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RESUMO 

 

Esta dissertação aborda a política habitacional para a população de baixa 

renda no Brasil, com ênfase no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

Para tanto, aborda as principais políticas e programas desde os Governos 

Fernando Collor de Mello e Itamar Franco até o governo Dilma Rousseff (1990 

a 2014), no sentido de eliminar o déficit do setor, lembrando que para 2015, o 

Governo Federal estima construir cerca de 3 milhões de novas moradias 

populares nas zonas urbanas, com recursos do FGTS e taxa de juros 

diferenciada para famílias de baixa-renda. 

 
Palavras-Chave: Políticas Públicas - Políticas de Habitação – População de 

Baixa Renda - Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the housing policy for low-income population in Brazil, with 

emphasis on the My House My Life Program (PMCMV). It also analyzes the 

main programs of Fernando Collor de Mello and Itamar Franco until Dilma 

Rousseff´s governments (1990-2014) in order to eliminate the deficit of the 

sector, remembering that for 2015, the Brazilian Government estimates to build 

3 million of new affordable housing in urban areas, with funds from the FGTS 

programs and differentiated interest rate for low-income families. 

 
Key Words: Public Policies – Housing Programs - Low Income – My House 

My Life Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação analisa como a situação habitacional brasileira refletiu 

ao longo de décadas o pensamento capitalista de exploração dos 

trabalhadores pelos donos dos meios de produção, justificando assim que as 

políticas públicas de habitação nunca levaram em conta a real necessidade do 

proletariado, sempre em consonância com os interesses do capital 

especulativo. 

A escolha do tema “Programa Minha Casa Minha Vida - Análise da 

Política Habitacional para População de Baixa Renda no Brasil” se justifica pelo 

fato de se tratar de um assunto que tem sido ponto de preocupação de vários 

governos, discutido de forma prioritária. 

A metodologia utilizada foi retrospectiva, com pesquisa bibliográfica que 

envolve documentos de leis e portarias, programas habitacionais e análises de 

especialistas da área. Considerando a importância do tema foram levantadas 

algumas questões: O crédito oferecido pelo PMCMV às famílias de baixa renda 

tem ajudado estas a realizar o sonho da casa própria? Quais os problemas do 

PMCMV? E quais medidas poderiam ajudar a solucionar ou, ao menos, 

amenizar o déficit habitacional, sendo que o número de moradias prometidas 

pelo Governo Lula no início do Programa não foi atingido, inclusive ao longo do 

primeiro mandato de sua sucessora, Presidente Dilma Rousseff? 

Percebe-se que a população urbana de baixa renda tem sofrido com a 

ausência de meios para obtenção da casa própria, sem que os vários governos 

tenham encontrado solução para o grave problema. Contudo, a fim de 

responder a estas questões observou-se que os sucessivos governos no Brasil 

têm buscado encontrar a solução através de diversos programas que dizem 

respeito à moradia popular, utilizando mecanismos como o Sistema Financeiro 

Imobiliário-SFI, o Sistema Financeiro da Habitação–SFH ou através do atual 

programa, Minha Casa Minha Vida, foco de interesse desta dissertação. 

Desde a década de 1990 o governo vem trabalhando no 

desenvolvimento de dois subsistemas de financiamento: o Sistema Financeiro 

Imobiliário-SFI, cujas características são as de um sistema de mercado, e o 

Sistema de Habitação Social-SHS, de cunho social, que surgiu em substituição 
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do Sistema Financeiro de Habitação–SFH, exemplos que mostram os esforços 

que têm sido realizados pelo governo brasileiro nesse sentido. 

Nos anos 2000, durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, a Caixa 

Econômica Federal adotou a política de renegociação de contratos em atraso 

dos mutuários que utilizam o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, 

para amortização dos pagamentos da casa própria, transferindo o contrato do 

sistema hipotecário para o SFH. Por esta política, o mutuário titular teria a 

vantagem de reduzir o juro do contrato utilizando o FGTS para abater a dívida 

e limitar a prestação a 30% da renda. Como contrapartida, porém, o mutuário 

perderia o direito de reclamar na Justiça o expurgo da correção de 84,32% 

aplicada ao saldo devedor do Plano Collor. De acordo com artigo do jornalista 

J. Pimentel, do jornal Tribuna da Costa, da Bahia, publicado em 

04/janeiro/2008, o Conselho Curador do FGTS reservara mais de R$ 1 bilhão 

para empréstimos destinados à compra de imóveis de até R$ 350 mil, 

beneficiando mutuários de renda mais alta. Os novos planos superavam os 

antigos valores de R$ 130 mil que vigorava até então, quando os recursos do 

FGTS eram limitados às famílias com renda bruta de até R$ 4.900,00 mensais.  

Segundo o IBGE (2010), havia déficit de 6,5 milhões de moradias para a 

população que recebia de zero a três salários mínimos, o que representava 

84% do total. No ano de 2009, ao levar em conta esta renda para quem 

ganhava até cinco salários mínimos, 92% das pessoas nessa faixa ainda não 

tinha casa própria. 

Nesse contexto, na tentativa de examinar tais fatos e considerando a 

relevância do tema aqui abordado, a estrutura desta dissertação abrange 

quatro capítulos. 

O Capítulo 1º fala das cidades e das políticas habitacionais. Averigua as 

raízes do problema através de uma análise histórica de como no século XIX, 

nos grandes centros industriais da Inglaterra, a classe trabalhadora foi atraída 

em grandes proporções para o trabalho das fábricas, provocando uma corrida 

às periferias das cidades onde viviam em condições precárias. Condições de 

vida que foram bem descritas por Marx, no Livro 1 de O Capital. Este é 

praticamente o nascedouro do problema habitacional do proletariado e que, no 

século seguinte, só se faria deteriorar. 
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O Capítulo 2º explica o significado da incorporação imobiliária como 

patrimônio de afetação. Apresenta os mecanismos de garantia e Índices mais 

relevantes da habitação, como o Índice Nacional de Custo da Construção-

INCC. Lista os principais instrumentos de financiamento e captação de 

recursos que são o Sistema Financeiro da Habitação-SFH e o Sistema 

Financeiro Imobiliário-SFI. E aborda os mecanismos e instrumentos para 

captação de recursos, tais como a Cédula Hipotecária-CH, a Cédula de Crédito 

Imobiliário-CCI, as Letras Hipotecárias–LH e as Letras de Crédito Imobiliário-

ICI. 

O Capítulo 3º se detém à questão habitacional no Brasil. Versa, entre 

outras coisas, sobre os valores capitalistas de mercado, sobretudo sobre o 

Estado burguês que gerou uma mentalidade de uso ideológico e simbólico 

(monumentalidade arquitetônica) dos centros urbanos, que exaltam o poder 

público. Exaltado pela arquitetura, o Estado burguês fez uso da perspectiva 

para enaltecer as instituições da democracia, especialmente os seus três 

poderes – executivo, legislativo, judiciário. (VILAÇA, 2011. p. 81-2). 

Este capítulo também aborda a questão da formulação de políticas 

públicas e a interação institucional com agentes públicos, intra e extra 

governamentais. Analisa a política habitacional implementada pelo Sistema 

Nacional da Habitação-SNH, com suas limitações orçamentárias, além de 

avaliar as transformações da realidade social. Também trata do crédito 

imobiliário e situação atual, com algumas projeções do período 2012 a 2016 e 

posição dos principais bancos participantes do financiamento imobiliário. 

Por fim, o Capítulo 4º aborda com mais profundidade os principais 

pontos que caracterizam o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

iniciado no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e impulsionado 

pela sua sucessora, Presidente Dilma Rousseff, até o final de seu primeiro 

mandato. 

O PMCMV visou essencialmente a construção de moradias populares 

através da produção de lotes urbanizados, a urbanização de assentamentos, 

compra de material de construção, reforma e ampliação de unidades 

habitacionais e requalificação de imóveis/habitação. Este capítulo mostra que o 

foco da aplicação dos recursos foi inicialmente o atendimento às famílias com 

renda de até cinco salários mínimos, com ênfase na população com renda até 
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três salários mínimos, para a consolidação do processo de prioridade nos 

investimentos para a população nestas faixas de renda. Neste sentido, 

apresenta indicadores numéricos que corroboram a ação governamental de 

incentivo ao crédito, especialmente através dos bancos públicos ou de 

participação pública, como a Caixa Econômica Federal e o Banco X1, além de 

farta oferta de crédito pelos grandes bancos privados como Bradesco, Itaú e 

Santander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 O Banco, denominado nesta Dissertação como Banco X, neste trabalho não autoriza a revelação do seu 
nome, motivo pelo qual adotamos este artifício sempre que houver necessidade de citá-lo. 



 

 5

CAPÍTULO 1º 

AS CIDADES E AS POLÍTICAS HABITACIONAIS 

 

1.1. O PESO DA HABITAÇÃO NO CUSTO DE REPRODUÇÃO DA FORÇA 

DE TRABALHO 

 

Desde a Revolução Industrial e ao longo de séculos de exploração 

capitalista, as circunstâncias em que os assalariados se mantiveram e se 

multiplicaram em nada modificaram o caráter básico da produção. De acordo 

com os ensinamentos de Karl Marx, a produção se dá na relação capitalista, 

por um lado dos proprietários (detentores dos meios de produção) e, por outro, 

os assalariados (detentores da força de trabalho), que precisam incorporar-se 

ao capital, como meio de valorização, não podendo livrar-se dele. Sendo que a 

subordinação ao capital é velada pela mudança dos capitalistas individuais a 

que se vende. Ou, como diz Karl Marx, a acumulação do capital é a própria 

multiplicação do proletariado. (MARX, 1996, p. 261). 

Marx demonstra como no século XIX, nos grandes centros industriais, a 

classe trabalhadora foi atraída em grandes proporções para o trabalho das 

fábricas, enquanto o número de trabalhadores ocupados decrescia em relação 

à escala da produção. A superpopulação existia de forma fluente, crescendo 

proporcionalmente às necessidades das indústrias. (Idem. Capítulo 10). Uma 

das consequências deste processo foi que a população feminina e de crianças 

empregadas cresceu mais rapidamente em relação à masculina. É que a 

acumulação do capital precisava agora de trabalhadores em idade jovem e de 

massas menores em idade adulta. O capital, que no passado precisara 

maciçamente de trabalhadores masculinos, graças ao aperfeiçoamento do 

maquinário passara a necessitar apenas de um pequeno número de 

trabalhadores masculinos que continuavam empregados, a maioria passando a 

ser demitida. (Idem. p. 263). 

Como ensina Karl Marx (1996) existe um exército industrial de reserva 

que fortalece a posição do capitalista, facilitando o aumento da taxa de mais-

valia que nada mais é do que a diferença entre a produção do trabalhador e o 
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que este recebe por tal trabalho. Esta é a base da chamada exploração 

capitalista. 

 

Uma vez pago o salário de mercado pelo uso da força de trabalho, os 
capitalistas poderão abrir mão de dois pressupostos para aumentar sua taxa de 
lucro: estender a duração da jornada de trabalho mantendo o salário constante 
– conhecida como mais-valia absoluta; ou ampliar a produtividade física do 
trabalho pela via da mecanização - ou mais-valia relativa. Nesse sentido, 
observa-se que é possível aos capitalistas ampliar de forma autônoma suas 
taxas de lucro independente dos custos de simples reprodução física da mão-
de-obra. (Idem. Idem). 
 

Uma vez entendido do que se trata o exército industrial de reserva e a 

taxa de mais valia, e retomando os feitos, vale dizer que o consumo da força de 

trabalho pelo capital foi rápido e o trabalhador de mediana idade caiu nas 

fileiras dos excedentes ou passou de um escalão mais alto para um mais baixo. 

(Idem. p. 733). Assim que a produção capitalista se apodera da agricultura, a 

demanda por população trabalhadora rural decresce com a acumulação do 

capital. Parte da população rural encontra-se continuamente na iminência de 

transferir-se para o proletariado urbano ou manufatureiro, esperando 

circunstâncias favoráveis a esta mudança. (Idem. p. 746). Enquanto a fonte da 

superprodução de trabalhadores fluía continuamente para as cidades, 

pressupondo uma contínua superpopulação latente no campo, o trabalhador 

rural era rebaixado para o mínimo do salário e estava sempre com um pé no 

pântano do pauperismo. 

A migração para os grandes centros de forma desordenada e sem 

qualquer tipo de planejamento – os trabalhadores eram arrastados para as 

periferias onde não havia uma infraestrutura mínima – passou a forjar a 

situação dramática reproduzida em vários países, inclusive no Brasil. Basta ver 

o crescimento, em período recente, dos movimentos de luta pela conquista de 

moradia e habitação de interesse social para as classes menos privilegiadas. 

Segundo o Jurista Melhim N. Chalhub, especialista em alienação 

fiduciária e incorporação imobiliária, a produção de conjuntos de unidades 

imobiliárias começou a estruturar-se a partir da revolução industrial em razão 

da concentração da população nos grandes centros urbanos. Chalhub 

complementa que: 
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Por causa dessa concentração, a solução para a demanda habitacional e de 
instalações profissionais e comerciais passou a ser a construção de unidades 
imobiliárias em planos horizontais, substituindo-se a construção de uma única 
unidade imobiliária em um lote de terreno pela superposição de unidades, em 
edifícios de mais de um pavimento, seja para aproveitamento mais racional da 
terra, seja para viabilizar a produção em escala, atendendo, enfim, a 
necessidade de ocupação concentrada dos espaços urbanos (CHALHUB, 
2012, p. 2). 
 

Como demonstra David Harvey, na Inglaterra assim como no resto do 

mundo os sistemas habitacionais foram criados e geridos obedecendo à lógica 

da necessidade das grandes empreiteiras e construtoras obterem lucro, e não 

organizar um setor que funcionasse de modo a responder às reais 

necessidades do proletariado. 

 

As pessoas ocupam espaços e têm de viver na terra em algum lugar e de 
alguma forma. Como elas moram, sustentam e reproduzem a espécie, varia 
muito de lugar para lugar, mas no processo criaram lugares em que habitam, 
desde a cabana dos camponeses, a pequena vila, a favela e o cortiço urbano 
ao subúrbio, às casas de milhões de dólares nos Hamptons de Long Island, 
aos condomínios fechados na China ou em São Paulo, às coberturas de luxo 
da Cidade do México. A construção de espaços, bem como a criação de uma 
morada segura chamada casa e lar, tem um impacto tanto na terra quanto na 
acumulação do capital, e a produção e absorção do excedente. A produção, o 
“urbano”, onde a maioria da população mundial em crescimento agora vive, 
tornou-se ao longo do tempo mais estreitamente ligada à acumulação do 
capital, até o ponto em que é difícil distinguir uma da outra. Mesmo nas favelas 
da autoconstrução de moradias, o ferro ondulado, as caixas de embalagem e 
as lonas foram primeiro produzidas como mercadoria. (HARVEY, 2011, p. 122). 
 

A raiz do problema, afirma Harvey, é a exploração da grande massa de 

trabalhadores que foi alijada de suas terras e cuja base fundiária se deslocou 

para os grandes centros urbanos em busca de trabalho. Nestes centros 

urbanos os trabalhadores ocupavam zonas, cuja habitação por vezes era 

precária resultando num verdadeiro exército de reserva para o capital, que 

baixa o salário e facilita a exploração capitalista. 

Por sua vez, partindo da análise do modo de produção capitalista 

dominante e das contradições geradas por ele, o geógrafo e urbanista Henri 

Lefebvre (O direito à cidade, ed. 1991) demonstrou como as cidades foram 

conduzidas a um conjunto de modificações nas relações com o espaço social, 

ocasionando conflitos que permanecem insolúveis, tais como a 

hiperespacialização dos centros urbanos, com clivagens dos bairros étnicos, 
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investimentos imobiliários em relação à procura dos cidadãos, acompanhado 

pela articulação de políticas urbanas restritas à lógica das empresas do 

mercado imobiliário. Segundo Maria Cristina Proença (2011): 

 

O problema da desregulação urbana coloca-nos sérios desafios e torna-se uma 
questão que extrapola o econômico, abrindo leques nas áreas filosófica, 
política, social e cultural, exigindo uma reflexão mais profunda acerca das 
medidas transformadoras. (PROENÇA, 2011, p. 8). 
 

Chega a ser paradoxal o fato de não saber como explicar a incapacidade 

para resolver problemas urbanos que se eternizam nas cidades, tais como a 

degradação dos centros, extrema pobreza, carência de alojamento em bairros 

sociais, enquanto se registra um número crescente de habitações vazias, 

conflitos étnicos em bairros de imigrantes e uma escalada de violência que 

gera insegurança. Proença observa que Lefebvre anteviu que para se analisar 

a cidade é necessário levar em consideração as relações de inclusão e de 

exclusão, uma vez que a construção da cidade traduz a história da produção e 

da reprodução das relações sociais. 

 

As estratégias de classe geram distinções e segregações, tornando visíveis as 
contradições sociais. Esta segregação é operada por via econômica e política, 
na vontade de apropriação do espaço. Este se torna, então, ideológico e 
político e comporta as suas correspondentes representações. Para Lefebvre, é 
necessário ultrapassar a oposição entre ciência e ideologia, se quisermos 
elaborar uma teoria da produção do espaço social. Desta forma, reclama um 
lugar para a filosofia nas escolhas políticas, enquanto elucidação crítica das 
análises econômicas e sociais. (Idem. p. 9). 
 

Em termos de exploração pelo capital no Brasil, esta fez com que o 

trabalhador visse a casa própria como um seguro, dado que os salários por 

vezes se situam abaixo do custo de reprodução da força de trabalho. Assim, o 

trabalhador procura eliminar o gasto mensal com habitação (aluguel) através 

da obtenção de uma casa própria, como observado por Nabil Bonduki & Raquel 

Rolnik: 

 
A casa própria se constitui numa fórmula encontrada pelo trabalhador como 
expediente de reprodução, para subsistir na situação em que o salário se situa 
abaixo do custo de reprodução da força de trabalho. [...]. No custo de 
reprodução, que determina a magnitude do trabalho necessário, o componente 
habitação entraria como aluguel de uma moradia e não como pagamento da 
aquisição de uma propriedade, pois o custo de reprodução é o mínimo 
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necessário para que o trabalhador possa subsistir, possuindo apenas a sua 
força de trabalho a ser vendida cotidianamente. [...]. Como o salário é 
insuficiente frente às despesas referentes aos diversos componentes do 
orçamento do trabalhador, este busca eliminar gastos monetários de sua cesta 
de consumo mediante a produção de valores de uso. (BONDUKI & ROLNIK. In: 
MARICATO (Org.), 2.e. 1982, p. 127). 
 

O elevado preço dos aluguéis nas grandes cidades expulsa os 

trabalhadores das áreas centrais privilegiadas, cuja infraestrutura e condições 

de moradia são melhores. Esses trabalhadores vão para regiões periféricas na 

busca da redução de gastos e na tentativa de melhorar seu orçamento. Na 

maioria das vezes optam por aluguéis baixos nas periferias ou em regiões 

centrais decadentes além da autoconstrução de moradias nas periferias (obras 

e mutirões de finais de semana) ou a favelização. 

