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RESUMO  

Após a deterioração do ambiente econômico e a extinção do BNH o mercado de empreendimentos 

imobiliários habitacionais sofreu com a falta de direcionamento de recursos para o setor. Este cenário 

somente se alterou a partir de 2002 com a melhora do ambiente econômico nacional de forma geral e as 

mudanças implementadas no SFH. Desde então, os recursos regressaram ao mercado habitacional, o que 

impactou positivamente a produção de novas unidades. Em 2006 foram realizadas as primeiras aberturas 

de capital dos empreendedores habitacionais, o que trouxe ainda mais recursos ao setor e elevou o nível 

de produção habitacional privada a outro patamar. Este artigo apresenta o histórico da produção 

habitacional privada na cidade de São Paulo de 1998 até 2008 frente à formação de domicílios e a oferta 

de recursos analisando sua dinâmica no período. 
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The residential real estate market in the city of São Paulo 

ABSTRACT 

The Brazilian residential real estate market suffered after the end of the BNH (state owned bank 

responsible for the Brazilian housing market development) with the lack of funds to the sector. This 

scenario changed after 2002 with the national economic environment strengthens and the changes over 

the SFH (Housing Finance System). After that, the availability of funds returned to the housing market, 

which positively impacted the housing production. In 2006 the first real estate developers went public 

attracting more funds to the sector and raising the housing production to a new level. This paper presents 

the residential real estate market history in the city of São Paulo from 1998 to 2008 analyzing its behavior 

according to the household increase and the source of funds available in the period. 

 

Key-words: residential real estate production, household increase, real estate finance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A análise da produção habitacional deve considerar as características dos imóveis que se diferem 

de outros bens comuns na economia. A compra de um imóvel por um chefe de família exige a 

formação de uma poupança que, no Brasil, representa mais de uma década de economia por uma 

família típica. Uma alternativa a formação da poupança, considerando que o comprador tem 

capacidade de comprometimento de parte de sua renda mensal, é a contratação de financiamento 

imobiliário, que, por outro lado, é limitado pela disponibilidade de crédito no mercado. Dessa 

forma, é estabelecida uma importante relação entre o nível de Renda
1
 da população e a 

disponibilidade de Financiamento Habitacional
2
 para os compradores no mercado da produção 

habitacional. Deve-se levar em consideração que a Ofertas de Recursos
3
 para o setor é regulada 

em função das oportunidades de remuneração que os Agentes Financeiros
4

 possuem a 

disposição. Em um cenário de redução da taxa básica de juros, os Agentes Financeiros tendem a 

direcionar seus recursos para o setor produtivo da economia, aumentando a oferta de crédito em 

setores como o da habitação. Analisando o público consumidor da habitação, de acordo com 

CARN (1988), temos que a unidade básica de consumo
5
 no mercado residencial é o domicilio, 

sendo esta a variável básica da Demanda Habitacional
6
. A demanda se comportará, portanto, em 

função de características sociais e culturais que influenciam na Formação de Domicílios
7
, 

apresentando uma estreita relação com a distribuição etária da população. Esse trinômio, 

composto pela Formação de Domicílios, nível de Renda e pelo acesso ao Financiamento 

Habitacional tende a ser o componente regulador da Produção Habitacional.  

2. PRODUÇÃO HABITACIONAL 

2.1. Modalidades de produção habitacional 

Dependendo das características do público comprador e do ambiente de negócios, a produção 

pelos empreendedores se tornará mais ou menos atrativa influenciando diferentes modalidades 

produtivas. As modalidades de produção no Brasil, conforme exposto no Estudo Prospectivo da 

Cadeia Produtiva da Construção Civil (2002), podem ser divididas em: (i) Produção Habitacional 

Privada: caracterizada pela atuação de Empreendedores Imobiliários responsáveis pela compra 

                                           
1
 A renda é caracterizada pelos rendimentos formais e informais que definem o poder de compra da 

população. 
2
 O termo Financiamento Habitacional tratado neste texto se refere ao financiamento contraído pelo 

comprador da unidade habitacional para fazer frente ao Preço 
3
 Neste texto o termo Oferta de Recursos se refere à totalidade dos recursos disponíveis para (i) o 

Financiamento Habitacional, que é direcionado aos compradores das unidades habitacionais e (ii) ao 

Financiamento a Produção que por sua vez tem a finalidade de complementar a equação de fundo dos 

empreendedores responsáveis pela Produção Habitacional 
4
 São considerados neste texto Agentes Financeiros os bancos comerciais de varejo ou atacado, os 

investidores institucionais nacionais ou estrangeiros e os fundos de pensão. 
5
 Apesar de o termo consumo ser associado geralmente a bens não duráveis, neste trabalho ele será 

utilizado para tratar a aquisição de unidades habitacionais pelos chefes de família. 
6
 A demanda habitacional neste texto é tratada como a quantidade de chefes de domicílios capazes de 

locar ou adquirir uma unidade habitacional a fim de constituir um domicílio. 
7
 Neste texto é utilizado o conceito de domicílio particular definido por IBGE (2003) como sendo o local 

estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma, duas ou, no máximo 

cinco famílias ou até cinco pessoas sem laços de parentesco e/ou dependência doméstica e que foi 

constituído com a finalidade exclusiva de servir como moradia. 
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do terreno, desenvolvimento do produto, construção e venda ao consumidor final que pode ser 

desde a família de baixa até alta renda; (ii) Produção Própria: produção individualizada realizada 

por meio da contratação de pequenos construtores, atendendo um público predominantemente de 

alta e média renda. Geralmente os construtores recebem uma taxa de administração sobre o custo 

de construção; (iii) Autoconstrução: construção usualmente informal realizada por famílias de 

baixa renda para uso próprio ou para venda; (iv) Estatal: o estado é o gestor da produção com 

objetivos sociais.  

