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RESUMO 

O crédito habitacional no Brasil sofreu uma impressionante expansão a partir de 2006, lastreado no antigo 
e tradicional Sistema de Financiamento Habitacional (SFH). O SFH é composto pelo Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE) e pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fontes que 
captam recursos a taxas reguladas, abaixo dos patamares praticados pelo mercado e que tem sua aplicação 
também regulamentada, com regras específicas em cada caso. A análise do potencial dessas fontes revela 
que mesmo com o crescimento recente, ainda há uma subutilização em ambas e, portanto, espaço para 
maior crescimento e utilização mais estratégica, considerando a questão habitacional no país. Em dez/14 
o SBPE tinha 52% do estoque de poupança aplicado em crédito habitacional, enquanto o FGTS apenas 
43% dos seus ativos totais (dez/13). Há, por outro lado, limites de atuação do SFH que devem ser 
reconhecidos quando se reflete sobre a expansão do financiamento habitacional no Brasil. A análise 
conjunta desses limites e potencialidades fornece uma visão ampla e atualizada desse sistema que ainda 
hoje lastreia o crédito habitacional no país. 

Palavras-chave: política habitacional, financiamento habitacional, poupança, SBPE, FGTS. 
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The Brazilian Housing Finance System: Limits and potential to 
expand the residential mortgage market 

  
ABSTRACT 

In Brazil, housing credit has experienced impressive growth since 2006, based on the country’s traditional 
Housing Finance System (SFH). The SFH is based on two funding sources – the Brazilian Savings and 
Loan System (SBPE) and a provident fund, the Guarantee Fund for Time of Service (FGTS) – that both 
raise funds at regulated rates below market and comprise an earmarked system, that also regulates credit 
output with specific rules in each case. The analysis of the potential of these sources reveals that even 
with the recent growth, both are still under-utilized, and, therefore, there is space for greater growth and 
more strategic performance considering the country’s housing shortage. In Dec/14 housing credit 
accounted for 52% of the total stock of savings under SBPE, while only 43% of FGTS’ total assets (Dec / 
13). There are, however, performance limits within the SFH that must be recognized when one reflects on 
the expansion of housing finance in Brazil. A comprehensive analysis of these limits and potential 
provides a broad and updated view of the system that is still mainly responsible for housing credit in the 
country. 

Key-words: housing policy, housing finance, savings, SBPE, FGTS. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Financeiro da Habitação (SFH), completou 50 anos em 2014 e permanece como o 
principal sistema que alimenta o financiamento habitacional no Brasil, responsável pelo boom de 
crédito vivido a partir de 2006. Suas duas fontes – o Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – apresentaram, ao 
longo dessa nessa última década, recordes de captação e aplicação em financiamento imobiliário. 
O SBPE somava, em dezembro de 2014, R$522 bilhões em estoque na poupança, enquanto o 
FGTS contava com R$410 bilhões em ativos totais2. Um sistema que, portanto, se aproxima da 
impressionante marca de R$1 trilhão. 

A principal característica desse sistema é basear-se em captação de recursos a taxas de juros 
reguladas abaixo das taxas de mercado e operarem de modo direcionado na aplicação desses 
recursos, por meio de regulamentação específica. A crença geral é que tanto na Poupança quanto 
no FGTS, a maior parte dos recursos captados é destinada ao crédito habitacional. Não obstante, 
a análise das fontes revela que ambas ainda operam abaixo do seu potencial em termos de 
volume de recursos direcionados ao financiamento habitacional, apesar do forte incremento na 
concessão de crédito ocorrido na última década. 

Ademais, o potencial estratégico deste sistema para a expansão do crédito habitacional no país, 
em especial downmarket, vai além dos recursos captados e inclui a captação de recursos a taxas 
de juros sempre abaixo das taxas do livre mercado. Este artigo pretende discutir o desempenho 
de ambas as fontes também nesse sentido. 

Por outro lado, o SFH também encerra limites que precisam ser reconhecidos. As sucessivas 
captações líquidas negativas da poupança no primeiro semestre de 2015 levantaram novamente o 
temor da exaustão do SBPE, aumentando, inclusive a pressão sobre o FGTS.  

A análise conjunta desses limites e potencialidades desenvolvida neste artigo busca fornecer uma 
visão ampla e atualizada do SFH, de modo a contribuir com as reflexões sobre a expansão do 
crédito habitacional no Brasil. 

