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E

sta edição traz luzes a um debate que
passou a ser de interesse direto de todos os setores da cadeia produtiva da construção, à medida que as entidades de crédito e o próprio governo sinalizam um possível esgotamento do funding habitacional.
Trata-se de uma perspectiva ruim? A resposta é negativa.
Na realidade, a busca de fontes alternativas se dá porque o setor tem respondido vigorosamente à crescente demanda de moradia, e o modelo baseado na poupança passa
a não comportar o horizonte de crescimento.
Procuramos então ouvir personalidades importantes nesse debate, entre elas Jorge Hereda, vice-presidente de Governo da Caixa,
e solicitamos artigos de quem tem se detido na pesquisa de alternativas, como Júlio
César Paranatinga Carneiro, chefe-adjunto
do Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco Central, que explica os
covered bonds.

A questão envolve aperfeiçoamentos institucionais, como a concentração dos atos
na matrícula, como mostram Dyogo Henrique de Oliveira, secretário-adjunto da
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Esteves Pedro Colnago Junior, coordenador-geral da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda, e Emmanuel Sousa de Abreu,
analista do Banco Central. Por fim, Fábio
Nogueira, da Brazilian Finance & Real Estate, demonstra que a securitização é uma
realidade no Brasil.
Trazer subsídios relevantes sobre os rumos da cadeia produtiva da construção é a
missão primordial desta revista, e este número toca em outro ponto-chave: a questão
das alternativas tecnológicas, abordada no
artigo de Maria Angelica Covelo Silva e na
apresentação de um caso ligado ao segmento de moradia econômica.
Boa leitura e boas reflexões.

Frases
Divisão do trabalho

Imperfeições

“Ninguém compete em produtos manufaturados com os
asiáticos, mesmo com a taxa de câmbio melhor. Então aqui
tem que ter um certo controle das importações, mesmo
que disfarçado. Mas eles são os maiores demandantes de
matérias-primas, sobretudo para a América do Sul. Isso faz
uma diferença cavalar. Houve uma mudança radical da divisão
internacional do trabalho, na qual nós estamos bem colocados
porque o Brasil exporta para todo mundo.”

“Os economistas, como grupo, confundiram beleza e elegância
matemática com a verdade. (...) É difícil dizer que rumo tomará essa
profissão daqui para frente. Mas é quase certo que os economistas
terão que aprender a conviver com uma certa ‘bagunça’. Isto é,
terão que reconhecer a importância do comportamento irracional
e imprevisível, em face das idiossincráticas imperfeições dos
mercados, bem como aceitar que uma elegante ‘teoria a respeito de
tudo’ está errada.”

Maria da Conceição Tavares, economista, na Folha de S. Paulo de 12 de setembro.

Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia de 2008, em artigo no site do New York Times.

RETIFICAÇÃO
No artigo “O Papel da Coalização Ampla da Cadeia Produtiva” (Ano VIII, nº 2, junho de 2010), onde se lê que “a CBIC, representando a CNI, e a Fiesp, junto
com a entidade de área de pré-moldados (Sinaprocim), comandada pelo José Carlos de Oliveira Lima, assumiram o comando” do processo de articulação
da UNC (União Nacional da Construção), o correto é dizer que “a CBIC, representando a CNI, e a Fiesp, por meio do Deconcic (Departamento da Indústria da
Construção), comandado por José Carlos de Oliveira Lima, assumiram o comando desse processo. Oliveira Lima também preside o Sinaprocim”.
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Alternativas para crescer
A fonte de recursos para financiamento imobiliário dá sinais
de esgotamento. É preço que se paga pelo sucesso
Edney Cielici Dias e Ana Maria Castelo

U

ma crítica recorrente ao sistema brasileiro de financiamento
imobiliário é que as suas fontes recursos, o FGTS (moradia social) e a poupança (moradia de classe média), possuem um caráter pró-cíclico, ou seja,
vão bem quando a economia vai bem
e vão mal quando a atividade está capenga. Os números de renda e emprego estão ótimos, o FGTS tem crescido
e a habitação para as famílias de baixa
renda conta com o reforço de subsídios
governamentais. Os depósitos em poupança também estão em situação favorável, mas tendem a não acompanhar
o atual ritmo de produção imobiliária.
Na realidade, trata-se de duas boas
notícias. O funding social está reforçado e funding privado em breve tende a não dar mais conta das necessidades. Esse último aspecto remete a
outra crítica histórica ao sistema: a
falta de canais alternativos de captação, dadas as condições de remuneração e limitações institucionais. Um
dia, a poupança haverá de ser insuficiente mesmo com um alto volume de
depósitos. O futuro está logo aí e novos caminhos estão sendo pavimentados. Esta edição traz uma série de
textos que tratam do tema, mas, antes de seguir em frente, vale analisar a
questão em sua perspectiva histórica.

Percalços e avanços

Em 1993, o Sistema Financeiro da Habitação, considerando suas duas fontes,
foi responsável pela contratação de 58
mil financiamentos habitacionais em
todo país. Um número muito distante
das quase 630 mil unidades financiadas em 1980. Foi, sem dúvida, o fundo
do poço do sistema criado 30 anos an-

tes para facilitar às famílias o acesso
à casa própria, dado o baixo nível de
atividade econômica e a instabilidade
de preços. O mercado habitacional se
mantinha por conta das construções realizadas com recursos próprios das famílias e das empresas. Foram anos em
que, para sobreviver, as incorporadoras
tiveram que assumir o papel dos bancos
e financiar a compra da casa própria.

Um dia, a poupança
haverá de ser
insuficiente mesmo
com um alto volume
de depósitos. O
futuro está logo aí e
novos caminhos estão
sendo pavimentados
O Plano Real não conseguiu por si
só mudar esse cenário. A despeito da
redução expressiva da inflação, as taxas de juros permaneceram elevadas
e as incorporadoras ainda continuaram a atuar como bancos. O primeiro
salto do sistema vai ocorrer em 1997
com a recuperação da capacidade de
financiamento do FGTS. Naquele ano
foram contratados 187,9 mil financiamentos, o que representou um crescimento de 75% na comparação com o
ano anterior.
Os anos seguintes serão marcados
pela consolidação da estabilização. O

mercado habitacional avança lentamente, registrando anos melhores e outros
muito ruins. Entre 1995 e 2003, o volume de crédito cresceu cerca de 4% ao
ano em termos reais, graças ao FGTS.
Nesse período, o volume contratado pelo
SBPE permaneceu praticamente o mesmo em termos nominais, o que representou uma queda real de quase 50%.
Apenas em 2006, reflexo do marco
regulatório do mercado imobiliário, o
volume de crédito atinge um patamar
mais elevado: R$ 18,3 bilhões a preços
de 2009, um aumento real de 50% sobre o ano anterior, e que representou
o financiamento de 521,8 mil unidades. Dessa vez houve uma expansão
das duas fontes, mas o SBPE registrou
um crescimento muito mais significativo. Na comparação com 2005, o número de unidades financiadas aumenta 87% e o volume de recursos, 85% em
termos reais.
Desde então, os recursos do SFH seguiram um ritmo forte de crescimento.
Em 2009, vinte e nove anos depois, o
sistema finalmente superou o recorde
– que parecia inatingível - de unidades
contratadas em 1980: foram 700 mil financiamentos ou R$ 48,8 bilhões. É importante frisar que houve mudanças importantes na forma do crédito concedido
ao longo desse período: as taxas de juros caíram significativamente e os prazos foram alongados. Essas mudanças
determinaram uma nova dinâmica para
o mercado na medida em que mais famílias passaram a ter acesso ao crédito. Em 2010, o desempenho observado
até julho indica que novo recorde será
alcançado, seja de unidades ou no volume de crédito que deverá ficar próximo a R$ 80 bilhões.
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As principais fontes de financiamento da habitação
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Caixa abre caminho
para alternativas
“Para crescer, não se pode depender de apenas uma fonte,
ou de duas”, avalia Jorge Hereda, vice-presidente da entidade
Ana Maria Castelo e Edney Cielici Dias

