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NOTÍCIAS

                                      
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DISCUTIRÁ LIVRE INICIATIVA

E SEGURANÇA JURÍDICA COM NOVO GOVERNO

ESSES SÃO ALGUNS DOS TEMAS ABORDADOS DURANTE O ENCONTROCOM 

O FUTURO MINISTRO CHEFE DA CASA CIVIL ONIX LORENZONI
Guilherme Kardel

Lorenzoni fala para empresários da construçãa civil

Abertura de diálogo com novo governo e apresen-
tação de propostas efetivas para uma geração de 
empregos e desenvolvimento no Brasil. Esses foram 
os pontos principais da reunião mensal do Conselho 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), com a presença do deputado Onyx Loren-
zoni, anunciado como futuro ministro da Casa Civil 
no governo do presidente da República eleito Jair 
Bolsonaro. O encontro realizado ontem (31), em 
Brasília.

Para o presidente da CBIC, José Carlos Martins, as 
questões que o deputado Lorenzoni expressou, como 
foco para o novo governo, são muito convergentes 

com aquilo que a indústria da construção acredita. 
“Livre iniciativa, liberdade para empreender e segu-
rança jurídica. Essas coisas são imprescindíveis para 
nós”, afirmou Martins, que apresentou ao convidado 
um documento mostrando como o futuro governo 
pode gerar 1 milhão de empregos no primeiro ano de 
governo.

As propostas deverão ser debatidos em profundi-
dade com a equipe de Onyx Lorenzoni. “Para setores 
da economia como esse, que são fundamentais 
pela extensa cadeia que têm e pelo volume de bra-
sileiros que empregam, serão recebidos toda hora, 
sem marcação de tempo”, afirmou, prometendo 
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Guilherme Kardel

Presidente da CBIC expõe algumas medida pra reaquecer a economia Empresários da indústria da construção e de entidades convidadas durante Reunião do 
Conselho da CBIC

desburocratização, redução do estado, segurança 
jurídica e transparência. ˜Esse vai ser um governo 
de permanente interlocução com quem produz no 
Brasil”, disse o futuro ministro e deputado reeleito 
pelo Rio Grande do Sul.

A CBIC apresentou um conjunto de ações imediatas, 
incluindo a retomada de obras paradas, a ampliação 
de crédito imobiliário e a criação de concessões mu-
nicipais para alavancar o setor da construção civil. 
“Defendemos a geração de emprego e uma melhor 
performance na prestação de serviços à população. 
Em momento algum pedimos dinheiro ou isenção. O 
que pedimos é condição de fazer investimento, pois 
todo empreendimento tem um risco. Quando você 
minimiza esse risco a possibilidade de empreendi-
mento é melhor”, explicou o presidente da CBIC.

Durante o encontro, Lorenzoni também lembrou 
uma frase que o presidente eleito Bolsonaro usou na 
campanha: “O governo tem que dar um passo para 
trás para a população poder dar quatro passos à 

frente”. Para José Carlos, a máxima reflete uma ex-
pectativa de liberdade das pessoas não dependerem 
do estado e de criação de melhores condições para 
a população se desenvolver. “O melhor programa 
social é a carteira assinada. As pessoas não querem 
ser dependentes, querem contribuir. Quando fala-
mos em concessões, por exemplo, quer dizer que se 
uma rodovia ou um hospital sob concessão tem um 
contrato de performance, a remuneração daquela 
empresa contratada pode ficar vinculada à quali-
dade do serviço. Com isso a sociedade passa a ser 
fiscal”, ilustrou Martins.

