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RESUMO 
 
 
 
 
            Este trabalho analisa a oferta de crédito imobiliário com recursos livres e como esta se relaciona à 

emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, títulos securitizados lastreados em créditos imobiliários. 

Primeiramente é realizado um levantamento do histórico do crédito imobiliário e, em seguida, o procedimento de 

securitização através do qual estes títulos são emitidos é analisado, com o objetivo de descrever a relação teórica 

esperada entre as duas variáveis. Por fim, com base em dados coletados junto ao Banco Central, à CETIP e ao 

IBGE, é estimado um modelo da oferta de crédito imobiliário, que permite estabelecer a relação teórica descrita 

como uma possibilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

 É de conhecimento geral entre os economistas que o Brasil, com seu histórico de 

inflação e altas taxas de juros, possui considerável defasagem no montante de crédito como 

participação no PIB, em comparação com outros países. Um pouco menos difundida, porém, é 

a informação de que o crédito imobiliário, em particular, é a modalidade na qual esta 

defasagem se torna mais ampla, situação exemplificada na tabela abaixo. 

Figura 1 – Comparação do crédito total e imobiliário em alguns países  

País Crédito 

Total / PIB 

Crédito 

Imobiliário / PIB 

Crédito Imobiliário / 

Crédito Total 

     

EUA 187% 68% 36% 

Inglaterra 155% 75% 48% 

Alemanha 105% 45% 43% 

França 103% 28% 27% 

Espanha 170% 45% 26% 

Chile 74% 20% 27% 

Brasil 50% 3% 6% 

Fonte: Iorio (2010), elaboração própria. 

 Dado o déficit habitacional que o Brasil enfrenta, o crédito imobiliário, apesar de sua 

trajetória de crescimento na última década, permanece uma fonte de preocupação tanto para 

instituições governamentais como privadas. É neste contexto que se busca justificar uma 

análise do crédito imobiliário e de variáveis que possivelmente o influenciam.  

 A análise realizada se concentra no crédito imobiliário com recursos livres, cuja 

recente expansão pode ser observada na figura abaixo.  
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Figura 2 – Trajetória do crédito imobiliário com recursos livres a preços correntes (mil 
reais) 
 
 

 
 
Fonte: Dados BACEN, elaboração própria. 

 O objetivo do presente trabalho é o de investigar se a trajetória de crescimento 

observada no crédito imobiliário com recursos livres está relacionada a uma inovação 

financeira, a securitização de recebíveis imobiliários. Para tanto, analisar-se-á o principal 

título de securitização de créditos imobiliários, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, com 

o intuito de inferir sobre a hipótese de que a liquidez conferida aos recebíveis através destes 

títulos e a suposta redução do risco de crédito associado à securitização são capazes de 

estimular a oferta de crédito imobiliário.  

Este trabalho é dividido em três capítulos. No primeiro, é compilado um histórico do 

crédito imobiliário no Brasil, com ênfase nos dois principais programas criados na tentativa 

de equacionar a questão do crédito imobiliário: O Sistema Financeiro da Habitação e o 

Sistema Financeiro Imobiliário, através do qual foram criados os Certificados de Recebíveis 

Imobiliários. 

 O segundo capítulo, por sua vez, é voltado para uma melhor compreensão do conceito 

de securitização e das particularidades da securitização de recebíveis imobiliários. O objetivo 
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é tornar clara a relação que se espera que exista entre a emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários e a evolução do crédito imobiliário com recursos livres. 

 Por fim, o terceiro e último capítulo é dedicado à elaboração de um modelo empírico 

da oferta de crédito imobiliário. Através deste método, espera-se ser possível tirar algumas 

conclusões a respeito da hipótese formulada.  

 

 

 



 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO I – O CRÉDITO IMOBILIÁRIO NO BRASIL 

  

 

I.1 – Um breve histórico do crédito imobiliário pré-1964 

 No início do século XX, a indisponibilidade de moradias populares nos centros 

urbanos surge como um problema devido, em grande parte, ao êxodo rural e à imigração por 

parte de trabalhadores estrangeiros (Silva, 2009, p. 56). Este processo de urbanização aliado à 

incipiência da política habitacional da época, destinada basicamente à melhora das condições 

de salubridade, resultou em um déficit habitacional crescente.  

Durante todo o período anterior à década de 30, a construção de moradias foi de 

responsabilidade da iniciativa privada. A partir deste período, porém, intensifica-se a atuação 

do Estado no setor, com investimentos diretos em infra-estrutura e construção de conjuntos 

habitacionais, complementando o investimento privado. 

Em 1942, é aprovada a primeira lei do inquilinato, que congelou o valor dos aluguéis 

até 1964 e, com isso, contribuiu para desencorajar os investimentos privados no setor 

habitacional. Isto levou à criação, por parte do governo, da Fundação da Casa Popular (FCP) 

em 1946, com o objetivo de construir moradias para a população de baixa renda, apoiar a 

indústria de materiais de construção e realizar melhorias na área de infra-estrutura. Os 

recursos e a maturidade institucional da FCP, no entanto, permitiram apenas resultados pouco 

expressivos: até 1964, a FCP havia gerado somente 17 mil moradias (Brollo, 2004, p. 27). 

 Sem um programa governamental bem articulado e com a aceleração da inflação, que 

atingiu 47,8% em 1961, desincentivando ainda mais os investimentos privados de longo 

prazo, como o financiamento imobiliário, o déficit habitacional seguiu sua trajetória de 

crescimento. Conseqüentemente, em 1964 é criado o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 

com o intuito de reverter esta situação. 
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I.2 – O Sistema Financeiro da Habitação 

 

O SFH foi instituído através da lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, com o objetivo 

de criar um sistema autossustentável de captação de recursos e de aplicação destes no 

financiamento habitacional.  