No Brasil, segundo dados da Fundação João Pinheiro, o déficit 

habitacional estimado para o ano de 2013 foi da ordem de 5,5 milhões de 

unidades, sendo 89,6% concentrado em famílias com renda mensal de até três 

salários mínimos. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2008, pp. 29 e 35). De 

acordo com Cláudia Magalhães Eloy, 

 

Nesse último período foram realizados importantes avanços, [...]. 
Aprimoramentos do marco regulatório, que imprimiram maior segurança 
jurídica, estimulando a expansão do crédito pelos agentes, dentre os quais 
destacam-se o regime da alienação fiduciária em substituição às tradicionais 
hipotecas; a consolidação da estabilidade macroeconômica com a redução de 
taxas de juros, aliada ao crescimento real da renda e, por fim, os avanços 
institucionais que compreendem a criação do Ministério das Cidades e a nova 
Política Nacional de Habitação, o Sistema Nacional de Habitação, dos 
Conselhos e Fundos de Habitação, o desenvolvimento do Plano Nacional de 
Habitação e a implantação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
Este último instituiu o mix de recursos orçamentários e onerosos, 
reconhecendo finalmente que o subsídio é condição sine qua non para o 
acesso à moradia pelos segmentos de menor renda da população. (ELOY, 
2013, p. 3.). 
 

Os acontecimentos acima mencionados contribuíram para que o assunto 

Habitação voltasse a ter peso e fosse incluído na agenda de políticas públicas. 
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1.2. CLASSE TRABALHADORA VERSUS HABITAÇÃO 

 

Estudo realizado por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro demonstra que 

existe um consenso mais ou menos estabelecido sobre as transformações 

econômicas em curso no mundo, de caráter liberal, capitaneadas pelo Fundo 

Monetário Internacional-FMI e pelo Banco Mundial, desde o final dos anos 

1970, seguindo os ditames do grande capital. Segundo o autor, tal perspectiva 

que no passado configurou a natureza e a composição da pobreza urbana, ruiu 

por causa do rompimento das relações entre o contingente de pobres, de um 

lado, e o desempenho macroeconômico, de outro, e em razão do 

enfraquecimento dos laços com o mercado de trabalho e as estruturas sociais 

que serviram de suporte à reprodução social, acabando por sofrer fortes 

impactos sobre o proletariado dos centros urbanos e transformando, de modo 

desigual e muitas vezes desumano, as relações entre os menos favorecidos e 

o restante da sociedade. Por outro lado, afirma, houve grande mudança na 

inserção do proletariado urbano, na estrutura sócio-ocupacional, na renda 

média, nas necessidades insatisfeitas e perfil demográfico da sociedade. 

(RIBEIRO, 2005, p. 48). 

Segundo Ribeiro, a literatura aponta a relação entre pobreza e as 

tendências à desestruturação social no plano da comunidade. Observa-se uma 

tendência ao aumento do isolamento entre o proletariado e o restante da 

sociedade tanto no plano social como cultural e que, por sua vez, reduziu as 

oportunidades de interação informal entre as classes sociais, em virtude das 

parcas oportunidades de acesso ao emprego urbano nos circuitos econômicos 

hegemônicos das cidades, mesmo através de atividades informais, como havia 

acontecido durante a fase da substituição das importações. (Idem. pp. 49-50). 

Milton Santos ainda verifica ser possível observar uma crescente 

segmentação do mercado de trabalho, tanto entre os extratos de trabalhadores 

como os de alta e de baixa qualificação. Esta nova ordem social impõe a 

emergência de uma economia da sobrevivência voltada às necessidades dos 

pobres, afirma. (Idem. Idem. pp. 170-1). Nesta fase contemporânea do 

capitalismo viu-se materializar a segmentação econômica associada ao modelo 

de desenvolvimento da fase financeirizada e globalizada, presente em todos os 

lugares do mundo, produzindo uma nova territorialidade da relação núcleo-
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periferia. Segundo o autor, muito embora os componentes do espaço formem 

um contínuo através do tempo, eles variam quantitativa e qualitativamente 

através do espaço dos países do chamado Terceiro Mundo.  

Descontínuo e instável, o espaço da periferia do chamado Terceiro 

Mundo se divide entre uma multidão de influências provenientes de vários 

níveis de tomada de decisão, sendo que quanto menor a escala espacial, maior 

o número de impactos. Neste contexto, os maiores desfavorecidos pelos 

impactos seriam as classes trabalhadoras que não tiveram como se defender 

diante das disparidades existentes. 

 

O espaço nos países subdesenvolvidos se caracteriza por enormes 
desigualdades de renda, que são expressas no nível regional por uma 
tendência à hierarquização das atividades e, no nível local, pela coexistência 
de atividades similares, mas que funcionam em diferentes níveis. As 
disparidades de renda são muito menos chocantes em países desenvolvidos e 
têm muito pouca influência sobre o acesso a um grande número de bens e 
serviços. Em contraste, nos países subdesenvolvidos, as possibilidades de 
consumo variam grandemente. O nível de renda de cada um é função de sua 
localização espacial, a qual, por sua vez, determina a possibilidade de produzir 
e de consumir de cada um. (Idem. p. 171). 
 

Como recorda Milton Santos, o Capital não se distribui uniformemente 

por todo país ou região. Para interpretar este aspecto das desigualdades é 

preciso se valer da análise espacial da geografia humana, tendo como ponto 

de partida o capital global existente na formação socioeconômica por 

excelência, isto é, o Estado-Nação, uma vez que o capital é formado de frações 

complementares que, por sua vez, são consideradas categorias analíticas. 

(Idem. 172). Esta teoria elaborada por M. Santos é corroborada por Luiz Cesar 

de Queiroz Ribeiro que entende também, para além da dimensão econômica, 

que o isolamento se dá igualmente pela diminuição do compartilhamento dos 

serviços e dos equipamentos urbanos, bem como pelas inevitáveis mudanças 

do mercado de trabalho seja pela separação dos segmentos médios 

vencedores, seja pela segregação compulsória do proletariado. (Idem. p. 159). 

Como ensina Milton Santos, a distribuição geográfica do capital e a 

organização espacial que dela resulta sempre passam pela dialética entre as 

diversas frações do capital. Porém a dialética essencial está situada entre as 

formas complexas e as formas elementares de uso desse capital, isto é, entre 

as atividades com alto coeficiente de mão de obra. (SANTOS, Idem, pp. 172-3). 
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A abertura de regiões à entrada do capital novo, de maneira geral, 

afirma, acontece quando se enfraquecem as resistências com a elevação do 

nível do desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, acontece um 

crescimento quando a mutação se acelera e estas transformações, exigentes 

de capital cada vez mais volumoso, são um convite à introdução de capital 

estrangeiro nos países. Todavia, os grandes capitais, representados pelas 

companhias e firmas transnacionais, obedecem à lógica que é ao mesmo 

tempo internacional, por sua dispersão geográfica, e interna aos 

conglomerados financeiros, que estão na concorrência. Em toda parte verifica-

se ser o objetivo final, o aumento do lucro e a extração de uma taxa máxima de 

excedente, e se atualmente as grandes firmas transnacionais transferem seus 

investimentos para o Terceiro Mundo é porque há uma enorme vantagem em 

relação à baixa do lucro nos países capitalistas centrais. (Idem. p. 174). 

Mais do que nos países centrais, o espaço nos países periféricos e 

subdesenvolvidos é caracterizado por enormes desigualdades de renda, 

expressas regionalmente por uma tendência à hierarquização das atividades e, 

no âmbito local, pela coexistência de atividades similares, mas que funcionam 

em diferentes planos. Esta hierarquização se manifesta, sobretudo, através das 

escolhas possíveis das pessoas de baixa renda, cada vez mais empurradas 

para fora dos centros urbanos. Nas grandes cidades coexistem várias formas 

pelas quais o processo de isolamento se materializa. Como, por exemplo, o 

afastamento territorial, a construção de enclaves territoriais (condomínios 

fechados) e a construção de barreiras simbólicas, onde estão concentrados os 

guetos urbanos.  

O professor Paul Singer, no final da década de setenta aborda bem o 

tema, esclarecendo o seguinte: 

 

O acesso aos serviços urbanos tende a privilegiar determinadas localizações 
em medida tanto maior quanto mais escassos forem os serviços em relação à 
demanda. Em muitas cidades, a rápida expansão do número de seus 
habitantes leva esta escassez a nível crítico, o que exacerba a valorização das 
poucas áreas bem servidas. O funcionamento do mercado imobiliário faz com 
que a ocupação destas áreas seja privilégio das camadas de renda mais 
elevada, capaz de pagar um preço alto pelo direito de morar. A população mais 
pobre fica relegada às zonas pior servidas e que, por isso, são mais baratas. 
[...]. O elemento prestígio tende a segregar os mais ricos da classe média, que 
pagam, muitas vezes, um preço extra pelo privilégio de morar em áreas 
residenciais que os “verdadeiros” ricos estão abandonando, exatamente devido 
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à penetração dos arrivistas. Os promotores imobiliários, que conhecem bem 
este mecanismo, tiram o máximo proveito dele ao fazer “lançamentos” em 
áreas cada vez mais afastadas para os que podem pagar o preço do 
isolamento e, ao mesmo tempo, incorporar prédios de apartamentos em zonas 
residenciais “prestigiosas”. (SINGER. In: MARICATO. Org. 1.e. 1979. p. 27). 
 

Segundo Ribeiro (2002), há também como gerador do isolamento a 

distância entre os conteúdos e marcos normativos do proletariado em relação 

ao que prevalece para o restante da sociedade. Este distanciamento faz surgir 

as bases para o desenvolvimento de uma subcultura e a diminuição das 

oportunidades de contatos e interação informais com os membros das demais 

classes sociais. 

 

Essas mudanças nas relações dos pobres com os principais circuitos 
econômicos e sociais das cidades transformam a sua posição na estrutura 
social, ao mesmo tempo em que desencadeiam processos de reprodução da 
pobreza urbana, tornando-a não apenas vasta, mas também endurecida no 
sentido da sua relativa permanência e imunidade aos movimentos da 
economia. Em outras palavras, a condição da pobreza urbana contemporânea 
não é apenas definida pelas carências absolutas ou relativas de certos 
segmentos sociais ocupando as posições mais baixas da estrutura social, mas 
também – e, sobretudo – por serem aqueles mais fortemente submetidos aos 
novos mecanismos de marginalização e exclusão social gerada pelo 
capitalismo financeirizado e globalizado. (RIBEIRO, 2002, pp. 50-1). 
 

Conforme ensina Neil Smith (2007), o vínculo entre o desenvolvimento 

econômico e geográfico confere atualidade à imagem de fronteira, mas este 

vínculo tem um formato diferente do que havia anteriormente. (SMITH, 2007, 

pp. 16-7). No que tange à base espacial, a expansão econômica se dá pela 

diferenciação interna do espaço geográfico e não mais por meio da expansão 

geográfica absoluta. Daí que a produção contemporânea do espaço ou do 

desenvolvimento geográfico tenha se tornado acentuadamente desigual. 

 

A gentrificação, a renovação urbana e o mais amplo e complexo processo de 
reestruturação urbana são parte da diferenciação do espaço geográfico na 
escala urbana; e, embora estes processos tenham sua origem em um período 
anterior à atual crise econômica mundial, sua função hoje é reservar uma 
pequena parte do substrato geográfico para um futuro período de expansão. E 
assim como no caso da fronteira original, a mitologia afirma ser a gentrificação 
um processo liderado por pioneiros e proprietários individuais cujo suor, 
ousadia e visão estão preparando o caminho para aqueles, entre nós, que são 
mais temerosos. (Ibidem. p.18). 
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Mesmo ignorando a renovação urbana, o desenvolvimento comercial, 

administrativo e de lazer, que vem ocorrendo em várias partes do mundo, não 

se pode deixar de observar que onde quer que os “pioneiros urbanos” se 

aventurem, os bancos, as incorporadoras, o Estado e outros atores 

econômicos coletivos, já chegaram com alguma antecedência e estão em 

situação de vantagem para explorar as oportunidades geradas a fim de 

multiplicar o capital. Como observou Paul Singer em 1978, na economia 

capitalista o valor da propriedade imobiliária não passava e não passa da renda 

que ela proporciona. Capitalizada a determinada taxa de juros, qualquer título 

assegura a seu dono uma renda previsível. O uso do solo é assim regulado 

pelo mecanismo de mercado e o acesso à utilização do espaço se transforma 

numa mercadoria que pode ser ganha mediante o pagamento de um aluguel ou 

à compra de um direito de propriedade. 

 

A procura por espaço na cidade é formada por empresas, por indivíduos ou por 
entidades que atendem às necessidades de consumo coletivo. A procura das 
empresas objetiva o uso do espaço para realizar ou atividades produtivas 
(secundárias ou terciárias) ou atividades de circulação comercial, financeira, 
etc. Do ponto de vista das empresas, cada ponto do espaço urbano é único no 
sentido de proporcionar determinado elenco de vantagens que influem sobre 
seus custos. (SINGER, 1978, p. 24). 
 

Ora, a demanda pelo uso do solo urbano para fins de habitação também 

distingue vantagens de locação que são determinadas, principalmente, pelo 

maior ou menor acesso a serviços urbanos, tais como transporte, 

infraestrutura, escola, comércio, e até o prestígio social da vizinhança, uma vez 

que há uma tendência dos grupos mais ricos a segregar o restante da 

sociedade, bem como a aspiração dos membros da classe média em ascender 

socialmente. Conforme assegura Singer, sendo o Estado o responsável pelo 

provimento de grande parte dos serviços urbanos, ele tem a capacidade de 

deslocar a demanda de empresas e moradores que anteriormente, devido a 

falta do serviço em questão, davam preferência para outras localizações. Este 

processo explica a especulação imobiliária, pois, de acordo com o autor: 

 

Estas novas demandas, é de se supor, estão preparadas a pagar pelo uso do 
solo, em termos de compra ou aluguel, um preço maior do que as demandas 
que se dirigiam à mesma zona quando esta ainda não dispunha do serviço. Daí 
a valorização do solo nesta zona em relação às demais. No que se refere à 
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demanda das empresas, a renda diferencial paga por elas será maior na 
medida em que o novo serviço lhes permita reduzir seus custos de produção 
e/ou circulação. (Idem. p. 34). 
 

No que tange ao acesso aos serviços urbanos há uma clara tendência a 

privilegiar determinadas localizações, tanto mais escassos forem os serviços 

em relação à demanda. O que acontece naturalmente em muitas cidades 

quando há uma rápida expansão do número de habitantes, que leva à 

escassez e exacerba a valorização das poucas áreas bem servidas. No 

entanto, ensina Singer, as transformações no preço do solo são aproveitadas 

por especuladores e construtoras quando estes vêem possibilidade de 

antecipar os lugares em que as diversas redes de serviços urbanos serão 

expandidas pela ação do Estado. Há que se observar, todavia, que esta 

antecipação nem sempre é possível. E quando existe, a concorrência entre os 

especuladores faz com que haja majoração dos preços dos terrenos. Para se 

cercar de todas as garantias de obtenção do lucro em maior escala possível, é 

que se vê usualmente acontecer um jogo de interesses combinado entre os 

especuladores e o poder público.  

Singer sugere que um dos modos de se maximizar os lucros nesta 

modalidade casada - especuladores/poder público - é através de loteamentos 

em glebas adjacentes ao perímetro urbano, terras estas desprovidas de 

qualquer serviço ou infraestrutura. (Idem. pp. 35-6). Uma parte das terras – as 

mais distantes do perímetro urbano – é oferecida para famílias pobres, 

facultando o preço do terreno no longo prazo e a prestações módicas, 

fornecendo ainda material de construção gratuito para que possam erguer suas 

casas em regime de mutirão nos finais de semana. 

Em relação aos mutirões, Alex K. Abiko & Leandro de O. Coelho 

esclarecem se tratar de um sistema de ajuda mútua, “alternativa habitacional 

baseada no esforço coletivo e organizado da comunidade – os chamados 

mutirantes – para a construção de suas próprias moradias”. (ABIKO & 

COELHO. 2006, p.8). Desse modo, a participação do mutirante na construção 

de sua moradia se dá com o objetivo de diminuir os custos do 

empreendimento, “... a melhoria da qualidade do conjunto habitacional e das 

unidades habitacionais e a identificação do usuário com o produto de seu 

trabalho, o que propicia a manutenção e seu uso adequado”. (Ibidem. Ibidem). 
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Assim sendo e de acordo com a análise de Singer, para se instalar, esta 

população deverá necessariamente passar pela parte não ocupada da gleba 

que se valoriza automaticamente, já que pressionará o poder público para obter 

serviços para o local (saneamento, transporte, escolas, ambulatórios e 

hospitais, áreas de lazer etc.). (SINGER. Idem. pp.48-9). 

Porém, quanto menor a renda da população, mais escassos são os 

serviços. De qualquer modo, a localização do solo marca o funcionamento da 

economia capitalista. Segundo Flávio Villaça: 

 

Se a localização-terra fosse reproduzível pelo trabalho, seu preço seria a 
expressão monetária de seu valor e este seria determinado pelo tempo de 
trabalho socialmente necessário para produzi-la. Em muitos lotes esse 
componente do preço predomina. Em outros, predomina o preço do monopólio. 
Finalmente, há que se considerar um componente oriundo da renda absoluta, o 
qual (só esse) seria decorrente da renda capitalizada. O preço da terra-
localização é, portanto, um preço composto ou complexo, determinado pela 
combinação de três componentes cujo peso relativo variará de localização para 
localização, dentro de uma mesma cidade. Esses componentes seriam então: 
(1) o componente oriundo da renda absoluta (renda capitalizada); (2) o 
componente oriundo do valor da terra-localização, ou seja, a expressão 
monetária do tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la (por 
parte da cidade, como um todo); e, (3) o componente que exprime um preço de 
monopólio. (VILLAÇA, 2011, p. 39). 
 

Todavia, de acordo com Neil Smith, a reestruturação geográfica da 

economia espacial nunca é igual. Desse modo, a reestruturação urbana numa 

região da economia nacional ou internacional, no âmbito de qualidade ou 

quantidade, natureza ou intensidade, não pode ser acompanhada por uma 

reestruturação em outra região. (SMITH. Ibidem. p.20). 

Conforme Ruben Kaztman & Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, a 

constituição de espaços sociais homogêneos tem como contrapartida a 

segmentação da composição dos usuários dos bens e serviços urbanos, 

especialmente os realizados por equipamentos próximos de vizinhança, tais 

como escolas, hospitais, meios de transporte e lugares de lazer. Por outro lado, 

há maior número de pessoas que deixa o sistema público de bem-estar social e 

vai ao extremo oposto da estrutura urbana (aqueles que se beneficiam das 

novas modalidades de acumulação) e, atraídos pelas oportunidades de adquirir 

serviços urbanos de melhor qualidade, se afastam das vizinhanças onde a 

precariedade favorece o surgimento de elementos disruptivos da pobreza. Se 
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seus meios permitirem, escrevem, estes se refugiarão em bairros ou 

condomínios fechados. 

 

Em todas as metrópoles observamos a tendência de a organização social do 
território expressar diferenças étnicas, raciais e socioeconômicas, formando 
unidades de vizinhança que agrupam domicílios com características 
particulares. A intensidade desse processo de diferenciação intra urbana é 
distinta entre as metrópoles latino-americanas, em razão de suas trajetórias 
produtivas, políticas e pelos conteúdos das matrizes socioculturais. Em 
particular, o peso das classes médias na estrutura social das metrópoles tem 
grande importância, uma vez que a sua presença tende a amortecer a 
tendência à associação entre o pertencimento a certas categorias sociais e a 
localização residencial. (KAZTMAN & RIBEIRO, 2008, p. 280). 
 