A reunião contou com cerca de 80 empresários e 
dirigentes do Instituto Aço Brasil e do Sindicato Na-
cional da Indústria da Construção Pesada (SINICON); 
da Associação Brasileira da Indústria de Equipa-
mentos (ABIMAQ); Associação Brasileira da Indústria 
Téxtil e de Confecção (ABIT); Associação Brasileira da 
Indústria Química (ABIQUIM); Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA); 
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

Guilherme Kardel
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IPHAN TRABALHA AGENDA DE APERFEIÇOAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 
COM FOCO NA SEGURANÇA JURÍDICA E AGILIDADE, DIZ SUA PRESIDENTE

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ip-

han) vai avançar na busca de medidas e procedimentos 

que tornem mais ágil, sem abrir mão do rigor técnico, os 

processos de licenciamento ambiental com interface no 

campo da preservação do patrimônio histórico e cultural. 

Esse foi um dos temas discutidos durante o seminário ‘O 

Iphan no licenciamento ambiental: diálogos e perspecti-

vas jurídicas’, realizado em outubro. Iniciativa inédita, o 

evento foi organizado pelo Iphan e pela Câmara Brasilei-

ra da Indústria da Construção (CBIC) — por meio das suas 

Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade (CMA) e 

Comissão da Indústria Imobiliária (CII), em correalização 

com o Senai Nacional.  O seminário mobilizou cerca de 

200 participantes, entre empresários da indústria da 

construção e dirigentes e corpo técnico do instituto. Em 

entrevista exclusiva ao CBIC Mais, a presidente do Iphan, 

Kátia Bogéa, faz uma reflexão sobre os debates, reafirma 

a importância do diálogo e comenta os avanços em 

gestação no IPHAN. Leia os principais trechos: 

CBIC Mais - Como a senhora avalia o seminário que 

uniu o IPHAN e a CBIC para debater a temática da 

preservação do patrimônio cultural? 

Kátia Bogea — A ideia do seminário surgiu durante uma 

reunião em que o presidente da CBIC (José Carlos Martins), 

eu e minha equipe discutíamos uma série de questões 

que haviam sido repassadas pelos empreendedores do 

setor à CBIC mas que, naquele momento, identificamos 

como improcedentes. Ou seja, havia uma série de ruídos 

que precisavam ser eliminados, fazendo com que todo 

o processo de participação do Iphan ficasse ainda mais 

claro para o empresariado que, por décadas, havia sido 

orientado quase sempre pelas empresas de consultoria 

e muito pouco pelo Iphan. Considero que o seminário 

foi um sucesso, alcançando os objetivos programados 

e marcado por um franco diálogo entre todos os partic-

ipantes.

C.M - Quais os encaminhamentos que o seminário 

deve gerar ou já gerou? Quais os próximos passos? 

Como está sendo/foi a continuação do evento com o 

pessoal do Iphan?   

K. B. — O evento proporcionou aos gestores do patrimô-

nio cultural, e aos demais interlocutores da sociedade 

que usufruem destes bens, um momento de debate e 

discussões sobre os procedimentos relativos a proteção, 

gestão e difusão do patrimônio arqueológico brasileiro 

no âmbito do licenciamento ambiental. Em um segundo 

momento do evento, houve a capacitação propriamente 

dita, realizada entre e com os técnicos em arqueologia 

do Iphan. Os técnicos discutiram a respeito de situações 

que devem ser aprimoradas para que o processo de 

licenciamento possa ser mais assertivo e ágil. Houve 

o alinhamento de alguns direcionamentos e interpre-

tações da legislação fundamentais à uniformização 

das manifestações do Iphan no tocante à gestão do 

patrimônio arqueológico no âmbito do licenciamento. 

Esses temas serão novamente discutidos com todos os 

Coordenadores Técnicos e com os Superintendentes do 

Iphan, em Belém, entre os dias 5 e 9 de novembro, du-

rante a reunião do Comitê Gestor do Iphan e do Comitê 

Técnico. A proposta será alinhar todos os entendimentos 

realizados com os técnicos em Arqueologia também com 

Tereza Sá

ENTREVISTA
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os coordenadores técnicos e com os superintendentes. 