 

As modalidades (iii) Autoconstrução e (iv) Estatal tendem a satisfazer a demanda de famílias 

com baixa disponibilidade de comprometimento de renda e com dificuldade de acesso a crédito. 

Nestas modalidades de produção não há atratividade para que os empreendedores atuem sem 

recorrer a subsídios ou incentivos. Nestes casos, a Renda dos chefes de família é insuficiente 

para promover a aquisição e por isso há a necessidade de subsídio ao comprador. Nas 

modalidades (i) Produção Habitacional Privada e (ii) Produção Própria há espaço para que os 

Empreendedores Imobiliários utilizem recursos próprios ou do SFH para a produção de unidades 

habitacionais a uma remuneração ajustada ao risco do negócio. Os compradores são atualmente 

financiados, predominantemente, pelos recursos do SBPE, contido no SFH, e em menor parcela 

pelos recursos do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Dentro dessas modalidades de produção 

é formado o ambiente de negócio do mercado de Empreendimentos Imobiliários Habitacionais 

alvo deste artigo. 

2.2. Modalidades de produção habitacional 

 

A Produção Habitacional Privada tem como característica a necessidade de inserção do 

empreendimento no mercado para que o investimento seja viabilizado pelo empreendedor. Para 

atingir esse objetivo, o empreendedor deverá utilizar-se das melhores técnicas de planejamento 

de produto para atender aos anseios da demanda, superando seus concorrentes no mercado. O 

ciclo de um empreendimento habitacional típico pode ser expresso de forma esquemática 

conforme a figura a seguir: 

 
 

Figura 2- Ciclo de um empreendimento habitacional 

 

Após oferecer seu produto ao mercado e iniciar a contratação de vendas o empreendedor 

usualmente acumula uma parte do Preço das unidades vendidas antes do início da construção a 

fim de reduzir sua necessidade de investimento. Conforme observado na cidade de São Paulo no 

período de 1998 e 2008, o restante do encaixe do Preço, por sua vez, se dará a partir da venda 

das unidades e dos pagamentos realizados pelos compradores que desembolsam de 10% a 40% 

do valor da unidade até a entrega da construção. Uma vez que os custos de um empreendimento 

habitacional representam cerca de 80% do Preço, tem-se que existe uma grande necessidade de 

investimento durante o ciclo do projeto por parte do empreendedor. Analisando um 

empreendimento protótipo na cidade de São Paulo, considerando um investimento no terreno de 

10% a 20% do Preço, o empreendedor tem de forma paramétrica uma necessidade de 
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investimento máxima no ciclo do projeto de 30% a 50% do Preço assumindo todos os custos 

envolvidos e os recebimentos dos compradores até a entrega do empreendimento. 

 

Para suportar a necessidade de investimento gerada, os empreendedores recorrem às instituições 

financeiras, que são os intermediários entre o aplicador dos recursos e o tomador, para promover 

a produção. No entanto, os recursos de Financiamento à Produção somente são liberados ao 

empreendedor a partir de um determinado avanço de obra e uma parcela de vendas atingida de 

acordo com a exigência da instituição financeira. Além disso, o cronograma de desembolso do 

valor do financiamento pelos Agentes Financeiros é equivalente de 70% a 90% do custo de 

construção do empreendimento. O empreendedor continua tendo que suportar os custos do 

terreno, campanhas publicitárias e dos primeiros meses de construção para que o projeto seja 

realizado. Nesta nova configuração, contando com o Financiamento à Produção, a necessidade 

de investimento do empreendedor é reduzida de 30% a 50% para 25% a 30% do Preço. Este 

investimento é imobilizado por todo o ciclo do empreendimento, o que evidencia a ineficiência 

do mecanismo e a necessidade de recursos adicionais ao SFH para suportar a Produção 

Habitacional Privada. Ao final da construção, os compradores irão recorrer a financiamentos de 

longo prazo para fazer frente ao restante do Preço que deverá ser encaixado. A partir deste 

momento, a operação muda de natureza e os empreendedores se utilizam de instrumentos 

financeiros para repassar a carteira de recebíveis dos compradores das unidades habitacionais aos 

Agentes Financeiros. O repasse da carteira de recebíveis em sua maior parte é feita às 

instituições financeiras que operam os recursos do SBPE dentro do ambiente do SFH. Existem 

ainda os recursos de investidores no mercado de capitais que são acessados por meio do SFI com 

a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Este tema será tratado 

detalhadamente no capítulo 4, no entanto, é importante ressaltar que o ciclo do empreendimento 

termina após o recebimento da última parte do encaixe do preço.  