Em cidades como São Paulo, a propriedade privada do solo urbano faz 

com que a posse de uma renda monetária se transforme no requisito 

fundamental para a ocupação do espaço urbano. Porém o funcionamento da 

economia capitalista não assegura uma renda mínima a todos os cidadãos e 

uma parte da população, sem meios para pagar pelo direito de ocupar um 

pedaço de solo, acaba morando em locais onde os direitos da propriedade 

privada não vigoram, ocupando espaços de propriedades públicas, terras em 

inventário, glebas mantidas sem uso e para fins especulativos, formando as 

invasões conhecidas como favelas, cortiços, entre outros. Sobre o assunto, 

Ruben Kaztman & Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro afirmam que a segregação 

socioespacial acabou influenciando a formação da classe operária. Ou seja, 

impulsionou a formação de identidades fragmentadas não apenas no sentido 

espacial, mas também social. A partir daí, a união entre a elite e o poder 

público, com objetivo de controlar os grandes projetos de reestruturação 

urbana nas áreas centrais, acabou por aprofundar ainda mais a segregação 

sócio-espacial. (Kaztman & Ribeiro. Ibidem. pp. 281-2). 

Ainda, sobre o tema, Ribeiro (2002) afirma que desde a Segunda Guerra 

Mundial as metrópoles dos países, que formam a periferia do sistema 

capitalista, experimentaram um grande processo de industrialização, que foi 

dinamizado pelo movimento de internacionalização de suas economias, cuja 

característica tem sido um crescimento econômico concomitante ao aumento 

das desigualdades sociais. (RIBEIRO. Idem. p.12). Ao examinar as novas 

dinâmicas econômicas subjacentes à globalização, Ribeiro identifica 

movimentos de reorganização da hierarquia dos espaços econômicos e de 
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transformação das históricas desigualdades sociais, concomitante à exclusão 

de segmentos sociais, regiões, cidades e territórios. Segundo o autor, a 

industrialização e a urbanização dos países da América Latina criaram uma 

dinâmica social marcada por forte mobilidade social tendo como base as 

estruturas sociais herdadas das fases anteriores à industrialização. Isto tornou 

o problema extremamente complexo, na medida em que embutiu uma gama de 

interesses diversificados. Essas tendências também ajudaram a bloquear o 

surgimento de conflitos que expressassem a diversificação da estrutura social: 

o autoritarismo dificultou a organização social e política, o arrocho salarial 

gerou uma clivagem entre ricos e pobres, e o aumento dos meios de 

comunicação de massas impediu a formação de consciências sociais com base 

na diferença, produzindo os consensos superficiais típicos de uma sociedade 

de massa. (Idem. p. 14). 

Mike Davis, em seu estudo sobre as favelas, afirma que nos países do 

Terceiro Mundo a idéia de um Estado comprometido com a habitação popular e 

a criação de empregos parece algo irreal porque há tempos os governos 

abdicaram de qualquer compromisso sério para erradicar as favelas e remediar 

a marginalidade urbana. O papel dos governos nacionais é de certa forma tão 

minimalista na oferta de moradias populares, ditado pela atual ortodoxia 

econômica definida pelo Fundo Monetário Internacional-FMI e pelo Banco 

Mundial, afirma, que vários programas habitacionais foram reduzidos ao longo 

das últimas décadas. (DAVIS, 2006, p. 75). 

Ainda, segundo o autor, o Plano de Ajuste Estrutural-PAE, imposto às 

nações endividadas no final dos anos 1970 e na década de 1980, quando não 

extinguiu programas de habitação popular entregou-os à privatização do 

mercado habitacional, fazendo com que o estado de bem-estar social – que já 

vinha perdendo forças antes mesmo do PAE – sofresse um golpe de 

misericórdia através dos especialistas que trabalhavam para o “Consenso de 

Washington”. (Idem. pp. 75-6). De acordo com Mike Davis, as elites urbanas e 

a classe média do Terceiro Mundo vêm obtendo sucesso extraordinário na fuga 

da tributação municipal, pois os sistemas existentes sofrem uma tendência a 

ter mal gerenciamento das avaliações e erosão substancial da base tributária, 

devido às isenções e mal desempenho da cobrança dos impostos. Isto torna os 
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Estados ineficientes e sem recursos para implementar programas habitacionais 

direcionados ao proletariado. Escreve: 

 

Parte da culpa deve ser atribuída ao FMI que, em seu papel de cão de guarda 
financeiro do Terceiro Mundo, defende por toda parte as taxas e cobranças 
regressivas do usuário de serviços públicos, mas jamais propõe a contrapartida 
dos esforços para tributar a riqueza, o consumo ostentatório ou a propriedade 
imobiliária. Do mesmo modo, o Banco Mundial faz cruzadas pela “boa 
governança” nas cidades do Terceiro Mundo, mas solapa a sua probabilidade 
ao raramente apoiar a tributação progressiva. É claro que tanto a “usurpação” 
quanto o viés fiscal são expressões da falta de influência política da maioria 
pobre em quase todo o Terceiro Mundo. (Idem. Idem). 
 

Ermínia Maricato, porém, afirma que a discussão sobre a pobreza e a 

desigualdade sempre estiveram no horizonte político brasileiro. Contudo foi 

apenas a partir da década de 1980 que a questão foi assimilada pelo debate 

nacional. Um dos motivos para isso é a impossibilidade de se continuar 

evitando os conflitos nascidos de uma ordem social incrivelmente desigual, que 

segrega territorialmente a população mais carente. (MARICATO. 1982, pp. 81-

2). 

Ruas que se transformam em pontos de venda, violência e o 

crescimento assustador das favelas não deixam dúvidas de que a 

desigualdade ganhou ares de catástrofe social nos grandes centros urbanos. 

Porém, mesmo com um quadro tão dramático, poucas pessoas se deram conta 

de enxergar a pobreza como estrutural e estruturante da sociedade brasileira. 

Afinal, ela ainda é vista como sinal de atraso e um pesado resíduo do passado 

a ser enfrentado no momento atual. Márcio Pochman (2003) completa a ideia 

de Ermínia Maricato afirmando que o poder público ao longo dos anos tornou-

se apenas um mediador entre os moradores e as construtoras. Segundo o 

autor, existe um preconceito de que a exclusão é marca de inferioridade e 

descredencia os indivíduos para o exercício da cidadania. De acordo com esta 

interpretação, caberia ajudar as pessoas e não apenas lhes oferecer as 

ferramentas que influenciem e determinem os rumos de suas vidas e da 

sociedade. 

 

Para combatê-la, afirma, não é mais suficiente o conjunto de armas 
empregadas na segunda metade do século XX. Se antes a constituição de um 
Estado de Bem Estar Social, especialmente em países em desenvolvimento, 
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capaz de difundir e universalizar o acesso à saúde, à educação, à 
aposentadoria e à moradia, em um ambiente de plena ocupação da população 
assalariada, foi suficiente para gerar bons níveis de igualdade e de bem estar 
social, hoje é diferente. (POCHMAN, 2003, p. 20). 
 

1.3. DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL 

 

Segundo a Fundação João Pinheiro, responsável pelo cálculo oficial do 

déficit habitacional no país, números que subsidiam a tomada de decisões do 

governo federal, o déficit habitacional é realizado a partir da soma de quatro 

componentes, a saber, domicílios precários; coabitação familiar; ônus 

excessivo com aluguel urbano; adensamento excessivo de domicílios 

alugados.  

Os componentes são calculados de forma sequencial, na qual a 

verificação de um critério está condicionada a não ocorrência dos critérios 

anteriores. Esta forma garante que não há dupla contagem de domicílios, 

exceto pela coexistência de algum dos critérios e uma ou mais famílias 

conviventes secundárias, que desejem constituir novo domicílio. (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2014, p. 8). Destes componentes, o que teve o maior peso 

para as famílias, segundo a última pesquisa divulgada pela Fundação João 

Pinheiro, em junho de 2014, foi o ônus excessivo com aluguel urbano, item que 

compõe a cesta necessária à reprodução do trabalhador, já que o seu ganho 

não é para a aquisição de um imóvel, mas sim para o aluguel deste. 

O ônus excessivo com aluguel urbano corresponde ao número de 

famílias urbanas, com renda familiar de até três salários mínimos, que moram 

em casa ou apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que despendem 30% 

ou mais de sua renda com aluguel. Este é um dos motivos pelo qual o PMCMV 

concede maiores benefícios às famílias incluídas na faixa 1 do programa, que 

contempla renda de até 3 (três) salários mínimos.  

Vale destacar que o índice de comprometimento máximo de renda 

familiar de 30% foi definido tendo em vista parâmetro tradicional do antigo 

Banco Nacional da Habitação, ainda hoje seguido pela Caixa Econômica 

Federal e demais bancos, que consideram essa percentagem o máximo 

tolerável de gasto direto no financiamento habitacional. (Ibidem. p. 18). 

Segundo análise divulgada pela Fundação João Pinheiro em junho de 2014, os 
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resultados apontam para uma tendência de queda no déficit habitacional total 

para o Brasil no período 2007-2012. O déficit passou de 6,102 milhões de 

unidades em 2007 para 5,792 milhões em 2012. Durante o período, apenas o 

ano de 2009 apresentou uma ligeira alta em termos absolutos (6,143 milhões 

de unidades) em relação a 2007, conforme demonstra a Tabela 1 a seguir. 

 

TABELA 1: COMPOSIÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL – BRAS IL – 2007-

2012. 

 
Fonte:  Dados básicos: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Apud Fundação João Pinheiro, 2014, p.16. 

 

Em termos relativos, o déficit habitacional apresentou uma queda 

consistente de 2007 a 2012, passando de 10,8% dos domicílios particulares 

permanentes e improvisados em 2007, para 9,1% em 2012. Para mensurar o 

peso da habitação sobre os rendimentos das famílias e para reafirmar a 

necessidade de socorro aos mais necessitados, os Gráficos 1 e 2, a seguir, 

ilustram a evolução do ônus excessivo com aluguel e a composição do déficit 

habitacional, segundo os quatro componentes anteriormente citados. 
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Fonte:  Dados básicos: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 
2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Apud Fundação João Pinheiro, Ibidem. p.17. 
 

 
Fonte:  Dados básicos: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Apud Fundação João Pinheiro, Idem. Idem.  
 

 

Ao analisar os gráficos 1 e 2, é possível notar uma redução significativa 

na participação do componente “coabitação familiar” e um aumento na 

participação do ônus excessivo com “aluguel” (Gráfico 1). Enquanto a 

coabitação respondia por 41% do déficit, em 2007, este percentual caiu para 

cerca de 32%, em 2012. Já ônus excessivo com aluguel passou de 32%, em 

2007, para 46%, em 2012. (Gráfico 2). O componente “habitação precária” 

também apresentou queda no período, de cerca de 21% em 2007, para 13% 
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em 2012, enquanto o adensamento excessivo de “domicílios alugados” 

permaneceu praticamente constante, em torno de 6%. 

Ao abordar a questão da desigualdade urbana, João S. Whitaker 

Ferreira (2004) afirma que a única forma de solucioná-la é adotar uma política 

macroeconômica gerenciada pelo governo federal, baseada em ações de 

redistribuição efetiva de renda e, geração de empregos e salários dignos. Sem 

essas medidas, o Brasil nunca resolverá sua situação social. Porém, até que se 

consiga realizar este projeto, há muito por fazer e o grande desafio, sobretudo 

cultural, é reverter a tendência contínua de crescimento desordenado das 

periferias das metrópoles. 

Whitaker Ferreira explica que quando a cidade já atingiu os limites de 

sua expansão e a periferia invadiu áreas ambientalmente sensíveis, se torna 

demais oneroso urbanizar as favelas, por exigir se levar infraestrutura para 

regiões longínquas. Por isso é importante que o poder público promova uma 

grande oferta de habitações de interesse social, não só nas áreas centrais, 

mas também nos bairros dos anéis intermediários de classe média e alta, uma 

vez que existem glebas vazias geralmente paradas por motivos especulativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24

CAPÍTULO 2º 

A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

O livro do advogado Melhim Namem Chalhub, Da Incorporação 

Imobiliária (2012) revela ser um excelente manual para o entendimento acerca 

do processo de acumulação capitalista, onde o incorporador se situa como 

figura central.2 Para o autor, o incorporador é figura fundamental no processo 

produtivo da habitação, pois atua como catalisador do processo de produção 

deste segmento. Segundo Chalhub, a incorporação imobiliária é tratada no 

artigo 28, da Lei nº 4.591/1964, que afirma: 

 

Mobilizar fatores de produção para construir e vender, durante a construção, 
unidades imobiliárias em edificações coletivas, envolvendo a arregimentação 
de pessoas e a articulação de uma série de medidas no sentido de levar a cabo 
a construção até sua conclusão, com a individualização e discriminação das 
unidades imobiliárias no Registro de Imóveis. (CHALHUB, 2012, p.10). 
 

De acordo com o autor, não se pode dissociar a figura do empresário 

daquela da atividade produtiva imobiliária. É o incorporador a personagem que 

formula a ideia da edificação, que agrupa pessoas e utiliza fatores de 

produção, com o objetivo de produzir um bem, comercializá-lo e obter lucro, 

assumindo os riscos correspondentes. Durante todo este processo cabe ao 

empresário liderar o negócio, do estudo arquitetônico às providências para 

aprovação do projeto de construção, das minutas dos atos necessários à 

organização do empreendimento e à captação dos recursos necessários para a 

execução da obra, bem como a execução da construção exercendo o controle 

da atividade empresarial. (Idem. p.14). Como planejador do negócio, o 

empresário é o responsável pela mobilização dos recursos necessários à 

produção e comercialização de unidades imobiliárias integrantes das 

edificações, bem como pela sua regularização no registro de imóveis, após a 

conclusão das obras, encerrando assim o processo produtivo do qual se 

encarregou. (Idem. p.12). 

                                            
2 Este capítulo (Intermezzo) traz um resumo das principais ideias contidas no livro Da incorporação 
imobiliária, de Melhim N. Chalhub (2012), que permite a compreensão das características e dinâmica da 
incorporação Imobiliária, sua estrutura, os principais instrumentos de financiamento e de captação de 
recursos (SFH e SFI), entre outros.  
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Sobre a dinâmica da incorporação, Chalhub esclarece que o 

incorporador é o agente catalisador que mobiliza os recursos necessários ao 

andamento e conclusão do negócio, até a entrega das unidades aos 

compradores. Faz parte da função do incorporador adquirir o terreno de forma 

legalmente admitida, seja a compra e venda, com pagamento integral do preço, 

compra e venda (ou promessa de cessão) ou permuta. O incorporador deve se 

encarregar da elaboração do projeto definitivo, providenciando e buscando a 

aprovação pelos órgãos competentes (administração municipal, serviços de 

água e esgoto, órgãos de proteção ao ambiente, etc.). (Idem. pp. 20-1). 

Dado o acima exposto, fica evidente a importância do incorporador no 

processo da atividade produtiva imobiliária e nota-se que a incorporação 

imobiliária tem estrutura e dinâmica extremamente complexa. Geralmente um 

processo de incorporação envolve o proprietário do terreno para o qual será 

projetado o edifício, o corretor, os arquitetos, os engenheiros, os operários das 

obras, as autoridades que processam a apreciação e aprovação do projeto, os 

advogados que dão forma aos diversos atos relativos à incorporação, as 

empresas de publicidade e de corretagem que promovem o lançamento e a 

comercialização do empreendimento, os bancos que eventualmente 

financiaram a obra, os compradores das unidades e, ao final, os adquirentes 

das mesmas. (Idem. p. 24). 

 

2.1. A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

 

De acordo com Chalhub, o Patrimônio de Afetação consiste na 

segregação patrimonial de bens do incorporador para uma atividade específica, 

com o intuito de assegurar a continuidade e a entrega das unidades em 

construção aos futuros adquirentes, mesmo em caso de falência ou insolvência 

do incorporador. Sua finalidade é prevenir que riscos patrimoniais provenientes 

dos diversos negócios realizados pela empresa incorporada influenciem na 

estabilidade econômico-financeira da incorporação afetada. (Idem. p. 66). 

Caso hajam recursos afetados, estes não deverão ultrapassar os 

montantes estabelecidos, pois assim será possível continuar com o bom 

andamento e execução da obra/edifício. Contudo, caso esse limite seja 
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ultrapassado caberá ao incorporador apropriar-se sem restrição alguma. (Idem. 

Idem). 

A incorporação afetada funciona de forma independente; também conta 

com contabilidade própria, não estando necessariamente vinculada à 

contabilidade da empresa incorporada. Entretanto, a fim de proteger os 

compradores, bem como, garantir que recebam suas unidades imobiliárias ao 

final da obra, se faz necessário fiscalizar a incorporação, a partir de 

demonstrações periódicas do desenvolvimento da obra e a programação 

financeira. Assim será possível averiguar se tudo aquilo que foi previsto está 

sendo cumprido no prazo preestabelecido. (Idem. p. 67). 

Segundo Chalhub, a atividade da incorporação imobiliária está 

intimamente ligada aos interesses da economia popular que nada mais é do 

que o desejo de adquirir a casa própria. Nesse contexto, do ponto de vista de 

Chalhub, geralmente “os adquirentes se encontram em desvantagem técnica e 

econômica frente à empresa incorporadora, tais como: a falta de conhecimento 

que envolve a incorporação imobiliária e a fragilidade econômica frente às 

grandes incorporadoras e construtoras”. (Idem. p. 69). Assim, a fim de proteger 

os adquirentes, os juristas criaram a Lei nº 4.591/64, que exige: 

 

(a) o arquivamento do memorial da incorporação, como requisito prévio da 

oferta pública do empreendimento;  

(b) sanções civis e penais contra o incorporador que, por ação ou omissão, 

frustrar a segurança jurídica do negócio, poderão ser levadas a cabo; 

(c) a irretratabilidade do contrato de promessa de compra e venda pode se dar 

a fim de assegurar aos adquirentes a obtenção compulsória do contrato 

definitivo;  

(d) é dever do incorporador informar sobre o andamento da obra; 

(e) é direito dos adquirentes substituir o incorporador; 

(f) os créditos dos adquirentes podem ser classificados como créditos 

privilegiados, desde que tenha havido falência do incorporador. (Idem. pp.70-

1). 
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Mediante tais fatos, mesmo contando com uma função social da 

propriedade a fim de proteger os adquirentes das unidades imobiliárias, 

evitando que tenham riscos significativos, Chalhub lembra que a afetação: 

 

... não elimina por completo a possibilidade de prejuízo dos adquirentes, mas 
delimita esse risco, fazendo com que ele fique contido no limite das obrigações 
próprias do empreendimento, tendo como teto o preço contrastado para 
aquisição das unidades. Se o incorporador vier a falir, o empreendimento não 
será arrecadado à massa, mas passará a ser administrado diretamente pelos 
adquirentes, por meio da sua comissão de representantes. Vale dizer: os 
adquirentes das unidades imobiliárias de determinada obra e os credores 
daquela obra devem obter satisfação dos seus direitos com as receitas do 
empreendimento e, por outro lado, não sofrem os efeitos dos desequilíbrios do 
patrimônio geral do incorporador, nem são contaminados por eventual 
insucesso de outros empreendimentos do mesmo incorporador, porque os 
compromissos de cada empreendimento afetado devem ser atendidos pelas 
suas receitas próprias. (Idem. p. 90). 
 

Assim sendo, uma vez compreendida a teoria da afetação e sua 

aplicação nos negócios da incorporação imobiliária, se pode listar os principais 

instrumentos de financiamento e captação de recursos, com ênfase nos 

Sistema Financeiro de Habitação-SFH, Sistema Financeiro Imobiliário-SFI e os 

índices de preços que têm maior peso para o setor. 

 

2.2. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

 

Dentre os mecanismos que foram criados para dar segurança e maiores 

garantias aos financiadores e vendedores nas transações imobiliárias, um dos 

mais significativos para este estudo é a alienação fiduciária, que se apresenta 

como opção à tradicional hipoteca. 

A alienação fiduciária foi instituída através da Lei nº 9.514/1997 e 

regulada pelos artigos 22 a 32, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 

10.931/2004 e 11.076/2004, que rezam que o imóvel a ser vendido através de 

financiamento ficará em nome do financiador até se encerrar a dívida, ou seja, 

até que o imóvel alienado seja quitado. 

