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ABSTRACT 

This article analyzes the Mexican housing finance market, discussing the development of this market in 
recent years and the future perspectives. The Mexican housing finance market has been a case of success 
in the development of a dynamic housing finance market within an emerging market, and it is frequently 
used as comparable to other emerging markets. In the last few years, more than 700,000 residential units 
have been financed annually in Mexico, a number much higher than the ones seen in other merging 
economies, especially in Brazil. Its market players, government-sponsored entities and private 
institutions, and their respective roles in this market, are presented. The balance between government 
support and a market-driven approach has been probably a key factor in the success of this model. At the 
end, this article brings a comparison of the Mexican housing finance model and the Brazilian market. 
 

RESUMO 

O presente artigo faz uma análise do mercado de financiamento imobiliário residencial no México, 
discutindo o desenvolvimento desse mercado nos últimos anos e suas perspectivas futuras. O mercado 
mexicano tem sido um exemplo de sucesso no desenvolvimento de um mercado dinâmico de 
financiamento imobiliário residencial dentro de uma economia emergente e freqüentemente utilizado 
como comparação a outros mercados emergentes. Nos últimos anos, o mercado mexicano tem financiado 
a aquisição de mais de 700.000 unidades anuais, um número que pode ser considerado bastante 
expressivo, principalmente quando comparado aos volumes apresentados pelo mercado brasileiro. As 
diversas instituições governamentais e privadas participantes desse mercado, seus respectivos objetivos e 
papéis que exercem, são aqui apresentados. O equilíbrio entre o suporte governamental e as soluções de 
mercado tem sido, muito provavelmente, um dos fatores primordiais no sucesso desse modelo. O presente 
artigo busca também traçar um paralelo entre a estrutura do mercado mexicano de financiamento 
imobiliário residencial e esse mercado no Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do mercado mexicano de financiamento imobiliário residencial e seu sucesso 
nos últimos anos têm servido de exemplo a outras economias emergentes, entre estas o Brasil. 
De acordo com o Banco de México (2005), o mercado de financiamento imobiliário residencial 
mexicano, que no ano de 2005 representava um volume total de aproximadamente US$ 13,1 
bilhões, deverá representar mais de US$ 300 bilhões em 2020, o que poderá significar um 
crescimento na participação desse mercado no PIB do México de 3% em 2005 para 27% em 
2020. Apenas como comparação, o mercado brasileiro de financiamento imobiliário residencial 
representa aproximadamente 2% do PIB brasileiro. No ano de 2006, o mercado mexicano de 
financiamento imobiliário residencial originou 675.041 créditos destinados a pessoas físicas 
através de institutos patrocinados pelo governo mexicano, INFONAVIT1, FOVISSSTE2 e SHF3, 
instituições financeiras especializadas, Sofoles4, e bancos comerciais. 
 
O mercado mexicano de financiamento imobiliário residencial sofreu um grande impacto 
negativo com a crise financeira sofrida pelo México em 1995. Como parte do pacote de 
estruturação do sistema financeiro mexicano após essa crise, o governo criou as chamadas 
Sofoles – sociedades financeiras de objeto limitado, que são equivalentes a financeiras5  e 
companhias hipotecárias, instituições financeiras não-bancárias conforme a regulamentação 
brasileira. Ao mesmo tempo em que os bancos comerciais praticamente saíram desse mercado e 
tiveram seu foco voltado na recuperação de créditos imobiliários residenciais inadimplentes 
decorrentes da crise de 1995 (Pickering, 2000), as Sofoles, respaldadas pela SHF, passaram a 
oferecer produtos de financiamento ganhando rapidamente participação de mercado. 