Quanto aos encaminhamentos, cabe destacar que o 

Iphan fará uma consulta pública para o aprimoramento 

da FCA, documento responsável pelo início do processo 

de licenciamento no Iphan. Além disso, como resposta 

à demanda dos setores ligados aos loteamentos, à 

mineração e à geração e transmissão de energia, o Iphan 

está ampliando os estudos para a revisão do Anexo 2 da 

IN Iphan 01/2015, de modo que o Iphan licencie os tipos/

magnitude de empreendimentos que efetivamente po-

dem impactar o patrimônio arqueológico e elaborando 

documentos esclarecedores que visam a uniformização 

das manifestações do Iphan em todo o Brasil, de modo 

a diminuir o número de solicitações de complementação 

das informações necessárias à análise dos projetos.

C.B - Quais as perspectivas de avanço na garantia de 

segurança jurídica para os empreendedores do ponto 

de vista do licenciamento ambiental? 

K. B. — Em 2015, tivemos um grande avanço no processo 

de Licenciamento Ambiental no país com a implantação 

de uma série de normativas que entraram em vigor: a 

Portaria Interministerial n°60/2015 e, no caso específico 

do Iphan, a Instrução Normativa 01/2015. Na ocasião, 

a Instrução Normativa adequou a atuação do Iphan 

aos principais modelos de Avaliação de Impacto Ambi-

ental e de Patrimônio Cultural adotados no Brasil e nos 

países mais avançados neste tema, que é o modelo de 

avaliação que utiliza a tipologia dos empreendimentos 

com um dos critérios de análise. Não obstante, com a IN 

foi possível estabelecer o “diálogo institucional” do Iphan 

com o IBAMA e demais órgãos de meio ambiente que, 

há décadas, já utilizam o “modelo por tipologias” não 

apenas para balizar às requisições dos estudos, como 

também foi possível ajustar os prazos aos procedimentos 

do licenciamento ambiental.  Desta forma, não apenas 

conferimos maior previsibilidade para a atuação do Insti-

tuto, mas, sobretudo, é importante destacar que também 

conferimos segurança jurídica para o empreendedor 

que, ao cumprir os procedimentos estabelecidos na IN 

e seguindo o Termo de Referência emitido para seu em-

preendimento, dificilmente poderá ser questionado pelos 

órgãos de controle. 

C.B - Qual a pauta do IPHAN nesse momento?

K. B. — No momento, o Iphan está trabalhando no sentido 

de implementar medidas buscando aprimorar sua con-

duta nos seguintes aspectos: respeito aos prazos, com a 

criação de um Formulário Eletrônico de Requerimento e 

Análise simplificado, a ser entregue por quem protocolar 

uma solicitação/entrega de projeto ou relatório no Iphan 

ou a ser preenchido pelo técnico após a conclusão de sua 

análise. O formulário atuará também como uma forma 

de Check List. Se o arqueólogo não puder responder, em 

poucas linhas, todos os itens solicitados no formulário, é 

muito provável que o Iphan irá solicitar complementação. 

A proposta não é gerar mais burocracia emas sim utilizar 

um mecanismo simples e ágil de indicadores que permita 

ao Iphan monitorar todo o processo de análise dos pro-

jetos;  uniformização dos posicionamentos, solicitações 

e manifestações, em que, a partir da elaboração de 

documentos (portarias, ofícios e memorandos), o Iphan 

pretende tornar claro ao corpo técnico e aos empreend-

edores como a IN deve ser interpretada nos casos que, 

estatisticamente, o Iphan vem verificando que estão sen-

do solicitadas um maior número de complementações 

de informações aos arqueólogos e aos empreendedores; 

parâmetros referencias para a metodologia dos projetos, 

em que o Iphan está trabalhando para, aos poucos e 

com base na demanda dos setores, estabelecer referên-

cias metodológicas norteadoras para a realização dos 

projetos de pesquisa no âmbito do licenciamento. Essa 

parametrização, além de permitir a elaboração de 

Termos de Referência mais assertivos, permitirá que os 

empreendedores saibam quais as atividades e ações 

que devem demandar às consultorias e aos arqueólogos. 

