sustento em dias de grande dificuldade, sem a necessidade de auxílio 

adicional dos governos. O cronograma de implementação, assim como os ajustes necessários 
para adaptação nacional ao novo acordo Basileia III foram divulgados no comunicado 20.615 do 

Banco Central do Brasil.  
As principais definições deste normativo preveem uma nova definição de capital e um Índice de 

Alavancagem, a qual este por sua vez tem papel principal na pesquisa, conforme abaixo mostra: 
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a) Índice de Alavancagem: Basileia III recomenda que seja implementado o Índice de 

Alavancagem como medida complementar de capital, apurado pela divisão do Capital 

Nível I pelo valor da exposição total. A partir de 01.01.2018, está prevista a exigência 

de valor mínimo para o Índice de Alavancagem, inicialmente previsto em 3,0%. 

 

      Dentre as causas relacionadas diretamente à questão da regulação financeira, encontra-se a 

objeção em relação a alavancagem dos agentes em patamares contraproducentes. 

      Resumindo, o requisito do mínimo para o índice de alavancagem, como previsto no acordo 

de Basileia III, é um instrumento regulatório simples e independente do risco, destinado a atuar 

como um complemento de segurança, portanto, o índice de alavancagem tem como objetivo: 

 

• Limitar o acúmulo de alavancagem no setor bancário evitando um rápido processo de 

desalavancagem a qual observou-se durante a grande crise financeira de 2008. Este ponto 

é de uma grande importância porque uma desalavancagem rápida prejudica o sistema 

financeiro e a economia como um todo. 

 

      Portanto, atualmente, a regulamentação brasileira é uma das mais conservadoras seguindo os 

padrões internacionais. Colocando, portanto, os bancos nacionais em uma posição mais 

confortável em relação a seus concorrentes. 

 

 

1.2 Grau de Alavancagem das Incorporadoras 

 

      Segundo Brigham e Houston (1999), uma empresa que se financia em partes, por dívidas, é 

uma empresa que trabalha em um determinado grau alavancado financeiramente. Sendo assim, 

alavancagem financeira trata-se da existência de dívidas de longo prazo na estrutura de capital da 

empresa. Se a empresa capta dinheiro contraindo dividas, mas possui uma capacidade de gerar 

lucros superiores às taxas emprestadas, o valor excedente pode ser considerado como resultado 

da alavancagem financeira 

      Dependendo da estrutura de capital da empresa, ela pode se tornar mais ou menos alavancada 

financeiramente. A alavancagem financeira é a capacidade que a empresa tem de empregar e 

utilizar os encargos financeiros para maximizar os efeitos de variação nos lucros antes dos juros. 

Em outras palavras pode-se dizer que alavancagem financeira é a capacidade das empresas em 

trabalhar com recursos de terceiros fazendo com que uma variação do lucro operacional reduza a 

variação sobre o lucro líquido da empresa (Assaf Neto, 2009). 

      A alavancagem financeira resulta da participação de recursos de terceiros na estrutura de 

capital da empresa. Quanto maior for o grau de alavancagem financeira – GAF, mais elevada se 

apresenta a capacidade da empresa em aumentar o Lucro Líquido (Assaf Neto, 2009).  

      Ferreira Filho et al (2011) salientam que quanto maior for o grau de alavancagem financeira 

de uma determinada empresa, maior também será seu endividamento e maior será o risco 

financeiro da mesma, dessa forma para a empresa obter maiores ganhos ela terá que correr 

maiores riscos. 

      Quanto maior a utilização de recursos de terceiros maior a capacidade de alavancagem do 

patrimônio líquido e mais elevado também se apresenta o risco financeiro. (Assaf Neto, 2009, p. 

292).  

      Ferreira Filho et al (2011) consideram que para algumas empresas pode ser vantajoso o uso 

da alavancagem financeira, pois há possibilidade de deduzir os encargos financeiros 

provenientes de recursos de terceiros na base de cálculo do IR. Desta forma pode-se captar 
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recursos a um custo menor. Em contraponto, a utilização de recursos de terceiros pode aumentar 

o percentual de custos fixos, com isso pode haver também uma elevação do nível de 

endividamento da empresa, e em consequência, gerar maior risco financeiro, o qual, por sua vez, 

se não for bem administrado pode gerar um risco de falência. 

