
Forte competição reduz as taxas do financiamento imobiliário  
Fernando Travaglini 
 
A acirrada competição entre os bancos pelo crédito imobiliário derrubou as taxas de juros. Nos 
últimos três anos, o custo efetivo do financiamento teve queda de quase três pontos 
percentuais, dependendo do valor do imóvel e do prazo.   
 
O movimento pode parecer contraditório, já que este é um mercado extremamente regulado. 
Os bancos não podem exceder a cobrança de 12% ao ano, taxa inferior à atual Selic (12,25% 
ao ano). Por outro lado, como são obrigados a direcionar 65% dos recursos da poupança para 
o setor, a rentabilidade da caderneta funciona como um piso para as taxas (6,17% ao ano 
mais TR).   
 
Ainda assim, os bancos viram no setor um grande filão de lucro e de fidelização de clientes por 
um longo período. No segmento de imóveis de até R$ 130 mil, o custo efetivo total (que inclui 
todas as taxas e correções) caiu, em média, de 10,15% ao ano, no início de 2006, para 9,31% 
ao ano em março deste ano, segundo dados do Banco Central.   
 
"Por norma, a taxa efetiva de juros é 12% ao ano. Antes se trabalhava no limite. Hoje, já 
existe operação girando entre 8% e 8,5% ao ano, dependendo do preço do imóvel e prazo", 
afirma Teotônio Rezende, consultor de habitação da Caixa Econômica Federal.   
 
Agora, os bancos começam a chegar no limite de redução das taxas. "Hoje o sistema está 
muito próximo do piso. Como não há muita margem para reduzir os juros, os bancos acabam 
esmagado pelo custo", completa Rezende. "A concorrência se dará mais em temos de 
estratégia, qualidade e velocidade de atendimento", disse Rezende.   
 
 
Luiz França, presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip) e diretor do Itaú, ressalta que a concorrência tem se dado em um ambiente 
normal de mercado, com os clientes comparando a qualidade do serviço e as taxas oferecidas.   
 
A situação pode parece inusitada, já que o mercado de crédito vive um período de alta das 
taxas de juros. O Banco Central iniciou um novo aperto monetário para conter a inflação e a 
Selic subiu 1 ponto percentual desde abril. Além disso, as taxas futuras (piso do crédito 
prefixado e balizador dos custos para os bancos) avançaram ainda mais rápido, mais de três 
pontos desde o início do ano.   
 
Ademir Cossiello, diretor-executivo do Bradesco, afirma que este comportamento é explicado 
pela perspectiva futura de queda dos juros. "Já se trabalha com recuo da taxa nas curvas de 
longo prazo. Vemos a inflação recuando na frente. Por isso, temos conforto para fechar as 
operações que tenham prazo acima de 15 anos". Ele pondera, no entanto, que linhas mais 
curtas sente um pouco mais o aumento do custo.   
 
Além disso, a inflação, pelo menos por enquanto, não preocupa em relação ao setor de 
construção civil. Segundo Antonio Barbosa, diretor do Banco Real, é preciso ficar atento para a 
falta de mão-de-obra especializada e para o aumento da capacidade produtiva de materiais de 
construção, mas que ainda não atingiu a capacidade plena (está ao redor de 88%).   
 
Mesmo com relação ao nível de renda da população, a situação parece confortável. "Não 
vemos, nesse momento, nenhum sinal de piora na capacidade de pagamento ou aumento da 
inadimplência", afirma.   
 
De modo geral, as altas da Selic não têm impacto direto na concessão de novos empréstimos, 
uma vez que a maior parte do mercado usa recursos da poupança com fonte de recursos. A 
oferta de linhas prefixadas, no entanto, com parcelas fixas ao longo de todo o contrato, foram 
reduzidas no início deste ano por conta dos juros, afirma Resende.   
 



Há também, uma busca por segmentos do mercado com maior rentabilidade. É o caso das 
linhas para clientes de mais alta renda, com imóveis de valor acima de R$ 350 mil.   
 
Nessa faixa, em que os bancos podem operar com taxas de mercado, agentes do setor 
afirmam que a competição é ainda mais feroz. Alguns bancos chegam, inclusive, a cobrir 
propostas de outros bancos. Já foram registradas taxas de 10% ao ano mais TR, contra os 
usuais 12% mais TR da média de mercado.   
 
Por conta dessa competição, este foi o segmento que mais cresceu no ano passado. Dados do 
BC dão conta que o número de imóveis com valor acima de R$ 350 mil que contaram com 
financiamento triplicou nos últimos doze meses, passando de 3 mil para 10 mil imóveis.   
 
Contribuiu para isso a entrada de novos bancos, como o Banco do Brasil, que iniciou a 
operação justamente nessa faixa de renda. "Não queremos competir com a Caixa, que opera 
prioritariamente na baixa renda", disse Paulo Rogério Caffarelli, diretor de novos negócios do 
banco.   
 
Essa disputa por taxas aconteceu também no mercado de crédito para as construtoras e 
incorporadoras. Mas com as altas da Selic, houve um recuo das ofertas de taxas muito baixas.   
 

 
Leia mais: 
 
Grandes bancos entram na briga e atraem classe média  
 
A retomada das concessões imobiliárias pelos grandes bancos e o aumento do percentual 
financiado elevou o valor médios dos empréstimos. Em 2004, a padrão eram contratos R$ 55 
mil por imóvel. O patamar atingiu a casa dos R$ 100 mil em abril deste ano, segundo 
estatísticas da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).   
 
"Realmente aumentou o ticket médio. Os bancos estão atingindo imóveis de valor mais altos e 
aproveitando mais o percentual de financiamento", disse o Luiz França, presidente da Abecip e 
diretor do Itaú.   
 
Segundo ele, os clientes estão utilizando menos recursos para o pagamento de entrada, pois 
com a melhora das condições de crédito, as pessoas sentem confiança para financiar um valor 
maior. "As operações não estão mais sujeitas as surpresas do passado".   
 
Esse valor é conhecido no mercado pela sigla em inglês LTV (loan to value) e representa o 
percentual financiado em relação aos custo do imóvel. Na Caixa Econômica Federal, esse 
indicador está na casa dos 76%, segundo o Teotônio Rezende, consultor de habitação do 
banco.   
 
Uma parte dessa mudança se deve também a entrada dos grandes bancos. Isso porque, até 
meados de 2003, apenas a Caixa tinha participação ativa. E por determinação de política 
pública, a instituição opera com público de mais baixa renda. Mais de 70% dos contratos são 
para imóveis abaixo de R$ 130 mil. Já os bancos grandes atuam em uma faixa de renda um 
pouco mais alta, como as classes média e média-alta.   
 
Além disso, Ademir Cossiello, diretor-executivo do Bradesco afirma que o grande volume de 
lançamento de novos prédios residenciais dos últimos três anos que estão sendo entregues 
agora são de valores mais altos. "Os novos lançamentos já têm preços menores e o valor 
médio do financiamento pode cair nos próximos anos".   
 
Outra mudança recente do mercado tem sido a idade do comprador. Segundo dados do 
Santander, nos últimos 10 anos houve um aumento no percentual de clientes com idade entre 
21 a 30 anos. Hoje 22% dos clientes são jovens e há 10 anos eles correspondiam a 18%. Isso 
é explicado, segundo José Manoel Álvares Lopez, superintendente de crédito imobiliário do 



banco, por produtos mais acessíveis para este público que vai comprar o seu primeiro imóvel. 
Geralmente, os imóveis situam-se na faixa de valor de até R$ 120 mil. (FT)   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jun. 2008, Finanças, p. C1. 