Os quais, por sua vez, terão mais segurança de quais 

metodologias apresentar ao Iphan. Os técnicos do Iphan, 

diante de projetos mais direcionados, poderão emitir 

manifestação de forma mais rápida.

C.M - A senhora avalia que o envolvimento de outros 

setores pode acrescentar à temática do licenciamen-

to ambiental? Quais? De que forma?

K. B. — É preciso um diálogo constante, pois as difi-

culdades enfrentadas pelos empresários devem ser 

avaliadas, da mesma forma que é fundamental que o 

setor compreenda o motivo pelo qual o Iphan participa 

do processo e quais as vantagens desta participação. 

Ou seja, destas discussões, sempre é possível extrair 
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um aprimoramento, seja dos procedimentos, seja da 

melhor compreensão da importância do patrimônio 

cultural para a sociedade, inclusive em termos finan-

ceiros, uma vez que o Patrimônio Cultural, quando 

bem trabalhado, é um ativo de desenvolvimento. O 

envolvimento dos setores no aprimoramento do licen-

ciamento é fundamental. Além de uma maior com-

preensão dos detalhes dos empreendimentos de cada 

setor (o que nos permite dimensionar melhor como e 

quando a pesquisa arqueológica deve ser realizada), 

é de fundamental importância que entendamos, 

quando eles existem, os reais impactos ao patrimônio. 

No caso do setor de geração e transmissão de energia, 

por exemplo, foram os seus representantes que disse-

ram que seria muito difícil, no início do licenciamento, 

ter um projeto executivo. Para evitar que ocorressem 

impactos ao patrimônio frente à necessidade de 

mudanças de traçado da obra, o Iphan propôs uma 

nova classificação desses empreendimentos (Nível IV), 

a qual prevê a realização de um projeto de avaliação 

do potencial de impacto ao patrimônio arqueológico. 

Assim que o traçado for definido pelo empreendedor, 

somente as áreas que apresentam um potencial de 

impacto concreto, e que se encontram dentro da ADA, 

passarão por um processo pesquisa intensiva. As áreas 

já investigadas e que não apontaram potencial para a 

identificação de sítios arqueológico, mesmo dentro da 

ADA, não seriam mais alvo de pesquisa arqueológica. 

Outro exemplo recente diz respeito ao setor de lotea-

mento. Em um estudo ainda preliminar, o Iphan identifi-

cou que tanto a estratégia de acompanhamento (Nível 

II) como a de prospecção interventiva no solo (Nível III) 

identificam sítios arqueológicos na mesma proporção. 

Nesse sentido, o Iphan consultou o setor para que ele 

possa nos apontar qual a estratégia que mais convém 

aos empreendedores, em função de suas necessidades 

de prazo, obtenção da LP e custos. Os esclarecimentos 

aos empreendedores de que é possível realizar a 

escolha prévia da classificação do empreendimento 

permitem que, além do empreendedor, o próprio Iphan 

possa diminuir em muito o tempo de análise - uma vez 

que não será mais preciso analisar as justificativas das 

solicitações de mudança de nível, nem elaborar de um 

segundo termo de referência.  

5
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NOVO LIMITE DE FINANCIAMENTO PELO SFH
ATENDE ANSEIO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Já entraram em vigor em todo o Brasil os novos limites 
de financiamento de imóveis pelo Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH). Prevista para entrar em vigor em 
janeiro, a elevação de valores foi antecipada para a úl-
tima terça-feira (30) pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), atendendo solicitação da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC). De imediato, os mu-
tuários passam poder financiar pelo Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE) e a amortizar ou 
quitar pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) imóveis de até R$ 1,5 milhão com juros menores 
que as taxas de mercado, em todo o país.