ara o vice-presidente de Governo da Caixa Econômica Federal,
Jorge Hereda, a questão de alternativas para os recursos para a habitação
pode ser colocada em termos simples
e contundentes. “Tem que decidir se
queremos crescer ou permanecer nos
limites da poupança.” O funding habitacional criado há quase 50 anos para
financiar moradias para a classe média tem as suas limitações estruturais.
As alternativas, embora limitadas pelos
níveis ainda alto dos juros no país, são
factíveis. “O crédito habitacional brasileiro ainda é baixo, entre 3% a 4%
do PIB. Não dá para comparar com o
Chile, com o México. O crédito habitacional tem que ser ampliado para que
a oferta de moradia possa aumentar
e também para que a economia como
um todo cresça.”
Na avaliação de Hereda, o funding
social, composto pelo FGTS e o volume de subsídios, está equacionado. Segundo a Fazenda, a boa perspectiva da
economia brasileira indica um cenário
favorável para o FGTS nos próximos
dez anos e o volume total de subsídios
é de R$ 70 bilhões para os próximos
quatro anos.“Achamos o caminho com
o Programa Minha Casa, Minha Vida.
Nos próximos quatro anos, o volume
de subsídio garante esse formato. No
final dos próximos quatro anos, haverá
uma velocidade de cruzeiro para combater o déficit e atender as necessidades
habitacionais. O país não dará um vôo
de galinha. É necessário dar sustentabilidade ao subsídio, discutir o Plano
Nacional de Habitação no Congresso.”
Com as questões relacionadas à moradia social encaminhadas, as alternativas para funding para a classe média
ganham destaque na agenda habita-

Edney Cielici Dias

P

Hereda: “Estamos
saindo da
adolescência em
termos de crédito”

cional brasileira. “Para crescer, não se
pode depender de apenas uma fonte,
ou de duas. O Ministério da Fazenda
tem sensibilidade para isso.”

Caminho pavimentado

A Caixa divulgou recentemente um
novo recorde de crédito imobiliário:
aplicou até o início de setembro R$ 47,6
bilhões, valor superior ao de todo o ano
de 2009. O resultado compreende os
recursos do FGTS, do SBPE e do Programa Minha Casa, Minha Vida. Houve crescimento na contratação com todas as fontes, que responderam pelo
financiamento de 630,9 mil unidades
habitacionais. Os números chegam
ao mercado no momento em que co-

meçam a esquentar as discussões sobre a necessidade de se trazer novas
fontes para o financiamento habitacional. Responsável por 80% do mercado
de crédito habitacional, a Caixa é peça
fundamental nessa discussão.
Para o crédito habitacional manter
o ritmo de crescimento atual e passar
dos atuais 4% do PIB para um patamar
mais elevado,de 11% ou 12%, será necessário ter outras fontes de recursos
além do FGTS e da poupança, especialmente enquanto os juros não caem. Em
um cenário com taxas de juros menores
isso não seria necessário, pois a captação para aplicação no mercado habitacional não seria em tese um problema. De fato, os mercados mais ma-
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Bernadete:
“Bancos
atentos aos
clientes
pessoa física”

O crédito habitacional, no atual
contexto brasileiro, passa a ser um
elemento decisivo na estratégia dos
bancos no relacionamento com os
seus clientes pessoa física. “Antes,
as instituições financiavam a produção, mas não tinham interesse
em ficar com as pessoas físicas
que adquiriam as unidades. Hoje,
os bancos ficam atentos a essas
pessoas físicas, com as quais poderão ter um relacionamento de 15 a
20 anos”, explica Bernadete Maria
Pinheiro Coury, superintendente
nacional de Habitação da Caixa.
Bernadete lembra que outras
estratégias de expansão da clientela, como a compra de folha de
pagamento de Estados e municípios, encontraram esgotamento.
Assim, oferecer o crédito imobiliário
passa a ter um papel de destaque
no negócio. Hoje, os bancos que
financiam pessoa jurídica cobram
pedágio para liberar as pessoas
físicas que queiram fechar o financiamento imobiliário em outro
banco. A própria Caixa pensa na

expansão dos financiamentos à
pessoa jurídica como estratégia de
ampliar os clientes pessoa física.
Hereda explica que, à medida
que se consegue estabelecer mais
negócios com o cliente, que “se consegue enxergar o cliente como um
todo”, é possível oferecer melhores
condições e manter um relaciona-

mento estável e duradouro – e o
crédito habitacional é importante na
montagem desse tipo de relação.
Superada a crise, a concorrência pelo crédito imobiliário
se acirra. “Todo mundo voltou a
disputar. É super bom, porque não
gosto de ganhar de WO”, costuma
dizer com bom humor Hereda.

duros e estáveis prescindem de fontes
cativas, nos moldes do FGTS e da poupança, pois o investimento imobiliário
se configura como uma das principais
alternativas de retorno aos investimentos. Essa deve ser uma tendência de
longo prazo também para a economia
brasileira, mas, enquanto os juros não
caem, é preciso se pensar em todas as
possibilidades.
Para a Caixa, a securitização é um
caminho natural, pois, além de permitir uma antecipação de recursos, é
uma boa política de gestão de contratos. Para ele, há várias possibilidades
de equacionamento da questão. “Não
se pode achar que o mundo vai acabar. Estamos saindo da adolescência
em termos de crédito, mas não podemos fazer as bobagens que os outros
fizeram” – diz Hereda em referência à
crise do subprime nos Estados Unidos
e em países europeus.
A Caixa tem uma carteira de ativos
com contratos que possuem em mé-

dia 15 a 16 anos, assim é interessante
para a instituição não carregar esses
contratos por todo esse tempo. A securitização dilui os riscos dos contratos
e garante a expansão de crédito habitacional. A Caixa já trabalha para securitizar seus créditos e deve oferecer
cerca de R$ 500 milhões em duas séries até o final do ano.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) são títulos de renda
fixa que têm como garantia os créditos imobiliários gerados nas operações de financiamento. Esses títulos
possuem isenção de IR para a pessoa
física, o que, para Hereda, pode compensar a dificuldade com o indexador
dos contratos, a TR.
O indexador é uma das dificuldades
para o avanço da securitização dos créditos originados a partir dos recursos
do SFH: o mercado não vê de forma
muito atraente os títulos indexados a
TR. Em princípio, a Caixa espera testar o mercado por meio de sua rede de

investidores pessoa física e pode fazer
composições em relação à carteira que
irá lastrear os títulos.
Hereda enfatiza, no entanto, que se
para a Caixa os passos para a securitização já estão sendo dados, para
outras instituições, a questão passa
pelo problema do desenquadramento.
Ou seja, se securitizarem seus crédito, pelas regras atuais, os bancos podem ficar abaixo do limite de aplicação obrigatória (exigibilidade) no financiamento habitacional, e assim
serem penalizados. Portanto essas
regras devem ser discutidas de forma que os demais bancos também
sejam estimulados a securitizar seus
ativos e retornar os recursos para a
habitação.
Mas há mais alternativas em discussão, como os covered bonds, a utilização do compulsório da poupança, além
do possível interesse que esse mercado em expansão pode ter sobre investidores internacionais.

Edney Cielici Dias

Um produto bastante
valorizado pelos bancos

Setembro 2010
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Covered Bond: uma
opção para o Brasil?
Papéis instrumentalizam financiamentos imobiliários residenciais
ou comerciais, com garantia real dos próprios imóveis
Júlio César Paranatinga Carneiro*