2. O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL NO MÉXICO 

2.1. O Mercado Residencial no México 

O mercado imobiliário residencial no México, de forma parecida com o mercado brasileiro, pode 
ser dividido entre o mercado formal (projetos desenvolvidos por construtores e incorporadores 
imobiliários) e o mercado de auto-construção. O chamado mercado formal é organizado a partir 
de diversos segmentos, divididos de acordo com o valor do imóvel e o público-alvo a quem se 
destina o produto. A apresentação desses diversos segmentos é importante, visto que os mesmos 
direcionam o foco de cada um dos diferentes participantes de mercado e os tipos de crédito 
disponíveis. 
 
A Tab. 1 apresenta os seis segmentos de mercado e suas principais características. O segmento 
mínimo é atendido pelo governo mexicano através de políticas sociais, não sendo objeto do 

                                         
1 INFONAVIT – Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
2 FOVISSSTE – Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
3 SHF – Sociedad Hipotecaria Federal. 
4 Sofoles – Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofol) 
5 Sociedades de crédito, financiamento e investimento (Resolução CMN 45, de 1966) 
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presente artigo. Os demais segmentos são atendidos por soluções que tenham ou não a 
participação do governo, mas com foco de mercado, como discutido adiante. 
 

Tabela 1: Segmentos do Mercado Imobiliário no México. Fonte: Softec apud CONAVI (2006) 

Segmento Faixa de Preço Área (m2) Características 
Mínimo abaixo de US$ 7.000 30 1-2 cômodos. Infra-estrutura precária. 

Auto-construção. 
Social US$ 7.000 – US$ 18.000 45 Cozinha, sala, 1-2 dormitórios, 1 banheiro, 

1 vaga. Infra-estrutura completa.  
Econômico US$ 18.0000 – US$ 34.000 50 Cozinha, sala, 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 

vaga. Infra-estrutura completa.  
Médio US$ 34.000 – US$ 91.000 100 Cozinha, 2 salas, 2-3 dormitórios, 2-3 

banheiros, dependências de serviço, 1-2 
vagas. Infra-estrutura completa.  

Residencial US$ 91.000 – US$ 182.000 200 Cozinha, 3 salas, 3-4 dormitórios, 3-5 
banheiros, dependências de serviço, 2-4 
vagas. Infra-estrutura completa.  

Residencial Plus acima de US$ 182.000 350 Cozinha, 3-4 salas, 3-5 dormitórios, 3-5 
banheiros, dependências de serviço, 3-6 
vagas. Infra-estrutura completa.  

2.2. Instituições de Crédito Imobiliário Residencial 

O mercado de financiamento imobiliário mexicano pode ser dividido em quatro grandes grupos 
institucionais. A principal fonte de recursos a esse mercado vem dos fundos de habitação que são 
financiados pela contribuição de empregados e empregadores, INFONAVIT e FOVISSSTE. A 
segunda principal fonte de recursos provém da SHF, com originação de créditos através das 
Sofoles. O terceiro grupo é relacionado com programas de subsídios governamentais existentes 
para atender ao segmento mínimo, que não serão discutidos no presente artigo. Por último, 
existem os bancos comerciais.  
 
Abaixo são discutidas as principais características de cada um desses participantes de mercado. 
A Fig. 1 apresenta a distribuição de participação de mercado por número de créditos originados 
por esses grupos no ano de 2006, quando foram originados 675.041 créditos para a aquisição 
residencial em todo o país (Sociedad Hipotecaria Federal, 2006). 
 
Figura 1:  Número de Créditos Imobiliários Residenciais por Fonte de Financiamento em 2006. Fonte: Sociedad 

Hipotecaria Federal (2006) 
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2.2.1. INFONAVIT 

De acordo com Batchvarov; Guillén (2006), o INFONAVIT foi criado em 1972 pelo governo 
federal, as centrais sindicais e o setor privado como um fundo de poupança voltado a facilitar a 
aquisição da casa própria pelos trabalhadores da iniciativa privada. Cada trabalhador mexicano 
do setor privado possui uma conta individual INFONAVIT, onde quinzenalmente é feito um 
aporte pelo seu empregador no valor equivalente a 5% de seu salário, similar à estrutura do 
FGTS6 no Brasil. 
 