"A ideia é aquecer o mercado e acelerar as vendas. O im-
pacto deve ser imediato", acredita o presidente da CBIC, 
José Carlos Martins. Para ele, a antecipação da medida 
ajudará a concretizar negócios que ficaram represados 
neste período, aguardando a entrada em vigor dessa 
elevação de limites. "Deve haver pessoas que estavam 
com proposta negociada, sinal do negócio dado e só 
não podiam fazer a comprar e pegar o financiamento 
porque não poderiam usar o Fundo de Garantia", afir-
mou.

Para José Carlos, desta forma, cumpre-se promessa 
do governo federal feita no último mês de agosto aos 
empresários do setor, de tentar antecipar para este ano 
o aumento no valor máximo de imóveis que podem ser 
comprados com recursos do FGTS para tentar alavancar 

a geração de empregos nos últimos meses de governo.

TETO
Até terça-feira (29), o teto para financiamentos do 
SFH correspondia a R$ 950 mil nos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. 
No resto do país, o limite de financiamento era R$ 800 
mil. Concedidos com recursos do FGTS e da poupança, 
os financiamentos do SFH cobram juros de até 12% ao 
ano. Acima desses valores, valem as normas do Siste-
ma Financeiro Imobiliário (SFI), com taxas mais altas e 
definidas livremente pelo mercado.

Em novembro de 2016, o CMN tinha reajustado o teto de 
financiamento de imóveis pelo SFH de R$ 650 mil para 
R$ 800 mil, na maior parte do país, e de R$ 750 mil para 
R$ 950 mil no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. Em fevereiro do ano passado, o 
limite foi reajustado para R$ 1,5 milhão por unidade em 
todas as regiões do país, valor que vigorou até o fim do 
ano passado.

Em janeiro deste ano, tinham passado a valer o teto 
anterior, de R$ 950 mil, para quatro unidades da Feder-
ação, e de R$ 750 mil no restante do país. A restauração 
do limite de R$ 1,5 milhão tinha sido anunciada no fim 
de julho, para entrar em vigor em janeiro. O novo teto 
unificado deverá ser permanente, conforme o Banco 
Central.
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CAMPINAS RECEBEU SEMINÁRIO ÉTICA & COMPLIANCE

EX-MINISTRA DO STJ, ELIANA CALMON, E OUTROS ESPECIALISTAS FALARAM SOBRE 

A IMPORTÂNCIA DE DISSEMINAR O TEMA PARA COMBATER A CORRUPÇÃO NO PAÍS

Tereza Sá

O SindusCon-SP, por meio da Regional Campinas, 

recebeu na última terça-feira (30) o seminário ‘Ética & 

Compliance para uma gestão eficaz’, promovido pela 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 

em correalização com o Sesi Nacional. 

O evento uniu especialistas como a ex-ministra do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon, o cien-

tista político Leonardo Barreto, o secretário de Desen-

volvimento Econômico, Social e Turismo de Campinas, 

André Von Zuben, o diretor de Compliance da MRV 

Engenharia, Alex de Souza Medeiros e a presidente do 

Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc) da CBIC, Ana 

Claudia Gomes.

“Com todos os escândalos de corrupção, o setor da 

construção precisava tomar uma providência e to-

mou. Com essas iniciativas, se coloca a favor da ética. 

Eu me engajei desde o começo neste movimento por 

mudança. O compliance é uma oportunidade para 

evoluirmos como sociedade”, afirmou a ex-ministra. 

Segundo o secretário André Von Zuben, o acesso a 

informação, tanto nas empresas quanto no setor 

público, é essencial para que a população auxilie no 

combate a corrupção. “É fundamental fortalecer laços 

e mostrar que todos têm responsabilidade na admin-

istração pública. Esta é uma discussão que temos que 

abordar para buscar mecanismos de controle mais 

efetivos”. 

O secretário espera ainda firmar novas parcerias entre 

o SindusCon-SP, Prefeitura e Caixa Econômica Federal 

em 2019 para novos eventos sobre o tema. “Temos 

que conscientizar os profissionais e também aqueles 

arquitetos e engenheiro que ainda estão em formação. 