A

perspectiva de crescimento do
crédito imobiliário nos próximos
anos suscita a discussão sobre fontes
adequadas de recursos de médio e longo prazo. Nesse contexto, é sempre válido conhecermos a experiência internacional, e um modelo que tem atraído atenção é o de covered bonds. Esses
títulos são muito utilizados na Europa,
ao passo que os MBS (mortgage backed securities), também existentes em
vários países europeus, são tipicamente uma criação do mercado financeiro
norte-americano. A análise das características dos dois papéis permite evidenciar a estrutura do mercado financeiro que o gestou.
Nos Estados Unidos, é notória a enorme quantidade e variedade de instituições, depositárias ou não, que desempenham uma função financeira. O mercado de crédito imobiliário norte-americano se caracteriza pela existência
de uma infinidade de originadores de
crédito imobiliário, em nível local e em
nível estadual, de reduzido tamanho,
que vendem os créditos para instituições maiores e assim sucessivamente.
No final da linha, esses créditos vão parar nas grandes securitizadoras (Fannie
Mae, Freddie Mac e Ginnie Mae) ou vão
para trusts por elas criados ou, ainda, e
com mais freqüência logo antes da crise, para SPV (special purpose vehicles),
criados para securitizar os chamados
non-conforming loans, ou seja, aqueles
financiamentos que não se encaixavam
dentro dos parâmetros exigidos pelas
grandes securitizadoras.
Assim, os MBS, emitidos com várias
tranches de acordo com o risco ou mesmo partes do portfólio1, são adequados
para a estrutura do mercado norte-americano, composto por originadores que
não pretendem ficar com os créditos
até o vencimento dos contratos, seja

por não serem instituições depositárias, seja por serem de pequeno porte.
Em todos os casos, os custos que essas
instituições incorreriam para obter funding em quantidade e prazo necessários
para carregar esses créditos em carteira seriam muito superiores aos incorridos com a securitização.
Na Europa, por sua vez, há grandes
bancos depositários que concedem crédito imobiliário. Muitas vezes, pode ser
interessante securitizar esses créditos,
mas outras vezes é mais vantajoso mantê-los em carteira. Se a instituição tem
porte, tradição e está capitalizada, o covered bond pode ser um instrumento
mais adequado do que o MBS.
O mercado de covered bond tem longa história, datando as primeiras emissões de 1770, na Prússia, 1797, na Dinamarca, 1825, na Polônia, e 1852, na
França. Inicialmente, esses títulos foram
usados para financiar a agricultura e,
posteriormente, passaram a ser utilizados nos financiamentos imobiliários
residenciais e comerciais. Existem atualmente cerca de 20 países europeus
com mercado ativo de covered bonds.
De acordo com o European Covered
Bond Council, esses papéis são instrumentos de dívida garantidos por financiamentos imobiliários residenciais ou
comerciais (com garantia real dos imóveis), empréstimos ao setor público, bônus governamentais ou financiamentos
para a indústria naval. Esse conjunto de
ativos de garantia é chamado de cover
pool. Suas características essenciais são:
I - O emissor é uma instituição de crédito sujeita à supervisão e regulação de
uma entidade pública2, ou seja, estão sujeitas a padrões e normas relacionadas
com gerenciamento de riscos de crédito,
de mercado, operacional e de liquidez;
II - os ativos do cover pool são blindados, ou seja, em caso de insolvência

da instituição de crédito emissora, eles
serão usados para pagar os detentores
dos bônus antes dos demais credores
da instituição;
III - a instituição de crédito emissora
tem a obrigação de garantir que o valor do pool de ativos seja igual ou maior
que o valor dos covered bonds durante
todo o tempo de sua maturidade. Para
isso, pode ser requerido que ela adicione mais ativos ao pool para compensar
os vencidos e os inadimplentes;
IV – as obrigações e responsabilidades da instituição de crédito com relação
ao pool de ativos são supervisionadas3
por um órgão público ou por um organismo privado independente.
Assim, o investidor em covered bond
tem como fonte de pagamento os recursos provenientes tanto do próprio pool
de ativos quanto do fluxo de caixa da
instituição de crédito emissora (ou garantidora). Esse direito (full recourse right) é uma importante diferença entre
MBS e covered bonds. Nos MBS europeus, os investidores têm como fonte
de pagamento apenas o fluxo de caixa
dos ativos securitizados.
Há formas diferentes de blindar os
ativos do cover pool:
I - a própria legislação exclui os ativos
da massa falida ou estabelece uma preferência para os detentores dos bônus;
II - o pool é transferido para uma SPE,
que garante as obrigações da instituição referentes ao bônus.
Em alguns países, é exigida a chamada overcollaterilization, ou seja, o valor do cover pool tem que ser superior
ao valor do covered bond.
Além disso, os ativos que lastreiam a
emissão têm de observar os padrões mínimos de qualidade, estabelecidos em
lei específica ou, na sua ausência, nos
contratos sob os quais os covered bonds
foram emitidos. Esses padrões de qua-
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covered bonds emitidos alcançou o valor de 2,4 trilhões de euros em 2009, representando um crescimento de 4,9%
em relação a 2008. Desse total, 67% são
lastreados exclusivamente em financiamentos garantidos por imóveis (covered
bonds backed by mortgage).
Quanto às emissões de novos covered
bonds, houve uma queda em 2009 em
relação a 2008, invertendo uma longa
tendência de crescimento: foram emitidos 529 bilhões de euros, contra 651
bilhões de euros em 2008. Já as emissões de covered bonds exclusivamen-
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red bonds com lastro em financiamentos com garantia real de imóveis, a Espanha aparece em primeiro lugar (337
bilhões), depois a Dinamarca (319 bilhões), Alemanha (225 bilhões) e Reino Unido (201 bilhões).
O atual debate econômico brasileiro ressalta a importância de encontrar
formas alternativas de funding para financiamentos de longo prazo, inclusive para o crédito imobiliário. Sem prejuízo do modelo de funding alternativo
que instituímos no país, o mercado de
securitização baseado no modelo amesxc.hu

lidade na originação incluem um loanto-value máximo de 60% a 80%.
No que se refere à supervisão especial, o European Covered Bond Council é bastante claro em ressaltar que se
trata de algo distinto da supervisão geral a que estão sujeitas as instituições
financeiras4 . Suas principais características são:
I - um monitor especial para o pool
de ativos;
II - auditoria periódica do pool pelo
monitor;
III - em caso de insolvência da instituição de crédito emissora (ou garantidora), há gerenciamento contínuo e
manutenção do pool, de forma a garantir pagamentos pontuais aos detentores dos bônus.
Em alguns países, essa tarefa de fiscalização especial é atribuída à autoridade
pública e a emissão desses títulos tem
de ser previamente autorizada por ela.
Essa autoridade pública é, em muitos
países, o supervisor do sistema financeiro (no caso do Brasil, o Banco Central), em outros, a autoridade de supervisão do mercado de capitais (no caso
do Brasil, a CVM) e, em alguns, ambas
as autoridades. Essas autoridades públicas nomeiam ou aprovam o monitor do
pool de ativos e podem também conduzir aleatoriamente auditorias próprias.
Em outros países, especialmente naqueles onde a emissão de covered bonds não é regulada por uma legislação
específica, a supervisão especial é realizada por um auditor externo, independente, indicado pela instituição financeira emissora ou garantidora que
audita o pool de ativos e por um agente fiduciário externo, que tem o objetivo de salvaguardar os interesses dos
investidores, de modo que, por exemplo, modificações nas cláusulas contratuais da emissão não possam ocorrer sem o consentimento desse agente fiduciário.
A maioria dos países europeus adotou os covered bonds em seus sistemas
financeiros ou por meio de legislação
específica ou por meio de contratos
sob uma legislação geral. Geralmente,
legislações específicas existem em países com mercados mais maduros na
emissão de covered bond, enquanto
nos mercados mais novos as emissões
são estruturadas por contrato, como Japão e Canadá.
De acordo com o European Covered
Bond Council, o saldo devedor total dos
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Os ativos do cover pool são blindados: em
caso de insolvência da instituição emissora,
eles serão usados para pagar os detentores
dos bônus antes dos demais credores
te lastreados em financiamentos com
garantia real de imóveis foram de 427
bilhões de euros em 2009 e de 507 bilhões de euros em 2008, 81% e 78%,
respectivamente, do total emitido, demonstrando uma clara preferência recente por esse tipo de lastro, principalmente após a crise.
Atualmente, os covered bonds são
emitidos em 24 países, dos quais 21
são europeus. Além dos países europeus, Canadá, Estados Unidos e Ucrânia também emitiram esses papéis. A
Alemanha é a que detém o maior volume de covered bonds (saldo devedor de
719 bilhões de euros), seguida pela Espanha (353 bilhões de euros), pela Dinamarca (327 bilhões de euros) e pela
França (289 bilhões de euros). Todavia, se considerarmos apenas os cove-

ricano, novas alternativas de funding,
complementares às atuais, merecem
ser estudadas e uma delas, certamente, é o covered bond.
1 Por exemplo, uma tranche só transfere o fluxo dos juros do lastro, outra só o fluxo das
amortizações, outras podem repassar apenas juros ou amortizações durante determinados subperíodos do prazo total de amortização dos ativos do lastro etc.
2 Ou, caso o emissor não seja instituição financeira, os pagamentos aos investidores do
covered bond são plenamente garantidos por
uma instituição de crédito supervisionada.
3 Chamada de supervisão especial.
4 Relacionada com a estabilidade geral do
mercado financeiro, o interesse dos clientes
em geral, a proteção dos depósitos, etc.
*Chefe-adjunto do Departamento de Normas do
Sistema Financeiro do Banco Central.
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Concentração dos atos na
matrícula, uma medida necessária?
A segurança jurídica elimina a assimetria de informação, permitindo
uma precificação justa do imóvel
Dyogo Henrique de Oliveira, Esteves Pedro Colnago Junior e Emmanuel Sousa de Abreu*

