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Olá!

Nos últimos dias o setor da construção civil recebeu da Caixa 
Econômica Federal a notícia de um pacote de incentivos para 
fomentar o mercado. 
Hoje, queremos trazer para você o detalhamento destas medidas e 
como usá-las para vender e construir ainda mais nos próximos 
meses.
Esperamos que este material te proporcione muitos insights. Se 
tiver alguma dúvida, fique a vontade para entrar em contato 
conosco! 

Boa leitura!
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No último dia 02 de junho de 2020 a Caixa Econômica
Federal divulgou um pacote de novos serviços que
buscam otimizar as vendas de empreendimentos
imobiliários tanto para as incorporadoras quanto
para as pessoas físicas, que terão mais facilidades na
hora de adquirir um imóvel.

Entre as novidades estão o registro eletrônico de
escrituras, disponível a partir de 13 de julho, o
financiamento do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI) e custas de cartório, para as
pessoas físicas; registro eletrônico do contrato
habitacional, com prazo reduzido para 05 dias – antes
poderia chagar à 45 dias - e mudanças no
financiamento para a produção de
empreendimentos.

Todas estas medidas vêm para trazer novas
possibilidades ao mercado imobiliário e certamente irão
ajudar muitas pessoas a tirar o sonho da casa própria do
papel.
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Com a mudança, o cliente não necessita desembolsar valores a vista para a aquisição do imóvel nos
pagamentos de certidões, escrituras, registros e impostos. Isto, pois todas estas custas já estão inclusas no
financiamento. Antes desta medida, existiam dois cenários prováveis:

Considerando que o financiamento imobiliário para o cliente final pode
chegar a até 80% do valor final do imóvel, somar à entrada o valor das
custas pode fazer com que o cliente necessite realizar uma nova tomada
de crédito - ou até mesmo desistir da compra. Precisamos pensar que,
na nossa realidade, as pessoas possuem a renda compatível com o
financiamento, mas não possuem capital suficiente para pagar a soma
da entrada, das custas e do aluguel da casa onde mora.

a) a incorporadora assumia estes custos de registro, usando esse método como um diferencial
competitivo na hora da venda, porém, tendo que arcar com os custos finais, ou

b) o cliente precisava realizar o pagamento destes procedimentos a vista, um valor que, para um
imóvel de R$ 150.000,00, pode chegar à R$ 5.000,00 - custo esse que varia de acordo
com as diversas regiões do país.
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Agora, a novidade, permite que o cliente consiga inserir estas custas direto no
financiamento com a Caixa, num limite de 5% do valor total do imóvel,
podendo, inclusive, usar o FGTS nesta operação.

Outros grandes bancos já conseguiram realizar esta forma de financiamento, mas a
CEF, detentora de mais de 70% dos financiamentos imobiliários do país, só
conseguiu promover agora esta mudança para a pessoa física.

Do lado do empreendedor, esta redução de gastos antecipada durante o período
mais oneroso do ciclo financeiro poderá impactar diretamente no volume de vendas,
assim como trazer oportunidades para empreendimentos com valores de
venda superiores aos planejados inicialmente.

Outro ponto importante para o incorporador é o reflexo desta mudança no prazo de
obra. Com o parcelamento de custas e impostos, o cliente consegue ter mais
dinheiro para o pagamento da entrada. Isto permite que a construção seja mais
rápida pois é possível equalizar o prazo total da obra com a quantidade de meses
que o cliente precisaria para parcelar a entrada antes do imóvel ser entregue.

Neste caso, como o cliente consegue pagar a entrada antes da obra
ser entregue, o risco de inadimplência no pró-soluto diminui
consideravelmente, podendo ser zerado. 4
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Com 14 estados brasileiros já acessíveis no sistema integrado dos cartórios, foi possível
promover uma mudança significativa no registro dos imóveis, que, de forma digital, passa a levar até
5 dias, e não mais 45 dias. O processo se dará por meio da Plataforma Centralizada do Colégio do
Registro de Imóveis, habilitada inicialmente para a participação das demais Centrais de Serviços
Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal, que funcionarão de forma padronizada.

A adesão ao novo registro se inicia em 13 de julho de 2020. Além do benefício do fim do
deslocamento para a emissão deste documento, não existe mais a necessidade do recebimento
do contrato físico pelo cartório. Desta forma, o caminho para a digitalização de 100% das vendas
está a um passo de ser concluída, restando apenas a opção de aprovação de financiamento de forma
digital.

Esta medida traz mais tranquilidade para os compradores de imóveis, além de colocar um fim na
burocracia e acelerar o processo de finalização da venda.
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Com esta medida, o incorporador vê um grande o efeito financeiro. Há uma redução de 30 dias 
no ciclo de capital, já que quanto mais rápido ocorrer o registro, antes a empresa começa a 
receber. Ocorre a melhora na posição de caixa, demandando menos empréstimos para a 
finalização da obra diminuindo o custo financeiro. Por fim, todo esse ciclo, também contribui 
para aumentar o poder de negociação com fornecedores.

Mas, dentro deste cenário, o principal benefício vem com a capacidade de aceleração da 
obra. Já que uma obra mais rápida proporciona uma grande redução de custos indiretos, o 
que impacta diretamente na sua viabilidade. 
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Com esta ação, vem a possibilidade de
contratação da produção de
empreendimentos sem exigência de
execução prévia de obras e de
destinação dos recursos provenientes
das vendas das unidades
habitacionais para pagamento dos
encargos mensais.