Nikolas Capp

FASC/CBIC leva seminário de Ética e Compliance para Campinas-sp
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É uma forma de criar a cultura de valores desde as universi-

dades”.

A CBIC também apresentou o Guia de Ética & Compliance 

da Construção Civil, formado por documentos que trazem 

as mais atuais premissas do tema, alinhadas a padrões 

internacionais, que servem de referência e sugestão para en-

tidades do setor e suas empresas associadas na formulação 

e implantação de políticas de integridade.

“Queremos inspirar as empresas para que vejam que não 

existe hoje espaço para trabalhar sem ética. É uma transfor-

mação na forma de fazer negócio e os empresários precis-

am estar atentos”, explicou Ana Claudia Gomes, presidente 

do Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc) da CBIC. 

“Não há na história do mundo nenhum paralelo do 

que o Brasil está fazendo, em termos de investigar a 

corrupção. Este processo é essencial para sairmos mais 

capazes”, completou Leonardo Barreto, coautor do Guia 

Eliana Calmon fala sobre compliance

de Ética & Compliance.

A importância de aprofundar as formas de controle para 

aumentar a ética nas negociações empresariais também foi 

destacada pelo diretor de Compliance da MRV, Alex de Sou-

sa Medeiros, que apresentou o case de sucesso da empresa 

- que trabalha desde 2007 efetivamente com a gestão de 

ética. “É muito importante promover iniciativas que deixem 

as regras da empresa mais claras e criar uma cultura que en-

coraje a ética. Auxiliar a todos os colaboradores a passarem 

para frente esses valores”.

O diretor da Regional do SindusCon-SP em Campinas, 

Márcio Benvenutti, reforça a necessidade das entidades 

de classe se unirem para difundir os preceitos da ética nos 

negócios e transmitir esse posicionamento para seus asso-

ciados. “Empresas que possuem compliance conseguem, 

inclusive, diminuir as taxas de acidente em obras. Seguir as 

leis, padrões e documentações não é só contra a corrupção, 

ajuda a salvar vidas também.”

Nikolas Capp
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EXPECTATIVAS PARA O CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM AS MUDANÇAS NO SBPE 
PROMOVIDAS PELA RESOLUÇÃO N° 4676/2018

CLAUDIA MAGALHÃES ELOY, JOSÉ PEREIRA GONÇALVES E HENRIQUE BOTTURA PAIVA
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Tereza Sá

ARTIGO DO ESPECIALISTA

- Introdução da possibilidade de os agentes finan-

ceiros utilizarem as operações de crédito imobiliário 

já existentes como lastro para a emissão de Letras 

Imobiliárias Garantidas (LIG), isentando a dedução 

dos volumes emitidos das aplicações computadas 

para cumprimento da exigibilidade, caso o prazo de 

emissão das LIG seja superior a 36 meses;

- Ampliação para R$1,5 milhão do limite de valor de 

imóvel habitacional para saques por moradia pelos 

cotistas do FGTS, cuja entrada em vigor foi antecipada 

para 29/10/18 pela Res. Nº 4.691;

- Ampliação do rol das garantias para as operações 

de crédito habitacional, possibilitando a utilização de 

outros imóveis ou de imóveis de terceiros;

- Atualização do multiplicador de 1,2 para créditos a 

imóveis residenciais cujo valor de venda não ultrapasse 

R$500 mil;

- Reforço, em relação a Resolução n° 4271/2013, no rigor 

exigido para análise, pelos agentes financeiros, da 

capacidade de pagamento do tomador;

- Permissão para o uso de taxas e indexadores de 

mercado, livremente pactuados, nas operações com 

prazo superior a 36 meses, sem, contudo, alterar a 

rentabilidade das contas de poupança, lastro dessas 

operações;