Segundo Santos (1999), este sistema constituía-se em: 

 

“(...) um mecanismo de captação de poupança de longo prazo para investimentos habitacionais, 
cuja idéia central era que a aplicação de um mecanismo de correção monetária sobre os saldos 
devedores e as prestações dos financiamentos habitacionais viabilizaria tais investimentos 
(caracteristicamente de longo prazo), mesmo em uma economia cronicamente inflacionária.” (p. 
12)  

 

 Seus recursos adivinham basicamente de duas fontes, a saber: (i) o conjunto da 

captação das letras imobiliárias e das cadernetas de poupança e (ii), a partir de 1967, os 

recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O órgão principal deste 

sistema era o Banco Nacional da Habitação (BNH), responsável por toda a política 

habitacional do governo federal, além de ser o emprestador de última instância do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), constituído pelas instituições que captam 

depósitos de poupança. Os recursos do FGTS, totalmente geridos pelo BNH, eram destinados 

ao financiamento de imóveis para as classes de renda mais baixa.  

Durante os primeiros anos de funcionamento do SFH, a aceleração da inflação 

começou a ser combatida de forma gradual através do PAEG, o Plano de Ação Econômica do 

Governo (1964 a 1966). A política antiinflacionária teve como conseqüências baixo 

crescimento e queda dos salários reais, o que comprometeu a capacidade de pagamento dos 

mutuários. Frente ao problema do aumento da parcela da prestação na renda total das famílias 

e ao fato de que os salários eram reajustados anualmente e as parcelas trimestralmente, ambos 

gerando profunda insatisfação pública, foram criados o Plano de Equivalência Salarial (PES) 

e o Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS).   

O PES estabelecia o reajuste anual das prestações com base no aumento médio dos 

salários. Porém, o saldo dos devedores permanecia sendo reajustado trimestralmente, gerando 

um desequilíbrio. Portanto, passou-se a cobrar uma prestação mensal extra destinada a 

financiar o FCVS, que, ao fim do contrato, quitaria o saldo devedor remanescente de cada 

mutuário. 
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Com a aceleração da inflação para o patamar de três dígitos a partir de 1980, chegando 

a 274,7% em 1985, agravou-se esse desequilíbrio. No mais, em 1983 e 1984, o reajuste das 

prestações dos mutuários de classes médias e altas foi superior ao reajuste dos salários, o que 

gerou revolta popular e um considerável aumento da inadimplência nas classes médias e altas 

(Santos, 1999, p. 16). Para este aumento também contribuiu a recessão que atingiu a 

economia no período. Já nas classes de renda mais baixa, a questão da inadimplência havia 

sido um problema desde o início. 

Adicionalmente, na década de 80, os saldos nas cadernetas de poupança cresceram 

consideravelmente menos que na década anterior. Inicialmente, a queda deste ritmo se deveu 

ao crescimento da Dívida Pública Mobiliária Federal, já que a aplicação em títulos públicos 

apresentava uma alternativa à aplicação em depósitos de poupança. Além disso, a partir de 

1984, a caderneta passou a sofrer concorrência de outros títulos privados e dos fundos de 

investimento (ABECIP, 1994, p. 29). 

Já os recursos do FGTS foram duramente atingidos pela recessão, uma vez que são 

arrecadados compulsoriamente com base na folha de salário. Segundo dados do IBGE, entre 

1981 e 1983, o PIB brasileiro registrou queda acumulada de 12,10%. Como conseqüência, o 

FGTS começou a sofrer pela redução das contribuições (devido à redução do número de 

pessoas empregadas e do nível salarial) e pelo aumento dos saques (devido às demissões). De 

1983 a 1985, o governo implementou uma política salarial restritiva, como parte de uma 

estratégia de combate à aceleração inflacionária. Já as prestações foram reajustadas segundo 

os índices de correção monetária do SFH. Somados à elevação do desemprego, estes fatores 

determinaram o aumento da inadimplência dos mutuários. 

Na tentativa de reduzir estes níveis de inadimplência, o governo concedeu amplos 

subsídios, como bônus e baixos índices de reajustes para as prestações. De acordo com  

ABECIP (1994), um exemplo foi “(...) a concessão de reajuste anual por índice inferior à 

metade da variação da correção monetária (112% a 246%) em 1985.” (p. 30). Ainda segundo 

este trabalho, foram realizados, posteriormente, outros ajustes semelhantes, como o 

congelamento mal dimensionado das prestações ou a má conversão de valores. Como 

conseqüência, as prestações destes contratos são, atualmente, insuficientes para cobrir sequer 

os juros do financiamento, caracterizando uma situação de amortização negativa. 

Conforme expresso em Simonsen (1995): 
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“Na década de 1980, com a escalada da inflação e a multiplicação dos subsídios aos mutuários do 
Sistema à conta do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), o SFH degringolou, e 
hoje mal financia 20.000 novas residências por ano.” (p. 223) 

Outro problema para o setor foi a crise institucional devida à extinção, em 1986, do 

BNH, que foi incorporado à Caixa Econômica Federal. O que se seguiu a essa medida foi uma 

intensa confusão institucional. As atribuições do setor foram pulverizadas e distribuídas por 

diversos órgãos federais, a exemplo do Banco Central e da Caixa Econômica Federal. No 

mais, diversas ações se focaram no fortalecimento de programas alternativos do SFH, 

voltados para a população com renda inferior a três salários mínimos. Estes, porém, foram 

objeto de má-utilização de recursos. A inexistência de uma política clara de prioridades no 

que tange à alocação de recursos expôs os programas ao clientelismo e ao tráfico de 

influências (Azevedo, 2007).  

Segundo Santos (1999), no governo Fernando Henrique Cardoso, o SFH foi 

diagnosticado como:  

“(...) (i) esgotado — em virtude das crescentes dificuldades com a captação líquida das suas fontes 
de recursos (notadamente o FGTS); (ii) regressivo — por ter beneficiado principalmente as 
camadas de renda média e média alta com elevados subsídios implícitos pagos com recursos do 
erário; e (iii) insuficiente — porque durante trinta anos o SFH produziu apenas 5,6 milhões do total 
de 31,6 milhões de novas moradias produzidas no país. Além disso, os documentos do governo 
federal condenam a má utilização dos programas alternativos, culpando, entre outros fatores, a 
excessiva centralização da gestão desses programas pela falta de controle social dos investimentos 
realizados” (p.24). 

Durante esse governo, propõe-se um novo modelo de política habitacional, baseado na 

focalização nas camadas de renda mais baixa, no aumento do controle social sobre a gestão 

dos programas alternativos e no estímulo aos mecanismos do mercado imobiliário (enabling 

market policies). Em linha com este último objetivo, é criado o Sistema Financeiro 

Imobiliário (SFI). 