O valor existente em cada conta individual pode ser usado para pagar parte do preço de aquisição 
do imóvel. De forma complementar, um crédito originado pelo INFONAVIT é outorgado ao 
adquirente que paga mensalmente 25% de seu salário bruto descontado diretamente da folha de 
pagamento. Além disso, a contribuição mensal de 5% é utilizada no pagamento mensal do 
crédito. 
 
Esse instituto tem sido responsável por aproximadamente 60% das originações de créditos 
imobiliários residenciais no México, com uma produção de mais de 450.000 créditos em 2006 
(CONAVI, 2006). Dado o crescimento constante na outorga de novos créditos, o INFONAVIT 
emitiu sua primeira operação de securitização de créditos imobiliários em 2006 com o objetivo 
de captar recursos financeiros adicionais diretamente do mercado de capitais. 
 
Esse instituto tem como foco o mercado de baixa renda e seu público alvo possui renda familiar 
ente 1 e 6 salários mínimos. Os créditos são outorgados através de um sistema de pontuação 
dado aos trabalhadores, dependendo de sua renda, número de dependentes familiares, depósitos 
voluntários, tempo de serviço e idade. Mensalmente são publicadas tabelas com pontos mínimos 
por Estado para a obtenção de créditos. 
 
Com o objetivo de atender um número maior de trabalhadores, de acordo com Credit Suisse First 
Boston (2005), esse instituto passou a criar diferentes produtos para trabalhadores com renda 
acima de 6 salários mínimos. Dessa forma, foram criados os produtos Apoyo Infonavit, onde 
trabalhadores podem utilizar seus depósitos mensais de 5% de sua renda bruta como parte de 
pagamento de um crédito imobiliário outorgado por um banco comercial ou por uma Sofol, e o 
Co-financiamiento, onde trabalhadores com renda entre 7 e 11 salários mínimos recebem um 
crédito imobiliário que é parcialmente outorgado pelo instituto e por um banco ou uma Sofol. 
 
Um fator fundamental na formação do INFONAVIT é de que o mesmo se trata de um instituto 
com administração tripartite, Estado, iniciativa privada e trabalhadores, o que leva a uma maior 
estabilidade de suas políticas de longo prazo, independente da vontade única do governo 
mexicano e influências político-partidárias. 

2.2.2. FOVISSSTE 

O FOVISSSTE também foi criado em 1972, com funções similares ao INFONAVIT, entretanto 
com foco nos trabalhadores do setor público. Apesar disso, o FOVISSSTE até agora não 
conseguiu repetir o sucesso de seu similar voltado ao setor privado, tendo originado um volume 
de créditos bem menor. Deutsche Bank (2006) cita que diferentemente da forma de pontuação 
INFONAVIT, os créditos FOVISSSTE são aprovados através de um sistema de loteria aplicado 
aos trabalhadores públicos elegíveis. Os trabalhadores elegíveis possuem uma renda bruta entre 2 

                                         
6 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
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e 7 salários mínimos, e após o outorgamento do crédito, seus pagamentos são feitos através de 
dedução direta do salário com um valor máximo de 25% da renda bruta do trabalhador. 

2.2.3. SHF 

A Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, foi criada em 1963 com a denominação inicial de FOVI 
(Fondo de Operación y Financiamento Bancario de la Vivienda) com o objetivo de oferecer 
financiamento para a aquisição de imóveis residenciais de baixa renda e classe média, além de 
oferecer financiamento a construtores de imóveis de baixa renda. Em 2001, foi dada a nova 
denominação de SHF com seus objetivos renovados, tendo como foco principal o 
desenvolvimento dos mercados primário e secundário de créditos imobiliários residenciais. A 
SHF busca o modelo implementado pela Fannie Mae7 nos Estados Unidos, como uma agência de 
fomento ao desenvolvimento do mercado imobiliário residencial. 
 