Nesse sentido, apesar de a habitação adquirida através de 

financiamento ser liberada para o comprador, este ainda não terá o domínio 

definitivo desta. Isso só ocorrerá após o pagamento do seu preço total. 
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No caso da hipoteca, esta entra no contrato de financiamento 

habitacional como garantia e será requisitada no caso de não pagamento do 

valor do financiamento. É comum no financiamento habitacional que a garantia 

seja a hipoteca do próprio bem a ser financiado. Para o financiador, a 

fragilidade desta modalidade em comparação à alienação fiduciária, 

modalidade que ganhou grande espaço no mercado, é que na hipoteca o 

comprador adquire o domínio do imóvel e só o perderá para o seu financiador 

se não honrar os compromissos assumidos. Na alienação o comprador nem 

chega a ter a posse. Ele só a terá após a quitação da dívida. 

Esta evolução no âmbito jurídico da legislação confere maior segurança 

aos vendedores e financiadores e, por conseguinte, alimenta a disposição em 

investir no mercado imobiliário. (Idem. Idem. pp. 194-ss). 

 

2.3. ÍNDICES DE PREÇOS DA CONSTRUÇÃO 

 

A Fundação Getúlio Vargas-FGV, através do seu Instituto Brasileiro de 

Economia-IBRE, divulga periodicamente índices diversos, sendo que alguns 

medem a inflação segundo segmentos distintos e faixas específicas da 

população. Para o presente trabalho, entre os diversos índices divulgados pela 

FGV, os de maior relevância são: o Índice de Preços ao Consumidor-IPC e o 

Índice Nacional da Construção Civil-INCC. 

 

2.3.1. Índice de Preços ao Consumidor (IPC e IPC-C1 ) 

 

Segundo definição da própria Fundação Getúlio Vargas, o Índice de 

Preços ao Consumidor-IPC, mede a variação de preços de um conjunto fixo de 

bens e serviços componentes de despesas habituais de famílias com nível de 

renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais. Esta pesquisa de preços 

cobre sete das principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. 

A composição final das versões do Índice de Preços ao Consumidor com 

base na Pesquisa de Orçamentos Familiares-POF foi realizada no biênio 

(2008/2009) pelo IBGE. Os bens e serviços que integram a amostra foram 

classificados em oito grupos ou classes de despesa. 
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As oito classes de despesa são: Alimentação, Habitação, Vestuário, 

Saúde e Cuidados Pessoais, Educação, Leitura e Recreação, Transportes, 

Despesas Diversas e Comunicação. 

No sistema de apuração do IPC há também um conjunto de índices 

especiais, sendo o Índice de Preços ao Consumidor Classe 1-IPC-C1, aquele 

que mais nos interessa. 

O IPC-C1 é um indicador mensal que mede a variação de preços de 

uma cesta de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2,5 

salários mínimos mensais, faixa em que se concentra o maior déficit 

habitacional e a faixa que recebe os maiores incentivos do PMCMV (faixa 1). 

 

2.3.2. Índice Nacional de Custo da Construção (INCC ) 

 

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (2014) o INCC foi concebido com a 

finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais. O 

INCC configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil 

no país. A FGV destaca que este índice foi divulgado pela primeira vez em 

1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. 

O INCC é formado a partir de preços levantados em 7 capitais: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. 

É importante o acompanhamento deste índice (INCC), já que os 

aumentos de matéria prima e mão de obra, para o segmento da construção 

civil, podem acarretar em aumento do custo para a construção de moradias 

residenciais e, consequentemente, dos aluguéis. 

 

2.4. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO E CAP TAÇÃO DE 

RECURSOS: SFH E SFI. 

 

O Sistema Financeiro da Habitação–SFH, concebido através da Lei nº 

4.380/1964, teve por objetivo implantar uma política habitacional com 

prioridade para a habitação de interesse social. Para este fim, surgiu o 

orientador, o disciplinador e o controlador do SFH. 

Na sua formação original, o SFH era integrado pelo BNH, tendo como 

agentes financeiros, órgãos federais e estaduais, sociedades de crédito 
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imobiliário, associações de poupança e empréstimos, fundações, cooperativas 

e outras associações organizadas com a finalidade de construção ou aquisição 

de casa própria para seus associados. (Idem. p. 265). 

Cabia ao BNH o estabelecimento da política habitacional, fixando as 

diretrizes gerais das operações dos órgãos e agentes do SFH, inclusive limites 

operacionais, taxas, juros, normas gerais de captação e de aplicação de 

recursos. Além disso, era de sua competência prestar assistência financeira 

aos agentes financeiros e, como banco de segunda linha, refinanciar 

determinadas operações de financiamento habitacional. 

Além do SFH, o BNH tinha ainda competência para orientar e controlar o 

Sistema Financeiro do Saneamento–SFS e o Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo–SBPE, este último destinado a operar segundo condições do livre 

mercado, sendo integrado por sociedades de crédito imobiliário e associações 

de poupança e empréstimo, operando na captação e na aplicação de recursos, 

especialmente mediante colocação de letras imobiliárias e captação de 

depósitos de poupança. (Idem. pp. 265-7). 

As operações de crédito típicas do SFH são o empréstimo ou o 

financiamento com garantia real, com reajuste monetário do saldo devedor e 

das parcelas de amortização e juros, seguro compreensivo (morte e invalidez 

permanente, danos físicos no imóvel, etc.). 

O Decreto-Lei no 2.291, de 21/11/1986, extinguiu o BNH e transferiu 

suas funções para a Caixa Econômica Federal. Em razão de problemas 

verificados desde a extinção do BNH, entre outros fatores, as sucessivas 

alterações de comando da questão habitacional e a ausência de uma política 

habitacional mais sólida, as operações do setor reduziram-se 

significativamente.  

Esses problemas suscitaram a realização de estudos e debates por 

parte de lideranças de movimentos sociais e setores interessados, além de 

deputados, membros do Congresso Nacional. A partir desses estudos, foram 

traçadas as linhas gerais a que deveria se ajustar a nova política habitacional, 

entre elas a rigorosa separação entre operações de mercado e os programas 

habitacionais de interesse social, definindo-se para estes últimos uma política 

de subsídios explícitos. (Idem. p. 266). 
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Em consequência, o Congresso aprovou o Projeto de Lei nº 3242/97, do 

poder Executivo, convertido na Lei nº 9514/97, que criou o Sistema de 

Financiamento Imobiliário–SFI, introduzindo importantes alterações nas 

condições dos negócios imobiliários ligados à produção e à comercialização de 

imóveis, visando criar condições para o desenvolvimento do livre mercado de 

financiamento imobiliário geral. (Idem. p. 266-7). 

De acordo com Chalhub, um dos pressupostos para a formulação da Lei 

do SFI foi a exaustão dos instrumentos de captação de recursos utilizados no 

passado no âmbito do SFH. O único instrumento de captação que restara do 

antigo SFH fora o contrato de depósito de poupança. No entanto, sob a 

pressão das políticas de juros do Banco Central, o prazo dos depósitos da 

poupança passou a ser mensal. Este instrumento de captação não conseguiu 

se ajustar às necessidades de concessão de empréstimos de longo prazo, 

característica principal dos empréstimos imobiliários, que se prolongam por 180 

meses ou mais. Para suprir esta lacuna, a Lei nº 9.514/1997 surgiu para criar 

novas fontes de recursos para o financiamento imobiliário, sendo que, para tal 

fim, o legislador estabeleceu condições para desenvolvimento de um mercado 

secundário de créditos imobiliários. Nesse mercado seriam colocados títulos 

lastreados em créditos constituídos originalmente pelos construtores e 

incorporadores. Por esse meio, o mercado secundário poderia vir a se 

constituir em uma fonte de recursos compatíveis com as características e as 

necessidades do setor imobiliário. (Idem. p. 267). 

Conforme indica Chalhub, é característica dessa legislação a redução da 

interferência do estado nas atividades econômicas e nas relações contratuais, 

abrindo caminho para que o setor se desenvolva de acordo com a dinâmica 

natural do mercado, em sintonia com o princípio da livre concorrência. Para 

facilitar a captação de recursos no mercado secundário, a Lei criou um novo 

título de crédito denominado Certificado de Recebíveis Imobiliários-CRI e a 

companhia securitizadora, cujas funções específicas são adquirir créditos 

imobiliários, emitir títulos lastreados nesses créditos e colocar os títulos nos 

mercados financeiros e de capitais. 

Os CRIs são destinados a exprimir créditos constituídos no mercado 

imobiliário, considerado no seu mais amplo sentido. A este sentido, a lei cuidou 

de estabelecer as características de que esses créditos possam circular sem 
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obstáculos e com celeridade, movimentando o mercado secundário. As 

companhias securitizadoras, por sua vez, funcionam como elemento 

catalisador, abrindo canais de negociação de créditos entre o mercado produtor 

e o mercado investidor. Com efeito, indica Chalhub, na dinâmica natural da 

comercialização, no mercado imobiliário, o construtor ou incorporador firma 

com o adquirente um contrato de venda de imóvel (ou qualquer outra 

modalidade de contrato de venda de imóvel ou contrato de comercialização), 

convencionando o parcelamento do pagamento e garantindo-se o crédito ao 

construtor ou ao incorporador com o próprio imóvel, objeto da operação. 

Ao adquirir o crédito pela companhia securitizadora, esta emite títulos 

(CRIs, debêntures ou outra modalidade de título) vinculados aos créditos 

adquiridos e promove a colocação desses títulos no mercado financeiro ou no 

mercado de capitais.  

Sendo titular deste crédito, com garantia imobiliária, e necessitando de 

recursos para prosseguir girando seu negócio, o construtor ou incorporador 

pode negociá-lo com uma companhia securitizadora ou com uma entidade 

financeira, mediante cessão de crédito. Desta maneira, a lei assegura os 

recursos financeiros de que necessita o setor imobiliário, que deverão provir da 

negociação de créditos oriundos da comercialização de imóveis. Por sua vez, 

os títulos lastreados nesses créditos, poderão ser colocados no mercado 

secundário. 

 

2.5. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE REC URSOS 

 

De acordo com Chalhub, os principais mecanismos e instrumentos 

disponíveis para o incorporador imobiliário para a captação de recursos, são: 

 

2.5.1. Cédula Hipotecária-CH 

 

A Cédula Hipotecária-CH é um instrumento de representação e de 

cessão de créditos hipotecários. Foi instituída pelo Decreto-Lei nº 70/1996. É 

de emissão do credor hipotecário, sendo admitida nos seguintes casos: 

 

(a) Operações compreendidas no SFH. 
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(b) Hipotecas de que sejam credores de instituições financeiras em geral e 

companhias de seguro. 

(c) Hipotecas entre outras partes, desde que a cédula seja originariamente 

emitida em favor de instituições financeiras em geral ou companhia de seguro. 

(Idem. p. 271). 

 

2.5.2. Cédula de Crédito Imobiliário-CCI 

 

A Cédula de Crédito Imobiliário-CCI é instrumento que exerce função 

semelhante à Cédula Hipotecária, só que abrangendo campo mais vasto. 

Instituída pela Lei nº 10.931/2004 (artigos 18 a 25), a CCI é um instrumento de 

representação e de cessão de créditos vinculados a negócios imobiliários, 

notadamente os créditos decorrentes de comercialização de unidades 

imobiliárias de incorporações imobiliárias realizadas nos termos da Lei nº 

4.591/1964. 

Neste sentido, a exemplo da CH, a CCI reproduz condensadamente as 

características do contrato imobiliário que representa – identificação das partes, 

objeto do contrato, valores, condições de pagamento, etc. É o papel que fixa 

com nitidez o perfil do crédito, sintetizando o teor do contrato de financiamento 

imobiliário que representa. A CCI visa dar celeridade à circulação do crédito, 

simplificando e reduzindo os custos das operações de captação de recursos 

para o mercado imobiliário, notadamente para as operações de securitização 

de créditos, que, como se sabe, realiza-se mediante cessão do crédito a uma 

companhia securitizadora e subsequente emissão de títulos lastreados em 

créditos imobiliários. (Idem. p. 275). 

 

2.5.3. Letras Hipotecárias-LH e Letras de Crédito I mobiliário-LCI 

 

As Letras Hipotecárias-LH são títulos de crédito instituídos pela Lei nº 

7.684/1988. Trata-se de títulos de emissão privativa das entidades que operam 

na concessão de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da 

Habitação-SFH. 

As Letras de Crédito Imobiliário-LCI são títulos de crédito instituídos pela 

Lei nº 10.931/2004 (artigos 12 a 17). Dizem respeito a títulos de emissão dos 
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bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa 

Econômica Federal, sociedades de crédito imobiliário, associações de 

poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e demais entidades que 

venham a ser expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. (Idem. 

p. 276). 

 

2.5.4. Securitização de Créditos Imobiliários 

 

A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual uma 

companhia securitizadora emite títulos lastreados em créditos imobiliários de 

que seja titular e os coloca no mercado. A operação foi disciplinada pela Lei nº 

9.514/1997 visando carrear recursos para o mercado imobiliário. 

Neste sentido, a securitização atende tanto os interesses da empresa 

incorporadora como os do mercado investidor. No primeiro caso, ao ceder seu 

crédito, a incorporadora obtém a antecipação de sua receita, recebendo de 

uma só vez, embora com deságio, o valor total do crédito que tem contra os 

adquirentes, cuja amortização, em regra, se processa em longo prazo, 

mediante pagamento de parcelas mensais. No segundo caso, atende o 

interesse do investidor porque este estará aplicando seus recursos em títulos 

de crédito vinculados a imóveis, beneficiando-se, assim, da segurança dos 

negócios imobiliários. (Idem. p. 277). 

 

2.5.5. Fundos de Investimento Imobiliário 

 

Do mesmo modo que a securitização, o Fundo de Investimento 

Imobiliário é mecanismo suscetível de ser utilizado como fonte de recurso pelas 

incorporações imobiliárias. A disciplina de constituição e funcionamento dos 

fundos foi estabelecida pela Lei nº 8.668/1993. 

Estes fundos destinam-se a investimentos em qualquer área da 

atividade imobiliária, seja a produção e venda de empreendimentos, exploração 

de centros comerciais, aquisição de imóveis para locação, entre outros. 

Os fundos possibilitam ampla disseminação dos investimentos 

imobiliários, pois, nestas operações, o investimento pode ser dividido em 

quotas de participação. Dai porque esta modalidade de negócio imobiliário 
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pode tornar-se acessível a um grande número de pessoas, inclusive pequenos 

investidores. Ademais, as quotas de participação são negociáveis e podem 

circular com grande agilidade, nas bolsas de valores ou em balcão. (Idem. p. 

282). 

Portanto, uma vez conhecidas as características e a dinâmica da 

incorporação Imobiliária, sua estrutura; os instrumentos e artifícios legais 

criados para dar maior segurança e conforto aos investidores do setor, visando 

o retorno dos capitais investidos acrescidos de lucro; os principais instrumentos 

de financiamento e de captação de recursos (SFH e SFI); entre outros, o 

capítulo 3º aborda a política habitacional no Brasil e o Crédito Imobiliário para, 

a partir daí, tratar do Programa Minha Casa, Minha Vida (Capítulo 4º), foco 

principal deste trabalho. 
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CAPÍTULO 3º 

POLÍTICAS DE HABITAÇÃO NO BRASIL 

 

Quando o tema é política de habitação, Melhim N. Chalhub esclarece 

que no Brasil a demanda por imóveis nos grandes centros urbanos intensificou-

se a partir da década de 1930, época em que as normas estabelecidas se 

limitavam a disciplinar a alienação e a utilização dos edifícios já construídos. 

Esta política também não tratava da atividade produtiva, tampouco sobre a 

venda de edificações coletivas em construção, o que gerava insegurança e 

dificultava o desenvolvimento do segmento. (Idem. Idem. CHALHUB. pp. 2-3). 

Tendo em vista a inexistência de disciplina legal no período 

imediatamente anterior à promulgação da Lei nº 4.591/1964, os agentes que se 

dedicavam à atividade da construção e venda dessas edificações atuavam 

livres de quaisquer limitações legais e realizavam seus negócios sem riscos, 

atuando livremente e sem controle algum. 

 

Era comum um “incorporador” lançar unidades à venda, fazer a intermediação 
entre uma construtora e os candidatos à aquisição, para que esses assinassem 
um contrato de construção; depois disso, esse incorporador abandonava a 
construtora e os adquirentes, deixando-os à deriva, num mar de inflação que 
poderia provocar a paralisação indefinida das obras. (Idem. Idem). 
 

Chalhub expõe o processo: nessa formatação de negócio, o 

“incorporador” nem sempre se apresentava como parte integrante dos 

contratos ou de outros atos negociais, ficando livre de boa parte da 

responsabilidade que lhe deveria ser atribuída dado que figurava como agente 

catalisador e organizador do processo. Somente se limitava a localizar um 

terreno adequado para a construção, contatar seu proprietário, reunir pessoas 

interessadas, promover a contratação da aquisição de frações ideais do 

terreno, vinculando essas pessoas e o proprietário do terreno e promovendo a 

contratação da construção com uma empresa construtora. 

Dado o exposto, o “incorporador”, apesar de ter articulado todo o 

processo, não constava como parte em nenhum contrato, não sendo 

identificado na maioria das vezes, dada a não obrigatoriedade, dessa forma; 

dificilmente poderia ser responsabilizado pela incorporação por ele articulada. 
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Nesse contexto, a Lei no 4.591/1964 (Anexo 1) surgiu justamente para 

organizar esse segmento, ao contemplar amplamente a disciplina da atividade 

de incorporação e fixar com clareza as responsabilidades do incorporador. 

Ainda, em relação à questão da política habitacional brasileira, é 

importante deixar claro que a habitação de interesse social para a população 

de baixa renda foi no mínimo negligenciada, uma vez que em políticas como a 

do Banco Nacional da Habitação-BNH, há um quadro social onde se verifica ter 

sido o salário mínimo mantido abaixo daquele que permitiria a compra desses 

bens. Esta política impossibilitou o acesso à habitação pelas classes menos 

favorecidas, privilegiando a classe média e excluindo boa parte da população 

de baixa renda, expulsando-a para lugares cada vez mais carentes de 

infraestrutura. Como já assinalara Ermínia Maricato, 

 

Um dos resultados dessa política de investimentos urbanos, diante do alto 
índice de crescimento de nossas cidades é o aparecimento em cena da 
chamada periferia urbana, entidade que tem lugar assegurado nos discursos 
que cortam por diversos grupos sociais: dos intelectuais acadêmicos aos 
tecnocratas do Estado, do político demagogo ao trabalhador que propicia o 
distanciamento crítico, isto é, permite a consciência acerca do descaso da 
administração pública em relação às áreas de residência da classe 
trabalhadora. (MARICATO, 1982. p. 82). 
 