      Segundo Assaf Neto (2009), o Grau de alavancagem financeira das Incorporadoras - GAF 

pode ser calculado por meio da seguinte expressão: 

 

Figura 2 – Grau de Alavancagem Financeira 

                                                                                                              (4)            
Onde: 

 
ROE = rentabilidade sobre patrimônio 

ROA = retorno sobre ativo 

 

 

      As variáveis a serem analisadas na pesquisa são para cálculo de Grau de alavancagem 

financeira. Para o cálculo do GAF foi necessário primeiramente calcular o Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido – ROE e Retorno sobre o ativo – ROA, utilizando as fórmulas sugeridas por 

Assaf Neto (2009) conforme apresenta-se a seguir. 

 

Figura 3 – Retorno sobre Patrimônio Líquido     

                                                                                                  (5) 

 

Figura 4 – Retorno Sobre Ativo 

                                                                                                         (6) 

 
Onde:  

Nopat = Lucro operacional líquido do imposto de renda 

 
 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

      A Pesquisa foi direcionada para efeitos comparativos entre bancos e incorporadoras, 

colocando como intermediador principal o Acordo de Basileia III, adentrando-se para os efeitos 

regulativos em relação as Incorporadoras, estas por sua vez, sem efeitos regulamentares de 

execução nas operações de alavancagem financeira.  

      O desenvolvimento será baseado em dados obtidos pelo BACEN, e pelas principais fontes de 

informação econômica, ligadas a agências reguladoras e a bancos de credito nacional. A 

finalidade deste estudo é analisar a capacidade de alavancagem entre ambos os setores, e se 

existe a possibilidade de regulação no setor incorporador, tendo em vista a existência deste no 

setor bancário. Os dados coletados pelo lado das Incorporadoras serão do ano de 2010 a 2014, 
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localizadas em sites das principais instituições financeiras do país. A amostra de coleta da parte 

das Incorporadoras, será composta pelas seguintes empresas:  

 

 

                                      Figura 1 – LARES Empresas que representam a amostra da pesquisa 

 

         Fonte: Bm&fBovespa e Autor 

 

 

      Inicialmente o trabalho explanará uma introdução sobre alavancagem financeira, e como esta 

é aplicada no mundo dos bancos. Logo após explicar-se-á a ideia em que Basileia III está ligada 

e quais são seus objetivos regulacionais no mercado financeiro, partindo então para 

contextualização dos bancos e ao índice de alavancagem atualmente empregados, transpassando 

pelo conceito diferencial entre alavancagem das instituições. Ainda no tema de Incorporação, 

maximizando a análise das condições de alavancagem da construção civil, demonstrando a maior 

independência do setor, e medindo o grau de alavancagem (GAF) das Incorporadoras do período 

de 2010 a 2014, comparando este ao grau de alavancagem médio dos bancos brasileiros do 

período de 2012 a 2016. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

      Os resultados obtidos foram captados através de uma extensa pesquisa bibliográfica e 

documental, nas principais fontes de informação econômica e financeira. A partir destes dados 

elaborou-se, portanto, uma análise comparativa. 

 

 

 

                             Figura 2 – LARES Grau de Alavancagem Financeira 
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      Abaixo se destaca a média do GAF das Incorporadoras presentes na pesquisa, do ano de 

2010 a 2014, o ano com o maior grau de alavancagem (GAF) foi o de 2013, causado 

principalmente pela alta alavancagem da Incorporadora TGLT S.A, transformando a média de 

2013 com o maior GAF do período analisado. 

 

3.1 Análise das Condições de Alavancagem da Construção Civil no Brasil 

 

      A pesquisa bibliográfica desenvolvida procura estudar a capacidade de alavancagem para as 

empresas de construção civil, a influência de variáveis externas sobre a decisão de capital e os 

graus de alavancagens efetivamente utilizados, com a finalidade de identificar elementos 

explicativos para o processo de capitalização verificado. 