Para tanto, nas próximas seções, será apresentada a análise da utilização de cada uma das fontes, 
separadamente, contextualizando a regulamentação específica que rege cada uma, e, em seguida, 
serão tecidas considerações conjuntas sobre o Sistema. A análise baseia-se, no caso do SBPE, 
nas estatísticas do SFH, disponibilizadas pelo Banco Central em seu sítio, abrangendo a série 
histórica entre dez/2002 e mar/2015. Já no caso do FGTS, nas Demonstrações Financeiras do 
Fundo, também desde 2002, mas encerrando em dez/2013, última publicada. 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
2 Segundo Jornal Valor Econômico, 15.07.2015. 
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2. O SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO (SBPE) 

2.1. Potencial 

O SBPE é, individualmente, a maior fonte de recursos para o crédito habitacional no Brasil, com 
um estoque de R$512 bilhões (mar/2015, Banco Central). Segundo a regulamentação, parte 
desse estoque deve ser aplicada em financiamentos habitacionais pelo SFH. Em março de 2015, 
a parcela aplicada em crédito habitacional nas condições do SFH (limite de taxa de juros e de 
valor de imóvel) pelo conjunto dos bancos atingiu a marca recorde de 55% do total de recursos 
captados, enquanto ostenta, ainda, 45% dos recursos utilizados para outros fins.  

Embora o atual patamar de aplicação reitere a tendência de crescimento observada nos últimos 
13 anos – em 2002, eram apenas 12%, subiu para 18% em 2005, 24% em 2008, 35% em 2011 e 
41% em 2013 – a análise da performance do conjunto de instituições não revela os diferentes 
posicionamentos dos agentes públicos e privados. Em dezembro de 2002 os bancos públicos e 
privados quase se equiparavam, com, respectivamente, 14,3% e 15,3% dos seus estoques do 
SBPE aplicados em crédito habitacional nas condições do SFH. Em dez/2011, os bancos 
privados alcançaram 43%, contra apenas 28% dos bancos públicos. Em 2012 se equipararam 
novamente, nesse momento em torno de 38,5%, mas desde então os bancos públicos subiram 
significativamente sua posição, alcançando atuais 72,7%, enquanto os privados permanecem em 
um patamar entre 36 e 37%. 

Essas diferentes trajetórias, apresentadas no Gráfico 1 abaixo, podem ser explicadas, no caso dos 
bancos públicos, pela diretriz governamental para a expansão do crédito – que lhe forçou a 
subida – e, no caso dos privados, pelas sucessivas flexibilizações da regulamentação do 
direcionamento que vem permitindo aos bancos darem destinações diversas, alternativas ao 
crédito habitacional pelo SFH. 

Gráfico 1 
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Fonte dos dados: Estatísticas do SFH, Banco Central. Elaboração própria. 

Nota: as estatísticas do Banco Central não permitem medir a posição de cada banco individualmente, mas 
intui-se que a alavancagem exibida pelos bancos públicos deve-se, preponderantemente à CAIXA, 
responsável por cerca de 70% do market share do financiamento habitacional no país. 

Magalhães Eloy (2013) analisou essa tendência de flexibilização na regulamentação do 
direcionamento do SBPE que, além de permitir um direcionamento menor, no limite, de menos 
de 20% dos recursos captados para o financiamento habitacional, permitiu que recursos do SFH 
fossem usados para a aquisição de títulos do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), apesar 
da criação desses novos instrumentos de captação, no âmbito do SFI, ter como objetivo ampliar 
os recursos para o crédito habitacional. Na prática, a introdução do SFI na regulamentação do 
SFH, além de não trazer novos recursos, reduz as disponibilidades da Poupança para o crédito. 

Desde o início deste ano, sucessivas perdas de captação líquida da poupança, cujo estoque, em 
dez/2014, era de R$522,3 bi, suscitaram, novamente, o temor do fim do SBPE/SFH. De modo 
mais imediato, essas perdas sinalizam o risco da suspensão momentânea da oferta de crédito pelo 
SBPE, justamente porque os bancos públicos, em especial a CAIXA, já se encontram muito 
alavancados e não há, pelo menos por meio da atual regulamentação, uma obrigação dos bancos 
privados de ampliarem suas carteiras de financiamento, ainda que haja espaço no funding para 
isso. 

Alterações na regulamentação foram editadas em resposta a esse temor de falta de crédito, mas 
seu efeito provável é, todavia, pequeno em termos de ampliação da disponibilidade de recursos. 
A nova resolução (CMN #4410/2015) excluiu a possibilidade dos bancos computarem algumas 
aplicações para cumprirem direcionamento – Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Fundos 
de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e carta garantia sobre Certificados de 
Recebíveis Imobiliários (CRIs) – que, contudo, já eram letra morta. Nos últimos 5 anos pelo 
menos, nenhum agente vinha aplicando nesses títulos para cumprir exigibilidade. Uma medida 
positiva apenas do ponto de vista conceitual, pois sinaliza uma tendência de redução da 
possibilidade de canalizar recursos do SFH para o SFI.  