Para Flávio Villaça, a origem do problema habitacional remonta aos 

primórdios do surgimento das cidades capitalistas, que teve início no século 

XVIII, e marcam o início progressivo do domínio do capitalismo sobre os 

espaços urbanos. Este período foi marcado pela exaltação das conquistas e 

valores do capitalismo, o Estado burguês, onde o poder religioso foi deixado 

em segundo plano com a separação clara entre Estado e Igreja, gerando uma 

nova mentalidade, qual seja o uso ideológico e simbólico (monumentalidade) 

dos centros urbanos que exaltam basicamente o poder público. (VILLAÇA, 

Idem). Ainda, segundo Villaça, este “novo e revolucionário Estado burguês” foi 

constantemente exaltado pela arquitetura através dos fortes traços 

neoclássicos, caracterizados por grandes espaços urbanos. Desta forma, o 

capitalismo fez uso da perspectiva para exaltar amplamente as instituições da 

democracia burguesa, especialmente os seus três poderes. Exemplo desta 

arquitetura, Washington, capital dos Estados Unidos, é a cidade mais 

representativa deste período e a primeira nação do mundo a nascer capitalista 
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e a se orgulhar disso, fazendo questão de exibir ao mundo o novo e 

revolucionário modo de produção. Villaça assinala ainda que, no Brasil, a única 

manifestação desta forma urbana, ainda que não exalte nenhum poder, é o 

Museu do Ipiranga, em São Paulo, pelo parque à sua frente, o Monumento à 

Independência e a Avenida Dom Pedro I que, antes de ser ocupada por 

edifícios, dava a perspectiva necessária ao conjunto. Do ponto de vista da 

forma do espaço urbano, completa, o centro de Brasília é o exemplo da cidade 

capitalista. (Idem.). 

Sobre o tema, Suzana P. Taschner (2001) explica que a reconstituição 

histórica dos vários modos de habitar tem sido estudada por diversos 

pesquisadores e, no caso específico de São Paulo, há uma lacuna que diz 

respeito ao aparecimento e à difusão de uma forma de morar: a favela. 

A referida autora afirma que em São Paulo as primeiras favelas 

apareceram no final da década de 1940. Trata-se da Favela do Oratório, na 

Mooca, conforme relatos encontrados no jornal O Diário de São Paulo 

(1/10/1950), em que moravam 245 pessoas em moradias de tábuas, com 

apenas 6 vasos sanitários para uso coletivo. (Ibidem. p. 9). No mesmo ano, 

afirma, encontra-se referência à favela da Rua Guaicurus, na Lapa, com 230 

barracos aonde viviam 926 pessoas. O jornal ainda apresenta, no mesmo ano, 

um artigo sobre a favela do Ibirapuera, com 27 domicílios onde moravam 144 

pessoas. Estes relatos dão conta de que os moradores destes assentamentos 

eram pessoas pobres e não vadios ou bandidos. Data também da década de 

1940 a favela Ordem e Progresso, na Barra Funda, a favela do Vergueiro, na 

zona sul e a de Vila Prudente, na zona leste, que hoje ainda existem. (Ibidem. 

Ibidem). 

De acordo com pesquisa da FINEP/GAP (1985), citada por Suzana 

Taschner, em 1957 havia na cidade de São Paulo um total de 141 núcleos com 

8.488 barracos e cerca de 50.000 favelados. Embora presente desde a década 

de 1940, em São Paulo a favela só se desenvolveu em larga escala nos anos 

1970. (Ibidem. pp.9-10). Para ter uma mensuração exata do número de favelas 

e domicílios, indica ainda Taschner, a Secretária do Bem-Estar Social montou 

em 1973 o Cadastro de Favelas, aplicando um formulário abrangente sobre 

caracterização domiciliar e populacional. Através do dado “pessoas por 

unidade domiciliar” foi estimado o número da população favelada total. Em 
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1973/1974 a população favelada paulistana não alcançava 72 mil pessoas 

(71.840), ou seja, apenas 1,1% da população municipal. Em 1975 foi atualizado 

o cadastro de 1973/1974, com nova contagem de favelas e domicílios 

favelados, utilizando vôo de helicóptero. Considerou-se que o número de 

pessoas por unidade domiciliar se mantinha e não foi feita nova pesquisa de 

campo amostral. A população favelada havia se elevado para 117.237 

pessoas, o que representava 1,6% da população do município. (Ibidem. p. 10). 

Contrapondo estes dados, o Censo Demográfico do IBGE, de 1980, 

indica que a Região Metropolitana de São Paulo possuía 5% de sua população 

morando em condições de favela, alcançando a marca expressiva de 476.221 

favelados, dos quais 335.344 no município de São Paulo.  

Suzana P. Taschner, em seu artigo de 2001, indica que em 1987 um 

novo Censo de Favelas, realizado pela Prefeitura Municipal, usando 

metodologia semelhante à do Cadastro de 1973/1974, encontrou um total de 

812.764 moradores de favela no município (8,9% da população municipal), em 

mais de 150 mil domicílios. De acordo com a autora, sob encomenda da 

Prefeitura de São Paulo, em 1993 a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas-FIPE fez nova pesquisa abrangente sobre as favelas do 

município, utilizando o cadastro de pesquisa de 1987, utilizando em sua 

metodologia o conceito de favela de 1973. Como resultado, foram computados 

1,9 milhão de favelados (19,8% da população do município). (Ibidem. pp. 10-1). 

Referindo-se ao mesmo tema, Mike Davis (2006) em Planeta Favela 

relata que há em curso, em todo o mundo, uma gigantesca escalada de 

favelização e empobrecimento, sobretudo das cidades do Terceiro Mundo. 

Considera que a população das favelas cresce na base de 25 milhões de 

pessoas por ano. (Idem. Idem. p. 199). Em Posfácio ao livro de Mike Davis, 

Ermínia Maricato considera: 

 

O desastre promovido pela globalização neoliberal, com o aprofundamento da 
desigualdade, a partir do início dos anos 1980, já foi bastante diagnosticado 
também no Brasil. Mas seu reconhecimento pelas instituições internacionais e 
pelas sociedades locais (e isso se dá em todos os países, desenvolvidos ou 
não) esbarra na cortina intransponível de uma hegemonia criada pelo mercado 
financeiro que subordina mentes e bolsos nas universidades, na mídia, entre as 
lideranças profissionais e empresariais, mas vale citar, com especial ênfase, 
pelos ativistas neoliberais que trabalham em órgãos do governo (cujos 
exemplos mais radicais estão nos Bancos Centrais e nos Ministérios e 
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Secretarias de Fazenda) e que seguem, às cegas, a cartilha do Consenso de 
Washington. (MARICATO, 2006, pp. 209-10). 
 

Por sua vez, Mike Davis revela que, ao contrário de aliviar o problema, 

entidades representantes do grande capital, como o Fundo Monetário 

Internacional-FMI e o Banco Mundial, que impuseram o Plano de Ajuste 

Estrutural-PAE aos países do Terceiro Mundo, foram peças importantes na 

explosão da pobreza responsável pelo desemprego de 1 bilhão de pessoas, 

isto é, um terço da mão de obra de países do sul, no final dos anos 1990. 

(Idem. p. 209). 

Tais fatos se apresentam como pano de fundo para se analisar melhor a 

política habitacional brasileira nos anos 1990. 

 

3.1. CONQUISTAS SOCIAIS E POLÍTICAS DA HABITAÇÃO NO  BRASIL 

 

A partir dos anos 1990, as políticas habitacionais do Brasil seguiram 

sempre a cartilha neoliberal que não contemplava as reais necessidades da 

população empobrecida, mas de forma direta ou enviesada visavam o lucro de 

empreiteiras e agentes imobiliários, com o agravante de que haviam programas 

habitacionais gestados e geridos pelos poderes públicos alheios aos 

verdadeiros interesses da população. 

A crise que perpassou toda a década de 1980 inevitavelmente respingou 

nas políticas de ação social, uma vez que o capitalismo traz em si este 

comportamento predatório e faz vista grossa aos problemas sociais das 

classes desfavorecidas e marginalizadas.  

Não poderia, dentro desse panorama, sair ileso o programa habitacional 

brasileiro, criado durante a ditadura militar com o propósito de repartir as 

benesses do poder aos aliados dos militares, detentores do capital: os 

megaempresários da construção civil. 

Desde meados dos anos oitenta, o Sistema Brasileiro de Habitação-SBH 

se viu engolido pela crise brasileira, bem como pelas políticas de sucessivos 

governos de inspiração neoliberal, subservientes às orientações do Consenso 

de Washington.3 

                                            
3 O Banco Nacional de Habitação-BNH foi extinto em 1986. 
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Os diversos planos de estabilização econômica dos anos 1980 – Planos 

Cruzado I e II, Plano Bresser e Plano Verão - também afetaram fortemente o 

equilíbrio atuarial do SFH. Durante o governo Collor de Melo, no início dos 

anos 1990, foram suprimidas as vantagens concedidas aos mutuários do BNH, 

política que resultou em impacto negativo no equilíbrio do Sistema Financeiro 

de Habitação-SFH. 

Desde o final da década de 1980, porém, o governo brasileiro 

reconhecia a situação insustentável do SFH, em razão dos elevados custos do 

sistema, quando a situação do sistema como um todo já estava comprometida 

pela má gestão das políticas públicas e era tarde demais para reverter as 

condições críticas dos financiamentos no âmbito do SFH. 

Esta crise habitacional foi ainda mais dramática porque, como se viu 

através dos números de censos e levantamentos comentados no capítulo 1º, a 

população mais pobre fora empurrada para as periferias das grandes cidades e 

para favelas sem infraestrutura e condições dignas de moradia. E isto equivale 

a um abandono dos desfavorecidos à própria sorte. 

Apesar da afirmativa de Márcio Pochmann (2003) de que a formulação 

de políticas públicas é um campo de incertezas, na medida em que a interação 

institucional com agentes públicos intra e extragovernamentais, as limitações 

orçamentárias e transformações autônomas da realidade social muitas vezes 

exigem uma constante adequação entre metas e resultados. No entanto, 

mesmo com as dificuldades de toda ordem, é preciso abraçar a causa porque 

se está lidando com vidas humanas e a habitação é, por assim dizer, o 

depositário das esperanças da classe empobrecida. 

De acordo com Regina F. C. Ferreira (2012), a partir da demanda por 

habitação na década de 1980 foram criados os dois principais movimentos de 

moradia organizados nacionalmente no Brasil: a União Nacional por Moradia 

Popular-UNMP e o Movimento Nacional de Luta por Moradia-MNLM. 

No artigo “Movimentos de moradia, autogestão e política habitacional no 

Brasil: do acesso à moradia ao direito à cidade”, a autora resgata o histórico 

das conquistas dos movimentos populares no Brasil, provocando avanços 

substantivos na política habitacional e urbana do país. O primeiro destes 

movimentos criados, a União Nacional por Moradia Popular-UNMP, teve início 

em 1989 e consolidou-se a partir do processo de coletas de assinaturas para a 
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Lei 11.124/2005, projeto de lei de iniciativa popular aprovado, que criou o novo 

Sistema Nacional de Habitação-SNHIS, o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social-FNHIS, instituindo igualmente o Conselho Gestor do FNHIS, 

no governo Lula da Silva. Atualmente a UNMP atua em 19 Estados da 

Federação e está concentrada na luta pelo direito à moradia, a reforma urbana 

e autogestão, desenvolvendo processos de construção por mutirão como 

estratégia para o fortalecimento do coletivo. (Ibidem. p. 4). 

Por sua vez, o Movimento Nacional de Luta por Moradia-MNLM foi 

criado em 1990, a partir do I Encontro Nacional dos Movimentos de Moradia, e 

ganhou materialidade depois das grandes ocupações de áreas e conjuntos 

habitacionais nos centros urbanos, deflagradas na década de 1980. Atualmente 

o MNLM atua em 18 Estados brasileiros, com uma proposta de envolvimento, 

organização e articulação nacional dos movimentos de luta pela moradia, 

desenvolvidos por “sem-tetos”, inquilinos, mutuários e ocupantes. As lutas 

estão unificadas pela conquista da moradia e do direito fundamental à 

cidadania. (Ibidem. Ibidem). 

Além dos movimentos de moradia citados acima, mais dois movimentos 

sociais urbanos, de base comunitária e popular, compõem a rede de 

movimentos nacionais que vêm incidindo tanto nos programas 

autogestionários, como nas esferas institucionalizadas de participação, a 

exemplo do Conselho das Cidades. São eles, a Confederação Nacional das 

Associações de Moradores-CONAM e a Central dos Movimentos Populares-

CMP.  

A CONAM surgiu em 1982, a partir do 1º Congresso das Associações de 

Moradores, tendo como objetivo a criação de uma entidade que agregasse 

todas as associações comunitárias do Brasil. Já a CMP foi fundada em 1993, 

com a proposta de unificar os diversos movimentos populares: movimentos de 

negros, mulheres, moradia, cultura, rádios comunitárias, indígenas. (Ibidem. p. 

5). 

Ainda, segundo Ferreira, na década de 1990 as pressões dos 

movimentos sociais provocaram a articulação de entidades e organizações 

para discutirem proposta de Emenda Popular de Reforma Urbana. O resultado 

foi a organização do Movimento Nacional de Reforma Urbana-MNRU, depois 
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chamado Fórum Nacional de Reforma Urbana-FNRU.4 O FNRU se reúne 

regularmente e pauta os governos com uma plataforma que tem como princípio 

a função social da propriedade e da cidade, dentro de uma abrangente política 

urbana redistributiva e a gestão democrática e participativa das cidades. “A 

busca dos movimentos de moradia popular é quebrar a lógica da cidade como 

um valor, resgatando seu valor de uso, dando oportunidade para todos.” 

(Ibidem. p. 5). 

Segundo Regina Ferreira, apesar da Constituição de 1988 não ter 

incorporado muitas propostas da Emenda Popular de Reforma Urbana, elas 

acabaram por se tornar referência para que o movimento incidisse sobre as 

constituições estaduais e municipais elaboradas em seguida, e tiveram o poder 

de influenciar de maneira determinante as políticas urbanas que foram 

implementadas por governos estaduais e prefeituras na década de 1990. 

 

É desta forma que veremos, ao final dos anos 80 e ao longo dos 90, diversas 
experiências democráticas emblemáticas ter lugar: a instituição de conselhos 
de políticas públicas, a discussão do orçamento municipal com a sociedade (o 
chamado “Orçamento Participativo”), a elaboração de forma participativa dos 
planos diretores, bem como os primeiros programas voltados para a 
autogestão na produção social da moradia. No âmbito nacional, os movimentos 
de moradia e reforma urbana centraram suas lutas em torno da 
regulamentação do capítulo da política urbana da Constituição Federal através 
de lei federal (o Estatuto da Cidade, que só viria a ser aprovado em 2001) e da 
proposta de uma lei (de iniciativa popular) para um Fundo Nacional de Moradia 
Popular (FNMP) que garantisse investimentos para a moradia popular e 
viabilizasse, no plano nacional, recursos permanentes para a autogestão na 
habitação social. (Ibidem. p. 6). 
 

Ferreira ainda ressalta que apesar do processo para a aprovação do 

SNHIS e do FNHIS ter sido longo - de 1991 a 2005 - verifica-se que ele 

manteve unificados os movimentos de moradia, articulados ao movimento de 

reforma urbana, tornando possíveis grandes avanços na definição das políticas 

de habitação e de desenvolvimento urbano. 

                                            
4 A Constituição Democrática de 1988 garante a apresentação de emendas populares por parte de 
entidades civis. Entidades como UNMP, MNLM, CONAM e CMP são movimentos nacionalmente 
organizados e articulados em redes e fóruns nacionais e internacionais que compartilham estratégias de 
incidência política e para tanto utilizam de um repertório de ações diversificadas, que vão desde a atuação 
institucionalizada, participação em conselhos de gestão pública, ações societárias, a exemplo das 
mobilizações e de processos de formação de base. (Ibidem. p. 5). 
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3.2. A “NOVA” POLÍTICA DE HABITAÇÃO DOS ANOS NOVENT A 

 

Nos anos 1990, o confisco das cadernetas de poupança pelo governo 

Collor (1990-1992) provocou a estagnação na poupança e no FGTS, e isto 

comprometeu definitivamente a política habitacional brasileira. Com a redução 

da participação estatal no mercado de terras, as classes trabalhadoras tiveram 

mais dificuldade de acesso à habitação, pois passou a valer apenas as leis de 

mercado.  

Segundo pesquisa de Edaléa Maria Ribeiro, durante o governo Collor 

houve mudanças pouco expressivas no Sistema Financeiro de Habitação, 

como a facilitação da quitação dos imóveis e a mudança no mecanismo de 

correção das prestações. Utilizando recursos do FGTS, o principal programa – 

o Plano de Ação Imediata para a Habitação-PAIH – foi lançado em 1990, para 

a construção, em caráter de emergência, de aproximadamente 245 mil 

unidades habitacionais em 6 meses, através da contratação de empreiteiras. 

Porém este objetivo não foi atingido. (RIBEIRO, E. M. 2007. p. 3). Não nos 

esqueçamos, porém, que ao bloquear os recursos das cadernetas de 

poupança, o governo reduzia igualmente os rendimentos do FGTS, principal 

recurso do SNH do país. No entanto o PAIH, ao se transformar em política de 

governo, abrirá as portas ao clientelismo, marca futura das políticas sociais 

neoliberais de governo desenvolvidas no país.  

Durante a gestão do governo Collor os programas habitacionais 

passaram a ser controlados pela Secretaria Nacional de Habitação, com 4 

programas operados pela CEF com o FGTS como fonte de recurso. Estes 

programas eram o Programa de Ação Imediata para a Habitação-PAIH; 

Programas Cooperativos; Programa Empresário Popular-PEP e o Programa de 

Habitação Popular, em parceria público privada para 3 faixas: PROHAP 

Público; PRODURB e PROAREAS. De acordo com pesquisa do projeto 

“Assessoria a Trabalhadores da Política de Habitação Popular”, desenvolvida 

pelo Departamento de Serviço Social da UFPB, “As parcerias das empresas 

privadas fizeram com que as unidades habitacionais ficassem custosas e as 

camadas mais baixas, que eram vistas como público-alvo, passam a ser 

excluídas pela incapacidade de pagamento”. (SILVA, Ana D. C. da. et al. 2014, 

p. 5). 
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Com a queda de Collor, seu sucessor, Itamar Franco (1992-1994), 

mudou a gestão da política pública na área habitacional. Os programas foram 

redesenhados com modificações no SHF e na CEF, e passaram para o 

controle do Ministério do Bem-Estar Social. Ampliou-se igualmente a 

participação popular através de Conselhos gestores estaduais da política 

pública de habitação. Assim foram incorporadas as participações comunitárias 

dos governos locais com uma contrapartida financeira destes últimos nos 

investimentos da União. (Ibidem. p. 5). 

A implementação dessas mudanças parece haver trazido maior controle 

social e a transparência da gestão dos programas habitacionais, constituindo-

se em ponto de inflexão importante na condução das políticas públicas na área 

de habitação popular. Neste sentido, durante o governo Itamar Franco foram 

desenvolvidos dois programas voltados para as classes mais populares, com 

recursos do Orçamento Geral da União.  

O Programa Habitar Brasil, voltado para municípios com mais de 50 mil 

habitantes, envolvia ações de mobilização e organização comunitária, 

educação sanitária e ambiental, geração de emprego e renda, regularização 

fundiária, melhorias habitacionais, obras de infraestrutura, construção de 

equipamentos públicos, entre outros. O Programa Morar Município era 

direcionado a municípios de menor porte e destinava-se à urbanização de 

favelas e à produção de lotes urbanos que visavam melhorar a qualidade de 

vida da população.  

Estes programas contavam com a participação dos governos estaduais 

e municipais e tiveram continuidade no governo de FHC. (Ibidem.). Porém, de 

acordo com Edaléa Ribeiro, ambos dependiam de verbas orçamentárias ou de 

recursos advindos do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira-

IPMF, o que reduzia sua eficácia. (RIBEIRO, E. M. Ibidem. p. 4). A autora 

ressalta que se do ponto de vista político houve um avanço no que tange à 

gestão da política habitacional através dos conselhos e da constituição de 

fundos específicos para a habitação, do ponto de vista de redução do déficit 

habitacional o que se viu foi pouca efetividade. 

No primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), sob a 

pressão dos movimentos populares foi realizada uma reforma mais efetiva do 
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setor, com ampla promoção e reorganização institucional.5 Foi extinto o 

Ministério do Bem Estar Social e criou-se a Secretaria de Política Urbana-

SEPURB no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento-MPO, 

responsável pela formulação e implementação da Política Nacional de 

Habitação-PNH. Também existiram outras medidas adotadas por FHC como a 

extinção das Câmaras Setoriais da Construção e o veto ao Projeto-Lei nº 

4.147/2001, que regulamentava o Programa de Saneamento e concessões, de 

interesse dos Estados e Municípios. 

O Projeto-Lei mantinha, todavia a reserva dos recursos hídricos pela 

União, o que opunha o governo federal aos interesses dos governadores, pois 

representava perda para Estados e Municípios do valor econômico das 

concessões privadas, constituindo um elemento adicional na disputa pelos 

valores das privatizações. Processo que sinalizava a forma autoritária de 

exclusão da participação popular nas decisões de interesse de todo o país.6 

De acordo com Edaléa M. Ribeiro, nos anos 1990 os movimentos 

populares de moradia que atuavam no Fórum Nacional de Reforma Urbana-

FNRU, apresentaram ao Congresso Nacional uma iniciativa popular subscrita 

por um milhão de eleitores para a criação do Fundo Nacional de Moradia 

Popular e do Conselho Nacional de Moradia Popular, cujo objetivo era o de 

implantar uma política habitacional nacional para as classes trabalhadoras. 

 

O projeto continha a concepção de um sistema descentralizado e democrático, 
em que Estados e Municípios também deveriam constituir seus próprios 
Fundos de Moradia a serem geridos por Conselhos, com a participação 
popular. Para utilizar os recursos destes fundos, Estados e Municípios 
deveriam desenvolver programas de habitação de interesse social tendo como 
agentes promotores: as organizações comunitárias, associações de moradores 
e as cooperativas habitacionais populares ou de sindicatos. A população 
beneficiária seria aquela que vive em condições precárias de habitabilidade, 
em favelas, loteamentos clandestinos ou cortiços. (Ibidem. pp. 4-5). 
 

Ao mesmo tempo em que se deu esta presença da sociedade civil no 

espaço público, também a década de 1990 foi marcada por transformações no 

papel do Estado em suas relações com a sociedade e com a economia, no 

                                            
5 Segundo Edaléa M. Ribeiro, as modificações promovidas pelo governo neoliberal de FHC fruto das 
pressões dos diversos movimentos populares, em especial do Movimento Nacional pela Moradia. 
6 Ver Frederico A. Turolla, “Política de Saneamento básico: avanços recentes e opções futuras de 
políticas públicas”, IPEA, Dez. 2002, acerca dos riscos da privatização dos recursos hídricos pelo 
governo FHC. 



 

 47

âmbito do intenso processo de desregulamentação, privatizações e 

globalização financeira e produtiva internacional, motivadas pelas diretrizes do 

Fundo Monetário Internacional-FMI e do Banco Mundial, sob a orientação dos 

economistas do chamado Consenso de Washington. As reformas liberais do 

Estado brasileiro ganharam ares definitivos no governo FHC, quando este 

criou, em 1995, o Ministério da Administração e Reforma do Estado-MARE, 

entregue ao comando do Ministro Bresser Pereira que instituía, no mesmo ano, 

o Plano Diretor de Reforma e Aparelho do Estado.7 Assinala a autora: 

 

Esta reforma envolve vários aspectos, como: o ajuste fiscal, a liberalização 
comercial, o abandono da estratégia protecionista da substituição de 
importações e o programa de privatizações, entre outras medidas. Um de seus 
resultados foi o esvaziamento da já comprometida capacidade de investimento 
dos municípios na política urbana. No nível da União, as despesas com 
habitação e urbanismo nos últimos anos foram muito pequenas, oscilando em 
torno de 0,1% do orçamento. Em 2001, a soma dos gastos da União com 
habitação e urbanismo comprometeu apenas 0,14% do orçamento. (Ibidem. p. 
5). 
 

Vale ressaltar que apesar do governo FHC haver criado novas linhas de 

financiamento habitacional, tendo como base projetos de iniciativa dos 

governos estaduais e municipais, a concessão dos recursos estabelecida a 

partir de um conjunto de critérios técnicos de projeto e da capacidade de 

pagamento dos governos locais, os recursos que subsidiavam estas linhas de 

financiamento habitacional popular (a fundo perdido do Orçamento Geral da 

União) acabaram por ser utilizados de forma cartorial e distribuídos a partir de 

emendas de parlamentares que rateavam o Orçamento da União. (Ibidem. p.6).  

Também, de acordo com E. Maricato, “De modo não muito diferente dos 

governos anteriores, o de FHC baseou seus investimentos habitacionais em 

recursos onerosos: FGTS e SBPE”. Maricato mostra que os recursos a fundo 

perdido do Orçamento Geral da União-OGU, e, portanto, indispensáveis para 

atingir a população de baixa renda através da promoção pública, foram 

diminutos. Segundo os dados divulgados pela SEPURB, entre 1995 e 1997 a 

União apenas investiu R$ 612.648,00 de recursos orçamentários na área de 

habitação, o que resulta em aproximadamente R$ 200.000,00 por ano, menos 

                                            
7 Segundo Edaléa M. Ribeiro, o período FHC alijou do processo de discussão os setores da sociedade que 
poderiam ter se contraposto às políticas neoliberais, apoiando o governo nas reformas almejadas pela 
sociedade e necessárias para uma mudança mais profunda das estruturas do país.  
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do que os investimentos na área pelo Chile (país com apenas 12 milhões de 

pessoas). No mesmo período foram aplicados R$ 3.255.198,00 de recursos do 

FGTS nos programas habitacionais. Ainda, segundo o mesmo documento 

divulgado pela SEPURB, em 1996 “estava previsto o investimento de R$ 1,6 

bilhão entre 1996 e 1999 para o setor de habitação, o que indica ter sido 

significativa a queda na previsão orçamentária no que se refere ao programa 

social mais importante da SEPURB”. (Ibidem. p. 8). 

Concluindo o estudo, Maricato demonstra que o governo FHC, 

comprometido com as consignas neoliberais, alijou do processo os setores da 

sociedade que poderiam ter apoiado seu governo nas prometidas reformas 

necessárias para uma mudança profunda das estruturas do país - 

representantes das Centrais Sindicais, CNBB, movimentos populares de 

moradia, CREA, representações nacionais de engenheiros, arquitetos, 

geógrafos, urbanistas, empresários de construção e outros segmentos da 

sociedade que foram postos à margem do processo governamental de 

decisões. 

 

3.3. O MINISTÉRIO DAS CIDADES E AS ZEIS DE VAZIOS U RBANOS 

 

A criação do Ministério das Cidades, no início do primeiro governo Lula, 

em 2003, é considerada inovadora pela maioria dos estudiosos das políticas 

urbanas. O Ministério surgiu como resultado da participação conjunta de 

movimentos sociais formados por profissionais da área, lideranças sindicais, 

pressão de sociais e Organizações não Governamentais-ONGs, intelectuais 

pesquisadores, professores universitários e outros segmentos da sociedade. 

Com o Ministério, o governo federal não apenas passou a ocupar um vazio 

institucional, mas a cumprir um papel fundamental na política urbana e nas 

políticas setoriais de habitação, saneamento e transporte. 

Após o desmantelamento e fim das atividades do Banco Nacional da 

Habitação-BNH, ocorrido em 1986, o Brasil viu praticamente paralisadas as 

políticas de habitação e saneamento. Contudo, apesar das críticas ao BNH e 

ao SFH, é inegável que havia um sistema constituído com agentes financeiros 

e promotores, públicos e privados, credenciados; também existiam regras para 

aplicação do volume significativo de recursos existentes. De qualquer modo, 
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segundo site do Ministério das Cidades (online), com o fim do BNH a Caixa 

Econômica Federal passou a assumir e a administrar seu espólio. 

O Ministério das Cidades foi instituído em 1º de janeiro de 2003, através 

da Medida Provisória nº 103, depois convertida na Lei nº 10.683, de 28 de maio 

do mesmo ano. A Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão do Ministério das Cidades foi aprovado através do Decreto nº 

4665, de 3 de abril de 2003. De acordo com o Artigo 1º deste Decreto, são 

assunto de competência do Ministério as seguintes áreas: (i) política de 

desenvolvimento urbano; (ii) políticas setoriais de habitação, saneamento 

ambiental, transporte urbano e trânsito; (iii) promoção, em articulação com as 

diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-

governamentais, de ações e programas de urbanização, de habitação, de 

saneamento básico e ambiental, transporte urbano, trânsito e desenvolvimento 

urbano; (iv) política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte 

urbano; (v) planejamento, regulação, normatização e gestão da aplicação de 

recursos em políticas de desenvolvimento urbano, urbanização, habitação, 

saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito; e (vi) a 

participação na formulação das diretrizes gerais para conservação dos 

sistemas urbanos de água, bem assim para adoção de bacias hidrográficas 

como unidades básicas do planejamento e gestão do saneamento. A Figura 1 a 

seguir sintetiza o organograma de funcionamento do Ministério das Cidades.  
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FIGURA 1: ORGANOGRAMA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES 

 
Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 

 

Segundo a “Apresentação” do Guia para Delimitação e Regulamentação 

de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS de Vazios Urbanos, do 

Ministério das Cidades (2009), a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, 

conhecida como Estatuto da Cidade, trouxe um grande avanço para que as 

cidades brasileiras pudessem se desenvolver de forma sustentável. Dentre os 

instrumentos abordados pelo “Estatuto” merece destaque a determinação de 

criação das Zonas Especiais de Interesse Social-ZEIS de Vazios Urbanos, 

definidas pelo Plano Diretor, mecanismo estratégico para a redução do preço e 

para a viabilização da produção habitacional de interesse social. 

Ainda, segundo o Guia, as ZEIS são instrumentos essenciais para o 

êxito do Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV. Através das ZEIS passou 

a ser possível aos municípios reservar terrenos para a construção de 

habitações de interesse social destinadas à população carente e de baixa 

renda, doando o terreno e construindo através de programas como o ‘Minha 

Casa Minha Vida’, que conta com recursos do governo federal. 
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Vale ressaltar que a partir da medida acima citada, a doação do imóvel 

pela prefeitura facilita a construção de habitação de interesse social e reduz o 

custo total do empreendimento, reduzindo assim o preço dos imóveis e 

beneficiando o adquirente. (Idem. Ibidem. p. 3). 

A 7 de julho de 2009 foi aprovada a Lei Federal 11.977, que criou o 

Programa Minha Casa, Minha Vida-PMCMV, com significativas contribuições 

para o avanço de regularização fundiária no Brasil. 

 

A aprovação da Lei Federal 11.977, de 07 de julho de 2009, que cria o 
PMCMV, além da alavancagem histórica de recursos subsidiados destinados à 
produção de moradia para famílias baixa e média renda, trouxe ainda 
significativas contribuições para o avanço de regularização fundiária no Brasil, 
tendo destinado um capítulo a este tema. Em especial dois novos instrumentos 
garantem mais agilidade nos processos de desapropriação e regularização de 
terras ocupadas para habitação de interesse social: demarcação urbanística e 
legitimação de posse, além de terem sido definidas legalmente as ZEIS e os 
procedimentos para a regularização fundiária”. (Idem. Ibidem). 
 

As Zonas Especiais de Interesse Social-ZEIS também tiveram papel 

fundamental no quesito habitação na medida em que passaram a destinar 

“vazios urbanos e imóveis não utilizados para habitação de interesse social”, e 

promover o PMCMV, ao reconhecer a existência de um “aumento da demanda 

por terrenos urbanos e considerar condições mais favoráveis para a aprovação 

do instrumento, estabelecidos pelos programas habitacionais” (Idem. Idem. p. 

3). 

Dessa forma, a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, aprovada ainda 

no governo FHC, foi uma herança positiva para o governo Lula, na medida em 

que potencializou a viabilidade de projetos de habitação de interesse social. 

Assim, uma vez discutidas as políticas de habitação no Brasil, o capítulo 

seguinte traz o histórico e a situação atual do crédito imobiliário no Brasil. 

 

3.4. A SITUAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

 

A trajetória de Crédito Imobiliário, do principal banco de participação 

estatal do Brasil (Banco X ou Banco, simplesmente), foi iniciada em 2006, 

graças à decisão estratégica do governo Lula de atuar neste segmento. Em 

decorrência à aquisição dos bancos BESC e BNC pelo Banco, houve grande 
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impulso no setor, com a maturação da carteira imobiliária do Banco. Em abril 

de 2009, o Banco aprovou projeto para participar do Programa Minha Casa 

Minha Vida, dando início à operação em maio de 2010 (Banco do Brasil, 2014). 

Segundo o Market-Share do Crédito Imobiliário de 2014, no primeiro 

semestre de 2011 o saldo da carteira imobiliária atingiu a marca de R$ 9,84 

bilhões, uma evolução de R$ 4,67 bilhões ao ano, representando um 

crescimento percentual de 90%. A carteira Pessoa Jurídica apresentou 

crescimento percentual superior à carteira Pessoa Física, com 125% de 

aumento, proporcionando um mix de negócios ao final de junho de 2012 que 

era de 21,6% para operações Pessoa Jurídica e 78,4% Pessoa Física.  

De acordo com o mesmo documento, no primeiro semestre de 2012 

foram contratadas 14.823 operações Pessoa Física, representando R$ 2,3 

bilhões, valor 54,7% superior ao volume de operações contratadas no mesmo 

período do ano anterior. Comparado com o segundo semestre de 2011 houve 

uma queda de 0,44% no volume contratado. Porém esta redução foi justificada 

pela sazonalidade na contratação de operações. No que tange ao desembolso, 

o crescimento apresentado comparado com o primeiro semestre de 2012 foi 

51% superior ao mesmo período de 2011, com um volume total de R$ 2,945 

bilhões - volume superior também ao valor aplicado no segundo semestre de 

2011. (Ibidem. Ibidem). 

O volume de investimento Pessoa Jurídica apresentou crescimento 

superior ao Pessoa Física, fechando os seis primeiros meses de 2012, 72% 

superior ao mesmo período do ano anterior. O mês de Junho/2012 apresentou 

desembolso recorde: R$ 604 milhões, sendo R$ 270 milhões Pessoa Jurídica e 

R$ 334 milhões Pessoa Física.  

Neste segmento, o crescimento do Banco foi superior à média do 

mercado: no período compreendido entre março de 2011 e março de 2012, o 

aumento foi de 107% - 2,5 vezes maior que o crescimento médio percentual do 

mercado. Com relação a dezembro de 2011, o Banco também apresentou o 

maior crescimento percentual em relação às demais instituições financeiras. 

Em março de 2012, o market share do Banco atingiu a marca de 3,63%, 

evolução que refletiu um crescimento acima da média do mercado do saldo da 

carteira. Em relação a março de 2011, houve um crescimento de 1,14% (duas 
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vezes maior que o crescimento do Bradesco, segundo maior no período). 

(Ibidem). 

Para o qüinqüênio de 2012/2016 o governo federal fez um plano de 

negócios projetando um crescimento para este mercado de aproximadamente 

R$ 407 bilhões até o final do período. Assim, a carteira de Crédito Imobiliário 

do Banco atingirá o valor de R$ 634 bilhões, o que representa 9,8% do PIB, 

projetado para o ano de 2016. Com esta projeção, a carteira de crédito 

imobiliário do Banco pretende atingir cerca de R$ 83,12 bilhões, o que 

representará 13,1% do total do mercado. Caso se concretize o crescimento 

projetado, o Banco assumirá a segunda colocação no ranking, no final do ano 

de 2014. 

De acordo com os últimos números divulgados, a Carteira alcançou a 

marca de R$ 405 bilhões. O Banco atingiu, em fevereiro/14, participação no 

mercado de 6,46%, ultrapassando o Santander e assumindo a 4ª posição no 

setor do crédito imobiliário. Assim, o Banco apresentou crescimento de 0,14%, 

a maior variação positiva observada entre as instituições financeiras 

analisadas, seguido de longe pelo Bradesco que apresentou crescimento de 

0,04%. (Ibidem). 

Nos últimos doze meses, o Banco incrementou em 2,03% seu market-

share. Essa instituição foi a única com crescimento de market-share no 

período. Os demais agentes apresentaram redução: Itaú 0,99%, Bradesco 

0,30%, Santander 0,04% e Caixa 0,31%. (Idem). 

A tabela 2, abaixo, demonstra a posição das carteiras das principais 

instituições financeiras que atuam no mercado imobiliário (incluindo o MCMV). 

 

TABELA 2: CARTEIRA EM FEVEREIRO DE 2014 

Instituição 
Financeira 

Carteira  (mil)  
Jan/14 - Fev/14 

Incremento  
Valor (%) 

Market share  - Fev/14  
Incremento mensal 

Caixa Econ. Federal  274.893  (279.772) 4.878,9 (1,77%) 69,01% (0,12%) 
Itaú 30.390    (30.770)    379,6 (1,25%)   7,59% (0,05%) 
Bradesco 28.328    (29.043)    714,9 (2,52%)   7,16% (0,04%) 
Banco do Brasil     25.126    (26.201) 1.075,3 (4,28%)   6,46% (0,14%) 
Santander 25.557    (26.046)    489,4 (1,91%)   6,43% (0,00%) 
Carteira total  397.643 (405.388) 7.745,3 (1,95%)         100% 
Fonte:  BANCO DO BRASIL. Apud BACEN, 2014. 
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Como demonstra a tabela, a Caixa Econômica Federal detém o primeiro 

lugar no financiamento dos programas habitacionais (69,01%)8, seguido de 

longe pelo Banco Itaú (7,59%) e pelo Bradesco (7,16%). A seguir vem o Banco 

do Brasil com 6,46% e o Santander com 6,43. Porém, percentualmente o 

Banco manteve o maior crescimento de carteira nos últimos doze meses, 

incremento de 4,28%. Em números absolutos, apresentou o 2º maior 

incremento, ficando atrás apenas da Caixa Econômica Federal. Ainda, em 

fevereiro/14, o Banco X incrementou sua carteira em R$ 1,075 bilhão, atrás 

apenas da Caixa Econômica Federal, que apresentou um incremento R$ 4,8 

bilhões, conforme demonstrado pela tabela 2. 

Desta forma, os bancos de participação estatal passarão a serem os 

maiores financiadores da habitação de interesse social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 A respeito lembramos que o leit motiv de financiamento da casa própria no Brasil se dá principalmente 
pelo FGTS, ao lado da caderneta de poupança. 
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CAPÍTULO 4º 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O neoliberalismo pregado por FHC defendeu a redução do papel do 

Estado ao mínimo e a liberalização do mercado ao máximo, criando um cenário 

favorável para isso. 

Como resultado houve a redução da intervenção estatal nas políticas 

sociais: o Estado brasileiro deixou de ser visto como o provedor de serviços 

públicos, e sim como promotor e regulador. O resultado foi o desmonte do 

chamado Estado de Bem Estar Social. 

De acordo com Nabil Bonduki (2007), o impasse e as limitações 

presentes na ação habitacional do governo FHC foram extremamente 

importantes e continuaram presentes no início do governo Lula, transformando-

se em desafio para se colocar em prática a política habitacional preconizada 

pelo novo governo.  

O “Projeto Moradia” do governo Lula surgiu dentro do Instituto Cidadania 

visando o equacionamento global da questão habitacional brasileira. Desde seu 

primórdio as diretrizes estabelecidas deixaram claro que não era simplesmente 

um programa para a campanha presidencial e sim a montagem de uma 

estratégia envolvendo todos os níveis de governo, setor privado, ONG’s, 

universidades e movimentos sociais, com o objetivo de transformar a questão 

da moradia em prioridade a fim de garantir moradia digna ao trabalhador 

brasileiro. O projeto pressupunha ser fundamental dinamizar o mercado de 

habitação para a população de baixa renda através de recursos da poupança e 

do Sistema Financeiro Imobiliário, com recursos do FGTS. 