 

Uma vez que a atividade de financiamento ao comprador por longo prazo possui riscos 

diferentes do ciclo de produção e da venda do produto habitacional, este papel é exercido por 

Agentes Financeiros com o perfil de risco e a equação de fundos adequada a esse tipo de 

negócio, otimizando assim o ciclo do empreendedor e a sua utilização de capital. Dessa forma, 

ao utilizar o repasse da carteira de recebíveis, o prazo de encaixe dos recursos das vendas é 

reduzido, devolvendo a capacidade de investimento para o empreendedor desenvolver novos 

produtos. Apenas como referência, de forma geral, o ciclo de um empreendimento habitacional 

na cidade de São Paulo está entre 18 e 42 meses. O ciclo depende essencialmente de (i) 

dificuldade da formatação do produto e obtenção das aprovações, que podem variar de 3 a 12 

meses (ii) prazo de acumulação de parte do preço antes do início da construção, que pode variar 

de 0 a 12 meses de acordo com a estratégia traçada pelo empreendedor, (iii) prazo de construção, 

que varia de 6 a 24 meses dependendo da tipologia do produto (horizontal ou vertical) e da 

quantidade de unidades e (iv) finalmente do prazo para o encaixe da última parcela do PREÇO 

que vai depender da agilidade do empreendedor no repasse da carteira de recebíveis para os 

Agentes Financeiros. 

3. FORMAÇÃO DE DOMICÍLIOS 

A Demanda Habitacional possui dentre suas componentes a Formação De Domicílios, que no 

caso brasileiro representa o principal vetor para a Produção Habitacional. Uma vez que não 

existem dados suficientes para segregar o comportamento das demais componentes no período 

selecionado, a Demanda Habitacional terá seu comportamento aproximado à Formação De 

Domicílios. 
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3.1. Metodologias de projeção da Formação de Domicílios 

 

Uma vez que não existem medições disponíveis do incremento do número de domicílios, a fim 

de identificar a demanda no período selecionado se tornará necessário o estudo da estrutura da 

Formação de Domicílios e das metodologias de projeção utilizando os dados da PNAD e do 

CENSO. Dentre os elementos da estrutura da Demanda Habitacional, a Formação de Domicílios 

exerce um papel fundamental visto que é sua variável básica. Segundo HAMILTON (2004), a 

discussão da formação de domicílios está centrada nas características da população e nos vetores 

de crescimento da mesma. Os vetores podem ser classificados por tamanho da população, 

estrutura etária e condições sócio-econômicas e culturais. Neste último vetor estão contidos os 

processos de transição, descontinuidade demográfica, mudanças e tendências da pirâmide etária. 

Entre os métodos utilizados no estudo da formação de domicílios pode-se destacar a metodologia 

de (i) análise da densidade domiciliar e (ii) a taxa de chefia. No primeiro método, conforme 

tratado em FRIAS (1987), os vetores são traduzidos de forma simplificada, analisando a relação 

entre o tamanho da população e a quantidade de domicílios. Esta abordagem, no entanto, não 

permite avaliar o forte efeito da estrutura etária da população na formação de domicílios. O 

método (ii) taxa de chefia considera por sua vez, a composição da população por idade, sexo, 

estado conjugal, relação com o chefe de domicílios e outras variáveis que possam ter efeito 

significativo. Segundo BUCH (2000), o número de domicílios existentes em um determinado 

espaço geográfico é igual à quantidade de chefes de domicílios da população que ocupa esse 

mesmo espaço. Comparando a projeção de recentes estudos realizados utilizando os modelos de 

densidade domiciliar e taxa de chefia, tem-se em LEON et. al. (2007) uma diferença de 5% para 

um horizonte de 10 anos e 10% para um horizonte de 20 anos no número total de domicílios. 

Nesta comparação o modelo de taxa de chefia apresentou resultados mais ajustados, seguindo as 

recomendações de aplicação sugeridas pela UNITED NATIONS (1973). Dentro do número de 

domicílios formados existem parcelas de unidades habitacionais inadequadas ou em condições 

precárias de acordo com o tratamento de déficit habitacional publicado pela FJP (2006). Dessa 

forma, é necessário reconhecer o comportamento diferenciado desta parcela do incremento de 

domicílios isolando seu comportamento característico do movimento vegetativo do estoque 

habitacional adequado. Seguindo o objetivo deste trabalho, o estudo da formação de domicílios 

deve estar focado na parcela do incremento adequado, segregando assim o incremento do déficit 

habitacional ou de domicílios inadequados conforme as Carências Habitacionais. Finalmente, a 

diferença entre o movimento da formação de domicílios segundo as carências habitacionais e a 

formação total resulta nos domicílios adequados. O comportamento da Formação de Domicílios 

será tratado segregando a parcela adequada, visto que esta é alvo do mercado de 

Empreendimentos Imobiliários Habitacionais. A evolução desta parcela é determinada com base 

nos dados disponíveis nas PNADS e conforme apresentado em GIVISIEZ et. al. (2006) de onde 

foram extraídos os dados de incremento de domicílios utilizados neste trabalho. Optou-se por 

não utilizar a formação de domicílios por faixa de renda uma vez que a base de dados utilizada 

considerou como referência o salário mínimo. Conforme citado em MEYER (2008), a oscilação 

do salário mínimo nas últimas décadas acima do índice de inflação produz distorções nas 

análises e, portanto, dificulta as conclusões e comparações na mesma base. Como referência, no 

período selecionado o IPCA acumulou uma alta de aproximadamente 101% enquanto o salário 

mínimo aumentou 219%. As mesmas distorções utilizando a projeção de domicílios de acordo 

com o agrupamento de salários mínimos foi encontrado em SERRA et al (2005) e em BARROS 

(2009). 
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3.2. A formação de domicílios adequados no período selecionado 

Segregando a curva da formação de domicílios adequados no período selecionado para análise 

neste trabalho, tem-se que o Brasil terminou 2008 com aproximadamente 2 milhões de 

domicílios formados, dos quais 300 mil estão concentrados no Estado de São Paulo. A Região 