Esta nova resolução excluiu, também, os CRIs com lastro não habitacional e, ainda, o 
multiplicador que permitia aos bancos computarem os CRIs adquiridos por 20% a mais do seu 
valor para cumprir exigibilidade. Essa medida afeta mais os bancos privados que tinham, em 
mar/2015, R$10,3 bi aplicados em CRIs sem lastro no SFH e mais R$3,5 bi computados pelo 
efeito do fator multiplicador (juntos equivaliam a 5 pontos percentuais no cômputo). De novo, 
aparece aqui a tendência do regulador de reduzir a utilização de recursos do SFH pelo SFI, 
porém com efeito apenas de médio e longo prazos, já que os CRIs em carteira podem 
permanecer computados no direcionamento até seu termo. Não obstante, os CRIs com lastro em 
financiamentos pelo SFH continuam valendo para efeito de direcionamento. Os bancos privados 
tinham R$17,6 bi desses CRIs em carteira, o que contribuía, naquele momento, com adição de 7 
pontos percentuais no cômputo.  

Os bancos públicos, CAIXA especialmente, são os grandes emissores dessas securities. A 
manutenção da regra que permite computá-los é uma forma de direcionar recursos captados por 
bancos privados, que não têm tanto apetite para o crédito habitacional, para aqueles que já se 
encontram deficitários de poupança (CAIXA). Todavia, isso encarece o custo do funding e 
promove o aumento das taxas de juros para o tomador final, movimento que já está sendo 
realizado pela CAIXA, justificado pelo mix de custo do seu funding – poupança + CRIs + Letras 
de Crédito Imobiliário (LCIs). Ocupando, todavia, posição dominante nesse mercado, a CAIXA, 
ao elevar suas taxas de juros na concessão do crédito, tende a influenciar o aumento também 
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pelos demais agentes, em um movimento inverso ao que aconteceu no passado recente, quando 
ela mesma iniciou a trajetória de redução das taxas. Essa questão do custo do financiamento, 
remete a outro aspecto fundamental sobre o potencial oferecido pelo SFH, que será abordado 
mais adiante nesta seção. 

A mudança de efeito imediato da Res.4410 diz respeito à transferência de 4,5% dos recursos 
antes obrigatoriamente encarteirados em títulos públicos federais, remunerados a Selic, para o 
compulsório remunerado pela mesma taxa das aplicações em Poupança. Houve, portanto, um 
crescimento deste compulsório de 20% para 24,5%, com a possibilidade de reduzir esse 
acréscimo pela aplicação em crédito habitacional nas condições do SFH. Isto impõe aos bancos 
privados a escolha entre ter que recolher esses 4,5% (cerca de R$11 bi, mar/2015) ao Banco 
Central, sem auferir qualquer remuneração, ou aumentar suas aplicações em crédito habitacional. 
Se optarem por não aplicar, o Banco Central recolherá mais recursos a um custo de apenas 
6%+TR, em lugar de 13,75% (atual Selic). Apenas o tempo mostrará qual o caminho escolhido 
pelos agentes. 

Além do impressionante volume de recursos captados pela Poupança, seu outro diferencial, 
fundamental para a expansão downmarket do acesso ao crédito habitacional no Brasil, reside 
justamente na captação de recursos a taxas sempre abaixo das taxas de juros de mercado e com 
pouca oscilação no longo prazo. Recentemente, a Lei nº 12.703/2012 alterou a regra de 
remuneração da Poupança, instituindo, em caráter definitivo, rendimentos brutos sempre abaixo 
da taxa básica de juros, Selic. Essa questão é de suma importância no SFH, pois reitera o SBPE 
como uma fonte cujo custo de captação permanece fixado sempre abaixo do livre mercado. Um 
ativo financeiro que é mantido, sob regulação, operando apartado das condições de livre mercado 
permite empréstimos também abaixo das taxas de juros de mercado, reduzindo a prestação e 
ampliando o acesso ao crédito habitacional. A Poupança cria, assim, uma oportunidade ímpar 
para o crédito habitacional e para a expansão do acesso à habitação.  