I.3 – O Sistema Financeiro Imobiliário 

I.3.1 – Criação e objetivos 

O SFI foi estabelecido pela lei nº 9.514, sancionada pelo então presidente Fernando 

Henrique Cardoso em 20 de novembro de 1997. Conforme o estabelecido, o sistema não 

depende de qualquer regulamentação governamental ou de recursos públicos e o 
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financiamento imobiliário é realizado de forma livre pelos diversos tipos de instituições 

autorizadas a operar no SFI, como bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de 

crédito imobiliário e caixas econômicas. Segundo Malan (1998), são observadas, nesse 

modelo, algumas condições essenciais: 

“(...) (a) reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste; (b) remuneração do capital 
emprestado às taxas convencionadas no contrato; (c) capitalização dos juros; (d) contratação, pelos 
tomadores do financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente e, 
facultativamente, seguro que garanta o ressarcimento, ao adquirente, das quantias por este pagas, 
na hipótese de dificuldades do incorporador ou construtor em entregar a obra.” (p. 2) 

As diretrizes do SFI são as da economia de mercado: desregulamentação, 

desestatização e desoneração dos cofres públicos.  O sistema objetiva estabelecer um modelo 

auto-sustentável de financiamento imobiliário segundo os mecanismos de mercado, de forma 

que as operações sejam livremente pactuadas pelas partes. Neste modelo, os créditos 

provenientes das operações de financiamento não permanecem na carteira das instituições 

credoras, sendo securitizados. As operações se dão sem subsídios e com base na livre 

negociação. 

Costa (2004) coloca a criação do SFI como um novo marco no mercado de crédito 

imobiliário brasileiro: 

“O segundo marco, este mais recente, foi a criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) em 
1997 que estrutura, pela primeira vez no Brasil, a idéia de se estabelecer um mercado secundário 
de crédito imobiliário no Brasil e assim viabilizar uma maior liquidez de recursos para a originação 
no mercado primário.” (p. 8)  

 O SFI prevê um modelo radicalmente diferente do proposto pelo primeiro marco ao 

qual se refere a autora, o SFH. Enquanto o SFH se baseava na utilização dos recursos da 

caderneta de poupança e do FGTS para o financiamento habitacional, geralmente subsidiado, 

o SFI opta pela captação de recursos junto ao mercado financeiro, através da emissão de 

títulos lastreados em recebíveis imobiliários, visando à modernização do setor. O SFI surge 

com a proposta não somente de atender à demanda por financiamento habitacional, mas de 

estimular o financiamento imobiliário em geral (de moradias, prédios comerciais, shopping 

centers, etc), gerando empregos e crescimento econômico. No mais, ao contrário do SFH, o 

SFI não estabelece limites de financiamento ou de taxas de juros cobradas. 

 Por representarem sistemas tão distintos, o SFI não prevê um modelo de 

financiamento habitacional subsidiado para as classes de renda mais baixa. Por este motivo, 
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em seu projeto inicial, é proposto ainda um programa governamental direcionado a esta faixa 

de renda, o Sistema de Habitação Social (SHS). 

I.3.2 – Um modelo complementar: O Sistema de Habitação Social 

 O SHS seria gerido pelas esferas federal, estaduais e municipais do governo e 

utilizaria recursos do FGTS e do orçamento público para o financiamento habitacional 

subsidiado. Uma explicação do motivo da separação em dois sistemas, SFI e SHS, é oferecida 

por Abdalla (1995). “É preciso separar o SFI do Sistema de Habitação Social: é anti-social 

misturar recursos públicos e recursos privados, criando-se déficit e onerando o futuro.” (p. 

61).  

 No mais, segundo Vasconcelos (1996): 

“A distinção entre os dois sistemas é condição necessária para se evitarem os erros cometidos no 
passado: o excesso de regulamentação em soluções de mercado e a generalização de subsídios para 
camadas da população, que inequivocamente não deveriam ser merecedoras de tal privilégio, 
mesmo porque a aplicação dos recursos públicos deve obedecer a prioridades mais emergentes.” 
(p. 27) 

  
 Portanto, a idéia da criação de um modelo de financiamento habitacional 

complementar ao SFI e de cunho social começou a ser discutida antes mesmo da efetiva 

criação do SFI. Este modelo complementar, porém, não foi incluso na lei nº 9.514.  

Somente em junho de 2005 um projeto semelhante foi sancionado através da lei nº 

11.124, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Seu objetivo ficou 

sendo o de viabilizar para a população de baixa renda o acesso à “habitação digna e 

sustentável” (Brasil, lei 11.124) e suas fontes de recurso são: (i) o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT); (ii) o FGTS e (iii) o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS). 

I.3.3 – Inovações do Sistema Financeiro Imobiliário  

Através do SFI, instituem-se o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), o regime 

fiduciário, a alienação fiduciária de coisa imóvel e a securitização de créditos imobiliários por 

parte de companhias securitizadoras. O regime fiduciário garante que os créditos securitizados 

constituam patrimônio separado da companhia securitizadora, respondendo apenas pela 

obrigação dos títulos para os quais servem de lastro. Desta forma, os investidores são 

protegidos de uma eventual falência da companhia securitizadora. 
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 Já a alienação fiduciária de coisa imóvel reduz os riscos da instituição concedente do 

crédito imobiliário, oferecendo segurança quanto à execução da garantia. No mais, esta 

execução no caso da alienação fiduciária é feita de forma mais rápida do que no caso de uma 

garantia hipotecária.  

“Pelo contrato de alienação fiduciária, o proprietário de um imóvel (habitação, loja, escritório, 
consultório, galpão etc.) efetuará, em garantia do respectivo financiamento, a alienação fiduciária 
do imóvel à entidade financiadora, transferindo a esta a propriedade fiduciária e a posse indireta. 
Até a final liquidação do financiamento, o devedor será possuidor direto do imóvel, tudo à 
semelhança do que ocorre na aquisição de um automóvel com alienação fiduciária em favor da 
financeira.” (Malan, 1998, p. 4) 

A concepção desses mecanismos objetiva conceder segurança aos investidores e às 

instituições creditícias, o que estimularia a concessão de crédito e a criação de um mercado 

secundário para estes créditos, gerando, em tese, ainda mais estímulos à concessão.   