Metropolitana de São Paulo, por sua vez, representa 150 mil domicílios e a cidade de São Paulo 

60 mil domicílios. Avaliando a evolução da formação do número de domicílios entre 1998 e 

2008, é possível notar que a concentração de aproximadamente 50% do incremento de 

domicílios do Estado de São Paulo na Região Metropolitana. A cidade de São Paulo, por sua vez, 

concentra aproximadamente 1/3 do incremento de domicílios da Região Metropolitana. Vale 

ressaltar que existe um descompasso de 18 a 42 meses entre a oferta do empreendimento e sua 

entrega ao mercado. No entanto, seguindo o objetivo do trabalho e os conceitos apresentados, o 

comportamento da Produção Habitacional Privada será inferido a partir das novas unidades 

habitacionais ofertadas ao mercado no período. No gráfico a seguir é apresentado o 

comportamento da Formação de Domicílios e a Produção Habitacional Privada na cidade de São 

Paulo.  

 
 

Gráfico 1 – Novas unidades habitacionais ofertadas x formação de domicílios adequados na 

cidade de São Paulo 

 

Nota-se a partir do gráfico anterior que a Produção Habitacional Privada não superou a 

Formação de Domicílios no período. Nos anos de 1998 e de 2008 a produção de unidades atingiu 

o máximo de participação relativa à formação de domicílios, atingindo 57% do total. Seguindo o 

conceito exposto, a produção de unidades deveria acompanhar a formação de domicílios 

diferentemente do observado no período selecionado. Dessa forma, uma vez que efetivamente 

foram formados novos domicílios e a produção de unidades no mercado de empreendimentos 

imobiliários habitacionais não atingiu o mesmo patamar de incremento, é possível se levantar as 

hipóteses de que (i) a diferença foi absorvida pela modalidade de Produção Própria (ii) houve 

uma ocupação nos imóveis vagos. Não existe indicativos que o movimento de ocupação dos 

imóveis vagos foi intenso no período selecionado, o que reforça a hipótese que a maior parcela 

não atendida foi satisfeita pela Produção Própria, no entanto, sem dados ou estudos que a 

comprovem. Pode-se afirmar que os empreendedores não ofertaram unidades habitacionais na 

mesma proporção que a formação de domicílios, deixando espaços para outras modalidades de 

produção. Apesar dos valores absolutos não serem equivalentes, o movimento da Produção 

Habitacional Privada deveria acompanhar a Formação de Domicílios. É possível notar que até o 

ano 2000 a produção de unidades acompanha a formação de domicílios. A partir de 2001 há o 

descolamento da Produção Habitacional Privada e da Formação de Domicílios. Somente após 6 

anos, em 2007, o nível de produção de unidades se recupera e alcança o incremento de 

domicílios na cidade de São Paulo.  
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4. A OFERTA DE RECURSOS PARA O SETOR HABITACIONAL 

A Oferta de Recursos pode ser dividida entre (i) Financiamento Habitacional e (ii) 

Financiamento à Produção. Conforme mencionado anteriormente, o Financiamento Habitacional 

é voltado ao financiamento aos compradores e é fundamental para viabilizar o financiamento de 

longo prazo, transferindo as carteiras de recebíveis originadas pelos empreendedores para as 

instituições financeiras. Por sua vez, o Financiamento à Produção tem a finalidade de apoiar a 

necessidade de capital dos empreendedores durante o ciclo de produção. Historicamente o Brasil 

contou com duas fontes oficiais e específicas de recursos para o setor habitacional, (i) os 

depósitos de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e (ii) os 

depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sendo ambas as fontes fortemente 

subsidiadas e reguladas por meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Mais 

recentemente, em 1997, foi criado também o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) que teve por 

objetivo criar as condições necessárias para viabilizar o acesso aos recursos do mercado de 

capitais em complemento aos recursos subsidiados e regulados pelo SFH. Pode-se citar como 

ambiente de captação de investimentos no mercado de capitais específicos para o mercado 

imobiliário os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e os Fundo de Investimento em 

Participações (FIP). Como instrumento ou veículo de investimento é possível citar os 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e as quotas dos fundos citados. Além desses 

instrumentos específicos, existem ainda aqueles derivados do mercado de capitais e utilizados 

largamente por todos os setores da economia para captar recursos, como por exemplo, a emissão 

de debêntures, notas promissórias, além das emissões primárias de ações. 

 

4.1. O direcionamento dos recursos do SBPE 

De acordo com as regras do SFH no final de 2008, a utilização dos recursos deve respeitar os 

limites de 65% para o financiamento imobiliário, 20% para o fundo de reserva e 15% para ser 

aplicado livremente conforme exposto na próxima figura. Os recursos do financiamento 

imobiliário são divididos entre aqueles dentro das regras do SFH, respeitando valor máximo e 

utilização residencial do imóvel, prazos de pagamento, taxas de juros
8

 e constituição de 

garantia
9
, e aqueles dentro da Carteira Hipotecária, que variam livremente de acordo com as 

regras determinadas pelas instituições financeiras que estão concedendo o financiamento. Vale 

ressaltar que também são considerados como aplicação em financiamento imobiliário os créditos 

das instituições financeiras junto ao FCVS virtual
10

. A carteira de créditos referentes a 

financiamento imobiliário iniciou o período com aproximadamente 62% da utilização total dos 

recursos, chegando ao final de 2008 com 47% do saldo do SBPE, entre créditos dentro do SFH 