Todavia, diferentemente das regras atuais do FGTS, não há qualquer imposição, ou mesmo 
conhecimento sobre as rendas das famílias que acessam o crédito relativamente barato da 
Poupança, permitindo que aquelas que poderiam contrair crédito lastreado pelos instrumentos do 
SFI, em condições de mercado, se beneficiem das taxas mais baixas. Embora os instrumentos de 
mercado estejam criados e regulamentados – CRIs e LCIs, mais recentemente as Letras 
Imobiliárias Garantidas (LIGs), equivalentes aos Covered Bonds – os recursos baratos da 
poupança continuam sendo utilizados indiscriminadamente. Essa oferta de crédito barato pelo 
SBPE, sem qualquer restrição às famílias que poderiam se financiar por fontes de mercado tende, 
inclusive, a retardar o desenvolvimento do próprio SFI. O único obstáculo regulatório reside no 
limite de valor de imóvel, que está sempre na mira dos defensores de uma ainda maior 
flexibilização do Sistema. Na outra direção, tampouco há qualquer monitoramento do Sistema de 
modo a verificar se as famílias cuja renda ultrapassa o limite do FGTS, estariam conseguindo, de 
fato, acesso ao financiamento pela Poupança, de modo a evitar um gap no atendimento. 

2.2. Limites 

O limite mais óbvio é dado pelo tamanho da fonte. Mesmo sendo a maior, ainda hoje, a 
Poupança é insuficiente para realizar a almejada expansão do crédito. Correspondendo a, na 
média, em torno de 8% do PIB, se todos os recursos do SBPE fossem aplicados em crédito 
imobiliário e se esta fosse a única fonte existente, o Brasil nunca chegaria ao patamar de relação 
crédito imobiliário X PIB observado em outros países em desenvolvimento, tais como Malásia, 
com 31%, Chile com 20% e Tailândia, 19% (Warnock e Warnock, 2012). 
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Claro que os limites dessa relação são também dados pela demanda pelo crédito, pelo 
crescimento de renda da população, mas olhando apenas o lado da oferta, do funding, fica claro o 
limite do SBPE. Apesar de limitado, o potencial dessa fonte é enorme e estratégico para a 
expansão downmarket quando se leva em conta, além do volume de recursos, o seu custo.  

Uma série de estudos econométricos3 tem demonstrado que o custo do financiamento é um dos 
principais determinantes da demanda. Nesse sentido, a volatilidade das taxas de juros no Brasil 
compromete, sem dúvida, o crescimento do financiamento de longo prazo pelo livre mercado e 
reforça a importância estratégica do SBPE como fonte relativamente barata e estável. É preciso 
aprimorar o direcionamento dos seus recursos e, ainda, buscar caminhos de complementaridade 
entre o SBPE e SFI que, diferentemente da antibiose da atual regulamentação, contribuam, de 
fato, para superar os entraves para a expansão do crédito habitacional. 

O baixo nível de direcionamento para o crédito habitacional da atual regulamentação, que 
permite que o conjunto de bancos privados aplique apenas 37% dos recursos captados em 
financiamento habitacional nas condições do SFH, enquanto mantém uma carteira equivalente a 
32% do estoque dos depósitos – R$80 bi – em crédito imobiliário concedido em condições de 
mercado é, sem dúvida, outro limitador para a expansão do crédito habitacional, especialmente 
downmarket. Enquanto a regulamentação permitir, é natural que os bancos escolham as 
aplicações mais rentáveis. 

A regulamentação também apresenta limites, tanto objetivos como subjetivos, como instrumento 
suficientemente capaz de “forçar” os bancos privados a aplicar em crédito habitacional 
diretamente. É preciso admitir, inclusive, que há custos políticos em promover reestruturações no 
sistema que sejam percebidas como perdas por grupos antes beneficiados, sejam eles formados 
por bancos, incorporadoras ou um segmento das famílias, especialmente quando os interesses 
desses grupos confluem.  

A possibilidade de descasamento entre ativo e passivo, em função do crédito habitacional ser 
tipicamente de longo prazo e as aplicações da poupança constituírem depósitos livres, passíveis 
de serem sacados a qualquer momento, é um temor que suscita questionamentos frequentemente 
reiterados sobre a adequação do SBPE como funding de financiamento habitacional. Ademais, a 
combinação da taxa de juros sempre abaixo das taxas praticadas pelo mercado, com a Taxa 
Referencial (TR), que substituiu a correção monetária, mas que não constitui indexador baseado 
em índices de preços, faz a posição da rentabilidade oferecida pela Poupança, relativamente a 
outras opções de investimento, oscilar, tornando-se até, em determinados momentos, negativa, 
abaixo da inflação no período. Essa condição aponta para a tendência de perda do volume de 
depósitos, sempre que a taxa básica de juros entra em viés de alta como agora. As sucessivas 
captações líquidas negativas observadas no primeiro semestre de 2015 são, ao menos 
parcialmente, explicadas pela elevação da taxa Selic ao longo do mesmo período. 