 A securitização de créditos imobiliários por parte de companhias securitizadoras, por 

sua vez, permite que a obtenção dos recursos por parte da entidade que concedeu o crédito 

seja antecipada. Desta forma, através da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

(CRIs), a entidade diversifica o risco de crédito ao qual está sujeita, sendo este transferido 

para os investidores que adquirem os títulos, e libera recursos para realizar novas operações, 

inclusive podendo conceder novos empréstimos. Assim sendo, a securitização de recebíveis 

imobiliários concede liquidez aos contratos de empréstimos imobiliários. Este processo será 

explicado de forma mais detalhada no próximo capítulo. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO II - A SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 

 

 

II.1 – O processo de securitização 

 Para que se torne claro o efeito esperado da emissão de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários sobre a oferta de crédito imobiliário, é preciso antes compreender o 

processo de securitização, através do qual estes títulos são emitidos. Esta seção descreve, de 

maneira simplificada, porém adequada ao escopo deste trabalho, o processo de securitização 

em geral e as especificidades da securitização de recebíveis imobiliários.   

 II.1.1 – Definição 

A securitização é um processo de transformação de ativos de dívida em títulos1 

negociáveis no mercado de capitais. Este mecanismo tem atraído considerável atenção, 

principalmente após o papel a ele atribuído na Grande Crise Financeira de 2007-20092.  

 Segundo Kothari (2006), o termo securitização pode, atualmente, ser interpretado 

como o procedimento segundo o qual uma entidade estrutura determinados fluxos de caixa 

futuros e os transfere a investidores através da emissão e da venda de títulos lastreados nestes 

fluxos. Assim sendo, a entidade antecipa o recebimento dos recursos, de modo que a 

securitização pode ser utilizada como forma de financiamento, que seria, segundo o autor, a 

principal motivação por trás da operação. Esta modalidade de financiamento, porém, se 

distingue do financiamento propriamente dito, pois é obtida através da venda de fluxos de 

caixa e não através de empréstimos. 

 Isso implica que, mediante o uso de operações de securitização, as empresas, 

instituições financeiras e outras instituições podem utilizar o mercado de capitais como fonte 

de financiamento, através da venda de títulos lastreados em fluxos de caixa futuros. Isto cria 

uma alternativa ao financiamento provido pelos intermediários financeiros. Por este motivo, a 

securitização encontra-se associada ao fenômeno de desintermediação financeira. 

                                                           
1
 Em inglês, securities. 

2
 Para uma abordagem clara a respeito deste papel, ver Greenspan (2010) 
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Davidson et al. (2003), por sua vez, conceitua securitização como o empacotamento, 

através de uma variedade de estruturas legais, de promessas de pagamento similares e sua 

conversão em títulos que podem ser então vendidos a diversos investidores. De acordo com os 

autores, este processo possui mais de uma motivação. 

 A primeira seria que a instituição originadora dos créditos que foram securitizados 

pode, após esta operação, recuperar prontamente estes recursos e, com eles, originar novos 

empréstimos, evitando a formação de um portfólio de empréstimos excessivamente grande. 

Outro aspecto fundamental, que se apresenta como uma segunda motivação, é que a 

securitização permite que a instituição originadora se desvincule do risco de crédito associado 

a estes empréstimos.   

 Enfatizando este segundo aspecto, Henderson e Scott (1988) definem securitização 

como a estruturação e venda de títulos no mercado de capitais com o objetivo de distribuir o 

risco de crédito para o grupo de investidores adquirentes dos títulos. Neste processo, o ativo-

lastro dos títulos é retirado do balanço da instituição originadora, descomprometendo o capital 

empregado nas operações de empréstimo realizadas pela instituição. 

 II.1.2 – A operação e seus agentes 

Em uma operação de securitização, podemos identificar, de maneira bastante 

simplificada, quatro agentes: a instituição originadora, a sociedade de propósito específico 

(SPE) ou veículo de propósito específico (VPE), a agência de rating e o investidor. A 

primeira é a entidade que irá realizar um empréstimo a determinado tomador e, assim, 

originar um recebível, ou seja, um direito a uma determinada quantia em pagamento do 

empréstimo realizado. Esta pode ser uma instituição financeira ou não. 

A SPE ou o VPE, por sua vez, é uma empresa limitada ou sociedade anônima 

constituída para o propósito específico da operação de securitização. Esta é responsável por 

adquirir os recebíveis da instituição originadora e pela emissão dos títulos lastreados nestes 

recebíveis.  

Já a agência de rating, ou agência de avaliação de risco, é uma entidade responsável 

por avaliar, classificar e atribuir uma nota a países, empresas ou instrumentos financeiros 

segundo critérios de risco. No caso da operação de securitização, o papel da agência de rating 

é o de, através da análise da qualidade dos recebíveis, atribuir uma nota ao título neles 

lastreados. 
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Por fim, o investidor ou o grupo de investidores irá adquirir os títulos decorrentes da 

operação de securitização. Vale notar, portanto, que a operação só é atraente para os 

envolvidos na medida em que exista demanda pelos títulos dela decorrentes. 

Figura 3 – Estrutura da operação de securitização 

Fonte: Catão (2006), elaboração própria 

II.1.3 – O caso dos recebíveis imobiliários 

De acordo com a Companhia Brasileira de Securitização (CIBRASEC),  a 

securitização de créditos imobiliários:  

“É um processo estruturado e coordenado por uma instituição especializada (companhia 
securitizadora), por meio do qual os créditos imobiliários são empacotados e convertidos em títulos 
imobiliários (Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs), passiveis de negociação no mercado 
financeiro e de capitais. Os CRIs , adquiridos pelos Investidores, permitem que os recursos sejam 
direcionados para os originadores (incorporadoras, construtoras) de maneira a que permita a 
recomposição de seu capital de giro e subsidie novos lançamentos imobiliários. Trata-se, portanto, 
de uma mudança no modelo clássico de intermediação financeira.”3  

No caso específico dos recebíveis imobiliários, as instituições originadoras destes 

podem ser empresas incorporadoras, construtoras, imobiliárias, instituições financeiras, etc. 

