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RESUMO 

 

 

A especulação imobiliária se tornou eminente, os preços ganharam força e o 

desenvolvimento do mercado imobiliário atingiu expressiva participação na economia 

brasileira, e o município do Rio de Janeiro obteve uma função importante neste quadro, 

pois é das capitais brasileiras a que apresenta um dos maiores ritmos de crescimento de 

preços dos imóveis residenciais. A hipótese do trabalho é a de que a redução do spread 

da taxa de juros possibilitou o aumento do volume de financiamento pelos bancos, o que 

por sua vez influenciou na dinâmica dos preços dos imóveis residenciais. Para responder 

a hipótese, o presente trabalho terá dois objetivos: a) ver a influência do spread bancário 

sobre o financiamento imobiliário; b) ver a influência do financiamento imobiliário sobre 

os preços dos imóveis residenciais. O trabalho está estruturado em três capítulos, além da 

introdução e da conclusão. Os resultados demonstraram que os preços dos imóveis são 

afetados pelo spread bancário e financiamento imobiliário. 

 

Palavras-chave: Mercado Imobiliário, Spread bancário, financiamento, preço. 
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ABSTRACT 

 

 

Real estate speculation has become imminent, prices gained strength and development of 

the real estate market was significant participation in the Brazilian economy, and the 

municipality of Rio de Janeiro got an important function in this context, it is of Brazilian 

capital that presents one of the greatest rhythms growth of housing prices. The hypothesis 

of this study is that the reduction in the spread in interest rates enabled the increased 

volume of financing by banks, which in turn influenced the dynamics of residential 

property prices. To answer hypothesis, this study will have two objectives: a) see the 

influence of the spread on the mortgage; b) see the influence of mortgages on residential 

property prices. The study is divided into three chapters, besides the introduction and 

conclusion. The results showed that house prices are affected by the banking spread and 

real estate financing. 

 

Keywords: Real Estate, Spread banking, finance, price. 
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INTRODUÇÃO 

 

A economia brasileira nos últimos anos se desenvolveu e permitiu que houvesse 

uma estabilização e um crescimento econômico em alguns setores do país, como no caso 

do mercado imobiliário. O panorama econômico começou a se modificar após a 

implantação do Plano Real em 1994, que possibilitou a abertura do mercado brasileiro e 

a valorização da nova moeda em relação à moeda estrangeira, e com o início do sistema 

de metas da inflação em 1999, dando a chance de estabilização da economia.  

Toda essa estrutura se deu por conta da queda da taxa de juros, pela estabilidade 

econômica em que os bancos se viram aptos para participar deste mercado, pois estaria 

se tornando vantajoso, pelo prazo dos financiamentos que se tornaram extensos. Pode-se 

afirmar que essa confiança permitida aos bancos foi possível a partir da implantação do 

Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional (PROER), no qual o ambiente econômico em que se encontravam era de 

estagnação, pela estabilização da inflação e dos preços advinda do Plano Real, que por 

sua vez não permitiu aos bancos o lucro costumeiro no mercado financeiro da época. 

De acordo com esse contexto brasileiro, o financiamento imobiliário se tornou mais 

acessível e a sua quantidade disponível maior. Algo importante a ser destacado é o 

programa de habitação lançado pelo governo federal, o “Minha Casa Minha Vida”, 

constituído pelo Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e pelo Programa 

Nacional de Habitação Rural (PNHR), impulsionando ainda mais o crescimento do setor, 

que ocupa em destaque o cenário da construção civil brasileira. 

Além do mais, um acontecimento importante desse período e que não pode ser 

negligenciado, foi a eclosão, entre os anos de 2007 e 2008 na economia americana, do 

que ficou conhecido como crise do subprime, e que impactou de maneira significativa o 

mercado financeiro internacional.  

A hipótese é de que, a estabilidade econômica alcançada desde a implementação do 

plano Real e do sistema de metas de Inflação permitiu a redução do spread da taxa de 

juros, levando os bancos a ofertarem mais crédito, e realizando mais financiamentos no 

setor imobiliário, o que, por sua vez, gerou um boom no mercado imobiliário, elevando 

os preços dos imóveis. Ademais, uma condição que reforça a estabilidade e a solidez do 

mercado imobiliário no Brasil e a de que essa evolução ocorreu em meio a uma crise 
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internacional, deste modo, o foco central de análise será pós-crise internacional, 2008, até 

o período de 2014. 