A SHF origina créditos imobiliários para a aquisição residencial através das Sofoles, além de 
oferecer garantias e operações de swap8  ao mercado de financiamento imobiliário. Como 
exemplo, a SHF é a única instituição do mercado mexicano a oferecer operações de swap entre 
salários mínimos e UDIs9, permitindo às Sofoles oferecerem créditos vinculados a salários 
mínimos aos tomadores, e tendo créditos em UDIs em seus ativos, que é uma moeda de mercado. 
Lipscomb; Harvey; Hunt (2003) citam que os créditos originados em uma moeda indexada à 
inflação (UDIs) são uma alternativa eficiente para a originação de créditos de longo prazo em 
países emergentes, como o caso do Brasil com créditos indexados em TR e IGP-M. 
 
A SHF, por ser uma agência governamental, tem a garantia de crédito do governo mexicano e 
capta recursos financeiros junto ao mercado de capitais, operações de crédito junto ao Banco 
Mundial e recursos públicos. A SHF tem, de acordo com sua regulamentação, capacidade 
financeira máxima de US$ 4,5 bilhões para a colocação de seus diversos produtos. Essa agência 
foi a grande responsável pelo desenvolvimento do mercado das Sofoles no México, visto que, em 
sua atuação como banco desenvolvimento, tem sido a principal fonte de recursos financeiros 
dessas entidades, conforme discutido no item 2.2.4. Seu público alvo são famílias com renda 
bruta mensal entre 2 e 26 salários mínimos (Deutsche Bank, 2006), entretanto, cada vez mais, a 
SHF busca concentrar seu negócio no atendimento de famílias entre 7 e 12 salários mínimos. 
 
JP Morgan (2006) cita que a partir de 2009, a SHF não mais irá ser fonte de recursos financeiros 
às Sofoles e irá ter como foco principal oferecer garantias para a originação de créditos 
imobiliários, além de operar diretamente no mercado secundário de créditos imobiliários como 
investidora e formadora de mercado, provendo liquidez, em operações de securitização de 
créditos imobiliários residenciais. A partir 2005, a SHF passou a oferecer um produto de seguro 
de perdas no crédito residencial, o chamado mortgage insurance. Esse produto garante um valor 
de até 25% de perda na recuperação de um crédito imobiliário, oferecendo uma alternativa de 
mitigação de riscos aos participantes desse mercado (Skelton, 2006). 
 

                                         
7 Fannie Mae (FNMA) – Federal National Mortgage Association, uma das agências americanas de capital privado e 
com participação do governo dos Estados Unidos, que tem como objetivo dar liquidez ao mercado secundário de 
créditos imobiliários residenciais naquele país. 
8  Operações de swap são operações de troca de posições financeiras sobre ativos e/ou índices entre duas 
contrapartes. 
9 UDI – Unidad de Inversión. Moeda publicada diariamente pelo Banco de México que reflete a variação do INPC – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor na quinzena imediatamente anterior. (Banco de México, 2007) 
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O governo mexicano espera que a partir de 2013, a SHF possa ser uma agência totalmente 
independente, com base de capital própria para poder dar liquidez ao mercado de créditos 
imobiliários residenciais. 

2.2.4. Sofoles 

As Sofoles são sociedades financeiras de objeto limitado10  e equivalentes à figura das 
companhias hipotecárias e financeiras no Brasil. São organizadas como instituições financeiras, 
entretanto não podem receber depósitos à vista. Seus recursos financeiros são formados por 
capital próprio, linhas de crédito oferecidas pela SHF e operações de dívida junto ao mercado de 
capitais. 
 