      A escolha desse setor como foco de pesquisa deve-se, ao objetivo primordial do artigo, que 

tem a finalidade de comparar o grau de alavancagem financeiro por partes das Incorporadoras e 

pelo setor Bancário.  
      Não somente importa a última finalidade citada, mas também a identificação de enfoque 

através do acesso ao mercado de ações como forma de alavancagem recursal, e particularidades 

setoriais que influenciam a decisão de financiamento. Dentre essas particularidades, podem ser 

destacadas:  

 

• Empresas com longo ciclo de produção e, portanto, com necessidade de 

financiamento de capital de giro de longo prazo para sua operação 
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• Empresas produtoras de bens de elevado valor e que necessitam financiar seus 

clientes também no longo prazo, demandando, em consequência, fontes adequadas 

• A estrutura com baixa participação de ativos tangíveis, e que teriam, portanto, baixa 

propensão ao endividamento 

 

      Segundo Tavares (2008), estudos anteriores demonstram, uma relação positiva entre os 

investimentos tangíveis e o endividamento, isto é, empresas com menor estrutura de ativos 

tangíveis tenderiam a utilizar menos endividamento, devido a elevada variabilidade de margens 

de rentabilidade.  

      Cada obra difere das demais, pois os custos de produção que abrangem os materiais e mão de 

obra variam de acordo com a região. A quantidade e grau de especialização da mão de obra 

também variam ao longo do processo produtivo e o processo de produção envolve muitas etapas 

diferenciadas que devem obedecer a determinada sequência, dificuldades em determinadas 

etapas podem comprometer as etapas seguintes.  

      Assaf Neto (2007, p.338), descrevendo a estrutura básica dos demonstrativos financeiros das 

empresas do setor de construção civil juntamente com suas particularidades de análise, destaca 

que além do ciclo operacional maior, a relação entre um cliente e uma  

construtora que lhe vendeu um imóvel residencial, por exemplo, pode ser mais longa ainda, pois 

a empresa costuma oferecer uma garantia de, no mínimo cinco anos, por conta destas 

características, estas empresas estão expostas a vários riscos conjunturais. 

      A elevação de taxas de juros, por exemplo, influencia tanto as empresas como seus clientes 

compradores finais que dependem de financiamento compatível com o longo prazo de maturação 

da obra. As empresas também sofrem reflexos do desaquecimento da economia em geral, das 

taxas de desemprego, das taxas de inflação que influenciam, ainda, os custos de produção, da 

política de distribuição de renda, e da política de crédito que implica disponibilidade de linhas de 

financiamento.  

      Outros fatores de risco poderiam ser apontados, como a volatilidade do preço dos materiais e 

equipamentos de construção, a queda dos preços de venda dos empreendimentos, podendo ficar 

abaixo do esperado e comprometendo a margem de lucro, a elevação dos preços dos terrenos, o 

descasamento de prazos e de taxas de juros entre os recursos captados e os financiamentos a 

clientes, fora a inadimplência de clientes.  

      Para Tavares (2008), a formação de parcerias, que se constitui na recente tendência de 

associação de empresas incorporadoras para o desenvolvimento de determinados projetos, 

também pode representar um fator de risco, se o sócio vier a apresentar problemas financeiros ou 

vierem a ocorrer divergências de interesses econômicos e comerciais.  

      Assaf Neto (2007, p. 343) ainda destaca: "As particularidades do processo produtivo do 

setor, que obrigam a adoção de eficientes controles internos, e comprovam a importância da 

capacidade técnico-administrativa para o desempenho das empresas do setor". 

      O processo produtivo contido na atividade de construção civil é altamente complexo, 

envolvendo variáveis como: qualidade do material utilizado, qualificação da mão-de-obra 

utilizada, tempo e relacionamento entre fases da construção, variáveis climáticas, solo e subsolo. 

Além disso, a complexidade do negócio de construção requer uma estrutura administrativa, que 

vai da área técnica que elabora o projeto, até o setor jurídico que trata das relações existentes 

entre os clientes e a empresa.  

      Esses fatores, combinados, geram a demanda por indicadores internos altamente sofisticados 

para que sejam evitados os desperdícios comuns no processo de construção e para que se possa 

planejar, organizar, decidir e controlar as atividades de uma empresa de construção civil. 
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      Tavares (2008) lembra que as construtoras necessitam de formas específicas de 

financiamento para as várias etapas do processo: desde a aquisição de terrenos e dos insumos de 

produção, como para capital de giro e financiamento de vendas ao comprador final. 