A partir das medidas de incentivos adotados pelo Estado brasileiro, como as já 

citadas (estabilização da inflação, Proer e a redução do spread bancário), será estudado 

de que forma, de modo mais detalhado, a evolução do crédito imobiliário beneficiou o 

financiamento para a aquisição de imóveis atribuindo ao aumento de preços. 

O mercado imobiliário é de grande importância para economia de um país, quando 

se encontra em expansão beneficia diversos outros setores da economia, gerando 

crescimento e desenvolvimento das cidades. O dinamismo vigente é capaz de gerar 

ganhos para as empreses que atuam nesse setor e para os consumidores que adquirem um 

imóvel residencial ou comercial, além disso, o setor imobiliário é formado por inúmeras 

atividades em conjunto com vários níveis de trabalho, assim como Wisenbach (2008, 

p.21) destaca que “o setor imobiliário compreende desde o segmento de materiais de 

construção (fabricação e comercialização), passa pela aquisição de terrenos e pelo 

processo de construção em si, ligado à dinâmica da construção civil”.  

Tal conclusão permite afirmar, também, que o setor imobiliário abrange todo o 

processo necessário que permite a construção de um imóvel, sua venda ou locação, até o 

que envolve os serviços do setor bancário, como os financiamentos, e os programas de 

habitação do governo.  

Partindo deste ponto, estudar o comportamento dos preços em determinada região 

permite entender como ocorreu o seu crescimento e desenvolvimento, e quais os 

fenômenos econômicos e ambientais que influenciaram na decisão das pessoas a 

migrarem para a região analisada. A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pois é das 

capitais brasileiras a que apresenta um dos maiores ritmos de crescimento de preços dos 

imóveis residenciais no país e também porque sofreu impacto do avanço do Petróleo e a 

descoberta do Pré-Sal pela Petrobrás, e da Copa do Mundo sediada pelo Brasil em 2014, 

que manteve o mercado aquecido pelo processo de reorganização da cidade, e o mesmo 

está acorrendo com as Olimpíadas de 2016 tendo grandes obras em andamento, e além 

dos projetos de revitalização da Zona Portuária na cidade, englobando áreas de 

infraestrutura, habitação, meio ambiente, cultura e turismo. 
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A cidade do Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do país, constituída por 

uma área de 1.197,463 km², e mais importante do Brasil, com população de 6.320.446 

habitantes, com base nas informações e dados fornecidos pelo IBGE de 2010, composta 

por bairros distribuídos por regiões: Centro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste.  A capital 

do Rio de janeiro apresentou um PIB de R$ 220.924.561, de acordo com a última coletado 

IBGE em 2012, e conta com uma taxa de investimentos privados no setor habitacional de 

18,6% do PIB no período de 2013, em que condiz com o último Balanço Nacional da 

Industria da Construção realizado pelo IBGE e Ministério da Fazenda. 

  Dessa forma o município do Rio de Janeiro atraiu mais mão de obra qualificada e 

abriu caminhos para as imobiliárias e construtoras a ofertarem mais empreendimentos 

imobiliários, e à medida que houver uma grande demanda no setor, as construtoras 

tendem a valorizar os imóveis elevando os seus preços. E entender de que forma os preços 

dos imóveis vêm se comportando permite analisar quais serão os possíveis novos 

caminhos a refletir sobre o mercado atual, e qual deverá ser atitude dos órgãos públicos, 

das construtoras e imobiliárias para impedir qualquer tipo de crise no setor. 

Para responder a hipótese, o presente trabalho terá dois objetivos: a) ver a influência 

do spread bancário sobre o financiamento imobiliário; b) ver a influência do 

financiamento imobiliário sobre os preços dos imóveis residenciais. 

O estudo configurou-se em 3 capítulos, além da introdução e das considerações 

finais. O capítulo 1 constitui-se de uma breve apresentação de mercado e sua estrutura, 

dando início ao estudo do mercado habitacional. No capítulo 2 foi apresentada a 

metodologia. No capítulo 3 apresentou-se os resultados e as discussões da análise. Por 

fim, é concluída a pesquisa. 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS 

Neste capítulo será apresentado a formação das unidades econômicas, as estruturas 

de mercado em um modo geral, o mercado habitacional e suas peculiaridades para que 

seja possível no ultimo subitem desta seção analisar a comercialização dos 

empreendimentos imobiliários. 