No mais, o veículo utilizado nestas operações são as companhias securitizadoras, conforme 

disposto na lei nº 9.514. Assim, as companhias securitizadoras são responsáveis por estruturar 

a operação, adquirindo os recebíveis imobiliários e emitindo CRIs. 

                                                           
3
 Definição disponível em http://www.cibrasec.com.br/conteudo/index.php?id=4, acessado em 29 de setembro 

2010. 
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Segundo Vedrossi e Monetti (2002), a existência das companhias securitizadoras 

como veículos das operações de securitização permitem a segregação patrimonial entre os 

ativos-lastros da operação e a instituição originadora, fazendo com que os recebíveis 

imobiliários sejam independentes do desempenho da instituição. Vale notar que, como uma 

proteção adicional aos investidores, o regime fiduciário sobre os recebíveis imobiliários os 

torna independentes também do desempenho da companhia securitizadora.  

Os títulos emitidos através destas operações, os CRIs, são registrados na CETIP e são 

vinculados aos recebíveis imobiliários que lhes servem de lastro através de um Termo de 

Securitização de Créditos Imobiliários.  

II.2 – O Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 

 Esta seção é dedicada a uma análise mais aprofundada do título que resulta da 

operação de securitização descrita na seção anterior, o Certificado de Recebíveis Imobiliários. 

 

 II.2.1 – Definição 
 

 Conforme definição da CETIP (2009): 

“O Certificado de Recebíveis Imobiliários é um título de crédito nominativo, de livre negociação, 
lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. O CRI é de 
emissão exclusiva das Companhias Securitizadoras de Créditos Imobiliários e só pode ser emitido 
com uma única e exclusiva finalidade: aquisição de créditos imobiliários.” (p. 6) 

 De acordo com Vedrossi e Monetti (2002), o CRI é um título flexível e compatível 

com as características dos recebíveis imobiliários em relação a prazo, indexação, juros e 

amortização. Logo, é possível uma formatação do título que espelhe a realidade do portfólio 

de recebíveis. Devido a estes aspectos, o título é um vínculo adequado entre os recebíveis 

imobiliários já originados e o mercado secundário para estes. 

II.2.2 – Evolução 

Após sua criação em 1997, o estoque acumulado de CRIs aumentou vertiginosamente. 

Segundo dados da CETIP, este montante evoluiu de R$ 166 milhões ao fim de 1999 para R$ 

15 bilhões em setembro de 2010.  
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Figura 4 – Evolução do estoque de Certificados de Recebíveis Imobiliários a preços 

correntes (milhões de reais) 

 

Fonte: Dados CETIP, elaboração própria 

 Esta ascensão foi possibilitada pelo aumento da demanda por estes títulos, que surgem 

como uma forma alternativa de investir no mercado imobiliário. Por serem títulos privados de 

renda fixa, têm atraído investidores com perfis conservador e moderado, em um contexto de 

queda nas taxas de juros e, portanto, nas rentabilidades. 

 No mais, um importante fator de contribuição para este aumento de demanda foi a 

permissão da aplicação de recursos de fundos de pensão em CRIs. Esta aplicação foi 

inicialmente facultada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.528, de 

29 de junho de 1998. Esta foi posteriormente revogada e, atualmente, a matéria é 

regulamentada pela Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de 2009. 

 Outra legislação importante a respeito da aplicação de recursos em CRIs é a resolução 

nº 3.347 do CMN, de 8 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o direcionamento dos recursos 

captados sob forma de depósitos de poupança pelas instituições integrantes do SBPE. Esta 

exige que 65% dos recursos sejam direcionados a operações de financiamento imobiliário e 

permite que a aplicação em títulos lastreados em créditos imobiliários, como o CRI, se 

enquadre nesta exigibilidade. Além disso, no caso específico do CRI, estas instituições podem 
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utilizar um fator de multiplicação de 1,2 sobre o montante de recursos aplicados nestes títulos. 

Isto significa que o mesmo montante de recursos irá atender a uma fração maior da 

exigibilidade regulamentar se for aplicado em CRIs do que se estiver sob a forma de créditos 

imobiliários. Isto acaba por motivar algumas instituições a emitirem CRIs lastreados em seus 

recebíveis imobiliários e se tornarem investidores destes títulos (Uqbar, 2010, p. 60). 

 Este fator ajuda a explicar a elevada participação relativa de bancos entre os 

investidores em CRIs, observável na figura abaixo. É importante notar, porém, que a 

distribuição foi produzida com base nas operações nas quais o perfil dos investidores foi 

disponibilizado, que correspondem a 57,7% do montante de CRIs emitidos em 2009. 

Figura 5 – Participação no montante de Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos 

em 2009 por tipo de investidor 

 

Fonte: Uqbar (2010) 

Como resultado da expansão no estoque de CRIs emitidos, as empresas originadoras 

dos recebíveis imobiliários tem sido capazes de captar no mercado de capitais, antecipando o 

recebimento dos recursos. Conseqüentemente, os recebíveis imobiliários oriundos de 

contratos de empréstimo, inicialmente ilíquidos, adquirem liquidez. Em tese, este processo 

não apenas incentivaria uma intensificação das concessões de crédito para fins de 

financiamento imobiliário, como ainda permitiria a captação de recursos por parte das 

instituições originadoras para tal. 
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II.3 – As barreiras à securitização no Brasil 

 Apesar do crescimento vertiginoso do estoque acumulado de CRIs, que, juntamente 

com as cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, são os principais 

instrumentos financeiros securitizados no Brasil, o mercado doméstico de securitização 

permanece incipiente. Nesta seção são resumidas as principais barreiras ao desenvolvimento 

deste mercado no Brasil, com base em Cançado e Garcia (2007). 

 II.3.1 – Problemas relacionados à falta de informação 

  Segundo os autores, uma das principais barreiras à securitização no Brasil é o 

desconhecimento e a falta de experiência na utilização da securitização. Por ser uma 

ferramenta ainda relativamente nova, os benefícios da securitização se encontram pouco 

difundidos entre as instituições originadoras dos recebíveis. 

 Outro aspecto informacional é a dificuldade de entendimento e avaliação de risco, 

devido à complexa estrutura das garantias e a uma visão distorcida do risco do portfólio de 

recebíveis. O fato dos recebíveis integrantes do portfólio serem pulverizados dificulta ainda 

mais a análise de risco. 