      Além das fontes próprias e da captação através da emissão de novas ações, as incorporadoras 

imobiliárias contam com diversas formas de financiamento, seja através de debêntures, notas 

promissórias, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios (FIDC), Fundos de Investimentos Imobiliários, como também, com linhas 

específicas de financiamento dentro do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e das carteiras hipotecárias das instituições 

financeiras.  

      O potencial de crescimento do setor, como um todo, certamente é grande para os próximos 

anos, em decorrência não só do déficit já existente, como a necessidade de acompanhar o ritmo 

de crescimento da população e o declínio da relação habitante por moradia. Entretanto, a 

existência do déficit habitacional nas grandes cidades explica apenas parcialmente o crescimento 
desse mercado já que os lançamentos são voltados à classe média e alta nos centros urbanos.          

      Vários fatores vêm impulsionando os investimentos do setor de construção civil imobiliário 

nos últimos anos, dentre os principais fatores conjunturais podem ser destacados: 

 

• Inflação baixa e sob controle 

• A entrada de investidores estrangeiros através da bolsa de valores 

• A redução da taxa básica de juros 

 

      A queda de juros beneficia duplamente o setor, tanto pela equiparação de investimentos em 

ativos reais com os ativos financeiros, como pelo incentivo ao mercado de títulos lastreados em 

bens imóveis e ao mercado de ações, onde muitas empresas do setor têm buscado recursos. Além 

disso, algumas medidas de apoio ao setor foram aprovadas pelo governo. Essas novas regras para 

o setor possibilitaram a criação de um novo marco regulatório e de uma maior segurança 

jurídica.  

      Apesar do cenário macroeconômico mais favorável e da legislação que levou os bancos a 

direcionar maior parcela dos recursos da poupança para o crédito imobiliário, o processo de 

capitalização das empresas do setor está retornando a patamares cada vez mais producentes  

 

 

3.2   Média da Alavancagem Bancaria X GAF das Incorporadoras 

 

      Para Kakinami (2007), “Antes de discutir o tema alavancagem, é importante destacar que a 

contabilidade dos bancos comerciais difere da contabilidade tradicional, das empresas  

Incorporadoras”. Alguns exemplos de contas do passivo presentes em algumas empresas 

incorporadoras não aparecem na contabilidade dos bancos, como fornecedores, empréstimos 

captados de bancos e debêntures.  

      De acordo com Assaf Neto (2002, p. 252): o banco comercial/múltiplo é tratado como uma 

entidade econômica com finalidades lucrativas, tendo como produto a moeda adquirida por meio 

de operações de captações financeiras.  

      Dessa forma, sendo a moeda o produto, as atividades dos bancos diferem das atividades das 

incorporadoras. Por este motivo, os bancos possuem uma estrutura de balanço diferenciada, 

principalmente, em razão de sua atividade de captar recursos de agentes superavitários e fornecer 

a agentes deficitários, agindo como intermediários financeiros.  
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       Copeland et al (1996, p. 499) afirmam que a principal fonte de recursos dos bancos 

comerciais são os depósitos dos consumidores e não a captação no mercado de capitais. Isto 

também diferencia as atividades das empresas financeiras em relação as da construção civil.   

       Dessa forma, é natural que os bancos prefiram ter baixa participação de recursos próprios, 

uma vez que podem adquirir muitos recursos de terceiros, os quais, por sua vez, têm  

      a capacidade de se multiplicar, pois que a capacidade que o banco tem de multiplicar 

recursos surge através da prerrogativa exclusiva dos bancos de criar moeda.  

       Purificação (1995, p. 30) afirma que a principal característica de um banco, como hoje se 

conhece, consiste na sua capacidade de criar moeda, a partir das suas operações de crédito. 

       Para Minsk o principal objetivo da regulação financeira tendo como referencial teórico a 

Hipótese da Instabilidade Financeira é evitar que a economia chegue a um ponto extremo de 

fragilidade, dificultando a identificação das posturas assumidas pelos agentes, restando ao 

regulador controlar a alavancagem dos agentes de modo a coibir as posturas do referido tipo. 