1.1 Estruturas de Mercado 

Como definido por Pindyck e Rubinfeld (2010) as unidades econômicas individuais 

são divididas entre dois grupos: os compradores e vendedores. Os consumidores são 
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aqueles que adquirem os bens e serviços produzidos pelas empresas, que por sua vez, as 

empresas necessitam adquirir mão de obra, capital e matérias-primas para que seja 

possível a produção destes bens e serviços. O segundo grupo pertence aos vendedores, 

constituído pelas empresas, pelos trabalhadores e proprietários de recursos. As empresas 

são responsáveis por vender os bens e serviços, os trabalhadores vendem seus recursos, 

que seria a mão de obra, e os proprietários que arrendam terras ou comercializam recursos 

minerais para as empresas. É nesta interação de compradores e vendedores que o conceito 

de mercado origina-se, determinando o preço de um produto.  

Pela concepção neoclássica os preços no mercado são estabelecidos de acordo com 

o que cada indivíduo ofertará de bens, sendo o seu valor marginal necessariamente menor 

que o valor marginal dos bens que ele irá adquirir pelo mesmo preço. Isto é, para o 

indivíduo em questão, o bem que ele pretende adquirir possui mais valor, portanto, mais 

útil do que o bem a ser ofertado pelo mesmo. Desta modo, caso não haja produção é o 

comportamento dos consumidores em relação aos preços e atribuições (o grau de 

satisfação e utilidade que o consumidor atribui ao bem) que determinam o sistema de 

preços, igualando a quantidade ofertada com a quantidade demanda.  

No decorrer da formação do mercado, essa obrigação de adquirir bens a fim de 

satisfazer necessidades habituais viabilizou um contínuo processo de mercado cada vez 

mais elaborado. Levando gradualmente a inovações técnicas, como se refere Soares 

(1998) sustentando que a corrida por melhoramentos técnicos e a intenção de aumentar a 

produtividade permitiu uma busca por lucros extraordinários.  

Na opinião de Pindyck e Rubinfeld (2010), o preço é estabelecido por determinada 

empresa com base em considerações estratégicas relativas a conduta dos concorrentes e 

que, por sua vez, as decisões dos concorrentes dependerão das decisões tomadas pela 

empresa em questão. Desta forma, um mercado competitivo se encontra em equilíbrio 

quando a quantidade ofertada se iguala a quantidade demandada, onde se considera que 

cada empresa está tomando as melhores decisões. Entretanto, reconhece-se que a forma 

como os preços são estabelecidos na economia neoclássica não condiz com a realidade 

de fato, assim sendo, é fundamental analisar a determinação do preço pelo ponto de vista 

da microeconomia, pela estrutura de concorrência imperfeita, no qual reflete a essência 

dos mercados na atualidade.  
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Nesse discurso, cabe salientar que as estruturas de mercado começaram a criar forma, 

onde a teoria microeconômica define que há diferentes estruturas de mercado que 

dependem de três tipos de variáveis principais, tais como o número de firmas produtoras 

no mercado, a diferenciação do produto e a existência de barreiras à entrada de novas 

empresas no mercado. As estruturas de mercado são modelos que compreendem uma 

visão característica à organização dos mercados, e segundo Labini (1984) a tipologia das 

estruturas é baseada principalmente nas características dos produtos e no número de 

produtores. E conforme Mankiw (2001) as estruturas mais predominantes no mercado de 

bens e serviços são as seguintes: concorrência perfeita, neste caso existem inúmeros 

compradores e vendedores; monopólio, quando há apenas um vendedor e vários 

compradores; concorrência monopolista, grande número de empresas com livre entrada e 

saída do mercado havendo concorrência de produtos não idênticos, e oligopólio, quando 

existe um pequeno número de vendedores e muitos compradores.  

Dessa forma, conforme González (2008), o mercado imobiliário se encaixa na 

estrutura de concorrência imperfeita, pois o valor de mercado é diferente do custo e 

também do preço. E mais, Hipólito (2007) acentua que a concorrência imperfeita é 

constituída em função das características apresentadas pelo mercado, em que há 

possibilidade de os vendedores influenciar os preços de mercado para seu benefício por 

meio da diferenciação dos imóveis, que constitui por localidade e estrutura, e atentando-

se as preferências e necessidades dos consumidores. E, segundo Pindyck e Rubinfeld 

(2010), as empresas responsáveis pela maior parte da produção se preocupam na 

determinação de preço e de níveis de produção a fim de considerar as reações dos 

concorrentes, isso acontece por haver poucas empresas concorrendo no mercado e cada 

decisão tomada afetará empresas rivais e vice-versa.  