- Ampliação do rol de instituições financeiras que 

podem atuar como agentes do SFH, incluindo as 

entidades fechadas de previdência complementar, co-

operativas de crédito e possivelmente as fintechs. Não 

obstante, essas instituições permanecem impedidas 

de captar recursos por meio de contas de poupança;

Em julho deste ano o Banco Central editou a Resolução n° 

4676, alterando de modo significativo a regulamentação 

que direciona um percentual dos recursos captados por 

intermédio das contas de poupança ao crédito habitacio-

nal e imobiliário. As alterações promulgadas, cujo efeito 

se dará a partir de janeiro de 2019, compreenderam:

- Mudança da referência de cálculo do saldo base do di-

recionamento substituindo a média aritmética dos saldos 

diários dos 12 meses anteriores pela média dos 36 meses 

anteriores;

- Manutenção do parâmetro de 52% do saldo base 

direcionados para o crédito habitacional, mas agora 

de modo desvinculado do SFH (limite de valor de imóvel 

e taxa de juros). Com isso, a carteira a taxa de mercado 

(antiga carteira hipotecária) pode também ser computa-

da para cumprimento da exigibilidade mínima;

- Extinção da maior parte das operações que podiam ser 

computadas para o atendimento da exigibilidade, que, 

embora na sua vasta maioria já não fossem utilizados 

pelos agentes do sistema, sua exclusão compreende 

uma simplificação positiva da norma. Um item relevante 

excluído foi a possibilidade de computar novos CRI, cujo 

volume já computado é de R$ 26,5 bilhões, permanecen-

do no cômputo até seu termo. 
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- Definição de que, para fins de comprovação do aten-

dimento da exigibilidade, as operações devem ser com-

putadas pelo respectivo valor contábil bruto, apurado 

segundo os critérios estabelecidos no Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).

Este último item representa uma importante alteração e 

será objeto de destaque e breve análise neste artigo. 

Até à edição da Resolução n° 4676, o cômputo das oper-

ações no “Mapa 4” pelos agentes financeiros que atuam 

no SBPE, para fins de comprovação do atendimento à 

exigibilidade, não era regido pelos valores indicados no 

Cosif, ou seja: não estava vinculado aos saldos contábeis 

das operações, cujos valores resultam de uma série de 

decisões internas e das características das operações, 

que envolvem decisões referentes a provisionamentos 

e mecanismos de controle de cobranças. Há, portanto, 

diferenças, em alguns casos significativas, entre o valor 

apresentado no “Mapa 4” e o valor registrado contabil-

mente (Cosif).

O nível dessa diferença varia conforme o agente finan-

ceiro e, portanto, o impacto desta alteração não será 

uniforme. Porém, todos os agentes financeiros gozarão 

de um prazo de 72 meses para efetuar gradativamente a 

equiparação: a diferença entre os dois critérios de saldo 

será calculada em janeiro de 2019 e deduzida do Mapa 4 

a um ritmo mensal de 1/72. 

Considerando a posição de saldo contábil das institu-

ições financeiras em junho de 2018, estima-se que, nos 

próximos 6 anos, o valor a ser baixado corresponderá a 

pouco mais de R$ 16 bilhões por ano, contribuindo nessa 

medida para a oferta de novos créditos. 

A fim de estimar a oferta de crédito para os próximos anos, 

com base nas novas regras, adotamos como premissas: 

i) um crescimento mensal de 1% do estoque das contas 

de poupança; ii) uma amortização da carteira imobiliária 

existente também de 1% ao mês; iii) a reaplicação, em 

novas operações de crédito, dos recursos referentes às 

amortizações das operações existentes, e ajustamos 

para maior, quando necessário, para atender ao volume 

mínimo exigido para o cumprimento do direcionamento 

de 65%. Os resultados estão apresentados no gráfico a 

seguir e indicam a projeção de valores que podem ser 

alocados em crédito imobiliário pelos agentes financeiros 

integrantes do SBPE nos próximos anos. 