As Sofoles têm sido as grandes operadoras da SHF, funcionando inicialmente como instituições 
de repasse de produtos de crédito SHF. No princípio, a SHF oferecia linhas de crédito tanto para 
a originação de créditos imobiliários como para operações de financiamento à construção. 
Atualmente, as Sofoles possuem linhas de crédito com a SHF apenas para a originação de 
créditos destinados a compradores de imóveis residenciais. Entre os anos de 1995 e 2004, as 
Sofoles originaram um número de créditos imobiliários 5 vezes superior à originação dos bancos 
comerciais. Em 2006, a carteira de crédito total das Sofoles representava um valor aproximado 
de US$ 5,2 bilhões (Batchvarov; Guillén, 2006). 
 
Essas instituições são vistas pelo mercado como detentoras de um processo de administração de 
crédito e cobrança bastante eficientes, principalmente em relação aos clientes que são parte da 
economia informal. Esse é um dos grandes diferenciais entre as Sofoles e os bancos comerciais, o 
que permitiu às mesmas expandirem seus negócios para atender o setor informal da economia 
mexicana. Outro fator diferenciador em relação às Sofoles é que as mesmas têm sido as 
principais emissoras de operações de securitização de créditos imobiliários no México, buscando 
diferentes alternativas para a captação de recursos financeiros para esse mercado. 

2.2.5. Bancos Comerciais 

Como resultado das perdas decorrentes da crise financeira de 1994, os bancos comerciais 
estiveram praticamente fora do mercado de financiamento imobiliário residencial até 2002-2003. 
Entretanto, a partir de 2004, vários fatores fizeram com que os bancos retornassem à esse 
mercado de forma bastante agressiva. Entre esses fatores, de acordo com CONAVI (2006), vale 
destacar, (i) a melhoria significativa dos níveis de capitalização dos bancos mexicanos com a 
entrada de instituições estrangeiras, (ii) a nova lei de falências, (iii) novos incentivos fiscais, 
incluindo a dedutibilidade do imposto de renda pessoa física dos juros pagos em operações de 
crédito imobiliário e, principalmente, (iv) a melhoria do ambiente macroeconômico do país, com 
a redução das taxas de juros e inflação e o recebimento do grau de investimento pelas agências 
classificadoras de risco no ano de 2000. 
 
Os bancos comerciais foram os primeiros a oferecer produtos de financiamento com prazo de 20 
anos e taxas de juros pré-fixadas. De acordo com CONAVI (2006), o público-alvo dos bancos 
comerciais tem sido os segmentos residencial e residencial plus, entretanto cada vez mais essas 
instituições têm migrado para atender o segmento médio, com produtos como Apoyo Infonavit, 
que é atendido pelas Sofoles. A participação dos bancos nesse mercado ainda não é muito 

                                         
10 De acordo com a legislação mexicana, existem Sofoles voltadas ao mercado de financiamento imobiliário, de 
veículos, agrícola e comerciais. Neste artigo, iremos apresentar apenas as Sofoles imobiliárias. 
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expressiva (em torno de 6% do estoque – CONAVI, 2006), entretanto esse segmento tem 
apresentado taxas de crescimento anuais de mais de 100% ao ano nos último anos e essa 
tendência deve se manter num futuro próximo. 

2.3. Ambientes Jurídico e Regulatório 

Skelton (2006) cita que diversas reformas implementadas nos âmbitos jurídico e regulatório 
facilitaram o desenvolvimento de mercado de financiamento imobiliário residencial no México. 
Em 2000, uma nova lei de falências foi introduzida, melhorando de forma significativa o respeito 
aos contratos e os direitos das instituições oferecedoras de crédito, facilitando os processos de 
cobrança e recuperação de créditos. Novas reformas em 2003 introduziram o conceito de 
utilização de procedimentos administrativos, e não mais judiciais, na retomada de bens móveis e 
imóveis11. Esses aspectos criaram um ambiente favorável, incentivando diversas instituições 
privadas a participarem desse mercado. 
 