É necessário ter conhecimento da estrutura de mercado apresentada para que seja 

possível analisar e entender o comportamento das firmas em diferentes tipos de mercado 

e de que maneira elas atuam. 

1.2 Mercado Habitacional 

Para Balarine (1996) a habitação é uma mercadoria diferenciada, pois apresenta uma 

peculiaridade: além de ser definida como bem de consumo, referente às famílias que 

buscam por privacidade, conforto e espaço, é ao mesmo tempo bem de investimento, que 



14 
 

 
 

seria uma garantia de um investimento em um ativo fixo, com objetivo de adquirir lucro 

no longo prazo. 

Dessa forma, além de possuir essa heterogeneidade, para Lucena (1981) o bem 

habitação possui outras características que também o diferencia dos outros bens que estão 

disponíveis no mercado. De maneira mais especifica, afirma que cada unidade 

habitacional apresenta diferentes características em relação as outras, levando a um 

produto final diferente, relacionado ao prédio ou a localização. Desse modo, existe uma 

imobilidade deste produto final, sendo assim, inviável a sua realocação, por exemplo, 

para uma área que há algum tipo de superávit. Ressalta ainda que, a demanda varia com 

cada localização específica, de acordo com os gostos dos indivíduos de diversas classes 

de renda. Outro aspecto ressaltado é o problema da externalidade, devido ao acentuado 

aumento desse mercado nos grandes centros urbanos. 

Com o mesmo raciocínio, Morais (2003) argumenta sobre essas peculiaridades do 

bem, acrescentando sua complexidade sob a ótica da teoria econômica. Em sua análise, o 

bem, que é um ativo real, tem durabilidade, isto é, a maior parte do estoque de moradias 

existentes foi construída no passado, permitindo que os investimentos atuais apresentem 

acréscimos marginais. Outro fator relevante para a discussão do tema é a relação de 

compra e venda ou de aluguel dominadas por assimetria de informação, neste caso o 

vendedor possui mais informações sobre o imóvel do que o comprador, porém no caso 

do aluguel, o locador não possui informação referente a capacidade de pagamento do 

locatário.  

Diante das análises expostas pelos autores mencionados, é possível ratificar que a 

habitação é um bem extremamente complexo e heterogêneo. Seu mercado é segmentado, 

pois é perceptível que há uma discriminação entre os mercados voltados as classes de 

renda mais elevada e aqueles destinados a classes de baixa renda.  

1.3 Comercialização em Empreendimentos Imobiliários 

Ao analisar a comercialização dos empreendimentos imobiliários é necessário 

atentar-se, primeiramente, à distribuição espacial, sendo a cidade um espaço mutável que 

se articula e modifica conforme o interesse dos diversos agentes sociais. Assim, uma 

sucessão de processos sociais atua no mercado, criando funções e formas sociais. Visto 

que, para Corrêa (1989) a cidade é fragmentada, articulada, condicionante social e 

ambiente de diversas classes sociais, por fim, um espaço urbano constituído por diferentes 
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usos da terra, em que cada um deles é designado como uma forma espacial. Incluindo os 

proprietários dos meios de produção na articulação deste espaço urbano, como destaca o 

trecho a seguir: 

Os proprietários industriais e das grandes empresas comerciais são, em razão 

da dimensão de suas atividades, grandes consumidores de espaço. Necessitam 

de terrenos amplos e baratos que satisfaçam requisitos locacionais pertinentes 

ás atividades de suas empresas – junto ao porto, às vias férreas ou em locais de 

ampla acessibilidade à população etc. A terra urbana tem assim, em princípio, 

um duplo papel: o de suporte físico e o de expressar diferencialmente requisitos 

locacionais específicos às atividades (Corrêa, 1989, p. 13). 

Portanto, os proprietários interferem, mesmo que involuntariamente, no espaço 

urbano visando lucro, por procura de terrenos amplos e baratos, e valorização de sua 

futura empresa ou imóvel que será investido na região escolhida pelo mesmo. Esta 

questão fica evidente quando Corrêa (1989) afirma que os chamados promotores 

imobiliários (refere-se tanto a um proprietário fundiário que se transformou em construtor 

quanto a um comerciante que sofisticou suas atividades levando-o a uma incorporadora) 

realizam a gestão capital-dinheiro na fase de transformação em imóvel, responsáveis pela 

localização, tamanho das unidades e qualidade do prédio a ser construído. Além da 

comercialização do capital-mercado em capital-dinheiro, com os referidos lucros.  