A

África do Sul (34%), Espanha (62%) e
Estados Unidos (72%). Por conseguinte, há uma janela de oportunidade para
aproveitarmos o empuxo trazido pelo
crescimento do mercado de financiamento imobiliário e, assim, atuarmos
no sentido de eliminar alguns entraves
que podem vir a dificultar sua boa evolução no médio prazo.
Resta destacar que a tradicional fonte
de funding dos financiamentos imobiliários, o direcionamento dos recursos
dos depósitos de poupança, tem apresentado claros sinais de esgotamento,
com algumas análises sugerindo o alcance do seu limite já no final do ano
de 2012. Nesse sentido, faz-se premente a construção de caminhos para o de-

Uma das alternativas indicadas para
dinamizar esse mercado seria a inserção do mercado de capitais como fonte complementar de recursos ao crédito imobiliário, via desenvolvimento do
mercado de securitização de recebíveis
imobiliários. Essa inserção, contudo, requer uma enorme simplificação da rotina de consultas necessárias para verificar a qualidade do crédito imobiliário
que lastreará a operação de securitização, bem como o fortalecimento da segurança jurídica quanto à irreversibilidade dos atos adotados nas transações
de compra e venda de imóveis.
A operação de compra/venda de um
imóvel é cercada de assimetria de informação. De um lado, o vendedor tem in-

Dados do SBPE, acumulados em 12 meses
45.000 R$ milhões
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Tualmente, as disfunções burocráticas e a insegurança jurídica existentes no Brasil são apontadas,
pela literatura econômica e pelos meios
de comunicação, como um dos principais empecilhos para a expansão dos
negócios e para o crescimento econômico do país.
Parece claro que essas disfunções
geram perdas tanto para cidadãos comuns, quanto para empresários, já que,
essencialmente, os excessivos custos,
gerados pelos inadequados processos
de controle e pela busca de segurança
jurídica, reduzem a relação custo-benefício dos bens e serviços oferecidos
e diminuem a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional e a atratividade de investidores
para a nossa economia.
O mercado de financiamento imobiliário não é uma exceção a essa regra, mas tem a sua situação destacada,
principalmente, devido ao enorme déficit habitacional existente, a sua grande
capacidade de geração de empregos e
ao vigoroso crescimento que tem apresentado nos últimos anos.
O gráfico a seguir ajuda a ilustrar
o forte crescimento do mercado de financiamento imobiliário brasileiro. O
número de contratos acumulados em
12 meses saltou de 28 mil unidades em
set/04 para 346 mil em mai/10. O valor
dos financiamentos acumulados em 12
meses passou de R$1,7 bilhão em set/04
para R$42 bilhões em mai/10.
Realça a importância de termos uma
visão mais acurada das ineficiências que
permeiam o mercado de crédito imobiliário, o fato deste apresentar uma participação em relação ao PIB (algo próximo a 4%) muito aquém da constatada
em outros países como México (12,5%),

Fonte: BCB

senvolvimento de fontes alternativas
de funding para o setor, o que também
perpassa pela adoção de medidas que
reduzam as disfunções burocráticas e
a insegurança jurídica nas transações
imobiliárias.

formações mais precisas sobre sua própria situação jurídica e sobre a situação
física e jurídica do imóvel. De outro, o
comprador e o financiador não possuem, de pronto, essas informações, devendo buscá-las em fontes fidedignas.
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do imóvel de informação sobre todos os
atos e fatos jurídicos que possam repercutir sobre a operação. Por esse princípio, só poderiam ser alegadas contra o
terceiro de boa fé aqueles registros presentes na matrícula do imóvel no mo-

A participação do
mercado de capitais
no funding de
crédito imobiliário
requer uma enorme
simplificação da
rotina de consultas

sxc.hu

Ao agente financeiro, interessa ainda
informação sobre o comprador.
Os registros cartorários constituemse em uma das mais importantes fontes
de informação sobre a condição jurídica do imóvel, do vendedor e do comprador. Lamentavelmente, no Brasil, essa
informação está dispersa em diversos
tipos de cartórios e por toda a extensão do país.
Por exemplo, consideremos o caso de
um vendedor que morava em outro Estado e lá sofria uma ação de natureza
trabalhista. A informação da existência
dessa ação, de maneira geral, só estará disponível no cartório judicial da comarca onde ele residia ou onde constava a sede da sua empresa.
Assim, para ter certeza da segurança
jurídica da operação, o comprador deveria realizar consultas a diversos cartórios e órgãos públicos.
Seja pelo custo de realizar a totalidade das citadas consultas, seja pelo tempo que seria despendido para sua efetivação, ou ainda pela inexequibilidade
de tal medida, os potenciais compradores dos imóveis e mesmo as instituições financeiras que os utilizam como
garantia ao financiamento concedido
restringem-se, na grande maioria das
vezes, a realizar consultas nos órgãos
que guardam uma relação geográfica
mais próxima com o imóvel. Ou seja,
por desconhecimento ou economicidade, os agentes deixam de trabalhar com
a totalidade das informações necessárias para aferir o risco e, consequentemente, o efetivo preço da transação e
as consolidam com um“vácuo informacional”que possibilita a contestação ou
mesmo sua reversão no futuro.
Obviamente que as situações que envolvem algum tipo de reversão da transação imobiliária não configuram um
percentual majoritário no mercado, mas
sua existência é relatada pelo mais diversos agentes econômicos e mostra-se
suficientemente importante para por em
dúvida todas as operações que são realizadas, ou seja, devido a um pequeno
número de ocorrências concretas todo
o conjunto é contaminado pela insegurança jurídica. A consequência mais
imediata disso é que os agentes incluem
provisões para esse tipo de custo nas
suas precificações, principalmente de
taxas de juros, elevando os custos das
operações.
Uma forma de resolver este problema
é dada pela concentração na matrícula

mento da transação. Não havendo registros, nada poderia vir a ser alegado
futuramente.
Esse princípio garante a segurança
jurídica da operação e elimina a assi-
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metria de informação entre compradores e vendedores, permitindo uma precificação justa do imóvel.
Para viabilizar a securitização de créditos imobiliários, essa segurança é fundamental, pois o investidor que irá adquirir títulos de securitização não tem
nenhuma relação com os compradores ou vendedores. Para ele é impossível avaliar cada operação. É necessário que haja confiança no sistema e
que seja possível fazer avaliações de
maneira automatizada e simplificada.
Tudo isso se torna possível se as informações estiverem disponíveis na matrícula do imóvel.
É bem verdade que a securitização
de créditos imobiliários tem outros desafios a vencer no Brasil, tais como as
taxas de juros, a padronização dos títulos, os indexadores e outros, mas sem
essa base mínima é pouco provável
que o mercado se desenvolva de maneira saudável.
A “Concentração dos Atos na Matrícula”traria, além dos benefícios já citados, outros ganhos, tais como:
1. incentivo à redução no número de
processos judiciais, pelo reforço
ao princípio da boa fé e pela consequente impossibilidade de se
contestar negócios jurídicos celebrados com base nas informações presentes na matrícula do
imóvel;
2. espaço para a redução do spread
bancário, pela efetiva minimização do risco envolvido na operação; e
3. restrição à concretização de operações de fraude a execução e contra credores.
É importante destacar ainda, que esse
princípio não é novidade. De fato, ele já
vem sendo adotado em países como a
Espanha (em sua Ley Hipotecária, de
1946) e Dubai (Concerning Land Registration in the Emirate of Dubai, de
2006), e em muito contribuirá para a
consolidação do movimento de crescimento do financiamento imobiliário do
Brasil, tornando-o sustentável a médio
e longo prazos.
* Dyogo Henrique de Oliveira é secretário-Adjunto da Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Fazenda; Esteves Pedro Colnago Junior é coordenador-Geral da Secretaria
de Política Econômica do Ministério da Fazenda; e Emmanuel Sousa de Abreu é analista do
Banco Central do Brasil.
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A securitização imobiliária já
é uma realidade no Brasil
O SFI é a grande alternativa de recursos de longo prazo
para a construção civil
Fabio Nogueira*

biliário e o uso da alienação fiduciária,
que permite a retomada dos imóveis dos
inadimplentes num período de tempo
bastante reduzido. Anteriormente, esse
mesmo processo levava anos.
A conseqüência foi fantástica para
todo o setor: os maus pagadores foram
afastados do sistema e a inadimplência
histórica nunca foi tão baixa. As famílias ponderam muito antes de tomarem
um crédito e se disciplinam com o pagamento regular das prestações.
A alienação fiduciária reduziu a insegurança jurídica que impedia o desenvolvimento e aprimoramento do crédito imobiliário. Ela foi pioneiramente
testada pela Brazilian Securities, que
trabalhou na criação da jurisprudência que possibilitou a utilização desse
importante instrumento.