Como comparação à realidade brasileira, podemos afirmar que o ambiente regulatório e jurídico 
para o financiamento residencial no Brasil pode ser considerado tão ou mais favorável que 
àquele existente no México, através de diversas leis e aspectos regulatórios que vem sendo 
implementados desde a criação da Lei 9.514 de 1997, através do qual foi criado o Sistema de 
Financiamento Imobiliário e que introduziu, entre diversos conceitos, a alienação fiduciária de 
bens imóveis. 

2.4. Características dos Créditos Imobiliários Residenciais 

A grande maioria dos créditos imobiliários existentes no mercado mexicano é indexada à 
inflação (UDIs) ou à variação do salário mínimo e normalmente são voltados para atender a 
demanda dos mercados social e econômico, além do segmento médio, com produtos originados 
principalmente pelo INFONAVIT e FOVISSSTE. Esses créditos podem ter um valor de até 
100% do valor do imóvel, sendo que a grande maioria tem o valor máximo de 90%. Os prazos 
oferecidos são de 30 anos com sistema de amortização Tabela Price12. As taxas juros atuais estão 
entre 4% e 9% ao ano mais a variação do salário mínimo ou da UDI. (Batchvarov; Guillén, 
2006) 
 
As Sofoles oferecem principalmente produtos SHF, voltados para o atendimento ao segmento 
médio, que possuem parâmetros definidos por essa agência e são normalmente indexados em 
UDIs, embora o tomador do crédito pague indexação em salários mínimos além de pagar uma 
taxa pela operação de swap UDI-salário mínimo oferecida pela SHF. O valor máximo do crédito 
corresponde a 90% do valor do imóvel, oferecido com prazos de até 20 anos com sistema Price 
de amortização. Esses créditos têm sido originados a taxas entre 10% e 12% ao ano mais a 
variação da UDI, com o adquirente pagando a variação do salário mínimo mais o custo do swap. 
 
Os bancos comerciais, como já citado, oferecem créditos a taxas pré-fixadas na originação de 
créditos aos segmentos residencial e residencial plus, que recentemente também passaram a ser 
oferecidos pelas Sofoles. Os bancos normalmente emprestam até 80% do valor do imóvel, 
embora alguns bancos já comecem a oferecer créditos de 90% do valor do imóvel. Esses créditos 

                                         
11 Conceito equivalente à alienação fiduciária de bens imóveis no Brasil, de acordo com a Lei 9.514/97. 
12 Sistema de amortização onde o valor mensal da parcela de pagamento é fixo, bastante utilizado em diversos tipos 
de crédito no Brasil. 
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são oferecidos na grande maioria dos casos em prazos entre 15 e 20 anos a taxas pré-fixadas que 
variam entre 11% e 14% ao ano. 
 
A Tab.2 apresenta um resumo das principais alternativas de crédito imobiliário residencial 
existentes no mercado mexicano atualmente, incluindo os agentes de originação e respectivas 
fontes de recursos. 
 

Tabela 2: Resumo do Mercado de Financiamento Imobiliário Residencial Mexicano por Segmento 

Segmento Agente de Originação Fonte de Recursos Principais Características 
Social INFONAVIT e 

FOVISSTE 
INFONAVIT e 

FOVISSTE 
Indexado em SM13/UDI, taxa de juros de 
4% a 9%, LTV14 100%, 30 anos 

Econômico Sofoles e INFONAVIT INFONAVIT e SHF Indexado em SM/UDI, taxa de juros de 
6% a 10%, LTV 90%, 30 anos 

Médio Sofoles e Bancos SHF, Sofoles, Bancos e 
Securitização 

Indexado em SM/UDI, taxa de juros de 
10% a 12%, LTV 90%, 20 anos 

Residencial Sofoles e Bancos Sofoles, Bancos e 
Securitização 

Indexado em UDI ou pré-fixado, taxa de 
juros de 11% a 14%, LTV 80%, 20 anos 

Residencial Plus Bancos Bancos Indexado em UDI ou pré-fixado, taxa de 
juros de 11% a 14%, LTV 80%, 20 anos 

2.5. A Securitização de Recebíveis Imobiliários no México 

Um dos grandes objetivos das agências governamentais no México, principalmente a SHF, é 
desenvolver o mercado secundário de créditos imobiliários residenciais, passando pelo incentivo 
ao crescimento do mercado de securitização naquele país. As operações de securitização de 
créditos imobiliários permitem a captação de recursos financeiros diretamente junto ao mercado 
investidor, ampliando o acesso de capital a esse mercado e promovendo seu crescimento. 
 
