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Data e hora: 04/10/2017    14:30 às 17:30 Local: Sede da CBIC 

Participantes: 

Presidente da CII, Celso Petrucci, Lider de projeto da CII, 
no âmbito do PMCMV, Carlos Henrique Passos, 

componentes da CII – CBIC, Gestora dos Projetos da 
indústria imobiliária, representantes da CAIXA: Paulo 

Antunes - Diretor de Habitação, Guilherme, 
Superintendente Nacional, representantes de entidades 

associadas. 

Áreas: 
CII Comissão da Indústria Imobiliária 
– CII – CBIC – PMCMV. 

Copiados: Presidente da CII, líder de projeto da CII, demais componentes da CII, grupo MCMV. 

Objetivo: Acompanhar o andamento do PMCMV. 

 

1. Considerações aceitas. 

Vide informes 

 

2.  Assunto verificado 3. Decisão e encaminhamento 4. Responsável 5. Prazo 6. Observações 

Dificuldade de aprovação de 
crédito. Alguns participantes 
afirmaram haver situações em 
que a aprovação do crédito se 
tornou mais difícil.   

Enviar casos concretos, para 
SR, cc para Paulo Antunes, para 
análise da situação e 
devolutiva após verificação.  
 

  

Destacar casos c 
comprometimento 
de renda bem 
abaixo de 30%. 

Empresas afirmam que prazo 
PF2 de 90 dias é pouco para os 
trâmites operacionais. 

Iniciar estudos para ver 
possibilidade de voltar para 
180 dias o prazo referente a 
clientes de empreendimentos. 

Caixa   

Contratação de PJ sem cláusula 
suspensiva.  

Sugerido abrir o APF com os 
laudos de engenharia, risco e 
jurídico. Empresa adiciona os 
clientes até cobrir a demanda 
mínima. Feito isso, agendar 
assinatura do PJ junto com os 
contratos individuais.  

Caixa  

Rever critérios e 
melhorar 
condições de 
contratação. 
Padronizar para 
toda a REDE. 

Venda casada 
Tratar junto com a diretoria da 
REDE. 

Caixa  

Enviar casos 
concretos para 
análise 

Alteração no relacionamento 
empresa SR para GIHAB. 

Ainda em fase de testes e 
ajustes e ainda necessária a 
aprovação do Conselho da 
Caixa. 
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Possibilidade de pagamento 
parcelado do seguro de risco de 
engenharia. 

Fazer reunião com a  
seguradora para verificar a 
possibilidade de parcelamento 
do seguro sem colocar em risco 
a cobertura do programa. 

CBIC e Caixa 
Imediat
a 

Participação de 
representante da 
Caixa e da CBIC 

Relatório de informações PJ. 
Verificar solução definitiva e 
informar para CBIC. 

Caixa Imediata 

Solução dada 
anteriormente não 
funcionou. 

Pró soluto. Ainda em análise. 
Necessidade de cobrança de 
tarifa de R$ 1000.  
 

Verificar a possibilidade da 
Caixa cobrar um percentual. 
 Analisar a possibilidade da 
adoção do Patrimônio 
Superveniente. 

Caixa  

Caixa ficou de fazer 
uma análise 
informar a CBIC. 

Problemas sistêmicos da Caixa 
que impactam nos negócios 
imobiliários. 

Providenciar comunicação à 
CBIC sempre que possível. 

Caixa   

Dificuldade na conformidade 
nos registros dos contratos. 

Atuar nas situações pontuais 
relatadas em cada SR. 

Caixa   

  

3. Informes 

Carlos Henrique iniciou a reunião agradecendo a presença dos representantes da Caixa e dando boas vindas a todos. 
Passou a palavra para Paulo Antunes - Diretor de Habitação da Caixa. 
 
Antes de entrar nos itens específicos da pauta, Paulo fez uma explanação do que é o Acordo de Basiléia III e seus 
principais impactos nos bancos brasileiros, com particularidades à Caixa. Seguiu explicando que todos os Bancos estão 
se posicionando e se ajustando ao novo acordo. Disse que a Caixa tem mais dificuldade, porque atua quase 100% com 
crédito imobiliário sendo o Banco com maior participação no crédito imobiliário no país. Se considerar a parte social, 
a Caixa arca com cerca de 80% do crédito.  
 
Explicou que para fazer face às exigências do acordo, a Caixa precisaria aumentar o capital. Uma das formas seria o 

resultado ir para a conta Capital, mas nos últimos anos o lucro da Caixa não foi incorporado na proporção que poderia 

fazer diferença hoje. Informou que o conselho diretor da Caixa está fazendo várias ações internas, tomando várias 

providências para que a relação Capital x Volume emprestado melhore. Citou algumas ações já realizadas: diminuição 

da cota para empréstimo, suspensão de operação de financiamento com Interveniente Quitante. 