(36%) e na carteira hipotecária (11%). É importante ressaltar também a grande participação dos 

                                           
8
 As taxas de juros dentro do SFH estão limitadas a 12% ao ano mais a correção monetária segundo a 

Taxa Referencial (TR) 
9
 As regras do SFH exigem que o imóvel seja hipotecado à instituição financeira. Mais recentemente foi 

incorporada a alienação fiduciária as garantias obrigatórias segundo as regras do SFH 
10

 O FCVS virtual foi originado a partir da utilização dos créditos do fundo mantido pelas instituições que 

sofreram intervenção nas operações do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Sistema Financeiro 

Nacional (PROER). Os agentes financeiros que adquiriram bancos falidos que possuíam carteira de 

crédito imobiliário, puderam contabilizar o correspondente à dívida do Tesouro como cumprimento da 

exigibilidade dos 65% da aplicação dos recursos do SBPE em financiamentos habitacional. Essa condição 

especial deveria durar dois ou três anos no máximo, tempo que seria suficiente para o Tesouro quitar suas 

dívidas com os bancos, no entanto se estendeu até 2008. O saldo do FCVS virtual representou 

aproximadamente R$ 30 bilhões. 



Página 7 de 15 

 

créditos do FCVS virtual na aplicação dos recursos, passando de 25% no início do período 

selecionado para 58% em 2003 e, finalmente, sua redução para 18% no final do período, 

evidenciando claramente o racionamento dos recursos disponíveis para a utilização no mercado 

habitacional. Dessa forma, enquanto o saldo total do SBPE cresceu 162%, o saldo direcionado 

para o financiamento imobiliário saltou aproximadamente 100%, de R$50 bilhões para R$100 

bilhões, considerando os mesmos 91% de inflação acumulada no período. Essa redução da 

participação dos créditos do FCVS na aplicação do saldo do SBPE só foi possível com a atuação 

estatal na recompra gradual dos créditos iniciada em 2002 e concluída em 2008, liberando assim 

mais recursos para o setor. Analisando a parcela de 65% do saldo da poupança que segundo as 

regras de aplicabilidade devem ser direcionadas para o financiamento habitacional, tem-se que 

durante o período esta se manteve estável até o final de 2006 quando iniciou uma tendência no 

crescimento atingindo um nível 40% superior ao do ano de 1998. No entanto, os recursos 

efetivamente direcionados apresentaram uma retração que alcançou aproximadamente 60% em 

2003, quando retomou a tendência de crescimento, terminando 2008 no mesmo patamar que 

1998. Esse comportamento pode ser observado no gráfico a diante. Deve-se destacar que, mesmo 

com a retração do volume direcionado para o SFH, o volume produzido se manteve, indicando 

que os empreendedores buscaram outros meios de financiamento para continuar a exercer a sua 

atividade. 

 

 
Gráfico 2 – Evolução dos recursos direcionados para o SFH x Limite de 65% da exigibilidade de 

aplicação do saldo do SBPE x Novas unidades habitacionais ofertadas Fonte: Bacen 

 

4.2.  Histórico do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) 

Com o objetivo de incorporar novas fontes de recursos para o setor imobiliário, foi criado pela 

lei nº 9.541 de 20 de novembro de 1997 o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). O principal 

objetivo do SFI é captar recursos do mercado de capitais, interna e externamente, atingindo as 

poupanças privadas e institucionais. A condição fundamental para o sistema é a estabilidade 

econômica, oferecendo a credibilidade necessária aos investidores para aportar recursos a longo 

prazo e a taxas de juro menores. A história do SFH mostrou que a elevação da inflação para o 

patamar de três dígitos foi responsável por descasamentos que acabaram inviabilizando o 

sistema. As operações de originação no SFI foram limitadas nos primeiros anos após sua criação. 

A emissão primária de recebíveis imobiliários atingiu somente em 2005 o volume total de R$ 2,1 

bilhões e em 2006 de R$ 1,1 bilhão, decaindo nos anos subseqüentes. Segundo a CVM, esses 

volumes correspondem, basicamente, a títulos de financiamentos lastreados em imóveis 

comerciais. A participação do crédito habitacional no SFI no período não foi significativa, 

ficando restrita a operações não representativas realizadas pelos bancos comerciais. Outras 
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mudanças objetivaram contribuir para o desenvolvimento do mercado secundário. Entre as 

medidas pode-se destacar a desoneração tributária, que compreende a isenção de imposto de 

renda dos ativos detidos por pessoas físicas associados à Letras Hipotecárias, os CRIs e LCI, por 

meio da Lei 11.033 de 19 de janeiro de 1999. Outra medida importante foi à resolução 3.456 de 

