
Mudanças no financiamento imobiliário devem impulsionar CRI

A
s mudanças nas regras do fi-

nanciamento imobiliário anun-

ciadas no início do mês pelo 

Conselho Monetário Nacional 

(CMN) foram consideradas as mais rele-

vantes para o setor em duas décadas. O 

Banco Central estima que o conjunto de 

medidas injetará, ao longo dos próximos 

seis anos, cerca de R$ 80 bilhões ao siste-

ma de direcionamento da poupança, além 

de simplificar a aplicação dos recursos. 

Isso porque a partir de janeiro de 2019 

haverá maior liberdade para a indexação 

dos contratos. Nas operações prefixa-

das feitas no Sistema Financeiro de Ha-

bitação (SFH), por exemplo, a Taxa Refe-

rencial (TR) poderá ser substituída por 

índices de preço, como IGP-M e IPCA. 

Também a destinação do funding de pou-

pança para o SFH deixará de ser obriga-

tória. No novo regulamento, os bancos 

ainda devem direcionar ao financiamen-

to imobiliário 65% dos recursos captados 

via poupança. No entanto, eles não pre-

cisarão alocar 80% do montante no SFH. 

A exigência, agora, é apenas usar esses 

80% para financiar imóveis residenciais.

Outra alteração relevante foi o aumen-

to do teto de financiamento com uso do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). Em SP, RJ, DF e MG, o valor do imó-

vel poderá chegar a R$ 1,5 milhão — an-

tes era R$ 950 mil. No restante do país, 

o limite continua sendo de R$ 800 mil. 

Informações

de mercado

Na avaliação do professor Alberto Ajzental, 

da FGV-SP, o governo entendeu que é neces-

sário estender a modalidade para a classe mé-

dia, que é o grupo com capacidade de compra 

no momento. “O estoque da região metro-

politana de São Paulo está em 11,5 meses, a 

demanda por unidades caiu, as incorporado-

ras estão mais cautelosas do que o consumi-

dor [porque elas ainda sentem os efeitos dos 

distratos], enquanto o saldo da poupança só 

aumenta. Esse dinheiro não pode ficar para-

do, é a classe média o potencial comprador.”

Se os esforços para impulsionar o mercado 

imobiliário vingarem, a securitização desses 

créditos também deve crescer, porque ela é 

uma forma de reciclagem dos recursos, afir-

ma Ajzental. No mesmo sentido, a substitui-

ção da TR por IGP-M ou IPCA torna os Cer-

tificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) 

mais atrativos para os investidores, que dão 

preferência a papéis atrelados a índices de 

preços. O professor lembra que a TR acu-

mula variação de 0% nos últimos 12 meses, 

frente 4,39% do IPCA e 8,24% do IGP-M.

R$ 80 bilhões Bancos Imóveis

É o valor que será injetado ao 

sistema de direcionamento 

da poupança ao longo dos      

próximos seis anos, estima o 

governo.

Ainda terão que destinar 65% 

dos recursos de poupança 

para o financiamento imobiliá-

rio, mas não necessariamente 

para o SFH.

De até R$ 1,5 milhão poderão 

ser financiados com uso do 

FGTS, desde que estejam em 

SP, RJ, DF ou MG. O teto é      

R$ 800 mil para outros locais.