A captação de poupança é um instrumento antigo, já existia no país desde muito antes da criação 
do SFH, mas havia quase desaparecido sob a inflação dos anos 50 e 60. A correção monetária, 
instituída no âmbito da restruturação do sistema financeiro, em 1964, restabeleceu a atratividade 
da poupança, que foi então regulamentada para compor uma das fontes de funding do SFH, com 
uma remuneração de 6% a.a., acrescida da correção monetária. Desde meados dos anos 70, a 
poupança é um bem sucedido instrumento de captação, abalado apenas por sucessivos desajustes 
no alinhamento do índices de correção monetária para refletir a inflação e a volatilidade das 
taxas de juros de mercado que comprometeram a estabilidade dos recursos da poupança em 

                                         
3 Brueckner e Follain (1988); Nothaft e Wang (1991); Jones et alii (1995) citados por Mendonça, 2013.  
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meados dos anos 80. O ápice ocorreu no confisco das aplicações em poupança em 1990 (Plano 
Collor I), quando cerca de 60% dos saldos foram transferidos para o Banco Central, reduzindo 
drasticamente o estoque.  

Todavia, desde o Plano Real, em 1994, com a estabilidade macroeconômica, a poupança adquire 
uma trajetória bastante estável, com o estoque dos depósitos correspondendo a em média de 
7,6% do PIB, mesmo tendo, ao longo desses 20 anos, atravessado períodos de baixa 
rentabilidade relativa, quando as taxas de juros se elevavam, como demonstra o Gráfico 2 a 
seguir. Esta análise sobre o desempenho histórico da poupança sugere que um forte 
descasamento a ponto de colocar o sistema em risco, tem baixa probabilidade. 

Gráfico 2 
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Fonte: Banco Central, Abecip e IPEADATA. Elaboração própria. 

O significativo número de poupadores, com mais de 130 milhões de conta-poupança4, é outro 
fator que reduz o risco de saques massivos a ponto de provocar um desequilíbrio no sistema. É 
possível afirmar, portanto, que a poupança constitui um ativo financeiro bastante consolidado na 
cultura brasileira, detentora, inclusive, de um valor simbólico (Köhler, 2009).  

Vale observar ainda que outros instrumentos de captação de recursos para crédito habitacional, 
tais como LCIs e os Covered Bonds europeus, tampouco fornecem uma equiparação perfeita de 
prazos entre ativos e passivos para financiamento de longo prazo, ainda que apresentem uma 
melhor adequação que os depósitos livres da poupança. As LCIs, por exemplo, têm prazo 

                                         
4 Febraban, 2014, p.9.  
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mínimo de apenas 36 meses, enquanto os financiamentos habitacionais podem chegar a 420 
meses. 

A pouca quantidade de agentes no SBPE – 16 instituições captadoras, sendo apenas 6 as mais 
atuantes na concessão – e a preponderância de um desses agentes (CAIXA) tende a reduzir a 
competição e os níveis de eficiência do Sistema. Ademais, o conservadorismo desses agentes nas 
condições impostas ao crédito imobiliário também se apresenta como fator limitador para a 
expansão do crédito habitacional. Nesse sentido, destaca-se o uso predominante do SAC 
(Sistema de Amortização Constante) para amortizar os financiamentos, em lugar do Sistema 
Price, reduzindo o acesso ao financiamento, como demonstraram Magalhães Eloy e Paiva 
(2011); e, ainda, os níveis de Loan to Value Ratio (LTV), em média de 64%, exigindo do 
tomador de crédito uma poupança prévia equivalente a 36% do valor de compra do imóvel. 

3. O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) 

3.1. Potencial 

A função social do FGTS como funding de financiamento habitacional, é indiscutível, está 
presente desde a sua criação e vem sendo utilizada, reiteradamente, pelo governo, seu Conselho 
Curador (CCFGTS) e a própria CAIXA, agente operadora do Fundo, para justificar a baixa 
remuneração auferida pelos seus cotistas. A captação compulsória e as restrições impostas aos 
saques propiciam estabilidade aos saldos captados, favorecendo o FGTS como fonte de crédito 
de longo prazo. 

Não obstante, assim como o SBPE, o FGTS vem sendo subutilizado em termos de volume de 
recursos alocados em crédito habitacional, vis à vis o potencial exibido por este Fundo, que 
acumulava ativos no total de R$365 bi (dez/2013).  

Até 2008 as aplicações do FGTS em financiamento habitacional representavam apenas 29% dos 
ativos e correspondiam, grosso modo, ao retorno da própria carteira de crédito, apesar do forte 
crescimento do Fundo. Após os estudos do Plano Nacional de Habitação (Planhab) e com a 
criação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que demandava a expansão do 
financiamento, a carteira de crédito habitacional vem sendo significativamente ampliada desde 
2009. Mesmo assim, até dez/2013, somava 43%, alcançando 49,9% quando somados os 
empréstimos para saneamento e infraestrutura urbana. 