1 de junho de 2007, realizada pelo Conselho Monetário Nacional, que autorizou o aumento da 

proporção dos CRIs que podem ser adquiridos pelos fundos de pensão, estimulando o principal 

instrumento de captação do SFI. Mesmo com essas medidas, o mercado secundário ainda está 

em desenvolvimento. No período selecionado não houve um volume significativo de operações, 

resultado das emissões de baixo valor e o baixo volume de ofertas de investidores interessados 

nos títulos. Segundo dados da BOVESPA, em 2006 e 2007 houve uma movimentação de R$ 252 

milhões e R$ 176 milhões respectivamente. Dentre as razões para este comportamento, pode-se 

citar o uso da Taxa Referencial (TR) nos créditos habitacionais financiados dentro do SFH, o 

qual reajusta a caderneta de poupança do SBPE - fonte de recursos destes financiamentos. A TR, 

por sua vez, tem uma variação inferior aos demais índices que acompanham o movimento da 

inflação nacional, como o IGPM ou o IPCA. Para equilibrar o ativo e passivo das operações sem 

buscar custos adicionais, o indexador dos contratos com os mutuários e da remuneração para os 

investidores deve ser o mesmo. Dessa forma, a originação de CRIs fica comprometida, uma vez 

que para o mutuário é mais vantajoso financiar o seu imóvel dentro do SFH com sua dívida 

indexada na TR. Além disso, a falta de padronização dos contratos e a ausência do cadastro 

positivo tornam o empacotamento dos contratos de financiamento imobiliário mais difícil, 

prejudicando a diluição de riscos de concentração de contratos em um determinado perfil e a 

obtenção de volumes atrativos. As regras que determinam as taxas de juros, o valor do imóvel, 

uso comercial ou residencial, novo ou usado, prazos de financiamento e os limites de 

comprometimento da renda dos mutuários devem resultar em um padrão de risco e retorno a ser 

determinado pelo mercado comprador dos títulos. Visando aumentar as operações do mercado 

secundário, algumas iniciativas foram tomadas nos últimos anos, como a utilização dos recursos 

do SBPE e do FGTS para gerar a liquidez necessária para este mercado. Está previsto no 

orçamento de 2008 a 2011 do FGTS a utilização de recursos para aquisição de CRIs. No entanto, 

a utilização dos recursos do SBPE e FGTS, os quais representam as fontes de recursos do SFH, 

não resultariam em acréscimo de recursos ao sistema, contrariando assim o objetivo do mercado 

secundário. Utilizando este raciocínio, os recursos alocados na aquisição de títulos concorreriam 

com as aplicações em novos financiamentos. 

 

4.3. Acesso aos recursos do mercado de capitais 

Ainda buscando atrair recursos do mercado de capitais, foram instituídas outras ferramentas para 

operacionalizar o investimento no setor imobiliário, como o Fundo de Investimento em 

Participações (FIP) e o Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Os volumes de CRI, FIP e FII 

não foram representativos no período selecionado. Vale destacar que a emissão primária pública 

total de quotas de fundos nos diversos mercados não superou o montante de R$ 1 bilhão entre 

1998 e 2008. Os instrumentos mais utilizados no período para acesso ao mercado de capitais 

foram a emissão de (i) Debêntures, (ii) Notas promissórias e (iii) Ações. Os dois primeiros 

instrumentos representam operações fundamentadas em dívidas, com garantias definidas e 

padrões de risco controlados. Após oscilar em um patamar de aproximadamente R$ 20 bilhões 

de 1998 a 2002, em 2003 seu volume foi reduzido para apenas R$ 7 bilhões. A partir de 2004 é 

iniciada uma retomada, onde à emissão de debêntures supera o volume médio de R$ 40 bilhões 

anuais e a de notas promissórias de R$ 9 bilhões anuais. No caso das ações, desde 2004 foi 

captado um total de R$ 64 bilhões de recursos novos para o mercado como um todo. O ano de 

2007 foi responsável por mais da metade deste volume. Entre 2006 e 2007, 19 empresas focadas 
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no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários habitacionais também foram ao mercado 

de capitais e captaram R$ 13 bilhões em novos recursos por meio da oferta pública de ações. A 

abertura de capital proporcionou a estas empresas o acesso a recursos alternativos ao SFH, antes 

indisponíveis como, por exemplo, a emissão de debêntures. Em 2007, as debêntures emitidas 

pelas empresas de capital aberto do setor da construção civil somaram aproximadamente R$ 1,4 

bilhões. No gráfico a diante, são segregadas as empresas que realizaram Oferta Pública de Ações 

(OPA) a partir de 2006. Nota-se de acordo com o gráfico que antes de acessar os recursos do 

mercado de capitais essas empresas produziram na cidade de São Paulo entre 6 e 9 mil unidades 

por ano. A partir de 2006, essas empresas ampliaram sua capacidade produtiva passando a lançar 

em 2007 e 2008 aproximadamente 12 e 19 mil unidades respectivamente, o que representa mais 

de 100% de incremento. No mesmo período as empresas limitadas (ltdas) oscilaram a produção 

entre 15 mil e 22 mil unidades, produzindo o mesmo volume de 15 mil unidades em 1998 e 

2008. Diante dos dados pode-se concluir que o incremento na produção de unidades ocorreu 

somente na parcela de empresas que aumentaram sua capacidade produtiva mediante o ingresso 

de recursos do mercado de capital.  

 

 

Gráfico 3 – Distribuição das novas unidades habitacionais ofertadas na cidade de São Paulo 

segundo a estrutura de capital da empresa Fonte: SECOVI-SP, GEOIMÓVEL, EMBRAESP com 

adaptações do autor 

 

Além dos recursos levantados no mercado de capitais, estas empresas ainda recorreram a outras 

modalidades de dívidas para promover seu crescimento. A partir dos dados retirados dos 

resultados operacionais publicados ao final do segundo trimestre de 2009 pelas empresas de 

capital aberto do setor imobiliário, tem-se que a estrutura de capital utilizada para promover o 

crescimento apresentado no gráfico anterior foi de 31% de endividamento com o SFH, 36% em 

debêntures, 26% em capital de giro e 7% de outros tipos de financiamento. Esses dados 

demonstram que o crescimento da participação dessas empresas na produção habitacional da 

cidade de São Paulo foi impulsionado principalmente pelos recursos do mercado de capitais que 

foram responsáveis por aproximadamente 70% da estrutura de dívida. Considerando que o 

endividamento médio dessas empresas é de 46%, o SFH representou ao final de 2008 apenas 

15% da equação de fundos utilizada. 