Ressaltou que a Caixa vem emprestando mais que o valor orçado. Informou que a CBIC tem sido determinante na 

negociação para tentar resolver a situação de capital. Disse que é necessário pensar em outras formas de crédito e 

outras fontes de recurso. Esclareceu que a situação de capital da Caixa hoje está sendo suficiente para realizar o 

orçamento posto, porém o mercado está pedindo mais. 

Em seguida, Paulo apresentou os itens da pauta. 

Orçamento – funding e alocação de capital. 
Política e diretrizes vigentes no tocante ao orçamento para aprovação de crédito para o cliente PF em relação às 
modalidades das diversas linhas de financiamento e fontes de recursos:  
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- Orçamento:  a distribuição dos recursos passou a ser mensal, a pedido do Ministério das Cidades e em função de a 
contratação deste ano estar superior à do ano passado. Essa providência deverá continuar até o ano que vem.  Carlos 
Henrique perguntou sobre o enquadramento das modalidades de acordo com o deslocamento do FGTS. Paulo 
esclareceu que todas as demais modalidades estão sendo contratadas com o orçamento existente e afirmou que o 
recurso de balcão, para PF, não concorre com o recurso de financiamento à produção.  
- Análise de risco de crédito: foi informado que não houve nenhuma alteração. Alguns participantes afirmaram haver 
situações em que a aprovação do crédito se tornou mais difícil.  Paulo disse que não houve nenhum ajuste no nível 
de exigência da análise e solicitou que enviassem casos concretos, pela SR, para análise da situação e devolutiva após 
verificação, principalmente casos em que o comprometimento de renda está bem abaixo de 30%. Enviar para a SR, 
com cópia para Paulo Antunes. 
Foi esclarecido que o agendamento da assinatura do contrato é o ato que reserva o valor do financiamento do cliente 
no sistema Caixa. A assinatura do PJ será no dia da assinatura da demanda mínima (se tiver recurso dentro do mês). 
As unidades que não forem desligadas neste momento estarão sujeitas à disponibilidade de recurso e deverão ser 
agendadas. 
 
- Plano de Negócios da CAIXA ainda para 2017 e 2018, envolvendo contratações de empreendimentos e financiamento 
a clientes:  O orçamento 2017 está sendo cumprido e o de 2018 em fase de construção, quase concluído. No sistema 
SBPE, há boas perspectivas, com melhoria na poupança, em função da diminuição da Selic.  
 
Mudanças promovidas pela Caixa:  
- Prazo de reserva orçamentária informou que foi alterado para 10 dias para um melhor monitoramento.  
- Validade do prazo de aprovação (PF2): ficou em 90 dias. Muitos participantes questionaram o prazo de reserva 
orçamentária e da validade da PF2, afirmando ser pouco prazo para as empresas realizarem todos os trâmites 
operacionais exigidos pela própria CAIXA.  Paulo prometeu iniciar estudos para ver possibilidade de voltar para 180 
dias o prazo referente a clientes de empreendimentos.  
- Operações com interveniente quitante: suspensas. 
- Cobrança de taxas à vista: tarifa para SBPE passou de R$ 2.850,00 para R$ 3.100,00. 
- Distribuição mensal do FGTS: critério por UF, Cidade, Agência. 
- Contratação de PJ sem cláusula suspensiva: muitos participantes questionaram a contratação sem cláusula 
suspensiva, afirmando ser pouco prazo para as empresas realizarem todos os trâmites operacionais exigidos pela 
própria CAIXA e sobretudo a insegurança para a formação da demanda mínima.  Paulo esclareceu que são medidas 
pontuais e prometeu rever critérios para melhorar condições de contratação com cláusula suspensiva. Foi sugerido  
abrir o APF depois de finalizados os laudos de engenharia, risco e jurídico. A partir daí a empresa iria adicionando os 
clientes até cobrir a demanda mínima. Nesse momento seria permitido o agendamento da assinatura do PJ junto com 
os contratos individuais. Paulo prometeu estudar a sugestão, lembrando que o procedimento é novo tanto para a 
Caixa, como para as empresas e há necessidade de padronização dos procedimentos. Uma vez validado, é necessária 
a orientação do procedimento para toda a REDE, para dar segurança no operacional da Caixa das empresas.  
 
- Alteração no relacionamento empresa SR para GIHAB: ainda em fase de testes e ajustes e ainda necessária a 
aprovação do Conselho da Caixa. 
 