Diante desta breve análise, é possível constatar que a distribuição espacial permitiu 

a transformação do espaço urbano e a expansão industrial, atraiu, além de ações de 

empreendedores imobiliários e acumulação capitalista, o progresso técnico, infraestrutura 

e oferta de mão de obra. 

Uma questão adicional que precisa ser levada em consideração é que o mercado 

imobiliário é caracterizado por estruturas imperfeitas, ou seja, onde o ofertante possui 

poder de fixação de preços. Assim, uma hipótese adicional a ser verificada é a de que a 

redução do spread bancário em um ambiente de mercado imperfeito, permite a elevação 

substancial dos preços dos empreendimentos imobiliários. 

CAPÍTULO 2: METODOLOGIA DE ANÁLISE 

2.1 Características da Pesquisa 

A fim de atingir o objetivo do presente estudo será utilizado como metodologia uma 

análise empírica baseada em pesquisas e análises gráficas, visando realizar uma 
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investigação de produção bibliográfica estatística sobre o comportamento dos preços dos 

imóveis no município do Rio de Janeiro. Para isso, foi utilizado análise de entidades 

responsáveis por dados estatísticos, dados extraídos de pesquisas bibliográficas, leituras, 

e estudiosos do tema. 

A abordagem da pesquisa se categorizou como quantitativa, pois segundo 

Richardson (2008) o método busca descrever o objeto de forma objetiva, quantificando o 

objeto tanto na forma de coleta de informações, quanto través de técnicas estatísticas, 

podendo atribuir às técnicas mais simples até as mais complexas, visando garantir a 

precisão dos resultados. 

O instrumento de estudo é classificado de forma explicativa e descritiva. 

Primeiramente, explicativa porque a pesquisa identificou fatores para a ocorrência do 

resultado, no caso o aumento dos preços dos imóveis, como ressalta Gil (2008) sobre 

pesquisas explicativas: 

São aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o 

tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque 

explica a razão, o porquê das coisas (Gil, 2008, p.28). 

E, pode ser caracterizada como descritiva por ter como objetivo descrever as 

características dos fenômenos que influenciam os preços, como frisa Gil (2008) 

afirmando que as pesquisas descritivas que têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis. Onde no presente trabalho esta relação se encontra no spread bancário 

juntamente com o financiamento em relação a variação dos preços dos imóveis.  

Desse modo, o mecanismo utilizado na pesquisa deu-se por meio de pesquisas 

bibliográficas, incluindo livros, artigos, periódicos, documentos e dados vinculados a 

entidades responsáveis pelo setor imobiliário, tais como a Caixa Econômica Federal, 

Banco Central do Brasil e o Índice Fipe Zap.  

2.2 Coleta de Dados 

Primeiramente, a referida pesquisa foi constituída em buscar informações sobre a 

estrutura de mercado em geral, com intenção de apresentar a formação do próprio 

mercado, que foi sendo modificado conforme os interesses dos agentes envolvidos, 

chegando ao bem que realmente interessa a esta pesquisa, a habitação. 
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Em seguida, foi apresentado o panorama do mercado imobiliário e transformações 

que veio passando até os dias atuais, sendo utilizado para a coleta de informações 

pesquisas em artigos, teses e periódicos.  

Dados referentes ao spread bancário e ao financiamento imobiliário do Brasil 

(relacionado ao recurso do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE) e do 

município do Rio de Janeiro foram coletados diretamente no site do Banco Central do 

Brasil (BACEN). O financiamento imobiliário relacionado ao recurso Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) foram extraídos de dados fornecidos pela Caixa 

Econômica Federal.  

Informações sobre a variação dos preços dos imóveis no Rio de Janeiro foi 

disponibilizado pelo indicador de preço de imóveis, o Índice Fipe Zap. 

2.3 Limitações do Estudo 

A carência de alguns dados disponíveis no setor imobiliário, mais pontualmente na 

cidade do Rio de Janeiro, limitou a precisão do aumento do financiamento imobiliário no 

município. Já que o número de unidades financiadas e, posteriormente, exploradas para a 

análise, foram expressas somente pelo recurso do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE). O outro recurso citado, o FGTS, foi disponível somente os dados 

alusivos ao país como um todo.  

Outro fator que contribuiu foi poucas informações sobre a evolução precisa dos 

preços dos imóveis na cidade, tendo assim, que delimitar a pesquisa ao período a partir 

de 2008 ao ano de 2014.  