6.000

Condições para crescer

O financiamento imobiliário hoje é essencial para fidelização de clientes bancários. Existe disputa saudável pelo
cliente, algo totalmente inimaginável há
12 anos. Ficou comprovado que o avanço brasileiro, ao possibilitar a segurança jurídica, está sendo recompensado.
Estamos finalmente atacando o déficit
habitacional e popularizando o crédito imobiliário. As famílias agora conseguem realizar o sonho da casa própria.
Em maio de 2007, a BM Sua Casa anunciou ao mercado que uma medida até
então inédita: prazo de pagamento de
30 anos para a compra da casa própria.
Meses depois, o sistema bancário seguiu
a inovação da BM Sua Casa.
Adicionalmente, vivenciamos uma
condição histórica: o Brasil nunca teve

Evolução de emissões de Certificados de Recebíveis
Imobiliários no Brasil, R$ milhões
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muito gratificante verificar o avanço do mercado de securitização nos
últimos 12 anos. Em 1998, ano de criação da Brazilian Finance & Real Estate,
a realidade era completamente diferente: os mercados financeiro e imobiliário
tinham como único produto em comum
somente as linhas de financiamento do
SFH, com utilização da caderneta de
poupança e do FGTS como fontes de
recursos para a habitação.
O Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)
foi criado em 1997 e, naquele momento, representava somente uma alternativa futura, uma legislação promissora,
mas que ainda não tinha sido testada.
Foi diante desse cenário que criamos então a Brazilian Mortgages, companhia
hipotecária, a Brazilian Securities, companhia securitizadora de crédito imobiliário, a Brazilian Capital, companhia
de gestão de investimentos imobiliários
e a BM Sua Casa, responsável pela originação de créditos imobiliários de pessoas físicas, com o objetivo primordial
de participarmos do mercado usando
as regras do SFI.
Agora, verificamos que, finalmente,
o SFI começa a se consolidar como a
grande alternativa que proporcionará recursos suficientes e de longo prazo para o setor da construção civil. Tivemos o amadurecimento do mercado
financeiro imobiliário. Produtos como
fundos de investimento imobiliário, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e certificados de recebíveis imobiliários fazem parte do cotidiano da
indústria de gestão de investimentos
brasileira.
A legislação do SFI trouxe importantes novidades, como a criação da securitização imobiliária, através das companhias securitizadoras de crédito imo-

1999

É

Fonte: CVM,Anbima e CETIP. Dados catalogados por data de emissão dos CRIs
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Qual bolha?

O financiamento imobiliário deve sempre contar com uma parcela de recursos próprios da família que recebe tal
financiamento. Com isso se obtém o
alinhamento de interesses e o comprometimento do tomador dos recursos em
quitar as prestações até o final, mantendo os índices de inadimplência de forma saudável, ou seja, baixos.
Quando alguns analistas comentam
que o atual momento é de uma bolha
especulativa, gostaria de contestar essa
tese com fatos. No Brasil, as pessoas
compram imóvel para morar, não para
investir. Até mesmo porque temos um
sistema financeiro extremamente sofisticado que oferece opções diversificadas de investimentos de curto prazo.

Outro ponto importante é que o brasileiro gosta de poupar, não gosta de ficar
endividado e, sempre que pode, usa o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como parte do pagamento da
entrada para aquisição de um imóvel, o
que reduz consideravelmente o risco de
inadimplência dos contratos.

sxc.hu

uma população tão jovem. Esta, naturalmente, busca a realização de sonhos
e anseios, sendo o maior deles o da moradia. Pela primeira vez na história do
Brasil, a oferta de financiamento imobiliário, com prazos de até 30 anos, acompanha a tendência internacional. A estabilização econômica trouxe previsibilidade e confiança. A conseqüência
imediata é que recordes de produção
têm sido batidos há três anos.
Finalmente, demos início ao processo,
mas estamos somente no início do ciclo.
Continuamos financiando menos unidades que o México, país que tem metade da população brasileira. Lá o crédito
imobiliário se aproxima de 15% do PIB
contra menos de 4% no Brasil.
Por mais idealista que fosse, tinha sérias dúvidas que viveríamos o presente
momento ainda na nossa geração. Está
acontecendo.Temos vantagens se comparados aos demais países. Demoramos muito para vivenciarmos este ciclo
– precisamente, desde a década de 70.
Como o Brasil nunca teve oferta regular de recursos e crédito de longo prazo, sempre fomos cautelosos na concessão de financiamentos. E isso é uma
vantagem qualitativa.Vamos desenvolver escala levando em consideração o
aprendizado acumulado pelo ocorrido
na maior crise mundial pós-1929. Ou
seja, a crise americana de setembro de
2008 deixou valioso aprendizado. Para
o Brasil não poderia ser melhor, já que
não temos problemas do passado para
resolver, temos que somente manter o
rigor e a disciplina para não incorrer
nos mesmos erros e exageros cometidos pelos países desenvolvidos.

O próximo passo é
a Caixa Econômica
Federal e os bancos
iniciarem a cessão e
reciclagem de seus
financiamentos para
securitização. Isso
já está acontecendo
agora e tende a
crescer muito
mais no futuro
O Brasil tem sido referencia no mercado internacional e estamos buscando
fazer adequadamente a criação e desenvolvimento do segmento. Investidores
estrangeiros começam a se interessar
pelo segmento imobiliário brasileiro e
trazem recursos importantes de longo
prazo para o nosso país.
Como se percebe, são várias condições que convergiram para o atual mo-

Setembro 2010

13

mento. E precisamos tirar proveito disso,
mantendo zelo e governança para que
tal momento de prosperidade se perpetue. É hora da consolidação do SFI e da
securitização imobiliária – que já é uma
realidade. Não precisamos esperar até
2012, quando, segundo as previsões do
mercado, os recursos oriundos da caderneta de poupança serão insuficientes para financiar o setor imobiliário.
Hoje é muito comum as incorporadoras lançarem projetos na planta com
financiamento direto para o comprador. Ao término da construção, elas já
se acostumaram a ceder os créditos de
longo prazo para as companhias securitizadoras, que os empacotam e emitem
os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) ao mercado investidor.
O próximo passo é Caixa Econômica e os bancos iniciarem a cessão e reciclagem de seus financiamentos para
securitização. Isto já está acontecendo
agora em 2010 e tende a crescer muito mais no futuro. Aliás, a securitização imobiliária demonstra ser o produto mais promissor do mercado de
capitais nos próximos anos. As razões
são inúmeras: o mercado se beneficia
de um arcabouço legal consistente e
testado ao longo dos últimos anos; as
agências de rating acompanham de
perto as emissões de CRI e têm avaliado que esse produto de investimento é muito adequadas do ponto de vista risco/retorno para os investidores;
agências multilaterais, como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento,
sempre estiveram presentes e auxiliam
no desenvolvimento desse mercado, ao
oferecer linhas para a operacionalização do sistema.
Fundos de Investimento Imobiliário
com lastro em certificados de recebíveis
imobiliários, anunciados pela CVM em
outubro de 2008, já fazem parte das opções de produtos oferecidas aos investidores e permitirão a popularização da
securitização imobiliária. Outro grande
desafio é o desenvolvimento do mercado secundário de CRIs e a entrada dos
investidores institucionais (sobretudo
Fundos de Pensão e Seguradoras), adquirindo CRIs.
Enfim, está tudo pronto para que a
securitização imobiliária se torne uma
alternativa real ao Sistema Financeiro
de Habitação, viabilizando definitivamente o SFI.
*Diretor da Brazilian Finance & Real Estate
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Os desafios de gestão da
produção e tecnologia no novo
cenário da construção civil
Temos agora que trabalhar para que o setor possa introduzir
as mudanças que condicionam a sobrevivência
e o desenvolvimento das empresas
Maria Angelica Covelo Silva*