A SHF, em seu papel de regulador, criou os chamados BORHIS (Bonos Respaldados por 
Hipotecas), o equivalente ao brasileiro Certificado de Recebíveis Imobiliários, os CRIs. O 
objetivo é estabelecer um processo de padronização desse mercado, tais como informações sobre 
o desempenho financeiro das carteiras de crédito securitizadas bem como dos títulos lastreados 
por essas carteiras, incentivando o interesse de investidores nesses papéis. O INFONAVIT 
também tem utilizado operações de securitização como uma alternativa de captação adicional de 
recursos para financiar os créditos originados por esse instituto. 

2.5.1. Panorama Atual 

Sociedad Hipotecaria Federal (2006) cita que a primeira operação de securitização de créditos 
imobiliários residenciais no México foi feita no final de 2003, no valor aproximado de US$60 
milhões. Desde então esse mercado têm crescido de forma exponencial, com o aumento do 
número de seus participantes, sendo que em 2007 o total dessas operações deve atingir um valor 
aproximado de US$3 bilhões. A Fig.2 apresenta o volume histórico acumulado de emissão de 
BORHIS no mercado mexicano. 
 
As operações emitidas pelo INFONAVIT totalizavam um volume de mais de US$1 bilhão até o 
final de 2006. Essas operações são consideradas como uma classe de ativos à parte, os chamados 

                                         
13 SM – salários mínimos. 
14 LTV – valor do crédito imobiliário em relação ao valor total do imóvel, do inglês loan-to-value. 
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CEDEVIS (Certificados de Vivienda INFONAVIT), visto que os créditos originados por esse 
instituto diferem de forma substancial dos créditos padrão SHF. 
 
Figura 2:  Volume Histórico Acumulado de Emissão de BORHIS. Fonte: Sociedad Hipotecaria Federal (2006) 
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2.5.2. Estruturas das Operações 

A maioria das operações de securitização emitida no mercado possui apenas uma classe sênior 
que na grande maioria das vezes possui classificação de risco AAA local. Apesar de estruturas 
bastante simples, esse mercado tem se desenvolvido de forma similar ao mercado americano, 
principalmente em relação a precificação, informação aos investidores, modelos de estruturação 
e análise das agências classificadoras de risco. 
 
As operações de securitização têm usado como lastro carteiras de créditos imobiliários 
residenciais indexados em UDIs e com prazo de até 30 anos. Os títulos de classe sênior têm, 
entretanto, vida útil bem menor devido a ocorrência de pré-pagamentos dos créditos e às 
estruturas que muitas vezes embutem uma aceleração na amortização dessa classe em detrimento 
da classe subordinada ou residual. Esses títulos utilizam como base de precificação títulos 
indexados em UDIs emitidos pelo governo mexicano. 
 
Diversas estruturas de reforço de crédito têm sido utilizadas, com uma participação expressiva da 
SHF nas operações. A SHF oferece dois tipos de garantias adicionais, o seguro de perdas na 
recuperação de crédito (mortgage insurance) e o seguro de garantia de pagamento de títulos, o 
chamado bond insurance. Além da SHF, diversas outras instituições oferecem o seguro de 
garantia de pagamento de títulos, entre elas, agências multilaterais e companhias privadas dos 
Estados Unidos. 