 Dadas estas dificuldades na avaliação do risco, o investidor acaba por dispor quase que 

unicamente da classificação de risco atribuída aos títulos por agências de rating. Porém, 

apesar das diversas agências utilizarem basicamente os mesmos padrões, as mesmas 

informações e as mesmas ferramentas na análise do risco, existe um grau de subjetividade na 

avaliação. Como conseqüência, é comum a existência de notas diferentes para o mesmo 

instrumento, o que pode gerar insegurança para os investidores. 

 II.3.2 – Barreiras legais 

 De acordo com Cançado e Garcia (2007), algumas importantes barreiras ao 

desenvolvimento do mercado doméstico de securitização se relacionam à legislação vigente. 

Uma delas é a necessidade de aprimorar os mecanismos de proteção ao investidor. Ainda 

existe o receio por parte dos investidores quanto à alienação fiduciária e sua eficácia na 

proteção ao credor. No mais, a solidez jurídica do regime fiduciário ainda é questionada. 

  Há também a questão da legislação a respeito dos veículos de investimento. 

Atualmente, a aplicação de recursos de entidades abertas de previdência, fundos e provisões 

das sociedades seguradoras é regulamentada pela Resolução 3.308 do CMN, de 31 de agosto 
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de 2005. Esta estabelece limites de concentração de risco a partir da companhia 

securitizadora, quando, na verdade, o risco principal está associado aos tomadores de 

empréstimo e, assim, aos recebíveis. Assim, fica restrita a aplicação em CRIs com lastro em 

carteiras distintas e, portanto, com riscos distintos, se estes forem emitidos pela mesma 

companhia, o que pode, na verdade, dificultar a diversificação. 

II.3.3 – A questão dos mercados secundários 

Conforme mencionado na seção II.1, as operações de securitização só são atraentes 

para os agentes envolvidos na medida em que existe demanda para os títulos delas 

provenientes. Um problema apontado por Cançado e Garcia (2007) é a ainda reduzida 

demanda por CRIs por parte dos bancos, em termos absolutos. Alguns motivos para isto são a 

ausência de tradição destes instrumentos no mercado e a falta de padronização dos contratos, 

que torna mais complicada a formação de lotes de recebíveis a serem securitizados. 

 Outro aspecto é que não há ainda muita transparência no mercado, dada a não-

divulgação de informações sobre o estado da carteira de recebíveis e do patrimônio dos CRIs, 

além da opacidade dos critérios e premissas utilizados pelas agências de rating. Isto reduz a 

atratividade dos títulos e, conseqüentemente, sua liquidez.   

 Devido, em grande parte, aos problemas citados nessa seção, não há um mercado 

organizado para a negociação secundária de CRIs, o que os torna pouco líquidos e implica 

que o investidor geralmente os carrega até a data de resgate. A falta de liquidez de títulos 

securitizados é um dos principais entraves à securitização no Brasil. 

 II.3.4 – Dificuldades de precificação 

 Por fim, devido a esta ausência de liquidez, é extremamente difícil precificar, no 

mercado secundário, CRIs e outros instrumentos securitizados. Esta dificuldade é mais um 

fator que contribui para reduzir a atratividade destes títulos. 
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CAPÍTULO III – UM MODELO DA OFERTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

 
  

III.1 – O modelo 

 O modelo de oferta de crédito imobiliário elaborado nesta seção é baseado em Blum e 

Nakane (2006), no qual os autores constroem um modelo de oferta de crédito bancário. Neste, 

a oferta de crédito bancário é considerada função das taxas de retorno, do risco associado às 

operações de crédito, da razão entre o capital e os ativos ponderados pelo risco (índice de 

Basiléia), de um vetor de variáveis macroeconômicas, de um vetor de características do banco 

e da oferta de crédito defasado em um período. Na estimação deste modelo, os autores 

utilizam dados de 14 trimestres (janeiro de 2001 a junho de 2004) para 118 bancos. 

 Fazendo um paralelo com o modelo de Blum e Nakane (2006), elaboramos um modelo 

para a oferta de crédito imobiliário a ser aplicado aos dados brasileiros. Para captar a relação 

entre a oferta de crédito e o retorno das operações para o sistema como um todo, a oferta de 

crédito imobiliário foi considerada função da taxa de juros do financiamento imobiliário. 

Assim, espera-se que a oferta de crédito imobiliário relacione-se positivamente com a taxa de 

juros. 

 O risco associado às operações, por sua vez, é condicionado às particularidades de 

cada instituição e das operações que estas realizam, não havendo um paralelo claro para a 

aplicação do modelo a dados agregados. No mais, uma característica das operações de 

financiamento imobiliário que as torna menos atraentes para as instituições creditícias é seu 

longo prazo médio de duração, já que isto implica em um maior tempo de comprometimento 

do capital e uma exposição mais longa ao risco de crédito da operação. Por estes motivos, o 

prazo médio das operações de financiamento imobiliário foi incluído na função, esperando-se 

uma relação negativa com a oferta de crédito imobiliário. 

 No mais, assim como em Blum e Nakane (2006), foi acrescentada à função de oferta 

de crédito imobiliário um vetor de variáveis macroeconômicas, na esperança de captar a 

relação entre o crédito e a atividade econômica. A expectativa é de uma relação positiva entre 

o nível de atividade econômica e a oferta de crédito imobiliário. 
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 Foi acrescentado à função, ainda, o estoque de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários, de forma a testar a hipótese formulada no presente trabalho. Conforme 

apresentado no presente trabalho, espera-se que o aumento da liquidez associada aos 

recebíveis imobiliários e uma possível redução do risco de crédito ao qual estão expostas as 

instituições creditícias resultem em uma relação positiva entre oferta de crédito imobiliário e 

estoque de CRIs. 

 Por fim, vale notar que algumas variáveis presentes no modelo proposto em Blum e 

Nakane (2006) foram consideradas pouco apropriadas para o modelo de oferta de crédito 

imobiliário elaborado. O índice de Basiléia e o vetor de características do banco foram 

desconsiderados já que se optou por utilizar apenas dados agregados, e não de instituições 

específicas. A oferta de crédito em t-1, por sua vez, não foi incluída devido ao fato de que se 

julgou que a argumentação por trás de sua inclusão não se aplicava ao caso do crédito 

imobiliário.     