A

produção de edificações no Brasil tem sido nos últimos quatro anos
impulsionada por um conjunto de transformações já discutidas em vários artigos, em especial em relação à produção habitacional. A mudança radical de
escala e a expansão territorial de atuação das empresas vêm trazendo desafios em toda a cadeia produtiva do
ponto de vista da produção, da gestão
e da tecnologia.
Durante um pouco mais de 20 anos,
tendo como marcos o ano de 1986, quando o BNH foi extinto, e o ano de 2007,
quando começou a efetivamente mudar
a escala de produção, as empresas de
toda a cadeia produtiva foram moldadas
para uma realidade que sempre dificultou a introdução de inovações.
Nos anos 90, tivemos mudanças significativas no processo de produção, como
os sistemas de gestão da qualidade, a
melhoria das condições de trabalho e
segurança nos canteiros de obras, com
a chegada das normas regulamentadoras, em especial da NR 18, a introdução
de melhorias de processo de projeto e,
principalmente, a introdução de uma
série de materiais, componentes e subsistemas construtivos que não estavam
disponíveis no Brasil.
No entanto vivemos agora uma necessidade de mudar a base tecnológica
de produção em razão do novo cenário,
em que é necessário reduzir o ciclo total
de produção, envolvendo a viabilização,
o projeto, a construção e a entrega ao
cliente. É necessário diminuir a necessidade de mão de obra com a característica atual dos sistemas tradicionais de
produção; é necessário reduzir os riscos de qualidade pela falta de profissio-

nais experientes (tanto na mão de obra
própria quanto nas áreas de projeto e
engenharia pré-construção); e ter elevada produtividade em toda a cadeia
produtiva, para que os custos setoriais
não se elevem de forma descolada da
economia como um todo e para atender
os requisitos de formalidade e respeito
às leis, regulamentos e normas técnicas
que são cada vez mais intensos para as
empresas do setor.
No entanto, em caminho contrário ao
da indução à inovação tecnológica, está
uma estrutura competitiva ainda muito
desigual. Convivem no Brasil empresas
de elevada capacidade técnica e organizacional com empresas que não poderiam estar num negócio que envolve o
nível de responsabilidade civil e técnica. Isso gera uma situação de risco para
o avanço tecnológico, pois as empresas
que investem nesse avanço competem
muitas vezes com custos desiguais, uma
vez que aquelas que não atendem normas, leis, regulamentos muitas vezes
não são distinguidas pelo poder público, pelo mercado financeiro e até pelo
cliente, que, num produto e serviço tão
complexos, tem dificuldade de enxergar a diferença.
Preocupa, sobretudo, a entrada de
novos competidores que não são do
ramo, mas que, atraídos pelo seu potencial e com dinheiro para investir,
acreditam ser este um ótimo negócio,
mas muitas vezes desconhecem que os
produtos precisam ser adequados do
ponto de vista técnico, pois, do contrário, a lucratividade vai ser engolida nos cinco anos após a entrega, com
o atendimento de assistência técnica
a defeitos de toda natureza – e o con-

sumidor será lesado, com alto custo
para a sociedade.
Para elevar significativamente a produtividade sem comprometer a qualidade (entendida como desempenho dos
edifícios construídos ao longo de sua
vida útil) e a segurança, e ainda poder
atender a todos os demais requisitos legais da atividade, o caminho é a introdução de métodos de trabalho, ferramentas de tecnologia da informação, materiais, componentes, sistemas construtivos e equipamentos de produção que
tirem o caráter artesanal da produção
ainda presente no nosso modelo, herdado de anos e anos de falta de escala
para essa transformação.
Essa mudança vem sendo implementada pelas empresas do setor, que buscam de várias formas inovar e introduzir mudanças em seu processo produtivo. No entanto ainda há um longo
caminho a trilhar em relação às melhores práticas internacionais. Temos agora que trabalhar a passos largos para
que o setor possa introduzir as mudanças que condicionam a sobrevivência e
desenvolvimento das empresas.
Nossas inovações no campo do desenvolvimento dos projetos, com o uso de
ferramentas mais avançadas de tecnologia da informação, com a capacitação
tecnológica atualizada de nossos projetistas em relação às melhores práticas do mundo e com métodos de gestão
que possibilitem assegurar a qualidade
dos projetos de fato, ainda são tímidas
e precisam se acentuar.
Nossos edifícios mais avançados tecnologicamente ainda não são totalmente comparáveis aos edifícios mais avançados dos países desenvolvidos; nossos
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programas habitacionais ainda não incorporam a qualidade proporcionada
por concepções baseadas inteiramente em desempenho (incluindo a sustentabilidade, que nada mais é do que resultante de um conjunto de requisitos
de desempenho, como a durabilidade,
a eficiência energética e outros).
A introdução de uma nova metodologia como o BIM (Building Information
Modeling), em curso nos países desenvolvidos há mais de dez anos, representa uma revolução no processo produtivo, com a modelagem virtual do edifício, unindo projeto, orçamento, planejamento, gestão da qualidade e até operação e manutenção. Mas é um processo
iniciado há menos de dois anos no Brasil e que levará ainda pelo menos cin-

produtividade da obra, conforme constatado pelas empresas brasileiras pioneiras na implantação.
No campo da tecnologia da informação, ainda temos muito a implementar
no setor, envolvendo todas as fases do
processo produtivo pré-construção e no
próprio canteiro de obras.
No campo da tecnologia de construção, o foco atual é o equilíbrio entre
produtividade, qualidade, segurança
e impacto ambiental das tecnologias.
Para esse equilíbrio, é preciso sair das
tecnologias tradicionais em que o máximo patamar de produtividade possível já foi atingido com a racionalização de projeto, com novos materiais
e componentes e que agora dá sinais
de retrocesso, pois a dependência da
sxc.hu

Preocupa a entrada de novos competidores
que não são do ramo, mas que, atraídos pelo
crescimento que o setor apresenta e com dinheiro
para investir, acreditam ser este um ótimo negócio,
mas desconhecem que os produtos precisam
ser adequados do ponto de vista técnico
co anos para ser disseminado no setor.
Desenvolver, coordenar, compatibilizar as diferentes especialidades de projeto com essa modelagem retira uma
grande parte do trabalho atual de projetistas, coordenadores e engenheiros,
diminui drasticamente os riscos de erros, reduz drasticamente o retrabalho,
diminui o ciclo de projeto e contribui
significativamente para a qualidade e

habilidade e conhecimento da mão de
obra de produção e de gestão se voltou contra as empresas, na medida em
que esta mão de obra capacitada não
existe em número suficiente e, por alguns outros motivos, como as dificuldades com projeto.
Produzir no canteiro em vez de usar
componentes e sistemas industrializados ainda tem também uma forte dife-
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rença tributária. Não faz sentido produzir esquadrias, blocos, argamassas nos
canteiros de obra em que o ambiente de
controle de produção não é o mais adequado, mas graças ao nosso sistema tributário isso é ainda é fato.
Para a industrialização, precisamos
ainda de mecanização da produção, porque não é razoável para uma sociedade
em crescente desenvolvimento como a
nossa empregar uma grande quantidade de trabalhadores para fazer serviços
de alto risco, para fazer operações de
transporte nos canteiros de obras com
comprometimento da saúde pelos pesos elevados e ainda comprometer a
qualidade (por exemplo, quando realizamos a maior parte dos revestimentos de edifícios manualmente temos
um esforço descomunal para assegurar a qualidade final deste revestimento e ainda há que se pedir proteção divina contra erros).
Da mecanização e tecnologia da informação depende também uma logística
mais moderna nos canteiros de obras
que envolvem uma grande complexidade de acesso e movimentação de materiais e equipamentos.
A industrialização ainda é necessária para reduzir os resíduos sólidos que
saem dos canteiros atualmente, pois seu
transporte e manuseio custam muito
caro se analisado todo o ciclo desses
resíduos e se constituem um impacto
ambiental muito grande.
Não podemos continuar desvinculados dos avanços de países desenvolvidos
na América do Norte, Europa e Ásia porque não há tempo para desenvolvermos
tudo “a partir do zero”. É preciso que
as empresas brasileiras tenham verdadeiras trocas com empresas que detêm
melhores práticas no mundo.
E, sobretudo, é preciso criar um ambiente competitivo saudável em que,
para atuar nesse negócio, seja necessária competência tecnológica e não só
financeira e comercial, em que haja um
ambiente que incentive o investimento
em avanços tecnológicos.
Do contrário, quem paga em última
instância é o consumidor, que terá um
produto com custo global elevado decorrente da baixa produtividade de todo
o processo e do desempenho inadequado ao longo da vida útil.
* Engenheira civil, mestre e doutora em engenharia, é diretora da NGI Consultoria e Desenvolvimento Ltda. (ngi@ngiconsultoria.com.br).
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Para elevar a produtividade
na habitação econômica
Processo foi trazido dos Estados Unidos e da Colômbia
e usa de fôrmas metálicas para erguer a obra
Fernando Garcia e Ana Lélia Magnabosco