- Reciprocidade cobrada na aprovação de projetos MCMV: consórcios, previdências, seguros: Caixa afirmou que não 
existe orientação nesse sentido, que sempre reiterou comunicações à REDE sobre a política condenatória a tal prática.  
Representantes sugeriram que a Caixa tenha mais iniciativas de relacionamento entre gerentes e clientes para 
fidelização dos mesmos. Paulo concordou com a necessidade de melhoria nessa comunicação e tomou nota para 
tratar junto com a diretoria da REDE.  
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Práticas de condicionamento de compra de produtos para contratação de operações com clientes:   
Paulo disse que a Caixa não adota a prática de condicionamento de compra de produtos. Informou que a Caixa oferece 
taxa de juros reduzida aos clientes que optarem por relacionamento negocial além do crédito imobiliário.  Afirmou 
que não existe orientação da Caixa nesse sentido, que sempre reiteraram comunicações à REDE sobre a política 
condenatória a tal prática.  Foi solicitado o envio de situações concretas à SR de vinculação para a adoção das medidas 
necessárias, com cópia para Paulo Antunes  
 
Novas operações Faixa I 
Previsão de prazo de pagamento em D+2 constar em contrato: será tratado com o gestor do Programa.   
Possibilidade de pagamento parcelado do seguro de risco de engenharia:  o contrato de repasse assinado entre Agente 
Operador do Programa (FAR) e o Agente Financeiro (CAIXA) exige, para cada empreendimento, a contratação, pela 
construtora, do Seguro de Risco de Engenharia.  Ficou decidido que o assunto seria tratado com a seguradora em um 
primeiro momento para depois a Caixa levar para o Agente Operador do Programa, tendo em vista o entendimento 
que se a seguradora resolver realizar o parcelamento sem colocar em risco a cobertura exigida pelo programa, não 
haveria óbice na sua adoção. Ficou combinado fazer reunião com Seguradora, com um representante da CBIC e um 
da Caixa. 
 
Operações antigas Faixa I  
 Foi pedido para agilizar soluções de suplementação de recursos justificados por fatores supervenientes: Paulo 
informou que a CAIXA tem o propósito de retomar e zerar o estoque de todas as obras paralisadas até o fim do ano. 
Complementou dizendo que foi otimizado o rito interno da Caixa para as operações serem enviadas para o Ministério, 
para deliberação da aprovação orçamentária. Disse que deverá ser deliberado em breve.  
 
Apresentação do fluxo dos sistemas SIOPI e CIWEB 
Paulo esclareceu os pontos que mais impactam no sistema de origem do crédito imobiliário da Caixa:  
1º: CICAQ, entrada dos dados através dos correspondentes.  
2º: Liberação do crédito (APF2), liberando o cadastro do cliente por um certo período.  
Paulo lembrou que não é uma carta de crédito.  
3º: Reserva orçamentária, momento da assinatura do contrato. Momento em que a Caixa insere todos os outros 
dados no sistema SIOPI (sistema que guarda todos os dados do contrato da Caixa).  
 
Itens extra pauta 
Relatório de informações PJ (inadimplentes, adimplentes, pagamentos etc): Paulo pediu desculpas e disse que a 
solução dada anteriormente não funcionou.  Disse que será verificada uma solução definitiva para o assunto e 
retornarão para a CBIC.  
 
Pró Soluto: ainda em estudo. 
.  Foi informado sobre a necessidade da cobrança da tarifa de R$ 1.000,00 para cada inserção.  Os participantes 
solicitaram verificar a possibilidade de cobrar um percentual do valor de cada pró soluto e não um valor fixo. 
- Foi solicitado também analisar a possibilidade da adoção do Patrimônio Superveniente, previsto na alienação 
fiduciária.  A Caixa ficou de fazer uma análise e retornar para a CBIC.  
 
Os participantes solicitaram que a Caixa comunicasse à CBIC quando a mesma tiver problemas de sistema que impacte 
de modo geral nos negócios imobiliários. Paulo disse que a Caixa providenciará essa comunicação sempre que 
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possível, tendo em vista muitas vezes tratar-se de ajustes em outros sistemas e a própria área de habitação tomar 
conhecimento somente quando a situação já está resolvida.  
 
Dificuldade na conformidade nos registros dos contratos, tendo em vista pendências e ajustes desnecessários.  Paulo 
disse que a Caixa irá atuar nas situações pontuais relatadas em cada SR. Falou sobre a Caixa Imóveis e informou que 
está funcionando operacionalmente que, em breve, todos poderão utilizar dos serviços dela. Disse que será um divisor 
de águas quanto a originação do crédito e relacionamento com o cliente. 
 
Em seguida, Carlos Henrique agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  
 
 

As contribuições e retificações a esta súmula devem ser enviadas para cii@cbic.org.br, preferencialmente, em 
até 48 horas após o seu recebimento. A não manifestação implica na aceitação da Súmula. 
 
Súmula elaborada por: Ludmila 
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