       De acordo com estudo elaborado pela Accenture para a Febraban, o grau de alavancagem do 

setor financeiro, definido como a razão entre os ativos totais e o patrimônio líquido, variou de 

12,5 a 13,1 entre 2012 e 2016. Esses valores são ligeiramente maiores do que em outros países 

emergentes e muito menores do que nas economias desenvolvidas. De acordo com o Credit 

Suisse, o grau de alavancagem do Brasil é registrado como economicamente moderado. 

       Ao fim, na atividade de intermediação financeira, o grau de alavancagem é substancialmente 

maior do que o observado nos demais setores econômicos. À medida que as Incorporadoras, por 

exemplo, operam com alavancagem média (GAF) de 2,4 anuais, bancos podem acumular passivo 

doze vezes maior do que seu capital próprio. 

       O nível de alavancagem do sistema bancário variava de 8,8 nos Estados Unidos a 21,1 na 

Alemanha em 2016. Assim, o estudo sugere que a alavancagem do sistema financeiro nacional 

permaneça em padrões moderados, com baixo risco de ocorrerem perdas muito significativas. 

 

Figura 35 – LARES Evolução da Média de Alavancagem dos Bancos (Ativo Total/Patrimônio Líquido) 

 
               Fonte: Febraban e Accenture (2017) 

 

 

       Abaixo se destaca a média do GAF das Incorporadoras presentes na pesquisa, do ano de 

2010 a 2014, o ano com o maior grau de alavancagem (GAF) foi o de 2013, causado 

principalmente pela alta alavancagem da Incorporadora TGLT S.A, transformando a média de 

2013 com o maior GAF do período analisado. 
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                                Figura 4 – LARES GAF das Incorporadoras do período de 2010 a 2014 

 
   Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

       Com grau de alavancagem financeiro médio de 2,42, a atuação das empresas do setor de 

construção civil pode ser limitada pela capacidade de financiamento ou pela disponibilidade de 

recursos de longo prazo. Pelo longo ciclo operacional, as companhias têm necessidade de capital 

de giro de longo prazo tanto para o financiamento da operação, com longos períodos, como para 

financiamento dos clientes. 
 

 

                             Figura 5 – LARES Gráfico Demonstrativo Comparativo entre Bancos e Incorporadoras 

 

 
  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

4.1   Análise Bancária 

 
     A forma como os bancos executam suas atividades, é muito parecida com a de outras 

empresas, eles adquirem recursos de terceiros e executam suas funções básicas, transformando 

estas em produtos e serviços. A principal diferença das instituições bancárias para com as outras 

empresas é a possibilidade de se fazer captação e empréstimos, tendo a moeda como o alvo 

principal.  

     Por este motivo, sendo a moeda o objeto principal dos bancos, as atividades diferem das 

Incorporadoras, enquanto o objeto principal dos bancos é a moeda, o objeto da segunda são 
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atividades voltadas para os empreendimentos imobiliários. Os bancos possuem uma 

característica idônea e natural de expansão de credito que possibilita uma capacidade de alavanca 

superior as das Incorporadoras. Para o Credit Suisse, o grau de alavancagem médio dos bancos 

no Brasil é registrado como economicamente moderado, sendo proporcional a expansão de 

credito da economia. 

     Importa dizer que o investimento por habitante no setor imobiliário ainda é muito baixo 

quando comparado a outros países e regiões pelo mundo afora. No Brasil, não se trata de propor 

um modelo que busque a perfeição, mas buscar uma estrutura de capital que proporcione 

dinamismo aos setores que necessitem utilizar recursos de terceiros, como forma de alavanca de 

capital, a fim de estimular os mercados financeiros e com isso obter disponibilidade de crédito 

como motor de desenvolvimento. 

4.2   Incorporadoras 

 
     As Incorporadoras possuem particularidades setoriais que influenciam a decisão de 

financiamento, e dentre essas particularidades, podem ser destacadas como sendo empresas que 

possuem extensos ciclos de produção, são produtoras de bens de alto valor, possuem necessidade 

de financiamento a longo prazo para suas operações e necessitam financiar seus clientes também 

a longo prazo. 

     Pode-se destacar também um maior ciclo operacional, uma grande dependência de taxas de 

juros que influenciam na alavanca financeira direta com as instituições bancárias, uma exposição 

em relação a economia em geral, taxas de inflação da política de distribuição de renda, e 

principalmente na política de distribuição de crédito, que implica diretamente na disponibilidade 

de linhas de financiamento para a Incorporadora.  