Q

ue tal aliar produtividade e rapidez à sustentabilidade? A tecnologia adotada pela construtora Tenda em
alguns de seus projetos para o Programa Minha Casa, Minha Vida parte desse tripé para viabilizar grandes empreendimentos a um baixo custo.
A tecnologia fundamenta-se em algo
convencional: o uso de paredes internas
e externas de concreto armado em edificações verticais. As paredes e a estrutura (piso, escadas, laje etc.) são ligadas
entre si. São criadas por meio de fôrmas
que recebem o aço para amarração e o
concreto. A novidade está no material
das fôrmas, feitas de alumínio.
O novo processo está em uso há mais
de dois anos e foi trazido dos Estados
Unidos e da Colômbia. Emprega um conjunto de fôrmas metálicas que se juntam
para compor a estrutura de duas habitações de 45 metros quadrados. O material é o alumínio por causa da combinação de alta resistência e baixo peso,
as mesmas propriedades que fizeram
do alumínio o metal da aeronáutica.Todas as peças do conjunto têm peso suficientemente baixo para serem carregadas por um único trabalhador, o que
dá flexibilidade e agilidade ao processo
de montagem e desmontagem.
As peças são numeradas e se encaixam com perfeição para montar um lado
inteiro de um andar da edificação. Na
obra, um pequeno grupo de trabalhadores monta as fôrmas, estende o aço
de amarração e aplica o concreto. No
dia seguinte, desforma as duas unidades construídas, lava e transporta as peças para o lado e monta, de forma espelhada, as duas unidades seguintes.
Aplica-se o concreto e o processo reinicia-se com a desmontagem das unidades concluídas e a montagem de mais

duas no andar superior. Tudo muito rápido e sem desperdícios.
Os edifícios têm quatro andares – térreo mais três – e quatro unidades por andar, totalizando 16 unidades por bloco.
Após a construção do último andar, as
peças de alumínio maiores são baixadas por um guindaste. O edifício construído entra em fase de acabamento
– encaixe de janelas e portas, instala-

Tecnologias emergem
como uma solução
promissora no
momento em que a
construção brasileira
passa por uma
fase virtuosa de
crescimento. Poupar
a mão de obra, evitar
desperdícios, reduzir
o ciclo de produção
e adotar soluções
sustentáveis são
ações absolutamente
necessárias
ções elétricas e hidráulicas, pintura etc.
As peças e os trabalhadores que construíram o edifício vão para as obras do
próximo bloco.
Um projeto realizado em Cotia, na
Grande São Paulo, terá como um todo
115 blocos, totalizando mais de 1.700

moradias, as quais estão sendo construídas em cinco fases. O número de unidades dá escala ao projeto. A distribuição das obras no tempo possibilita que
o mesmo conjunto de peças para enformar seja reutilizado inúmeras vezes. Ao
contrário da madeira, cuja reutilização
é limitada, um conjunto de fôrmas de
alumínio chega a montar 2.500 unidades
habitacionais em sua vida útil.
A reutilização das fôrmas é o segredo
da sustentabilidade. Substitui a madeira, é reutilizável e, ao final da vida útil
do conjunto de fôrmas, o metal é vendido como sucata para reciclagem, retornando um bom valor do investimento
inicial à empresa e ampliando o suprimento do metal na economia, o que reduz o uso de recursos naturais.
Outro ganho substancial está na produtividade da mão de obra. Esse tipo de
edificação dispensa a alvenaria estrutural e reduz o acabamento com massa
corrida das paredes internas e externas.
As fôrmas dão a regularidade necessária para a padronização de portas e janelas, as quais chegam às obras prontas
e são rapidamente instaladas, economizando ainda mais mão de obra.
Essa tecnologia emerge como uma
solução promissora no momento em
que a construção brasileira passa por
uma fase virtuosa de crescimento. Os
negócios da cadeia da construção no
Brasil crescem tanto que poupar a mão
de obra escassa, evitar desperdícios de
materiais, reduzir o ciclo de produção
e adotar soluções sustentáveis do ponto de vista ambiental são ações absolutamente necessárias à continuidade do
processo.Tecnologias que tragam esses
ganhos são, sem dúvida, alternativas
condizentes com as imensas necessidades habitacionais do país.
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Fotos: Fernando Garcia

Obra em Cotia, na Grande São Paulo. O novo processo emprega
um conjunto de fôrmas metálicas que se juntam para compor
a estrutura de duas habitações de 45 metros quadrados.
Dispensa a alvenaria estrutural e reduz o acabamento
com massa corrida das paredes internas e externas
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Uma queda geral do crescimento.
Mas não da construção
Na maior parte dos setores, a atividade desacelerou no segundo trimestre. Na construção
não houve mudanças significativas e o setor continua a crescer de forma expressiva, com
investimentos em infra-estrutura e com mais crédito habitacional
Ana Maria Castelo

N

o segundo trimestre, a produção industrial e o comércio pararam de crescer. Mas o desempenho negativo observado na comparação com
o trimestre anterior representou muito mais uma acomodação do que uma
mudança de direção. Essa acomodação
era esperada a partir da retirada dos
estímulos a alguns setores industriais,
notadamente o automotivo. Assim os
números mais modestos, alguns negativos, registrados na grande maioria das
atividades não surpreenderam e trouxeram até certo alívio ante a certeza de
que não dava para prosseguir no forte
ritmo do primeiro trimestre. Com a elevação dos estoques, houve também diminuição da pressão dos preços, dando
oportunidade à autoridade monetária
de interromper o ciclo de alta dos juros. Mas o segundo semestre deve trazer novamente números positivos, alimentados pelo crescimento contínuo do
emprego e da renda das famílias bem
como pela expansão do crédito.

Emprego e renda

Após o resultado extraordinário do primeiro trimestre – com taxa de crescimento superior a 6% na comparação
com o último trimestre de 2009 -, a indústria enfrentou três meses consecutivos de retração, acumulando queda no
segundo trimestre de 2% em relação
ao primeiro, já descontados os efeitos
sazonais. Desde fevereiro, a sondagem
industrial da FGV acusa uma elevação
de estoques na indústria, que atingiu
seu nível mais elevado em junho. A desaceleração foi ampla, com reflexos
em todas as categorias, inclusive na de
bens de capital. Mesmo com o resultado do segundo trimestre, o crescimento
acumulado no ano atingiu 16,2% ante
o mesmo período de 2009.
O emprego industrial seguiu crescendo e registrou elevação de 1,5% no segundo trimestre na comparação com o
trimestre anterior, descontados os efeitos sazonais. Da mesma forma, a taxa
de desocupação manteve sua trajetó-

Taxa de desemprego (%)

Renda média real (R$)

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE
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ria de declínio e alcançou, em junho e
julho, seu nível mais baixo para o mês,
desde o início da pesquisa do IBGE. O
rendimento médio real efetivamente recebido registrou crescimento de 2,15%
no ano até julho, na comparação com
o mesmo período de 2009.
No comércio varejista ampliado, o
volume de vendas registrou queda de
1,89% no segundo trimestre em relação ao primeiro. A queda mais intensa se deu nas vendas da indústria automotiva. No ano, o crescimento acumulado do comércio varejista ampliado é de 11,8%.
A indústria e o comércio de materiais
de construção também terminaram o
semestre apresentando uma desaceleração. Ainda assim, os números do semestre registram taxas expressivas: a
indústria fechou com crescimento de
19,78% em suas vendas para o mercado interno, na comparação com o primeiro semestre de 2009. Por sua vez,
o volume de vendas do comércio va-
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rejista apresentou aumento de 16,11%
na mesma comparação. Em julho, a indústria voltou a registrar crescimento
nas vendas para o mercado interno e
segue com níveis elevados de produção. A sondagem da FGV apontou que
o nível de utilização da capacidade da
indústria de materiais segue em patamares recordes.
Com o emprego e a renda em elevação, é de esperar que o ciclo de crescimento retome sua trajetória, ainda que
não volte a registrar taxas da mesma
magnitude das observadas no primeiro trimestre. Deve-se notar, no entanto, que, nas comparações com 2009,
as taxas de crescimento vão começar
a diminuir na medida em que a base
de comparação começa a incorporar o
período em que a economia começou
a se recuperar.