 

Releva destacar que nos anos de 2019 e 2020, a reapli-

cação dos recursos resulta superior ao limite mínimo 

exigido pelo direcionamento, em função do saldo das 

carteiras já existentes. Ademais, mesmo reaplicando o re-

torno das atuais operações, as projeções para o período 

2019 a 2021 indicam valores pouco expressivos, se com-

parados aos demandados pelo mercado e considerados 

como desejáveis para o setor da construção civil retomar 

suas atividades em níveis compatíveis com o crescimento 

esperado da economia.

Por sua vez, não pode deixar de ser considerado que, 

apesar de o modelo brasileiro ser preponderantemente 

de crédito direcionado, o crédito imobiliário é tido como 

um importante mecanismo para o sistema bancário 

ampliar o volume de crédito, face a demanda existente 

e a própria relação que essa modalidade de crédito es-

tabelece entre a instituição e o tomador, devido ao longo 

prazo das operações.

Assim, é de se esperar que os valores efetivamente dis-

ponibilizados ao mercado no triênio 2019 a 2021 superem 

os minimamente necessários para que os agentes finan-

ceiros se mantenham enquadrados nos limites fixados 

pelo Conselho Monetário Nacional, de forma a viabilizar 

a retomada do crescimento da relação do crédito imo-

biliário com o PIB. Esta, apesar da evolução observada 

nos últimos anos (situando-se em torno de 10%), ainda 

é muito inferior à observada nos principais países como 

Chile e África do Sul.
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CBIC DADOS

AGENDA DA SEMANA

AGENDA ECONÔMICA (CBIC)

05de novembro
- Boletim FOCUS/Banco Central 
                              
06 de novembro
- Ata da Reunião do Copom / Banco Central
 
07 de novembro
- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil (SINAPI) / IBGE
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPC) / IBGE
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) / IBGE
- IGP-DI / FGV
- Índice Commodities Brasil (IC-Br) / Banco Central
 
08 de novembro
- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola / IBGE
- Pesquisa de Estoques / IBGE
- Produtividade na Indústria / CNI
- Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) / FGV
 
09 de novembro
- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física – Regional / IBGE

05 à 07 de novembro
9º Greenbuilding Brasil Conferência Internacional que ocorrerá 
junto com o 5º Smart Energy e o Congresso Ashrae
Local:Centro de Eventos da FIEP - Av. Com. Franco, 1341 - Jardim 
Botânico - Curitiba-PR

06 de novembro
Seminário Internacional BIM: Uma Agenda para o Brasil
Horário: 08h às 17h30
Local: Teatro Hotel Jaraguá - Rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista - 
São Paulo-SP

06 de novembro
Reunião de Acompanhamento PMCMV
Horário: 10h30 às 17h
Local: SBN Quadra 01 Bloco I - 4º Andar Ed. Armando Monteiro 
Neto - Sede CBIC

06 de novembro 
5º Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho
Local: Teatro do Seconci-SP “Darci Pinto Gonçalves”: Av. Francisco 
Matarazzo, nº 74 - Perdizes

Fonte das informações: Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).   
SBPE: Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.    
Obs.: Volume de empréstimos para aquisição e construção.    

Acumulado no período
Valores 

financiados 
 R$ bilhões

Janeiro a setembro/2017 32,63

Janeiro a setembro/2018 40,80

Variação % neste período 25,0

Acumulado no período
Unidades 

financiadas (mil)

Janeiro a setembro/2017 131,82

Janeiro a setembro/2018 162,10

Variação % neste período 23,0

Acumulado 12 meses
Valores 

financiados  
R$ bilhões

Outubro/16 a Setembro/2017 45,64

Outubro/17 a Setembro/2018 51,32

Variação % neste período 12,4

Acumulado 12 meses
Unidades 

financiadas (mil)

Outubro/16 a Setembro/2017 183,45

Outubro/17 a Setembro/2018 205,90

Variação % neste período 12,2

Financiamento imobiliário - valores
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Financiamento imobiliário - unidades
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