Metade dos ativos do Fundo eram canalizadas, portanto, para outras aplicações: 
majoritariamente, ainda, títulos públicos federais, mas apresentando uma tendência de 
diversificação com crescentes aplicações em Fundos de Investimento Imobiliário (R$4,4 bi); 
debêntures (R$6,4 bi) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (R$5,9 bi), denotando um 
movimento semelhante ao observado no SBPE de apoio do SFH ao SFI. Ademais, parte do 
patrimônio líquido (PL) foi, desde 2007, integralizado em cotas do Fundo de Investimento (FI-
FGTS), que detinha já R$ 28,6 bilhões de total subscrito de R$ 40 bilhões. 

O baixo custo de captação dos recursos – o FGTS remunera seus depósitos a 3% a.a. + TR, 
independentemente das flutuações das taxas de juros – cria potencial sem precedentes para 
oferecer crédito a taxas mais baixas que o livre mercado ou mesmo o SBPE, possibilitando 
assim, maior acesso por rendas mais baixas. Não obstante, até o Planhab/PMCMV os 
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empréstimos habitacionais feitos pelo FGTS aos agentes financeiros já embutiam spreads de 3 
pontos percentuais, sendo portanto, captados pelos agentes a um custo anual de 6% +TR. Desde 
então, a taxa de juros desses empréstimos caiu para 5%+TR para rendas familiares de até 
R$3.275,00. Quando acrescido o spread do agente financeiro, fixado em 2,16%, o custo final do 
financiamento soma 7,16% (8,16% para rendas acima de R$5.000,00).  

Vale ressaltar que os agentes ainda cobram uma taxa de administração de R$25,00 mensais 
acrescida às prestações de financiamento, que só é subsidiada pelo PMCMV para rendas de até 
R$3.275,00. Sem subsídio o impacto da cobrança mensal dessa taxa, em um financiamento de 
R$90.000,00 por 30 anos, representa um aumento de 0,44 pontos percentuais, elevando a taxa 
final para 7,6% a.a.+ TR. 

Taxas inferiores, oferecidas no âmbito do PMCMV, são viabilizadas por meio de subsídios 
indiretos, pagos diretamente aos agentes financeiros, à vista. Em 2013, foram necessários mais 
de R$4 bi de subsídios no âmbito do PNHU/PMCMV, somente para reduzir as taxas de juros 
efetivas (os chamados “descontos de equilíbrio”).  

Os spreads entre 2 e 3% embutidos no custo de empréstimo do Fundo para repassar recursos 
para os agentes financeiros, não se justificam, especialmente considerando a função social do 
Fundo e o impacto desses spreads no custo final dos financiamentos, reduzindo a acessibilidade 
aos recursos. Em decorrência, os financiamentos habitacionais lastreados em recursos do FGTS 
embutem spreads totais entre 4,16% e 5,16%, ampliando a dependência das famílias por 
subsídios. Em um país de altas taxas de juros, a oportunidade que é gerada pelo baixo custo de 
captação, função da baixa rentabilidade oferecida aos cotistas, não está sendo devidamente 
aproveitada em prol do crédito habitacional mais acessível.  

As famílias que não têm direito a subsídio extra para reduzir a taxa de juros – rendas entre 
R$3.275,00 e R$5.400,00 – pagam integralmente taxas finais que variam entre 7,16% e 8,16% 
a.a. + TR, taxas essas próximas às mais baixas já praticadas pelos bancos em financiamentos 
habitacionais com recursos do SBPE, embora o custo de captação deste último seja praticamente 
o dobro do FGTS.  

O diferencial obtido entre o baixo custo do seu passivo e os retornos obtidos com as diversas 
aplicações dos seus ativos, mais notadamente nas aplicações em títulos públicos, mas incluindo 
os empréstimos sociais, vem gerando sucessivos resultados líquidos positivos, que construíram 
um PL acumulado de R$ 64,6 bilhões, como apresenta o Gráfico 3 abaixo. 

Gráfico 3 
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Fonte: Demonstrações Financeiras do FGTS. Elaboração própria. 
Nota: Valores inflacionados para dez/2013 pelo IPCA. 

Em 2014, segundo matéria do Jornal Valor5, o lucro líquido obtido pelo FGTS em dez/2014 foi 
de R$12,9 bi, um aumento de 40% em relação ao de 2013. A evolução do lucro líquido nos 
últimos anos, em valores constantes, pode ser visualizada no Gráfico 4, a seguir. 

Gráfico 4 
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Fonte: Demonstrações Financeiras do FGTS. Elaboração própria. 

Nota: Valores inflacionados para dez/2013 pelo IPCA. 