     Outros fatores de riscos também estão relacionados, como a volatilidade dos preços de 

materiais do setor, a queda dos preços de venda dos empreendimentos, a elevação dos preços dos 

terrenos, o descasamento de prazos e de taxas de juros entre os recursos captados e os 

financiamentos a clientes, fora a inadimplência destes.  

4.3   Grau de Alavancagem Financeira das Instituições 

 
     No presente artigo, o grau de alavancagem financeira do setor bancário, obtendo como a 

média nacional, a qual é definida pela razão entre os ativos totais e o patrimônio líquido, teve 

variação entre 12,5 a 13,1 no período de 2012 a 2016. Enquanto que no período de 2010 a 2014 

o GAF médio das Incorporadoras foi de 2,43. O GAF médio das incorporadoras no ano de 2013,  

atingiu cerca de 4,63, sendo o maior do período analisado. Portanto, o gráfico demonstrativo 

presente a seguir, demonstra a tamanha superioridade do grau de alavancagem financeiro (GAF) 

dos bancos nacionais em relação às incorporadoras. Esta característica de superioridade inter-

relaciona-se com a capacidade inata que os bancos têm de serem intermediadores financeiros, 

tendo contato direto com grandes estruturas de capital, e possuindo maior facilidade de 

manipulação sob recursos de terceiros, propiciando graus de alavancagem superiores.  

      Enquanto que as incorporadoras, trabalham diretamente com o mercado da construção civil, 

sendo este dependente da mobilidade equacionada as expectativas de disponibilidade de crédito, 

e, portanto, tornando-se reféns das instituições bancárias para se atingir grandes picos de capital.   

      No período de 2007 a 2010, 80% da alavancagem era realizada no mercado financeiro, 

captando grandes quantidades de capital de terceiros, enquanto que de 2010 em diante, devido à 

enorme dispersão de investidores no mercado incorporador, o setor viu-se obrigado a migrar sua 

capitalização do mercado acionário para o mercado bancário, obtendo no período de 2014 ao 

período atual níveis de alavancagem intermediadas por recursos bancários. 
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                                 Figura 6 6- LARES Gráfico Demonstrativo Comparativo da média do GAF 

 
  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
      Portanto, enquanto os bancos brasileiros possuem média de alavancagem centralizada do 

período de 2012 a 2016 em 12,6, as Incorporadoras têm o GAF do período de 2010 a 2014 na 

casa dos 2,43 em média de exposição do capital. 

 

4.4    Setor Incorporador e as Regulações 

 

      Segundo Polido e Borges (2016), quando feito uma analogia, pode-se comparar a atividade 

de uma incorporadora com àquela desenvolvida por uma instituição financeira, estas instituições, 

sofrem mecanismos de controle, vinculadas a uma legislação extremamente rigorosa, tendo que 

apresentar diversos documentos, tendo fiscalização, regulação e recomendação por Basileia III e 

respectivamente, por parte do Banco Central. 

      Pelo mesmo sentido que se determina a necessidade da funcionalidade de um Banco Central, 

como regulador de uma macroeconomia, faz jus a exigência da criação de uma Agência 

Reguladora Nacional das Incorporadoras Imobiliárias, o motivo é simples, qual seja, a proteção 

das pessoas que entregam suas economias, seja como depósito em instituições financeiras, seja 

como ações em sociedades anônimas ou, como no objeto desse artigo, adquirindo uma unidade 

autônoma em um empreendimento. 

      Para Polido e Borges (2016), de forma surpreendente, não existe uma autarquia federal ou 

agência reguladora para fiscalizar e regulamentar a atividade de incorporação, não se pode 

aceitar que uma incorporadora faça lançamento de imóveis na planta, oferta pública de venda, 

anúncios, estabelecimentos abertos ao público, corretores, vendendo um bem que não existe 

ainda, o qual ainda vai ser construído com as economias e esforços de milhares de brasileiros, os 

quais sonham com a casa própria pronta, sem uma regulação e fiscalização eficientes. É urgente 

a criação de uma autarquia federal ou agência reguladora, a qual efetivamente elimine as 

imperfeições da legislação e do mercado, as quais possam deixar o comprador em prejuízo e ao 

mesmo tempo garantir a seguridade e higidez operacional das próprias instituições 

incorporativas, de forma a anexar de forma resiliente suas estruturas de capital, garantido 

praticas seguras de alavancagem e trazendo sustentabilidade ao sistema como um todo.  