CAPÍTULO 3: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção tem o objetivo de iniciar a discussão central do tema proposto no 

trabalho, primeiramente abordará os aspectos do mercado imobiliário brasileiro e 

posteriormente o mercado imobiliário na cidade do Rio de Janeiro, fazendo uma 

abordagem histórica e analisando a variação dos preços dos imóveis. 

3.1 Mercado Imobiliário Brasileiro 

A estabilização monetária alcançada em meados de 1994 levou a uma reconstrução 

do ambiente econômico, assim como Corrêa (2013) afirma que no ciclo pós-real houve 

queda da inflação em companhia com uma rápida retomada do crescimento econômico, 
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neste contexto o Ministério da Fazenda adotou políticas restritivas para não pôr em risco 

as medidas de combate à inflação, de forma a conduzir o país para um crescimento 

sustentável com a distribuição da renda. Essa distribuição de renda decorrente do 

crescimento sustentável permitiu que houvesse todo um cenário favorável para o 

crescimento do setor imobiliário e elementos contribuintes para a retomada do crédito. 

Outro fator citado que contribuiu para retomada de crédito e consequentemente um 

crescimento imobiliário no país foi a redução do spread bancário à medida que o Plano 

Real ganhava credibilidade: 

De fato, a redução dos spreads bancários proporcionou maior eficácia 

econômica uma vez que permitia baratear o custo do crédito e possibilitavam 

aos bancos expandir seu volume de empréstimos que passaram de R$ 53,2 

bilhões em outubro de 1999 para R$ 72,7 bilhões no mesmo mês do ano 

seguinte. Como consequência tais resultados despertaram na economia 

mecanismos mais dinâmicos via aumento de investimentos (Souza, 2008, 

p.28). 

A redução do spread bancário permitiu a expansão do crédito imobiliário e 

impulsionou a demanda interna incentivando o crescimento do financiamento imobiliário. 

O spread bancário ao longo dos anos 90 até o início do ano 2000 apresentou uma 

tendência de queda. Apesar de no início de 1995 o spread médio cobrado pelos bancos 

ter alcançado o patamar mais elevado de todo o período, devido as medidas de políticas 

fortemente contracionistas implementadas pelo BCB no Pós-Plano Real. Porém, foi 

reduzido de forma significativa no decorrer de 1996 até atingir um valor de 40% no início 

de 2000 (De Paula et al., 2005). 

Após a sucinta descrição do spread ao longo dos anos 1990, o Gráfico 1 apresenta 

a evolução do spread bancário a partir de 2008, ano no qual interessa a esta pesquisa, pois 

é decorrente à crise internacional, até o final de 2014. 
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Gráfico 1: Evolução do spread bancário brasileiro (2008-2014) 

Fonte: Banco Central do Brasil 

O gráfico 1 deixa claro que até o início de 2008 o spread se encontrava em um 

momento de relativa queda, porém a partir de meados do mesmo ano a tendência foi sendo 

modificada, o spread se elevou significativamente até o início do período de 2009. Desde 

então, o mesmo proporcionou, novamente, uma queda expressiva até 2013. Utilizando o 

mesmo raciocínio relativo ao gráfico, constata-se que em 2014 o spread começou a se 

alterar em comparação aos anos anteriores, seu aumento se deu bastante em relação ao 

contexto político e econômico do período, as incertezas tomaram conta da economia do 

país, fazendo com que os bancos reagissem elevando os juros.  

Com a criação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI)1, projeto no qual 

procurou construir um sistema financeiro que proporcionasse segurança aos agentes 

envolvidos no processo do crédito imobiliário, procurando potencializar um mercado de 

crédito imobiliário baseado na lei da oferta e da procura, que ampliou-se as condições 

necessárias para que houvessem as possibilidades reais de determinar um mercado no 

país para o financiamento em empreendimentos imobiliários (Royer, 2011). E o 

comportamento do financiamento imobiliário brasileiro a partir de 2008 pode ser visto no 

Gráfico 2, no qual afirma que o setor possibilitou importante aumento no número de 

                                                             
1 O Sistema de Financiamento Imobiliário foi criado com a sanção da Lei na 9.514, pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso, em 20 de novembro de 1997. 
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unidades financiadas. O gráfico em questão analisa o financiamento advindo dos recursos 

FGTS e SBPE. 

Gráfico 2: Evolução do Financiamento Imobiliário (2008-2014) 

Fonte: Estatísticas Básicas-SBPE-SFH/BACEN e Caixa Econômica Federal - FGTS. 