 

4.4. Comportamento da produção de unidades frente à oferta de recursos 

 

Como apresentado, a OFERTA DE RECURSOS no período selecionado pode ser dividida entre 

(i) fontes oficiais e instrumentos específicos do setor habitacional (SFH e SFI) e (ii) outros 
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instrumentos ligados ao mercado de capitais comum aos demais setores, as quais apresentaram 

significativa mudança no período selecionado. De forma resumida, tem-se que até 2004 o SFH 

foi responsável pela totalidade dos recursos disponíveis para as atividades do setor habitacional e 

conseqüentemente pelas originações no período, somando aproximadamente R$ 14 bilhões em 7 

anos. Além disso, as novas operações estavam limitadas ao saldo de recursos do SBPE que até 

2004 apresentou uma retração, principalmente devido aos créditos do FCVS que consumiram a 

utilização da exigibilidade de direcionamento dos recursos. A partir de 2004, o saldo do SBPE 

iniciou uma tendência de incremento, que se traduziu no aumento de operações a partir de então 

até o final do período selecionado, acumulando R$ 62 bilhões em 4 anos. Além disso, a partir de 

2005, a condição econômica do país também facilitou a entrada de recursos do mercado de 

capitais para a economia de forma geral beneficiando todos os setores da cadeia produtiva 

brasileira. No mercado de empreendimentos habitacionais não foi diferente, e nos anos 

subseqüentes as empresas se beneficiaram com as emissões primárias de ações, o que 

possibilitou o aumento da escala de seus negócios. Além disso, essas empresas tiveram acesso ao 

mercado de dívida, com emissões de debêntures e notas promissórias, impulsionando seu 

crescimento. De 2006 a 2008 o volume captado no mercado de capitais acumulou 

aproximadamente R$ 18 bilhões, sendo R$13 bilhões em investimentos nas empresas e R$ 5 

bilhões em instrumentos de dívidas. Conforme representado no gráfico a seguir, a retomada das 

originações dentro do SFH a partir de 2005 foi capaz de estabilizar o mercado para o patamar 

anterior a contração do crédito. No entanto, a elevação do nível da produção só foi possível a 

partir de 2006 com o acesso ao mercado de capitais pelas empresas. 

 

 
Gráfico 4 – Novas unidades habitacionais ofertadas e a originação de financiamentos por fonte 

de recursos 

 

Apesar de o SFI ter sido criado em 1997, o esquema apresentado não menciona seu volume 

originado até 2005 uma vez que, conforme apresentado anteriormente, seus volumes não foram 

significativos para influenciar a mudança da atividade de produção. Seguindo o mesmo critério, 

não é apresentado no gráfico o volume originado no mercado de capitais até 2006. Apenas como 

referência, até 2005 o SFI originou menos de R$ 1 bilhão de títulos lastrados em financiamento 

habitacional. A partir de 2005 sua atividade sofreu um incremento, acumulando R$ 3 bilhões 

originados em 4 anos. De acordo com a análise apresentada, a variável Oferta de Recursos, 

apresentou grande influência no comportamento da Produção Habitacional, e, portanto, na 

interpretação de seus movimentos.  
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4.5. Gastos com Serviços Habitacionais 

Conforme discutido no item 4.2 o sistema de Financiamento Habitacional sofreu com o impacto 

da inflação descontrolada na década de 80 causando a insolvência do sistema. Dessa forma, 

quanto maior o prazo do financiamento, maior seria o horizonte de incertezas que as instituições 

financeiras iriam enfrentar ao conceder um empréstimo. Outro ponto que influenciava 

negativamente a concessão dos financiamentos era a forma de garantia. Somente após a criação 

do patrimônio de afetação as instituições financeiras puderam exercer a garantia no caso de 

inadimplência, retomando o imóvel. De acordo com a pesquisa realizada, as condições de 

Financiamento Habitacional no período podem ser divididas em dois momentos. De 1998 a 2003 

os financiamentos tinham um prazo que oscilava de 10 a 15 anos e o comprometimento de renda 

domiciliar mensal de 20% a 25% com o valor da parcela. A partir de 2005, com o início da 

estabilidade econômica e o aumento da pressão de direcionamento dos recursos do SBPE foi 

iniciada uma flexibilização das condições de financiamento, com os prazos máximos passando 

para 20 a 30 anos e o comprometimento máximo de 25% a 30% da renda com o valor da parcela. 

A fim de ilustrar o aumento do poder de compra do consumidor devido à mudança das condições 

de financiamento, o gráfico a seguir ilustra o faixa da renda mínima necessária em SM de 2008 

para adquirir um imóvel de R$ 130 mil no período em R$ de 2009. 

 

Gráfico 5 – Evolução da renda mínima necessária para o financiamento de uma unidade de 

R$130 mil em R$ de 2009 e a nova oferta de unidades habitacionais 

 

Conforme apresentado, a renda mínima necessária para a aquisição de um imóvel de R$ 130 mil 

reduziu de 12 a 20 SM até 2004 para 8 a 12 SM a partir de então, aumentando significativamente 

a base da população que teria acesso a um imóvel deste valor. Pode-se notar que a partir de 2007 

as novas unidades ofertadas já apresentaram um aumento significativo. 