      Com efeito, existindo este controle o adquirente de unidades autônomas não estará 

vulnerável e isso vai estimular a compra de novos empreendimentos, aquecendo o mercado 

imobiliário. Além disso, a certeza da organização e saúde financeira das incorporadoras, gerada 

pela fiscalização, possibilitará o financiamento das obras com uma taxa de juros muito mais 

baixa. 
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      É verdade que a regulação, por vezes, pode influenciar ou reduzir as liberdades econômicas 

do agente econômico. Nesse contexto, pode-se constatar que a atividade de incorporação 

imobiliária é uma atividade econômica relevante, logo necessita de uma organização forte a 

resguardar o bom funcionamento do mercado. 

 

 
5. CONCLUSÃO 

 
      A partir deste artigo, pode-se concluir que o grau de alavancagem financeira (GAF), 

praticado nas instituições bancarias, são quase 5 vezes superiores as praticadas pelas 

Incorporadoras brasileiras, esse quadro é empregado devido a peculiaridades do setor, 

principalmente por suas características inatas de intermediação da moeda, fazendo com que 

estas, mantenham em sua estrutura monetária, grande capacidade de manuseio com capital de 

terceiros e consequentemente, tornando-se instituições naturalmente mais capitalizadas e com 

uma capacidade homogênea de alavanca dos recursos representados. 

      Por outro lado, as Incorporadoras brasileiras, encontram-se em um estado não suficiente, 

devido a grande dependência da parte bancaria. Não é porque as Incorporadoras existem que os 

Bancos coexistem, e sim o inverso, é porque os Bancos existem que as Incorporadoras 

coexistem, transformando o segundo setor em uma espécie de ramificação do primeiro, fazendo 

destoar, portanto, sua capacidade de alavanca em sua estrutura de capital. Até o ano de 2010, o 

setor Incorporador, executava de forma primorosa grandes aportes de capital de terceiros, via 

mercado acionário, desmistificando até então a necessidade de capitalização através de bancos e 

similares, o qual atualmente é a principal via de credito praticado por estas instituições 

imobiliárias. Devido ao extenso ciclo operacional, e ao longo tempo de maturação dos projetos, 

parte dos grandes investidores, retiraram seus investimentos, gerando uma descapitalização por 

parte do setor acionário, diminuindo assim, os índices de alavancagem praticados, forçando as 

Incorporadoras, a buscarem novamente o uso dos recursos bancários para financiamento de seus 

projetos, provando desta maneira, que o grau de alavancagem superior praticado pelos Bancos, 

só concretiza com veemência, a grande dependência do setor Incorporador, ao mercado de 

credito bancário. 

      O presente artigo chega a seu fim cumprindo seus objetivos propostos, a onde  conceituou-se 

o estudo sobre a necessidade de uma regulação de classe nacional para o setor das 

Incorporadoras, tendo em vista a exemplificação que o Acordo de Basileia III tem em relação a 

regulação do setor bancário, maximizando de forma consciente a segurança macroeconômica, 

juntamente com a execução de uma análise comparativa dos graus de alavancagem financeira 

praticados entre Bancos e Incorporadoras.  

      Distinguiu-se as principais diferenças que impactam na capacidade de aumentar as alavancas 

financeiras, através dos dados captados, as quais são todos públicos, oficiais e expostos para 

diversos tipos de estudos voltados a economia, de forma que todos os resultados obtidos 

correspondem à realidade do país e do setor. A análise comparativa fora desenvolvida com sólida 

base bibliográfica e respaldada por opiniões amplamente divulgadas no mercado, de forma que 

são válidas e representativas.  

      Devido ao surgimento recente de dados do setor incorporador e da ausência de informações 

mais precisas, algumas análises poderiam ser complementadas e apresentadas com maior 

acurácia em face de um ambiente de pesquisa mais amplo. 
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