 Em Blum e Nakane (2006), os autores argumentam que a oferta de crédito bancário 

em t é proporcional à oferta de crédito em t-1 devido à existência de um custo de ajuste da 

oferta à demanda. Segundo esta argumentação, existe um custo para os bancos associado a 

ofertar uma quantidade de crédito consistentemente superior ou inferior à demanda. Isto se 

pode se dever à piora na qualidade dos tomadores, no primeiro caso, ou à perda de escala e 

quebra de contratos implícitos, no segundo caso. Assim sendo, os bancos, respondendo aos 

incentivos gerados por este custo, buscam compatibilizar a oferta de crédito bancário com a 

demanda, fazendo com que a oferta de crédito seja proporcional à oferta do período anterior. 

 No caso do crédito imobiliário, porém, existem indicações contrárias à hipótese de 

compatibilização. Uma delas é a evolução do déficit habitacional que, segundo Fundação João 

Pinheiro (2005), foi de 5,4 milhões de domicílios em 1991 para 7,2 milhões em 2000 e, 

finalmente, para 7,9 milhões em 2005. Esta trajetória aponta para o crescimento da oferta de 

crédito imobiliário a uma taxa consistentemente inferior a da demanda durante o período 

observado, em oposição à argumentação apresentada no parágrafo anterior. 

 Assim sendo, a função de oferta de crédito imobiliário elaborada é dada por: 

log(cred) = β1 + β2log(juros) - β3log(prazo) + β4log(macro)+ β5log(CRI) 
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III.2 – Descrição das variáveis 

 Nesta seção é realizada uma breve descrição das variáveis utilizadas na estimação da 

oferta de crédito imobiliário. Os dados utilizados têm como fonte o Departamento Econômico 

do Banco Central do Brasil (DEPEC/BACEN), o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e a CETIP. Os dados foram deflacionados a partir do IPCA, sendo 

representados a preços constantes de dezembro de 2002. 

III.2.1 – Crédito imobiliário 

A variável dependente é representada pelas concessões acumuladas de empréstimos 

para fins de financiamento imobiliário com recursos livres, cuja série é disponibilizada pelo 

DEPEC/BACEN. Neste montante não está incluído o financiamento habitacional com 

recursos direcionados, realizado através de programas governamentais e com recursos 

advindos principalmente do FGTS e do orçamento da União. Esta exclusão foi realizada 

devido ao intuito do trabalho, que é o de identificar a influência de um mecanismo de 

mercado sobre a concessão de crédito com recursos livres.    

III.2.2 – Taxa de juros 

 A medida da taxa de juros do financiamento imobiliário utilizada foi a taxa das 

operações pré-fixadas de financiamento imobiliário para pessoas jurídicas, também compilada 

pelo Banco Central, já que não está disponível uma série das taxas de juros das operações de 

financiamento imobiliário em geral. As operações pré-fixadas para pessoas jurídicas 

representam, em média, 12% do total das concessões e sua taxa de juros foi escolhida dada 

sua maior significância no âmbito do modelo.  

III.2.3 – Prazo médio 

 Para representar o prazo médio das operações de financiamento imobiliário, foi feita 

uma média do prazo das operações para pessoas físicas e jurídicas ponderada pelo volume de 

crédito imobiliário concedido a cada tipo de tomador. Os dados têm como fonte o 

DEPEC/BACEN. 

III.2.4 – Vetor de variáveis macroeconômicas 

 Para o vetor de variáveis macroeconômicas foi escolhida uma medida da atividade 

econômica, a série mensal do PIB elaborada pelo Banco Central. A variável foi incluída no 

modelo defasada, dado que a expectativa era de que o efeito desta sobre o crédito não se daria 
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de forma contemporânea. A defasagem escolhida foi t-12 (um ano), por ser a defasagem 

geralmente considerada no âmbito desta variável.  

 III.2.5 – Estoque de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

 O estoque de CRIs foi obtido a partir de dados da CETIP e representa o montante de 

títulos registrados desde sua criação, em 1997.  

 A tabela abaixo resume as principais estatísticas descritivas das variáveis utilizadas, 

considerando dados mensais. 

Figura 6 – Estatísticas descritivas das variáveis 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

       

log(cred) 124 17.96 0.93 16.21 19.83 

log(juros) 124 -1.85 3.56 -13.82 1.57 

log(prazo) 124 7.37 0.35 6.86 8.22 

log(PIB) 124 11.92 0.15 11.64 12.22 

log(PIB_sa) 124 11.92 0.15 11.66 12.20 

log(CRI) 124 20.86 1.13 18.92 23.02 

Fonte: Elaboração própria 

III.3 – Análise econométrica 

III.3.1 – Testes de raiz unitária 

 Inicialmente, foram realizados testes de raiz unitária para se verificar o processo 

gerador dos dados e se determinar a melhor forma de apresentação das variáveis. Os 

resultados dos testes a 5% de significância foram resumidos na tabela abaixo. 
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Figura 7 – Resultados dos testes de raiz unitária (1) 

 

 

log(crédito)* log(juros)** log(CRI)* log(PIB)* log(prazo)* 

ADF não rejeição Ho não rejeição Ho não rejeição Ho não rejeição Ho não rejeição Ho 

DF  GLS rejeição Ho rejeição Ho não rejeição Ho rejeição Ho não rejeição Ho 

KPSS não rejeição Ho não rejeição Ho não rejeição Ho não rejeição Ho não rejeição Ho 

      (1) Testes ADF e DF GLS possuem H0: raiz unitária (não estacionariedade); KPSS possui H0: ausência de raiz unitária.  
* Teste realizado com intercepto e tendência, baseado em análise gráfica 

** Teste realizado sem intercepto e com tendência, baseado em análise gráfica 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Portanto, segundo o critério do teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF), que possui 

hipótese nula de raiz unitária, todas as variáveis utilizadas são não estacionárias. O teste 

Dickey-Fuller GLS (DF GLS), por sua vez, aponta como não estacionárias somente as 

variáveis log(prazo) e log(CRI), já que também possui hipótese nula de raiz unitária. Por fim, 

o teste Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), que possui hipótese nula de 

estacionariedade, indica que todas as variáveis utilizadas são estacionárias. 