Nabil Bonduki afirma que a proposta de ampliar o mercado habitacional 

privado se deu como forma de gerar condições favoráveis para o atendimento 

gradativo dos setores com renda mais baixa. Ou seja, partiu de um mix das três 

fontes básicas de recursos destinadas à habitação (empresários do mercado 

imobiliário, FGTS e Fundo de Subsídio, criado com esta finalidade). Estes 

instrumentos se apresentaram como meio de atender todos os segmentos 

sociais necessitados de moradia, pois o que se pretendia era criar o ajuste da 
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capacidade de pagamento de faixas de mais baixa renda e a necessidade de 

moradia. (Idem, p. 92). 

De acordo com o autor, para implementar o Projeto Moradia foi criada 

uma estratégia de racionalização de aplicação de recursos através da 

formulação de Planos Habitacionais em âmbitos municipal, estadual e federal. 

Estes planos habitacionais, articulados com os Planos Diretores, estabeleciam 

instrumentos para enfrentamento do problema em cada unidade da federação, 

definindo programas específicos adequados à realidade local. Desta forma, o 

Projeto foi o pontapé inicial da grande transformação ocorrida no Brasil a partir 

da eleição de Luis Inácio Lula da Silva para a presidência da República e, em 

certa medida, a semente que deu o fruto do Programa Minha Casa, Minha 

Vida. 

As dificuldades de implementação do Projeto Moradia surgiram como 

resultado da política econômica do primeiro governo Lula que, até 2006, deu 

sequência à política fiscal restritiva do período FHC. Ressalta Bonduki: 

 

Mantidas as altas taxas de juros elevadas e as fortes restrições à utilização de 
fontes fiscais, com a fixação de um superávit primário superior ao adotado por 
FHC, ficaram reduzidas as possibilidades de implementação de um fundo de 
subsídio significativo para viabilizar o atendimento à população de baixa renda. 
[...]. Assim, não teria sido possível implementar neste prazo e na sua 
integralidade o Projeto Moradia, mesmo porque a proposta também requeria 
um aprofundamento e uma revisão, tendo em vista as condições concretas da 
administração, que não podiam ser previstas quando ele foi elaborado. (Idem. 
p. 96). 
 

No entanto o empenho do governo em criar as condições institucionais 

para viabilizar uma nova política urbana e habitacional no país se tornaria  

evidente com a criação, em 2003, do Ministério das Cidades, englobando as 

áreas de habitação, saneamento, transportes urbanos e planejamento 

territorial, contidas no Projeto Moradia. Para a direção do Projeto foram 

indicados técnicos comprometidos com o processo de elaboração de propostas 

alternativas e o ideário da Reforma Urbana. Defendendo a criação do 

Ministério, Bonduki afirma que apesar da sua ainda frágil estrutura 

organizacional, sua criação fez dele o mais importante órgão nacional da 

moradia popular desde a extinção do BNH, visto que sua concepção embute o 

tratamento integrado da questão urbana. 
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O Ministério das Cidades foi criado através do Decreto nº 4665, de 3 de 

abril de 2003, para atuar como órgão coordenador, gestor e formulador da 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). Sua finalidade é 

desenvolver as políticas ligadas à cidade de forma integrada, resgatando a 

coordenação política e técnica das questões urbanas, especialmente no que 

tange a habitação popular.  

De acordo com a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, cabe ao 

Ministério das Cidades a articulação e qualificação dos diferentes entes 

federativos na montagem de uma estratégia nacional para equacionar os 

problemas urbanos das cidades brasileiras, alavancando mudanças com o 

apoio dos instrumentos legais estabelecidos pelo Estatuto das Cidades. 

Conforme Elzira Lúcia de Oliveira et al. (2009), o crescimento das 

cidades brasileiras foi responsável pela produção de espaços urbanos 

segregados, onde convivem ambientes de pobreza, degradação ambiental e 

carência de serviços urbanos essenciais para as populações menos 

favorecidas. (OLIVEIRA et al. 2009, pp. 49-50). 

Assim, o processo de urbanização brasileiro é reflexo das dificuldades 

de acesso ao solo urbano e, sobretudo, da incapacidade de incorporar aquelas 

parcelas da população que se viram obrigadas a habitar o espaço urbano de 

modo precário, em áreas impróprias para moradia. 

Historicamente, afirmam os autores, este processo restringe as 

possibilidades de acesso à terra urbanizada para populações de baixa renda, e 

suas opções por moradia vão se afastando dos centros urbanos consolidados, 

onde as facilidades urbanas estão à disposição de todos. Esta população se vê 

assim afastada dos locais de trabalho. Por isso a universalização do acesso à 

moradia digna é a principal diretriz da Política Nacional de Habitação-PNH, 

ainda que se traduza em uma tarefa desafiadora. (Ibidem. pp. 49-50). 

Nos últimos 10 anos foram realizadas diversas ações do governo federal 

de viés popular e que resultaram em avanços significativos. Oliveira et al 

indicam: 

 

A projeção da demanda demográfica por domicílios estima, para 2023, um 
estoque de 80,2 milhões de domicílios. Esse total é 40% maior que o estoque 
que foi estimado para 2008, com crescimento médio de 2,26% ao ano no 
período compreendido entre 2008 e 2023. No caso da região Norte do país, a 
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taxa de crescimento médio registraria, nesse caso, 3,08%, aumentando o 
estoque final de domicílios em 59%, ao longo de 15 anos. A título de 
comparação, destaca-se que o estoque populacional estimado para 2023 é de 
214 milhões de habitantes, 14,4% maior que a população em 2008, o que 
representa um crescimento médio anual de 0,9% nos 15 anos. Dessa forma, 
registra-se que o crescimento do estoque de domicílios, se confirmadas as 
hipóteses da projeção, será mais acelerado que o crescimento populacional. 
(Ibidem. Ibidem, p. 50). 
 

Os autores afirmam que a tendência será de crescimento acelerado do 

numero de domicílios em relação ao crescimento demográfico da população do 

país. Por outro lado, a análise do tamanho médio dos domicílios corresponde à 

dinâmica domiciliar da população brasileira – unidades unifamiliares, unidades 

familiares, número de filhos, velhos, etc. Se tomarmos como padrão as 

medidas (tamanho médio) dos domicílios adotadas em outros países, afirmam, 

esta se apresenta em linha com a dinâmica domiciliar do setor.  

 

Em comparações internacionais, o tamanho médio dos domicílios é citado 
como uma medida útil em indicações preliminares de estrutura domiciliar. 
Quando o tamanho médio dos domicílios é muito grande, assume-se a 
presença de domicílios estendidos. Quando o tamanho médio é pequeno, está 
geralmente associado a famílias nucleares, formadas por um casal com filhos. 
Em níveis menores, como é o caso do Brasil, o tamanho médio é associado a 
fatores demográficos. Sendo assim, domicílios muito grandes podem se 
associar à alta fecundidade, por outro lado, a baixa fecundidade ou a alta 
mortalidade infantil se associam a pequenos domicílios (Ibidem. p. 51). 
 

A projeção do tamanho médio dos domicílios, em 2023, é calculada em 

2,68 moradores por domicílio. Há uma tendência padrão de diminuição dos 

domicílios brasileiros em todas as grandes regiões, muito embora haja níveis 

distintos e quedas mais acentuadas para os estados do Norte e Nordeste. 

(Ibidem. pp. 52-3).  

Os autores afirmam haver poucas alterações no período de projeção 

quanto à distribuição do estoque de domicílios entre as grandes regiões do 

país, ainda que se possa observar a diminuição do peso relativo das regiões 

Sul e Sudeste em detrimento do aumento das demais regiões. O padrão da 

distribuição da população acompanha a distribuição do estoque de domicílios 

entre as grandes regiões. Entretanto, como em qualquer projeção, elas são 

úteis para quantificar as demandas por habitação e do volume de recursos a 

serem empregados. Os autores reconhecem estes limites, que obrigam o 
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planejador a efetuar revisões periódicas de adequação de suas hipóteses, 

submetendo os fatos levantados à necessária incorporação de novos fatos, 

alguns de difícil previsão. (Ibidem. pp. 54-5). 

É importante salientar que a situação não melhora por inércia. É 

necessário que políticas públicas habitacionais sejam empreendidas para 

reverter os resultados negativos – que não devem ser tomados como profecias, 

mas como subsídio para planejamento e gestão. Daí a necessidade ressaltada 

pelos vários autores, de que o planejamento habitacional prioriza o 

atendimento à população de baixa renda e, por essa razão, tenha capacidade, 

no futuro, de transformar o déficit e inadequação em moradias adequadas e 

dignas. (Ibidem. Ibidem). 

Dentre as mais importantes ações do governo Lula, o Programa de 

Aceleração de Crescimento-PAC abriu a possibilidade de novos 

empreendimentos na área social, com destaque aqueles voltados para a 

população de baixa renda. Entre os programas urbanos, se destaca o 

Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV, foco de estudo desta dissertação. 

 

4.1. O IMPACTO DOS INVESTIMENTOS ESTATAIS ATRAVÉS D O 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) 

 

Em 2007, o presidente Luís Inácio Lula da Silva lançou um conjunto de 

medidas de curto, médio e longo prazo com vistas a contribuir para a elevação 

das taxas de crescimento econômico do país. O programa foi batizado de 

Programa de Aceleração do Crescimento-PAC. 

De acordo com Luiz Gabriel B. Dutra, entre as medidas que o Programa 

de Aceleração do Crescimento-PAC adotou, algumas merecem destaque: 

 

− Desoneração de alguns tributos e aperfeiçoamento do sistema tributário, 

ampliação dos limites de crédito ao setor público. 

− Criação de um fundo de investimento destinado à infraestrutura com 

recursos do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

− Melhora do ambiente de investimentos. (DUTRA. 2010, pp. 51-2). 
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Segundo o autor, tais medidas tiveram como meta alcançar taxas de 

crescimento sustentáveis de 5% anuais do PIB, a partir do ano de 2010. Dessa 

maneira, o governo federal procurou exercer um papel ativo no processo de 

crescimento do país, induzindo e direcionando os investimentos e a economia 

através de medidas que buscavam uma mudança no protagonismo 

desempenhado pelo Estado na sociedade. 

Segundo o Ministério das Cidades (2010), existem dois programas que 

são realizados utilizando recursos do FGTS: um deles voltado para o poder 

público e focado na urbanização de áreas precárias (Pró-Moradia) com o 

contingenciamento do financiamento para o setor público; o outro, voltado para 

o setor privado (Apoio à Produção). Em 2007 foram aplicados R$ 1 bilhão na 

urbanização de assentamentos precários e na construção de imóveis para a 

população de baixa renda com até três salários mínimos, com prioridade da 

erradicação de palafitas (Ibidem. Ibidem. p.57). 

Este foi um processo de ampliação de recursos para as políticas 

habitacionais que se intensificaram nos anos seguintes com o PAC I (2007) e o 

Programa Minha Casa Minha Vida (2009), representando quase três vezes os 

recursos investidos em habitação no governo FHC. 

Entre os anos de 2003 a 2006 o governo do presidente Luís Inácio Lula 

da Silva investiu mais de R$ 6 bilhões em recursos não onerosos (OGU e 

subsídio a FGTS) e aproximadamente R$ 30 bilhões em recursos onerosos 

(FGTS, FAR, FDS, FAT, CEF), levando benefícios para cerca de dois milhões 

de famílias em todo o país. (BLANCO JÚNIOR, Cid. 2009, p.1).  

Esta ação do governo federal visou essencialmente a produção e 

aquisição de moradias, produção de lotes urbanizados, urbanização de 

assentamentos em condições de precariedade, compra de material de 

construção, reforma e ampliação de unidades habitacionais e requalificação de 

imóveis habitação. 

O foco da aplicação dos recursos foi o atendimento às famílias com 

renda até cinco salários mínimos e enfatizando a população com renda de até 

três salários mínimos, a fim de consolidar o processo de prioridade nos 
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investimentos para a população nessas faixas de renda9. De acordo com o 

Ministério das Cidades (2010): 

 

Essas diretrizes se materializaram por meio da Resolução nº. 460 do Conselho 
Curador do FGTS, proposta pelo Ministério das Cidades no final de 2004 e 
suas alterações, que introduziram um novo modelo de concessão de subsídios, 
dirigidos a financiamentos a pessoas físicas com renda familiar mensal bruta 
de até cinco salários mínimos. Esse modelo considerou a diversidade dos 
custos de produção e aquisição de imóveis de acordo com o porte e 
localização dos municípios, bem como induziu o estabelecimento de parcerias, 
potencializando os benefícios sociais e a redução dos custos do FGTS e a 
ampliação do acesso à moradia pelas famílias de baixa renda – seja pelo 
aumento dos descontos oferecidos, seja pela progressividade em relação à 
renda familiar. (Ibidem. p. 21). 
 

Nesse contexto, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE), formado por recursos públicos e privados, tem como característica a 

apresentação do subsídio que é a isenção tributária sobre os rendimentos 

auferidos pelos poupadores. Segundo o Ministério das Cidades, em 2004 

houve uma alteração na fração da remuneração dos recursos captados em 

depósitos de poupança por decisão do Conselho Monetário Nacional-CMN e 

isto limitou a aquisição de letras de crédito imobiliário e letras hipotecárias 

pelas instituições integrantes do sistema. O resultado dessa decisão foi o 

aumento, tanto no âmbito das contratações, quanto no volume financeiro dos 

investimentos em habitação no país. 

A partir da nova Política Nacional de Habitação-PlanHab, prevista na Lei 

no 11.124/05, deu-se a retomada do planejamento do setor habitacional no 

Brasil. Foram criadas condições institucionais para a promoção do acesso à 

moradia para todas as camadas populacionais, mas com ênfase à população 

de baixa renda. (Ibidem. p. 23). 

Com a articulação dos instrumentos de planejamento, orçamento e o 

PlanHab, o governo Lula deu início a um processo de planejamento de longo 

prazo para responder às necessidades da política habitacional brasileira, com 

previsão de revisões periódicas. O governo federal, através do Ministério das 

Cidades, elaborou um planejamento das ações públicas e privadas no setor 

                                            
9 Até o início do governo Lula, o FGTS não tinha como prioridade o atendimento de famílias de baixa 
renda, porém, a partir de 2003 houve uma mudança de rumo que resultou na ampliação da dotação 
orçamentária destinada ao financiamento da habitação com vistas a subsidiar famílias com faixa de renda 
abaixo dos três salários mínimos. 
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habitacional para ser desenvolvido ao longo de 15 anos, direcionando recursos 

para fazer frente às necessidades de moradia da população, especialmente a 

de baixa renda, e criou estratégias para os eixos estruturadores da política 

habitacional. 

Segundo o Ministério das Cidades (2010), tais ações estratégicas, 

propostas pelo PlanHab, podem ser definidas em quatro eixos, a saber: 

 

− Modelagem de subsídios e alavancagem de financiamentos para população 

de baixa renda. 

− Organização institucional e ampliação dos agentes do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social. 

− Propostas e mecanismos de fomento para a cadeia produtiva da construção 

civil. 

− Incentivos à adoção de mecanismos de política territorial e fundiária para 

ampliação de áreas para habitação de interesse social. (Ibidem. pp. 24-5). 

 

A diretriz do PlanHab é atender aos objetivos da Política Nacional de 

Habitação, universalizando o acesso para a população de baixa renda à 

moradia digna, através de políticas de subsídios, além de atuar fortemente para 

reforçar a capacidade institucional dos agentes públicos, privados e sociais, e 

ampliar as fontes de recursos para o setor habitacional. 

 

O compromisso com a construção de canais institucionais de participação 
social constituiu um dos pilares do PlanHab e sua formulação, entre agosto de 
2007 e dezembro de 2008, contou com ampla e efetiva participação, um 
esforço conjunto por parte de órgãos do governo, conselhos consultivos, 
entidades da sociedade civil e movimentos sociais. Esse processo coletivo 
envolveu um conjunto de reuniões e debates – com todos os segmentos da 
sociedade brasileira envolvidos com a questão habitacional – em diferentes 
fóruns e instâncias de participação em todas as regiões do país. Envolveu 
também o diálogo entre o Conselho das Cidades, o Conselho Gestor do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social e os Conselhos Curadores do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Desenvolvimento 
Social, e o fortalecimento dos instrumentos previstos na Lei nº 11.124/05, quais 
sejam: o SNHIS, o FNHIS e seu Conselho Gestor. (Ibidem. p. 25). 
 

Para se avaliar a magnitude e os impactos da política habitacional 

implementada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2003 foram 

investidos R$ 5,7 bilhões em habitação; em 2009 os investimentos haviam 
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atingido cerca de R$ 56 bilhões, totalizando R$ 141,1 bilhões. (Ibidem). Foram 

beneficiadas quase 5 milhões de famílias de baixa renda, e nos últimos anos 

deu-se a redução do déficit habitacional, estimado em 6,3 milhões de moradias, 

em 21%. (Ibidem. pp.25-6). 

Segundo o Ministério das Cidades (2010), a política habitacional 

brasileira assistiu a uma tendência de redução do déficit habitacional em 

termos absolutos e relativos: 1991 o déficit habitacional abrangia mais de 15% 

dos domicílios do país, e dez anos depois este número havia caído para cerca 

de 10%.  

O compromisso do governo Lula com a universalização do acesso à 

moradia digna faz parte de um projeto de cidadania que entende como direito 

social a condição para desenvolvimento econômico. Quando do lançamento do 

Programa de Aceleração do Crescimento-PAC I, em 2007, o governo federal 

destinou R$ 17 bilhões aos programas habitacionais, apenas para o período 

2007/2010. (REGO & CAMPOS NETO, 2008, p. 10). 

Sendo o propósito do PAC I o crescimento econômico, aumento dos 

postos de emprego e a melhoria das condições de vida da população brasileira, 

através de um conjunto de medidas destinadas a incentivar o investimento 

privado e aumentar o investimento público em infraestrutura, a questão 

habitacional ganhou ares de prioridade e para tanto o governo federal não 

poupou esforços para remover obstáculos burocráticos, administrativos, 

normativos, jurídicos e legislativos que poderiam influenciar o crescimento 

positivo do país. 

Neste sentido, as medidas do PAC I foram organizadas em cinco blocos: 

(i) investimentos em infraestrutura; (ii) melhora do ambiente de investimento; 

(iii) medidas fiscais de longo prazo; (iv) desoneração e aperfeiçoamento do 

sistema tributário; e (v) estímulo ao crédito e ao financiamento. (Ibidem. p. 7). 

No quesito investimentos em infraestrutura, em que acabou sendo 

inserido o PMCMV, o Governo concentrou recursos em três eixos estratégicos 

para o impulso do processo de desenvolvimento sustentável e acelerado: 

 

− Logística (rodoviária, ferroviária, portuária, hidroviária e aeroportuária). 

− Energética (geração e transmissão, petróleo, gás natural e fontes 

renováveis de energia). 
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− Infraestrutura social e urbana (luz para todos, saneamento, habitação, 

metrôs, recursos hídricos). 

 

Nessas áreas, o PAC I previu a aplicação de R$ 503,9 bilhões ao longo 

de quatro anos, resultando no maior programa estratégico de investimentos 

brasileiro dos últimos 50 anos. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). 