5. Renda 

Analisando a evolução da renda média mensal domiciliar em R$ de 2009, nota-se que a média 

brasileira passou em termos reais de R$1.458 para R$ 1.861, o que representa um incremento de 

28%. O Sudeste apresentou no mesmo período um incremento de 16% e o Estado de São Paulo 

7%. A evolução do nível de pessoas empregadas, bem como da renda da população, influenciam 

diretamente a demanda pela compra de unidades habitacionais visto que estes indicadores são 
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determinantes para demonstrar a capacidade de compra da população. Considerando a renda 

média domiciliar no período selecionado como resultado da influência das condições econômicas 

no orçamento dos domicílios, é apresentado a seguir o comportamento relativo da produção de 

unidades na cidade de São Paulo e da renda média domiciliar no Estado de São Paulo 

considerando 1998 como número índice 100. Não foi possível ter acesso aos dados de renda 

desagregados da cidade de São Paulo e por isso não foi respeitado o mesmo universo de análise. 

No entanto, a comparação é valida para identificar tendências gerais, que, conforme apresentado 

anteriormente na comparação do Brasil, Sudeste e Estado de São Paulo, se mantém. 

 
Gráfico 6 – Evolução da Renda média mensal por domicílio no Estado de São Paulo x Novas 

unidades habitacionais ofertadas na cidade de São Paulo Fonte: PNAD (IBGE) 

 

Apesar da menor variação da renda média domiciliar, nota-se que a exceção do período entre 

2002 e 2004 a produção de unidades acompanhou o comportamento da renda média domiciliar. 

Esse comportamento está alinhado com o desempenho esperado apresentado na revisão 

bibliográfica e pode ser explicado pelo modelo de negócio utilizado pelos empreendedores. 

Usualmente, os empreendedores iniciam a comercialização dos projetos antes da construção 

utilizando o desempenho das vendas de seus projetos e dos concorrentes para regular seu nível 

de atividade. Dessa forma, o aumento da renda
11

 proporciona um incremento nas vendas, que por 

sua vez é percebida pelos empreendedores que aumentam a oferta.  

 

6. CONCLUSÕES  

Analisando o trinômio regulador da Produção Habitacional, conforme citado no início deste 

texto, pode-se destacar entre os movimentos observados o descolamento entre a formação de 

domicílios e a Produção Habitacional Privada entre 2001 e 2006. Este comportamento evidencia 

que outros fatores restringiram o nível de atividade dos agentes produtores do mercado de 

empreendimentos habitacionais. Pode-se sustentar como a principal causa do descolamento o 

comportamento da Oferta de Recursos no período. Conforme apresentado nos capítulos 

anteriores, a limitação da Oferta de Recursos tanto para os consumidores do produto 

habitacional, quanto para os empreendedores, influenciou negativamente a Produção 

Habitacional Privada. Este impacto pode ser observado a partir de 2002, quando foi iniciada a 

retomada de direcionamento de recursos do SFH para o setor e depois de 2006, quando foram 

realizadas as primeiras OPA, responsáveis por injetar recursos nas empresas que levaram a 

Produção Habitacional Privada a outro patamar. O acesso aos recursos do mercado de capitais 

aumentou a capacidade produtiva dos empreendedores, possibilitando que estes se aproximassem 

da demanda por domicílios gerada na cidade de São Paulo. O aumento do saldo do SBPE - 
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 O impacto do aumento da renda proporciona uma maior capacidade de comprometimento pelos 

compradores, facilitando a obtenção dos financiamentos habitacionais e aumentando a atividade do 

mercado. 
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principal fonte de recursos do SFH para o setor - em termos reais a partir do final de 2006 

também contribuiu para o incremento de unidades produzidas, mantendo a premissa de 

comportamento preconizada na revisão bibliográfica. Atualmente a maior fonte de recurso ainda 

é o SFH implementado na década de 60. A criação das condições para possibilitar o 

desenvolvimento do mercado secundário iniciada em 1997, o qual possibilitará a atração de 

novos recursos para o setor, ainda não atingiu a maturidade necessária para atrair volumes 

compatíveis com a necessidade e o potencial do setor. Uma amostra deste potencial foi 

demonstrada na observação do comportamento da produção de unidades pelas empresas que 

realizaram OPA e que impulsionaram a produção de unidades a partir de 2006 enquanto as 

demais empresas mantiveram o seu patamar de produção. Dessa forma, apesar da Oferta de 

Recursos ter figurado como a variável responsável por limitar os movimentos da Produção 

Habitacional Privada, restringindo os empreendedores à parcela da demanda que estes poderiam 

suprir com recursos próprios e com as disponibilidades do SFH no período, com a mudança do 

panorama econômico esta variável se tornou o catalisador do processo, principalmente por meio 

dos recursos do mercado de capitais que abasteceram o setor com instrumentos de dívidas e com 

investimento direto. Na seqüência, pode-se destacar a influência da variável Custo do 

Financiamento Habitacional. Este resultado demonstra o impacto já esperado da redução do 

comprometimento da parcela de financiamento na renda dos compradores na atividade da 

Produção Habitacional Privada. Outro resultado aderente foi a evolução da Produção 

Habitacional Privada segundo o comportamento da Renda.  
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