Analisando o Gráfico 2, é nítido o crescimento real, tanto em termos de valor e 

número de unidades financiadas, do financiamento imobiliário no país. Até o ano de 2013 

é evidente a evolução constante do financiamento, porém em 2014, mesmo que em termo 

de valor o crescimento se manteve em avanço, é perceptível que o seu aumento não 

ocorreu da mesma maneira que nos anos anteriores e que a unidades financiadas se 

mantiveram quase que inalterada em relação a 2013. Desta maneira, comprova-se que nos 

períodos que houveram a queda do spread bancário houve simultaneamente um crescente 

aumento do financiamento habitacional. A redução do spread bancário permitiu maior 

eficiência econômica, pois possibilitou baratear o custo do crédito e, consequentemente, 

permitiu que os bancos expandissem o volume de empréstimos. Partindo deste ponto, 

examinando o comportamento das unidades financiadas é permitido afirmar que os 

valores do spread bancário juntamente com o do financiamento é uma relação antagônica. 

Com intuito de minimizar o efeito da crise do subprime, foram adotadas diversas 

medidas anticíclicas no Brasil que contribuíram para a recuperação nos anos que se 

seguiram, entre elas estão a desoneração fiscal e a expansão do crédito para habitação, 

em particular com o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), além do aumento do 
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porte de recursos para investimentos no âmbito do PAC, este último lançado em janeiro 

de 2007 (Filha et al., 2010).   

O PMCMV foi elaborado visando a promoção de unidades habitacionais através da 

iniciativa privada e se propunha a liberar crédito para a construção de 1 milhão de 

unidades habitacionais em todo o país, e a Caixa Econômica Federal (CEF) se tornou um 

dos agentes da implementação do programa. Segundo Cagnin (2012), o programa passou 

a adquirir relevância crescente para o setor de habitação, pois no período de instabilidade 

somou a diversos fatores para garantir a sustentabilidade da trajetória de expansão do 

financiamento habitacional, mesmo com aprofundamento internacional. 

3.2 O Mercado Imobiliário na cidade do Rio de Janeiro 

Será analisado a seguir o desenvolvimento do mercado imobiliário no município do 

Rio de Janeiro, tendo como ponto de partida o ano de 2008 até 2014. Estará em questão 

conhecer, a partir de relatos históricos coletados por estudos elaborados pelos 

pesquisadores especializados nesta área, a forma como a habitação na capital foi sendo 

desenvolvida e como a valorização exacerbada de imóveis afetou toda a estrutura do 

mercado e como este fato se deu, a partir de dados coletados por institutos de pesquisa na 

área, e como consequentemente chegou a uma súbita desvalorização verificada até o final 

do ano de 2014.  

O Rio de Janeiro possui, antes de qualquer alteração ambiental e social feitos pelo 

homem, uma localização favorecida por montanhas, pelo mar e belas praias em conjunto 

com um clima de verão quase o ano todo, atraindo por si só turistas de todo o mundo, o 

que naturalmente colaborou para o desenvolvimento cada vez maior do mercado 

imobiliário na região. A partir de então, o município foi passando por planejamentos 

físicos, como observa Compans (1996) afirmando que com grandes projetos estratégicos, 

no início dos anos 90, como o Teleporto ou Revitalização da Área Portuária, por exemplo, 

se espera segurar uma dinâmica específica (se referindo a novas centralidades para a 

localização de sede de empresas e serviços avançados) de forma a buscar um impacto na 

imagem da cidade, que segundo o autor, proporciona um marketing positivo.   

O Gráfico 3 refere-se as unidades financiadas no Município do Rio de Janeiro. Por 

falta de dados foi possível utilizar valores dos financiamentos referentes apenas ao 

recurso da poupança. Porém, isso não impossibilita entender o quadro de financiamento 

na cidade. 
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Gráfico 3: Unidades Financiadas para Aquisição no Município do Rio de Janeiro 

(2008-2014) 

Fonte: Estatísticas Básicas-SBPE-SFH/BACEN 

O financiamento de imóveis tenderam a aumentar ao longo dos anos, isso porque 

os juros, como foi visto, caíram. É perceptível, portanto, que o aumento na procura por 

imóveis e a realização do sonho da casa própria se tornou viável, que por sua vez levou a 

um crescimento na oferta de imóveis na cidade. E no Gráfico 3, mostra exatamente essa 

estrutura, até 2013 a aquisição de imóveis cresceu de forma exorbitante, porém no ano de 

2014 houve uma queda de 5% em relação a 2013. 