Na prática, esta medida faz com que a
construtora não precise mais ter 15% da
obra pronta para conseguir o
financiamento, ela pode contrair o
crédito mesmo sem ter iniciado a
construção, ou seja, mais dinheiro em
caixa para o início da obra.
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Antes, para se conseguir o financiamento, era necessário ter vendido 30% dos 
imóveis do projeto. Este percentual foi reduzido pela metade, contribuindo para a 
antecipação do início das obras e entrega dos empreendimentos, viabilizando 
um giro mais rápido das unidades e antecipação da programação físico-
financeira de construtoras e incorporadoras.

Para complementar, a Caixa Econômica Federal ainda autorizou 
que as construtoras usem recursos de repasses e recebíveis 
para pagar encargos dos empreendimentos. A alteração só 
vale para empreendimentos com funding do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE), mas pode ser adotada em 
qualquer obra, seja ela nova ou em andamento.

Essa flexibilização agilizará os lançamentos dos empreendimentos. As 
medidas fazem com que haja menor exigência de capital no início 
dos projetos, dando liquidez para as companhias — ressalta Jair 
Mahl, vice-presidente de habitação da Caixa.  
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Quando enxergamos o negócio de forma holística, avaliamos que todos estes pontos
anunciados pela caixa contribuem não só para fomentar a venda de imóveis as pessoas
físicas, que terão mais segurança em todo o processo de compra e facilidades de
financiamentos, eliminando a necessidade de alongar o período de desligamento para evitar
o pró-soluto, como também teremos mais celeridade para obtenção de financiamentos
junto as construtoras, conseguindo encurtar o ciclo de lançamento e início da obra
de 2 a 3 meses.

Existem também outras ações que colaboram para potencializar estas oportunidades. Uma
delas é acelerando a liberação do valor de financiamento contrato. Sabemos que
quando conseguimos o financiamento com a CEF para a construção do empreendimento, o
banco faz medições, mês a mês, para averiguar se o andamento da obra está dentro do
esperado e ir liberando, gradualmente, o valor financiado. A oportunidade está justamente
em trazer para a obra um processo de construção mais rápido, que vai garantir
grandes escaladas de liberação de recurso.

Como aproveitar estas medidas 
na sua construtora?
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Em uma parceria com a Tecverde, um ciclo de obra de dois anos e meio, por exemplo, pode de ser
reduzido em 12 meses. Ou seja, com a aceleração da obra, a construtora já recebe todas as
medições da Caixa Econômica em um ano e meio, potencializando o caixa da empresa.
Historicamente, os parceiros Tecverde recebem cerca de 40% das medições já no primeiro terço do
cronograma do empreendimento.
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A forma mais rentável de acelerar este processo é por meio da utilização da construção industrializada. Neste modelo, a
construção acontece 85% em ambiente fabril, livre de intempéries climáticas e com uma redução substancial no custo
indireto de obra, já que as peças chegam prontas no canteiro, com uma equipe bem mais enxuta para realizar a montagem que
ocorre quatro vezes mais rápido do que aconteceria em uma forma tradicional de construção.

Esta opção reduz o ciclo total do empreendimento, garantido uma maior liquidez e 
mais dinheiro em caixa. Esta oportunidade pode inclusive dobrar a capacidade 
construtiva da empresa, aumentando o número de unidades lançadas por ano. 



Agora, a lição de casa das construtoras e incorporadoras é a de alinhar as ações de marketing
digital e CRM já apresentadas nos volumes um e dois deste material, com as novas medidas
de fomento pela Caixa Econômica. Com toda certeza, o cliente se sentirá mais confortável para
adquirir um imóvel e, com as flexibilizações, as construtoras têm todo um potencial a ser explorado
seja na parte de projetos, seja na parte de vendas.

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em
parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta que o déficit de moradias cresceu 7% em
apenas dez anos, de 2007 a 2017, tendo atingido 7,78 milhões de unidades habitacionais em
2017. É uma oportunidade para o mercado já que, tendo em mente o programa Minha Casa Minha
Vida, teremos um grande aumento de demanda após as medidas anunciadas pela Caixa.

Nós queremos estar junto a você nesta retomada.

O propósito da Tecverde é acelerar o crescimento do setor da construção civil, com obras mais
rápidas, de maior qualidade e sustentáveis, participando ativamente da retomada econômica
brasileira, andando lado a lado com as construtoras e incorporadoras.

7% Déficit de 
moradias

7,78 bi UH
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Hoje, somos uma empresa focada em produtividade e sempre estamos desenvolvendo novas
soluções e tecnologias que nos permitem otimizar ainda mais o processo construtivo. A
inovação construtiva da Tecverde permite montar uma casa em duas horas, com
quatro pessoas trabalhando no canteiro, ou um prédio de até quatro andares, em
apenas uma semana.
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Uma das soluções que temos para acelerar ainda mais a construção e
lançamento de novas unidades é a gestão do processo de
financiamento junto a Caixa. Toda a parte de laudos e relatórios para a
aprovação da edificação junto ao banco é feito pelo time da Tecverde,
já com um processo padronizado, conseguindo agilizar ainda mais a
obtenção do recurso, assim conseguimos um ganho no prazo de obra e
prazo de desenvolvimento de produto juntamente ao incorporador.



A Tecverde tem mais de 175 mil m² de área construída em vários estados do território nacional. 
São mais de 4.500 unidades, num total de 20 mil pessoas atendidas até o final de 2019. 

Nós podemos superar a crise juntos. Conte conosco nesta jornada! 

Saiba mais: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22311/caixa-anuncia-pacote-de-medidas-para-o-credito-imobiliario
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