Emprego na construção

A construção manteve no segundo trimestre o ritmo bastante intenso observado nos três primeiros meses. É isso
que indica a pesquisa da FGV/Sinduscon-SP, realizada a partir dos dados
do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a pesquisa, houve
aumento de 5,1% no número de trabalhadores com carteira na construção no segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre, e de
16,0% na comparação com o mesmo
trimestre de 2009. Neste ano, até junho, o crescimento chegou a 14,51%
em relação ao mesmo período do ano
passado.
Embora os bons ventos continuem
soprando favoravelmente para o setor
em todas as regiões do país, destaca-se,

indiscutivelmente, o desempenho extraordinário do Nordeste, onde o emprego com carteira registrou a maior
elevação no segundo trimestre: 7,4%
na comparação com o trimestre anterior. Os números do semestre são ainda
mais impressionantes: 25,97% contra
o mesmo período de 2009. No Piauí,
no Ceará, em Alagoas e na Bahia, o
crescimento é superior a 30%. O Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida e a expansão do crédito habitacional respondem por parte importante desse desempenho, mas investimentos em infra-estrutura e na estrutura produtiva industrial também têm
contribuído para o maior dinamismo
da região. É possível ainda que, junto ao movimento de expansão, esteja
ocorrendo uma maior formalização
da força de trabalho regional.
Em contraste, a taxa de crescimento no semestre ficou um pouco abaixo da média do país no Estado de
São Paulo, com 12,2%, com uma redução expressiva no volume de contratação em maio e junho. O segmento imobiliário mostrou uma redução
no ritmo de crescimento a partir de
maio, e o segmento de infra-estrutura
passou a acusar redução do emprego desde abril, refletindo o término
de várias obras de porte, como as do
Rodoanel e as do Metrô. A redução
das contratações na área imobiliária
pode estar associada ao movimento
observado no final de 2008 e início de
2009, quando a crise financeira determinou uma redução brusca nas vendas e nos lançamentos imobiliários.
Como em seguida já se assistiu uma
recuperação, os números dos próxi-

Crescimento do emprego
na construção em 2010

Emprego da construção
paulista

Até junho, contra mesmo período ano anterior.
Fonte: MTE, FGV/Sinduscon-SP

Fonte: MTE, FGV/Sinduscon-SP
280.000

mos meses devem refletir o início de
novas obras.

Custos

Depois da aceleração dos primeiros
meses do ano, os custos das construtoras passaram a crescer em ritmo
menor. Houve uma redução expressiva nas taxas de julho e agosto em decorrência da pressão menor sobre os
preços da mão de obra e da cesta de
materiais e equipamentos. O INCC-M
registra elevação de 6,18% até agosto.
Nesse período, a maior contribuição
para o encarecimento dos custos de
construção veio da mão de obra, que
subiu 8,02%. A maior parte das capitais que compõem o índice já teve suas
negociações salariais encerradas – apenas o Recife e Belo Horizonte, que têm
data-base em outubro e novembro, respectivamente, ainda deverão fecharam
acordo em 2010.
Além da mão de obra, a cesta de materiais também passou a apresentar
uma desaceleração importante, contribuindo para a menor taxa do índice
geral. A taxa média de aumento foi de
0,43% em julho e agosto, contra uma
taxa de 0,78% no bimestre anterior. De
todo modo, os materiais registram no
ano elevação muito acima da observada no mesmo período de 2009, quando a redução do IPI e a demanda desaquecida favoreceram a queda nos preços. O aumento no ano atingiu 4,29%,
ante uma queda de 2,22% no mesmo
período de 2009.
O componente de serviços do índice
foi o único que voltou a se elevar em
agosto e encerra o período de oito meses do ano com elevação de 5,33%.

INCC-M, % ao mês
Fonte: FGV
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Perspectivas se acomodam
Diminuem as preocupações com custos e inflação
Ana Maria Castelo e Fernando Garcia

d

epois dos sucessivos recordes
atingidos no primeiro semestre,
as empresas da construção acusaram
uma acomodação de suas atividades.
No terceiro trimestre do ano, o indicador de desempenho das empresas registrou pequena queda, retornando ao
patamar abaixo de 60. Na comparação
com os números de 2009, mantém-se
ainda uma ampla vantagem. Vale notar que a queda não foi generalizada,
tendo sido percebida especialmente no
Estado de São Paulo, onde a pesquisa de emprego também vem apontando uma redução no ritmo de atividade
do setor. Por outro lado, destaca-se a
melhora na percepção de desempenho
nos demais Estados da Região Sudeste.

Com a melhora na
evolução dos índices
de preços e o fim
do ciclo de alta dos
juros, espera-se
ainda que o indicador
de dificuldades
financeiras volte
a apresentar
evolução favorável

o ano com um resultado 7% superior
ao de 2009. O investimento – variável
fundamental para o desempenho do setor – continua a registrar elevação, indicando a confiança dos empresários.
Assim, é importante notar que o resultado da sondagem não representa
uma mudança significativa em relação
às duas primeiras. Pode-se dizer que os
empresários da construção continuam
apontando ritmo forte de atividade e
mesmo em São Paulo mantêm-se otimistas em relação ao futuro. Na verdade o que se verificou é que as empresas
acreditam que o crescimento do país
atingiu um patamar máximo e deve se
acomodar daqui para frente. Esse sentimento está fortemente relacionado à
própria capacidade do país de suportar
o ritmo registrado no primeiro semestre do ano, ou seja, um novo salto irá
requerer sem dúvida um esforço adicional em várias frentes como maiores investimentos em capacitação de
mão-de-obra e em tecnologia.

Desempenho e
perspectivas das
empresas da
construção

60

50
Desempenho observado
da empresa
Perspectivas de custos
da construção

A acomodação percebida em agosto afetou as perspectivas de desempenho nos próximos meses que também apresentaram redução. Do mesmo
modo houve redução das expectativas
de crescimento econômico. Os números do PIB recém divulgados mostraram que houve uma desaceleração da
atividade já no segundo trimestre, mas
que a economia mantém taxas de crescimento elevadas e que deve encerrar

A sondagem de agosto acusou ainda um movimento inverso ao percebido nas pesquisas anteriores: a acomodação da atividade contribuiu também
para um arrefecimento das preocupações com custos e inflação. Houve uma
melhora nas expectativas de evolução
dos dois indicadores, embora mais expressiva em relação à inflação. Essa
melhora reflete a evolução mais benigna dos últimos meses. No que diz
respeito à inflação, a tendência não
deve prosseguir, pois se espera nova
alta provocada por questões de sazonalidade e pelo efeito do novo aumento do minério de ferro. Ainda assim,
as projeções para 2010 apontam para
uma inflação dentro da meta.
Com e melhora na evolução dos índices de preços e o fim do ciclo de alta
dos juros, espera-se ainda que o indicador de dificuldades financeiras, que
registra deterioração há duas pesquisas
consecutivas – maio e agosto - volte a
apresentar evolução favorável.
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Fonte: SindusCon-SP/FGV.*Os dados estão dispostos numa escala que vai de “0” a “100”, tendo o valor “50” como centro.
Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.
No caso de “Expectativas de dificuldades financeiras”, no entanto, valores abaixo de “50” significam dificuldades menores.