Será verificado agora em que proporção todo esse processo abordado afetou no 

aumento dos preços dos imóveis. Um fato inegável é que houve um aquecimento do 

mercado imobiliário no Rio de Janeiro, levando a uma alta valorização do metro 

quadrado, para venda, nos últimos anos. Utilizando o principal termômetro do mercado 

imobiliário brasileiro, o Índice Fipe Zap (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) 

verifica-se também a variação dos preços de janeiro de 2008 a dezembro de 2014. No 

índice está incluído todos os tipos de imóveis residenciais, inclusive os de 4 quartos ou 

mais, como verificado no Gráfico 4 a seguir, vale ressaltar ainda, que a variação no 

período foi de 264%. 
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Gráfico 4: Variação dos Preços do Imóveis no Rio de Janeiro 

Fonte: Fipe Zap 

Iniciando a análise da variação dos preços em janeiro de 2008 e tendo esse ano 

como base para as variações dos preços nos próximos anos, como observado no gráfico 

4, é notório que desde então a variação dos preços dos imóveis em cada período tendeu a 

subir abruptamente até 2013. No ano de 2014 o aumento continuou positivo, porém, 

conforme o Índice Fipe Zap, a variação dos meses de 2014 foi bem inferior a variação 

dos meses de todos os anos anteriores. Visto que, em janeiro de 2014 a variação mensal 

em relação ao mês de dezembro de 2013 foi de 1,2%, e ao longo de 2014 está variação 

mensal tendeu a cair, no qual no mês de dezembro de 2014 fechou com uma variação de 

0,4% em relação ao mês anterior do mesmo ano.  
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CONCLUSÃO 

 

O mercado imobiliário brasileiro veio se estruturando ao longo dos anos, e no 

período estudado nesta pesquisa vivenciou um forte crescimento. O novo cenário da 

política e o início de uma estabilidade no país facilitou a abertura do mercado e a 

confiança dos bancos para investir no setor imobiliário.  

O Rio de Janeiro, a capital fluminense, que é, entre outros inúmeros atributos, um 

importante destino turístico, é foco dos investidores. Visto que, mesmo havendo uma 

crise internacional, o mercado imobiliário do país e do município estudado se manteve 

em crescimento. Sua valorização continuou senso estrondosa, já que, os imóveis mesmo 

após a sua evolução contínua ter sido interrompida significativamente no último ano em 

relação aos anos anteriores, se manteve como o metro quadrado mais valorizado do país.  

O presente estudo abordou questões que influenciaram no comportamento dos 

preços, questões estas que são de grande importância e anseia atenção de quem deseja 

obter a casa própria. Para entender como o mercado se encontra hoje em dia é necessário 

analisar o ambiente econômico como um todo e averiguar qual o momento ideal para 

participar deste mercado a fim de adquirir a melhor oferta e oportunidade.  

Em decorrência disso, foi examinado neste estudo o desempenho do spread 

bancário, onde sua atuação dependeu da forma que os bancos reagiram em relação ao 

quadro econômico do país, e tornou-se um ator influente e quase que decisivo neste ramo. 

E, consequentemente, influenciou o financiamento imobiliário e a variação dos preços 

dos imóveis. 

Porém, o mais importante desta pesquisa é perceber que a valorização do mercado 

imobiliário do Rio de Janeiro caminha em conjunto com um spread imobiliário baixo e 

uma quantidade de financiamentos elevados, pois permite que a população se interesse 

em comprar um imóvel com juros menores e financiamentos longos.   

Desse modo, tanto o spread bancário como o financiamento imobiliário possuem 

influência nos preços dos imóveis, que afetam a demanda e oferta do mesmo. Uma vez 

que o aumento do spread afeta os juros no setor e encarece o financiamento, e 

consequentemente o diminui, pois a demanda se encontra sem saída e sua queda se torna 

inevitável. Logo, quando a oferta se torna maior que a demanda, os preços tendem a se 

elevar.  
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Claro que existem inúmeros fatorem que afetaram e ainda afetam todo o mercado 

imobiliário, porém, para o presente estudo ficou evidente que essa política pode atuar de 

forma positiva e negativa no setor. 

Este estudo permitiu alavancar novas pesquisas referente ao demais fatores 

importantes que podem influenciar os preços de imóveis, além de estar disponível para 

que ter continuidade aos anos seguintes, a fim de considerar ou não a hipótese inicial 

desta pesquisa.  
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