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Financiamentos imobiliários somam R$ 13,9 bilhões em
outubro, renovando o recorde histórico

Poupança SBPE
Captação Líquida:
R$ 4,06 bilhões

Financiamentos Imobiliários - Valores

Saldo:
R$ 783,4 bilhões

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 13,86 bilhões em
outubro de 2020, com crescimento de 7,4% em relação a setembro e alta de
84% comparativamente ao mesmo mês do ano passado. Em valores
nominais, o volume financiado em outubro marca o segundo recorde
mensal consecutivo da série histórica iniciada em julho de 1994.

Financiamentos
Valor:
R$ 13,9 bilhões
Quantidade:
45,5 mil imóveis
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Entre os primeiros dez meses de 2019 e de 2020, os empréstimos
destinados à aquisição e construção de imóveis avançaram 48,8%, atingindo
R$ 92,67 bilhões, superando o resultado de todo o ano passado.
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No acumulado de 12 meses (novembro de 2019 a outubro de 2020), os
financiamentos destinados à aquisição e à construção de imóveis somaram R$
109,11 bilhões, alta de 49,1% em relação aos 12 meses anteriores.

Financiamentos Imobiliários - Unidades
Foram financiados em outubro de 2020, nas modalidades de aquisição e
construção, 45,5 mil imóveis, resultado 8,3% superior ao de setembro e 53,6%
maior do que o apurado em outubro de 2019.

45,5 mil

imóveis
financiados
foi a 2ª melhor
marca para um
mês de outubro
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Entre janeiro e outubro de 2020, foram financiadas 324,6 mil unidades, resultado
36,8% maior que o de igual período de 2019.

324,6 mil

Nos últimos 12 meses (novembro de 2019 a outubro de 2020), os financiamentos
viabilizaram a aquisição e a construção de 385,2 mil imóveis, alta de 37,3% em
relação aos 12 meses anteriores, quando 280,6 mil unidades foram beneficiadas
pelo crédito imobiliário com recursos da poupança.
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Poupança SBPE: Captação Líquida

Em 11 dos últimos
27 anos, ou seja,
em 41% deles, a
poupança SBPE de

A captação líquida da poupança SBPE foi positiva em R$ 4,06 bilhões, melhor
resultado para um mês de outubro da série histórica iniciada em julho de 1994
(Plano Real).
Entre janeiro e outubro, a captação líquida somou R$ 109,8 bilhões, também a
melhor marca da série. O recorde anterior havia sido registrado em 2013, quando
o balanço entre depósitos e retiradas no período de janeiro a outubro foi positivo
em R$ 40,6 bilhões.
A captação líquida das cadernetas continua refletindo os efeitos da redução do
consumo e da maior preocupação das famílias com sua situação financeira dada a
pandemia e seus efeitos sobre a economia. Acrescente-se a esse cenário o
provável impacto do pagamento do auxílio emergencial nos depósitos de
poupança, sem esquecer a queda da rentabilidade das demais aplicações e perdas
no mercado acionário, o que, em alguma medida, tende a levar muitas famílias a
aumentar suas reservas financeiras.

outubro
apresentou
resultado positivo.

Desenvolvido pela Área de Inteligência de Mercado da ABECIP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 13º Andar – Torre Norte 01452-002 – Jardim Paulistano – São Paulo – SP
Tel: (11) 3286-4855 – Fax: (11) 3816-2785

PÁGINA

5

A captação líquida expressiva e o crédito de rendimentos elevaram o saldo das
cadernetas de poupança para R$ 783,4 bilhões no final de outubro, com variação
positiva de 0,7% no mês e de 23% em relação a igual período de 2019.

Outros Indicadores: Rentabilidade Acumulada no Ano

Fonte: Anbima, Banco Central, BM&F Bovespa e IBGE.
(1) Rendimento bruto
(2) Rendimento líquido de IR
(3) A partir de 1/10/15 entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA.
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(*) 2020 dados referentes aos 10 primeiros meses do ano
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Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)
Instituições não citadas não fizeram operações no ano e / ou ainda não fazem parte da amostra de dados da Abecip.