III.3.2 – Principais resultados 

 Devido aos diferentes resultados obtidos nos testes de raiz unitária, implicando em 

diferentes especificações, foram estimados dois modelos para a oferta de crédito imobiliário. 

O objetivo foi o de estimar modelos compatíveis com todos os critérios apresentados pelos 

testes de estacionariedade. Os resultados da estimação dos modelos foram resumidos na tabela 

abaixo. 
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Figura 8 – Resultados da estimação 

Mínimos Quadrados Ordinários - Variável dependente: log(credt) 

Variáveis explicativas
(1)

 Equação 1 Equação 2 

    

β1 -23.9782 -65.6500 

 [-1.802678] [-10.260432] 

 (0.0748) (0.0000) 

log(jurost)  0.1301 0.1225 

 [3.303014] [2.947336] 

 (0.0014) (0.0041) 

log(prazot)  -1.0043  

 [-2.954854]  

 (0.0040)  

log(PIBt-12)* 2.5771 7.0438 

 [1.853794] [13.07914] 

 (0.0671) (0.0000) 

log(CRIt)  0.8994  

 [4.3191]  

 (0.0000)  

∆log(CRIt)   -0.1096 

  [-0.295017] 

  (0.7687) 

∆log(prazot)   -0.7490 

  [-2.918918] 

  (0.0044) 

AR(1) 0.6780 0.6096 

 [9.720689] [8.403521] 

  (0.0000) (0.0000) 

R2 0.9340 0.9267 

R
2
 Ajustado 0.9303 0.9225 

Estatística F 251.8077 224.9098 

Prob( F) 0.0000 0.0000 

Teste LM(2)  0.1859 0.1893 

Hausman-Wu
(3)

 juros 0.3959 0.3202 

Hausman-Wu
(4)

 PIB 0.8809 0.8995 

(1) Estatística t em colchetes e p-valores em parênteses 
(2) Teste de Breusch-Godfrey para Correlação Serial.  P-valores para a hipótese nula de ausência de autocorrelação. 
(3) Teste de endogeneidade de Hausman-Wu. P-valores para significância dos resíduos obtidos pela regressão auxiliar de 
log(juros) contra os regressores e instrumentos.  Resíduos não significativos indicam consistência do estimador de MQO. 
(4) Teste de endogeneidade de Hausman-Wu. P-valores para significância dos resíduos obtidos pela regressão auxiliar de 
log(PIB) contra os regressores e instrumentos.  Resíduos não significativos indicam consistência do estimador de MQO. 
* Variável dessazonalizada pelo método de médias móveis multiplicativo. 
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 Na equação 1, as variáveis são apresentadas em forma logarítmica, o que a torna 

compatível com os resultados do teste KPSS para raiz unitária. No mais, um teste de raiz 

unitária aplicado sobre os resíduos da equação 1 indica que estes são estacionários. Assim 

sendo, a equação 1 também é compatível com o critério do teste ADF, pois, no caso de todas 

as variáveis apresentarem raiz unitária, há evidência de cointegração. 

 A equação 2, por sua vez, é compatível com o critério do teste DF GLS, já que 

apresenta o logaritmo do CRI e do prazo médio em primeira diferença.   

   

III.4 – Análise dos resultados da estimação 

 Os resultados apresentados na seção anterior são, até certo ponto, conflitantes entre si. 

De acordo com a equação 1, verifica-se a relação positiva esperada entre o estoque de CRIs e 

a oferta de crédito imobiliário. Os resultados indicam que o aumento de 1% no estoque de 

CRIs tende a elevar o volume de crédito em 0,9%, em média. No mais, as expectativas a 

priori a respeito dos sinais dos coeficientes das demais variáveis também se confirmam. No 

entanto, o PIB é, neste modelo, estatisticamente significativo somente ao nível de 

significância de 10%. 

 Na equação 2, por outro lado, a taxa de crescimento do estoque de CRIs apresenta um 

coeficiente com o sinal oposto ao esperado, mas não significativo. Nas demais variáveis 

explicativas, porém, as relações esperadas se verificam. 

 Assim sendo, não podemos estabelecer conclusões definitivas acerca da hipótese 

formulada no presente trabalho a partir das evidências empíricas apresentadas em ambos os 

modelos. Tudo o que podemos afirmar é que, com base nos resultados provenientes da 

estimação da equação 1, a capacidade da emissão de CRIs de agir como um estímulo à oferta 

de crédito imobiliário é uma possibilidade.   
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho apresentou, em sua análise, uma argumentação teórica para a relação 

esperada entre a emissão de CRIs e a oferta de crédito imobiliário. Esta argumentação passa 

pela composição dos títulos e pelo funcionamento da operação de securitização, através do 

qual são emitidos. No mais, ela se relaciona à legislação em torno destes títulos e, em 

particular, à lei que os cria, ao mesmo tempo instituindo o regime fiduciário e a alienação 

fiduciária de coisa imóvel.    

 A relação teórica observada e a escassez de investigações empíricas acerca do assunto 

motivaram a criação de um modelo teórico cuja principal hipótese é que a emissão de CRIs, 

ao conceder liquidez aos recebíveis imobiliários e ao desvincular a instituição creditícia do 

risco de crédito a eles associado, impacta a oferta de crédito imobiliário. A hipótese foi 

testada através da estimação de dois modelos por MQO e os resultados não permitem 

conclusões definitivas. Mantém-se, porém, a possibilidade da existência desta relação. 

 Esta possibilidade remete a uma discussão sobre o estímulo ao crédito imobiliário 

através de mecanismos de mercado. Neste contexto, são relevantes as barreiras à 

securitização apresentadas na seção II.3. Se tal relação realmente existir, o aumento do crédito 

imobiliário como participação do PIB pode passar, entre outras coisas, pelo fortalecimento da 

certeza jurídica em torno da securitização de recebíveis imobiliários, pelo conhecimento mais 

amplo da operação, de seus benefícios e de seus riscos por parte dos agentes do mercado e 

pela organização de um mercado secundário para os títulos securitizados. 
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