O acúmulo de PL crescente, contudo, não encontra justificativa em um Fundo com as 
características do FGTS – não beneficia os cotistas, nem sua função social. Do ponto de vista da 
expansão downmarket do financiamento habitacional duas estratégias de gestão parecem ser 
mais indicadas que a vigente: canalizar o maior volume possível de recursos para o crédito 
habitacional ou realizar um mix de aplicações – em carteiras de crédito e financeiras – tal que 
garanta, em seu conjunto, a rentabilidade necessária para remunerar os depósitos, permitindo  
reduzir o atual custo do empréstimo habitacional. 

Diferentemente do SBPE, há limite de renda familiar para acesso a financiamento pelo FGTS, de 
R$5.400,00, garantindo, assim, que o acesso ao crédito mais barato seja restrito a famílias que 
dele mais necessitam. 

3.2. Limites 

Embora o volume de recursos captados pelo FGTS claramente ofereça espaço para ampliação da 
carteira de crédito habitacional, diferentemente do SBPE, não há, no Fundo, um direcionamento 
pré-estipulado de percentual do estoque a ser aplicado em crédito habitacional. Os orçamentos 
são anualmente definidos pelo Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), conforme resultados e 
disponibilidades apresentados pela CAIXA. O CCFGTS é composto por uma bancada de 
diferentes representações de interesses, entre os quais a questão habitacional tem apenas 1 
assento e voto, por intermédio do Ministério das Cidades. 

                                         
5 15.07.2015 
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A tendência de investir crescentemente em outras aplicações – FIIs, debêntures, CRIs e, 
notadamente, os empréstimos via FIFGTS – compromete, sem dúvida, o potencial do Fundo para 
ampliar sua carteira de crédito habitacional.  

A criação do FI-FGTS, em 2007, foi justificada pela busca de maior rentabilidade para o FGTS 
e, também, pelo fomento do investimento em setores produtivos. Não obstante, o FI, mesmo 
assumindo risco nos projetos em que investe e aplicando parte dos recursos (20% em jun/2013) 
em títulos públicos, apresenta rentabilidade inferior à Selic. Ou seja, não houve melhora de 
rentabilidade em relação à tradicional aplicação em títulos públicos, pelo contrário, em termos de 
risco e retorno houve considerável piora. Ao constatar a baixa rentabilidade no FI, o relatório de 
gestão do FGTS (2013, p.153) justifica que “a maior parte das operações contratadas encontra-se 
em fase de maturação, devendo passar à fase de retorno no longo prazo”. É fato, portanto, que o 
FI não apenas desviou recursos da destinação principal do Fundo, como não tem contribuído 
para melhorar as margens e ampliar a disponibilidade para subsídios, ou para que os 
empréstimos pudessem ter seu custo reduzido.  

Vale observar, ainda, que a carteira do FI-FGTS é composta por ações e debêntures de grandes 
empresas de capital aberto, detentoras de projetos que, sendo viáveis e rentáveis, poderiam 
captar recursos por meios diversos no mercado de capitais e, ainda, diretamente no BNDES. Não 
parece haver, portanto, de qualquer prisma que se olhe, razão para drenar parte dos recursos 
baratos do FGTS para um Fundo dessa natureza. Todavia, reverter isso sempre encontra 
dificuldades de ordem política, já que os grupos beneficiados exercem pressão pela sua 
manutenção. 

Voltando à questão da busca por resultados líquidos (lucro) e produção de um patrimônio líquido 
bilionário, que pautam a gestão do FGTS, fica sempre a indagação sobre a que propósito servem, 
já que o Fundo não distribui dividendos e o cotista não usufrui de uma melhor performance.  Se, 
no limite, a rentabilidade necessária é aquela suficiente para pagar o rendimento dos depósitos, 
estipulado em 3% a.a. +TR e alguma margem de segurança, a busca por maiores margens seria 
somente justificável se a ideia fosse tornar o crédito habitacional, ou ao menos uma parcela dele, 
mais barato ou se o cotista pudesse auferir uma melhor remuneração. Ou ambos.  