2.5.3. Base de Investidores 

Grande parte dos investidores em operações de securitização de créditos imobiliários no México 
é doméstica, com participações de fundos de pensão locais (Afores – Administradoras de Fondos 
para el Retiro), fundos de investimento e seguradoras. O mercado de investidores institucionais é 
estimado em aproximadamente US$120 bilhões, equivalente a 14% do PIB daquele país. 
Investidores estrangeiros, principalmente fundos hedge15, têm participado ativamente desse 
mercado. 

                                         
15 Fundos de investimento que tem como alvo rentabilidades significativamente superiores às encontradas em ativos 
livres de risco e, como conseqüência, investe em ativos com perfil de risco mais elevado. Além disso, são fundos 
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2.5.4. Perspectivas de Crescimento 

As operações de securitização representam ainda menos de 10% do total de créditos imobiliários 
residenciais originados pelas Sofoles e os bancos comerciais ainda não utilizaram os BORHIS 
como forma de captação de recursos. Entretanto, de acordo com JPMorgan (2006), o estoque de 
BORHIS em 2010 deve atingir um volume de US$10 bilhões. Ao mesmo tempo, com a mudança 
do papel da SFH a partir de 2009, de fonte primária de financiamento à agente de liquidez, a 
securitização deve se tornar fonte principal de financiamento ao mercado de créditos residenciais 
na próxima década.  
 
De forma a incentivar ainda mais esse mercado, a SHF tem exercido o papel de formador de 
mercado em todas as operações de securitização, oferecendo posturas de preço para diversos 
níveis de subscrição, sendo inclusive considerado um “investidor de última instância” no caso de 
falta de liquidez na operação. 

3. CONCLUSÕES 

Não há dúvida que a estabilidade econômica foi o grande agente catalisador no crescimento do 
mercado de financiamento imobiliário no México, facilitando o acesso da casa própria a um 
número maior de pessoas e imprimindo taxas expressivas de crescimento ao mercado imobiliário 
residencial naquele país. Isso significa que existe um ambiente propício ao desenvolvimento 
desse mercado desde o ano de 2000, quando o México recebeu a categoria de risco “grau de 
investimento” das principais agências internacionais de classificação de risco. Entretanto, a 
criação de um modelo sustentável, baseado no equilíbrio entre o suporte do governo e soluções 
de mercado, mostrou-se extremamente bem sucedido. 
 
Buscando-se comparações com o mercado brasileiro, nota-se que, pontualmente, muitas das 
estruturas ou instituições existentes no mercado mexicano encontram similares no Brasil. O 
INFONAVIT é conceitualmente similar ao FGTS. A forma de atuação da SHF traz lembranças 
do papel do BNH (Banco Nacional de Habitação), extinto nos anos 80. As operações de swap 
entre a variação do salário mínimo e a variação da UDI oferecidas pela SHF nos remetem a todos 
os problemas existentes no Brasil com o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais). 
A análise da Tab.2 demonstra que inclusive as taxas de juros praticadas naquele mercado não 
diferem daquelas existentes no mercado brasileiro de forma substancial. 
 
De qualquer forma, é patente no mercado mexicano a existência de uma visão holística e quase 
única por parte das instituições governamentais e privadas sobre o modelo de financiamento 
imobiliário adotado, além da consistência de ações por parte do governo. A questão do 
financiamento imobiliário residencial é vista como fator de sucesso na implementação de 
políticas sociais, visto que busca ampliar o acesso à casa própria pela população daquele país. 
 
Vale destacar também que o mercado mexicano, bem como o brasileiro, vem estruturando seus 
sistemas de financiamento imobiliário de forma a permitir que a securitização seja uma 
ferramenta cada vez mais importante na obtenção de recursos financeiros a esses mercados. Essa 
migração vai ao encontro de modelos atualmente vigentes em economias desenvolvidas com 
destaque ao mercado dos Estados Unidos e Reino Unido. 

                                                                                                                                   
que podem operar de forma alavancada, utilizando-se de dívidas de terceiros como forma de impulsionar a 
rentabilidade de seus investimentos. 
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