O relativamente alto custo final do financiamento é também resultado da estrutura de custo de 
gestão do Fundo. A taxa de administração paga pelo Fundo ao seu agente operador, CAIXA, 
somou, em 2013, aproximadamente R$ 3,5 bi. Uma taxa de administração equivalente a 1% dos 
ativos de um Fundo com as características do FGTS – grande porte, captação compulsória e 
baixa exigência de rentabilidade – não encontra justificativa nos parâmetros de gestão de fundos 
de mercado. Essa taxa equivaleu a 52% do lucro líquido da CAIXA no ano e a 40% do valor 
creditado pelo Fundo aos seus cotistas a título de rendimento (aproximadamente R$8,8 bilhões). 
Correspondeu, ainda, a 16,85% do total das despesas operacionais do FGTS, que incluem não 
apenas os rendimentos pagos aos depósitos vinculados, mas todos os subsídios concedidos aos 
financiamentos e as despesas administrativas (correios, emolumentos, fiscalização e cobrança 
(PGFN e MTE), publicações e publicidade, entre outras) que somaram, essas últimas, R$251 
milhões. Entre 2012 e 2013, enquanto essas despesas administrativas do FGTS apresentaram um 
crescimento real negativo de 15,5% e os rendimentos pagos aos depósitos foram de apenas 0,9% 
(já descontada a inflação pelo IPCA, mesmo com uma arrecadação líquida positiva de R$18,7 
bilhões no último ano), a taxa de administração teve incremento de 5,9% acima da inflação.  

Embora o CCFGTS tenha poder de regulamentar o Fundo, o domínio exercido pela CAIXA no 
FGTS compromete a possibilidade de se reduzir a atual remuneração desse banco por meio da 
Taxa de Administração e, ainda, de reestruturar o estilo de gestão por ela impresso. Mas essas 
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alterações são importantes para obter um melhor aproveitamento dos potenciais do FGTS para a 
questão habitacional. 

Por fim, a atual situação do SBPE, com sucessivas captações líquidas negativas e freio ao crédito 
pelos bancos privados, aliada à conjuntura política que vem gerando propostas de mudanças para 
o FGTS – equiparação do rendimento dos depósitos ao da poupança ou investimento direto do 
cotista em cotas do FIFGTS – sinalizam para o aumento da pressão sobre o Fundo. A ampliação 
recente do orçamento do Pro-Cotista reforça essa observação. Nessas circunstâncias, as 
limitações para promover reestruturações visando a ampliação do uso do Fundo para o crédito 
habitacional parecem ficar ainda mais acirradas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises demonstram, claramente, que os volumes de recursos já captados em cada uma das 
fontes permitiriam maiores carteiras de crédito habitacional que as atualmente exibidas pelos 
diversos agentes. No caso do SBPE destaca-se, também, a necessidade de uma regulamentação 
mais assertiva para a performance dos bancos privados, como já haviam inferido Martins, 
Lundberg e Takeda (2011). Ainda sobre a Poupança, foi discutida a importância de garantir que 
seu crédito, relativamente barato, seja direcionado prioritariamente às famílias que, de fato, não 
tem capacidade de contrair financiamento nas condições de mercado. Já no FGTS, as análises se 
concentram no potencial do Fundo para oferecer taxas de financiamento mais baixas do que as 
atuais. 

Em um país com alta desigualdade de renda, um déficit habitacional que supera 6 milhões de 
domicílios6 e taxas de juros altas e voláteis, a oportunidade criada pelo SFH, de prover recursos 
em larga escala e relativamente baixo custo, precisa ser melhor e mais estrategicamente 
aproveitada. No contexto brasileiro ainda é preciso haver fontes operando de modo subsidiado, 
seja diretamente pelo governo (Orçamento Geral da União), seja indiretamente pelos próprios 
investidores que aceitam, como no caso da Poupança, uma rentabilidade menor. Sem isso, uma 
parcela ainda maior da população ficará excluída do acesso ao crédito e à moradia. 

É preciso compreender o potencial que cada uma de suas fontes encerra individualmente e no 
conjunto formado pelo Sistema. Somente assim será possível realizar os ajustes e 
aprimoramentos essenciais ao Sistema visando sua expansão estratégica. É fundamental, 
também, reconhecer os diversos limites, tanto os inerentes à natureza das fontes, quanto os 
políticos e institucionais, identificando aqueles que podem ser suplantados ou contornados. Estas 
foram as contribuições que este artigo buscou oferecer. 

A complementaridade entre o uso das diversas fontes é outro aspecto que precisa ser melhor 
desenvolvido para aprimoramento de todo o sistema de crédito habitacional no Brasil. A crença 
de que o SBPE/SFH deve acabar para ser finalmente substituído pelo SFI deve dar lugar a uma 
compreensão mais ampla de que é justamente na composição de fontes diversas que o país 
poderá alcançar um sistema mais inclusivo e mais potente. 

Sem a evolução da compreensão e sem o enfrentamento das contradições e perdas de 
oportunidade aqui apontadas, será mais difícil expandir o crédito habitacional no Brasil no 
sentido de promover o acesso à moradia. 

                                         
6 Cálculos realizados pela autora, juntamente com Jackson Rosalino e Silvia Schor, com base na PNAD 
2013 (IBGE), seguindo o método proposto pela Fundação João Pinheiro. 
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