O objetivo principal dos investimentos em infraestrutura foi acelerar o 

desenvolvimento sustentável, eliminando gargalos para o crescimento da 

economia. Como resultado dessa política, o governo Lula viu aumentar a 

produtividade e a superação dos desequilíbrios regionais e desigualdades 

sociais. Para a seleção dos projetos os critérios foram: a existência de 

potencial retorno econômico/social, sinergia entre os projetos, recuperação de 

infraestrutura existente e conclusão de projetos em andamento. O objetivo 

primordial do PAC I foi integrar o eixo de expansão dos investimentos em 

infraestrutura social e urbana do país através do desenvolvimento sustentável 

dos setores produtivos ligados à habitação.  

Sobre o assunto o Ministério das Cidades (2010) expõe o seguinte: 

 

A melhoria das condições de habitabilidade das famílias moradoras em 
assentamentos precários deve ser entendida no contexto da garantia do direito 
à cidade. Muito mais do que uma política setorial, trata-se da garantia de 
qualidade ambiental, integração com a infraestrutura urbana instalada e 
acessibilidade ao mercado de trabalho e aos equipamentos públicos. Assim, ao 
focar a urbanização de favelas como um dos eixos do Programa de Aceleração 
do Crescimento, o Governo Federal reconhece a centralidade da questão 
urbana no processo de superação das desigualdades sociais no país. (Ibidem. 
p. 30). 
 

É importante esclarecer que para o quadriênio 2007-2010 do PAC I 

estavam inicialmente previstos aportes de recursos da ordem de R$ 106,3 

bilhões, assim distribuídos: 

 

− R$ 10,1 bilhões provenientes do Orçamento Geral da União. 

− R$ 4 bilhões de financiamento ao setor público. 

− R$ 32,5 bilhões em financiamentos habitacionais para pessoas físicas, 

compreendendo recursos do FGTS, do FAR e FDS. 
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− R$ 42 bilhões de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo. 

− R$ 17,7 bilhões de contrapartida de estados, municípios e pessoas físicas. 

(Ibidem. pp. 30-1). 

 

4.2. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV do governo federal foi 

implantado durante o segundo mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica 

Federal. O PMCMV foi criado pela Medida Provisória nº 459, de 25 de março 

de 2009, regulamentado pelo Decreto nº 6.819, de 13 de abril de 2009, 

transformado na Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e modificado 

para sua versão final (PMCMV 2) através da Lei Federal n° 12.424, de 16 de 

junho de 2011. (CEF. PMCMV, 2014, p.1). 

O PMCMV compreende dois subprogramas: o Programa Nacional de 

Habitação Urbana (PNHU) e o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). 

(Ibidem). 

De acordo com a Caixa Econômica Federal (2014), o programa consiste 

na compra de terreno e construção ou reforma de imóveis contratados que, 

após serem concluídos, são alienados às famílias que possuem renda familiar 

mensal de até R$ 1.600,00. O PMCMV contempla ainda a compra de terreno e 

produção de imóveis residenciais vinculados às intervenções inseridas no 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para reassentamento, 

remanejamento ou substituição de unidades habitacionais. O PMCMV atende 

famílias que provêm de áreas de intervenção e, nestes casos, admite renda 

familiar mensal de até R$ 3.275,00. (Ibidem). 

A produção de equipamentos públicos de educação e saúde, além de 

outros complementares à habitação, vinculados aos empreendimentos 

contratados também são formas previstas de atuação do programa. 

Em seu lançamento, datado de março de 2009, o PMCMV tinha como 

meta criar mecanismos de incentivo à produção e/ou aquisição de 1 milhão de 

novas unidades habitacionais. Com o sucesso do programa em todo o Brasil, o 
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governo federal trabalha atualmente com uma meta de 2 milhões de novas 

moradias para famílias com renda bruta mensal de até R$ 5.000,00. (Ibidem). 

A meta inicial do PMCMV para as famílias com renda mensal de até 

R$1.600,00 era a contratação de 400 mil unidades habitacionais, mas hoje com 

o sucesso e continuidade do programa a meta mais que dobrou e o governo 

federal trabalha com a possibilidade de entregar cerca de 860 mil unidades 

habitacionais até o final do ano de 2014, para as operações contratadas com 

recursos especificamente do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 

(Ibidem). 

A execução das obras do empreendimento é realizada por construtora 

contratada pela Caixa Econômica Federal, e esta é responsável pela entrega 

dos imóveis concluídos e legalizados. Até que sejam alienados, todos os 

imóveis contratados do PMCMV são de propriedade exclusiva do FAR e 

integram seu patrimônio. 

No que diz respeito aos equipamentos públicos, a contratação é 

realizada pela Caixa Econômica Federal a partir da indicação do terreno pelo 

poder público, e deve ser de sua propriedade, e ao término da construção, os 

imóveis lhe são repassados. A partir daí o poder público assume a obrigação 

de equipá-lo e colocá-lo em funcionamento. 

Segundo a Caixa Econômica Federal (2014), denominam-se 

equipamentos complementares à habitação aqueles cujo destino é a 

assistência social e segurança, bem como outros que sejam assim 

denominados pela Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das 

Cidades. A construção dos equipamentos de educação, saúde e outros 

complementares à habitação obedecem às políticas setoriais federal, estadual, 

distrital ou municipal. 

Os valores máximos a serem pagos para a edificação dos equipamentos 

de educação, saúde e outros complementares à habitação limitam-se aos 

estabelecidos pelos responsáveis pelas políticas habitacionais do governo 

federal. A soma dos valores a serem custeados pelo FAR para a edificação dos 

equipamentos de educação, saúde e outros complementares à habitação, tem 

o limite de 6% (seis por cento) do valor da edificação e infraestrutura do imóvel 

ao qual ele está vinculado. (Ibidem). 
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Os imóveis são adquiridos pelas famílias beneficiadas por venda através 

do parcelamento e elas são indicadas e selecionadas pelo município ou 

governo do Estado/Distrito Federal. O programa prevê a construção de imóveis 

em todos os municípios brasileiros. 

Depois de o governo estadual ou municipal assinar um termo de adesão 

ao PMCMV, a Caixa Econômica Federal passa a receber propostas de 

aquisição de terreno e construção ou reforma de imóveis para análise. Após 

esta análise, a Caixa Econômica Federal contrata a operação e acompanha a 

execução das obras pela construtora. (Ibidem). 

O Ministério das Cidades viabiliza a construção das unidades 

habitacionais através de recursos do FAR, recursos estes transferidos do 

Orçamento Geral da União, de acordo com a estimativa do déficit habitacional 

urbano para as famílias com renda até R$ 1.600,00. Para tanto, o PMCMV 

considera os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao ano de 2008. 

(Ibidem).  

Para fins de contratação são selecionados projetos que dão prioridade 

para promoção de ações que facilitem a execução de projetos que estendam 

sua participação no PMCMV sob a forma de aportes financeiros, bens ou 

serviços economicamente mensuráveis, necessários à realização das obras e 

serviços do empreendimento.  

São ainda prioritários os projetos de menor valor de aquisição das 

unidades habitacionais, aqueles onde há existência prévia de infraestrutura, 

como água, esgoto e energia. Também é relevante para se priorizar a 

participação no programa a existência prévia de equipamentos sociais 

compatíveis com a demanda do projeto e, nos casos de municípios com 

população entre 20 e 100 mil habitantes, a implantação do controle da retenção 

das áreas urbanas em ociosidade, além da implantação em municípios 

integrantes de territórios da cidadania. (Ibidem). 

Independente de sua localização ou do porte populacional do município, 

foram priorizados projetos destinados a atender as demandas habitacionais 

decorrentes de crescimento demográfico resultante do impacto de grandes 

empreendimentos, situação de emergência ou de calamidade pública 

declarada por Decreto Municipal e reconhecida por Decreto Estadual e Portaria 
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da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. 

(Ibidem). 

A Caixa Econômica Federal é a instituição financeira responsável pela 

definição dos critérios e expedição dos atos necessários à operacionalização 

do PMCMV. É ela que define os critérios técnicos. Participa também o 

Ministério das Cidades - que fica responsável pelo estabelecimento das 

diretrizes, fixação de regras e condições, definição da distribuição de recursos 

entre as unidades da federação, além de acompanhamento e avaliação do 

desempenho do programa. São, ainda, parceiros, o Ministério da Fazenda e o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, juntamente com o 

Ministério das Cidades, revê anualmente os limites de renda familiar dos 

beneficiários e fixa a remuneração da Caixa Econômica Federal pelas 

atividades exercidas no âmbito do programa. 

Empresas do setor da Construção Civil participam da apresentação de 

propostas e execução dos projetos aprovados para aquisição de unidades 

habitacionais, na forma estabelecida pelas normas do PMCMV, e realizam a 

guarda dos imóveis pelo prazo de 60 dias após a conclusão e legalização das 

unidades habitacionais. (Ibidem). 

A tipologia mínima apresentada para apartamentos construídos no 

programa são: 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço e uma área 

útil de transição de, no mínimo, 37 m² e acessibilidade de no mínimo 39 m². 

(Ibidem). 

De acordo com dados da pesquisa “Déficit Habitacional Municipal no 

Brasil 2010”, da Fundação João Pinheiro, em parceria com o Ministério das 

Cidades, a partir de indicadores do Censo 2010, quase 7 milhões de domicílios 

brasileiros, ou 12,1% do total, se enquadram em uma das quatro categorias do 

déficit habitacional. Em 2010, dos 5.565 municípios do país, todos tinham 

algum tipo de déficit. Desses, 28,5% dos municípios (1.435 cidades) tinham 

déficit acima da média nacional. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). 

Em monografia sobre o tema, Luiz Gabriel B. Dutra afirma que no Brasil 

a insuficiência de habitações para as camadas mais pobres da população deve 

ser observada com critério, uma vez que a habitação é não somente uma 

necessidade, mas serve também como medida para o desenvolvimento 

econômico e social de um país. (DUTRA. Idem, p. 59-60). 
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Em outras palavras, o déficit habitacional pode ser traduzido como a 

necessidade de construção de novas moradias, de modo a solucionar os 

problemas sociais e específicos de habitação. Desse modo, o déficit 

habitacional está ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias, 

englobando a precariedade de construções ou as já desgastadas fisicamente e 

que devem ser repostas. Inclui também a necessidade de incremento do 

estoque para moradores de baixa renda, sem condições de suportar o 

pagamento de aluguel, e os que vivem em casas e apartamentos alugados, em 

áreas de grande densidade de pessoas. (Idem. Idem. p. 60). 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi pensando para suprir 

essa carência da população pobre brasileira e como solução para a questão 

habitacional nacional. 

 

O PMCMV está inserido em um projeto mais amplo, o Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC). É através deste plano que o Estado nacional busca 
desviar a condução da política econômica nacional, transformando um Estado 
típico e declaradamente neoliberal não em um Estado onde o bem-estar 
comum de todas as camadas sociais é buscado de maneira incessante, como 
um welfare state, mas em um Estado mais justo socialmente, que busca suprir 
algumas das necessidades das classes econômicas mais baixas da população 
e corrigir alguns dos gargalos econômicos que impossibilitam um 
desenvolvimento e um crescimento mais robusto e constante do país. (Idem. 
Idem. p.15). 
 

Em sua primeira etapa, o PMCMV previu a construção de 1 milhão de 

residências para famílias com renda de até dez salários mínimos, sendo que, 

destas residências, 400 mil habitações para famílias com renda de zero a três 

salários mínimos. (CEF, PMCMV, 2014, p. 2). 

Ao colocar o PMCMV em prática, em março de 2009, os estudos do 

governo federal calcularam que a carência do Brasil era de cerca de 7 milhões 

de moradias. Do total dos recursos destinados ao programa, 37% foram 

repassados para a região Sudeste; 34% para a região Nordeste; 12% para a 

região Sul; 10% para a região Norte e 7% para a região Centro-Oeste. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, Ibidem. 2014).   

A primeira fase de implantação do Programa se deu em 2007. O total de 

recursos aportados pelo PMCMV foi de R$ 34 bilhões, oriundos do PAC. 

Outros programas governamentais seguiram a mesma diretriz para a aquisição 

do imóvel próprio por trabalhadores de baixa renda, como o Programa de 
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Arrendamento Residencial-PAR, que “tem por objetivo propiciar moradia à 

população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com 

opção de compra”. (Ibidem. p. 34). 

Os empreendimentos de habitação popular destinam-se a um público 

com um perfil característico, ou seja, pessoas de baixa renda que tem 

dificuldades de acesso ao crédito, cujo valor do imóvel é decisivo na hora da 

compra. Assim sendo, no momento da formatação dos empreendimentos, é 

importante atentar para o detalhe da utilização de terrenos de baixo valor, a fim 

de não onerar os custos e deste modo inviabilizar a compra ou reforma do 

imóvel.  

De acordo Dutra (p. 82), a distribuição por unidades da federação “segue 

a composição do déficit habitacional, as unidades federativas que possuem 

maiores déficits habitacionais são beneficiadas com maiores recursos”.  

A Tabela 3, a seguir, ilustra a meta de unidades habitacionais que 

devem ser produzidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, por estado 

brasileiro. Tal projeção, segundo a Caixa Econômica Federal (2014), foi 

elaborada como forma de previr a expansão do Programa Minha Casa Minha 

Vida. 



 

 71

TABELA 3: UNIDADES HABITACIONAIS PARA CADA ESTADO: 2014 

 

UF Até  

R$ 1.530,00 

De R$ 1.530,00 a 

R$ 3.060,00 

De R$ 3.060,01 a 

R$ 5.100,00 

     Total  

RO 3.398 3.398 1.699  8.495 

AC 1.576 1.576    788    3.939 

AM 8.895 8.895 4.448      22.238 

RR 1.117 1.117    559  2.793 

PA       20.267          20.267         10.133      50.667 

AP 1.836 1.836    918  4.589 

TO 4.119 4.119 2.059      10.297 

MA       29.102          29.102         14.551      72.756 

PI 8.735 8.735 4.367      21.837 

CE       20.658          20.658         10.329      51.664 

RN 7.690 7.690 3.845      19.224 

PB 8.522 8.522 4.261      21.306 

PE       17.882          17.882 8.941      44.706 

AL 7.872 7.872 3.936      19.679 

SE 4.520 4.520 2.260      11.301 

BA       32.298          32.298         16.149      80.774 

MG       35.394          35.394         17.697      88.485 

ES 6.738 6.738 3.369      16.846 

RJ       29.863          29.863         14.931      74.657 

SP       73.598          73.598         36.779    183.995 

PR       17.669          17.669 8.834      44.172 

SC 9.620 9.620 4.810      24.049 

RS       20.718          20.718         10.359      51.795 

MS 4.898 4.898 2.449      12.244 

MT 5.356 5.356 2.678      13.390 

GO       11.045          11.045 5.523      27.613 

DF 6.615 6.615 3.308                    16.538 

Total      400.000        400.000       200.000 1.000.000 

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2014, p. 1. 
 

A meta do Programa Minha Casa Minha Vida gerou impacto na 

produção, nos investimentos, no emprego e no nível geral de preços da 
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construção civil. O setor teve avanços extraordinários com o projeto e, de 

acordo com o IBGE e o Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, houve 

aumento das oportunidades de empregos formais e melhoria nas condições de 

trabalho. Somente no ano de 2009 foram criadas cerca de 180 mil vagas 

formais, situação muito diferente em relação ao ano de 2000, em que o setor 

além de não gerar empregos, chegou a fechar 1.600 postos de trabalhos 

formais. 

 

Diante desse contexto, a demanda no mercado imobiliário e habitacional, 
devido aos incentivos do governo, aqueceu a construção civil, pois um dos 
objetivos governamentais é a política anticíclica, isto é, aumentar o 
investimento na construção civil e a geração de emprego e renda. O setor de 
construção civil é um dos mais importantes do país em virtude do capital 
circulante, da utilidade dos produtos e principalmente, pelo significativo número 
de empregados. (SILVA, A. & FROZZA, M. 2011, p. 6). 
 

Segundo dados do Ministério das Cidades, os empreendimentos 

concluídos pelo PAC até o ano de 2011 equivaleram a R$ 302,5 bilhões, de um 

total de R$ 656,5 bilhões previstos para o período 2007-2010 do programa. Ao 

considerar as obras já concluídas e as que estão em andamento, o governo 

federal investiu R$ 463,9 bilhões, ou 70,7% do total previsto para o PAC. Nas 

áreas de habitação e saneamento foram concluídas 70% das ações, com 

investimento de R$ 158,8 bilhões, enquanto as áreas de logística, energia 

social e urbano finalizaram 33,6% das ações, com gastos de R$ 143,7 bilhões. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, Ibidem. 2014). 

Com a implantação do PMCMV, a previsão do governo federal era que o 

pacote habitacional gerasse 3,5 milhões de novos postos de trabalho até 2011 

O Ministério da Fazenda calculou um adicional de 2% a mais de crescimento 

no PIB. Além de atuar forte e decisivamente para enfrentar o problema 

estrutural da falta de moradias, o PMCMV teve e tem por objetivo funcionar 

como uma política anticíclica que procura amenizar os efeitos da crise 

econômica mundial, notadamente a crise européia e norte-americana, através 

do aumento dos investimentos do governo que prevê o desembolso de R$ 20,5 

bilhões em subsídios a famílias de baixa renda, adicionados mais R$ 7,5 

bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS a mutuários com 
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renda de até seis salários mínimos (R$2.790) e R$ 1 bilhão do BNDES. 

(Ibidem). 

O governo ainda incluiu, no pacote habitacional, financiamentos que 

serão oferecidos a construtoras e fornecedores do setor da construção civil.  

 

O subsídio máximo que o governo dará às famílias de baixa renda é a da 
prestação mensal de R$ 50,00. Isto significa que as famílias com renda de até 
três salários mínimos (máximo de R$ 1.395) poderão comprar um imóvel de 
aproximadamente R$ 40 mil, pagando apenas R$ 6 mil ao longo de dez anos 
ao governo (ICVSM, 2009). Serão beneficiadas somente as pessoas que, 
anteriormente, não participaram de programas habitacionais do governo e que 
não possuam casa própria ou financiamento ativo. O candidato ao subsídio, 
com renda de até três salários mínimos, deve cadastrar-se na prefeitura de sua 
cidade. Caso houver mais candidatos do que imóveis, a Caixa Econômica 
Federal fará sorteio e, neste caso, terão prioridade famílias com filhos ao invés 
de famílias sem crianças. Importante, além disso, é destacar que não há 
análise de risco de crédito. (Ibidem, p. 7). 
 

4.2.1. Características do Programa 

 

4.2.1.1. Beneficiários 

 

As condições de participação e liberação de crédito para as famílias com 

renda de três a dez salários mínimos, que consta no Manual do Beneficiário da 

Caixa Econômica Federal (PMCMV), diz que para se qualificar não se pode: 

 

− Ser detentor de financiamento nas condições do SFH. 

− Ter recebido, a partir de 1º de maio de 2005, subsídio pelo FGTS na 

concessão de financiamento habitacional. 

− Ser proprietário, nem titular de direito de aquisição de outro imóvel, urbano 

ou rural, situado no local do domicílio que se pretende adquirir. 
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4.2.1.2. Condições 

 

Para as condições de pagamento o referido Manual reza o seguinte: 

 

1. Juros 

 

− Renda de três a cinco salários mínimos – 5% a.a + TR.  

− Renda de cinco a seis salários mínimos – 6% a.a + TR. 

− Renda de seis a dez salários mínimos – 8,16% a.a + TR. 

 

2. Prazos 

 

− Prazo para pagamento: até 30 anos. 

 

3. Financiamento 

 

Segundo a Caixa Econômica Federal (2014), as linhas de financiamento 

proporcionadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida contempla diferentes 

faixas de renda: renda familiar de até três salários mínimos; renda familiar de 

três a seis salários mínimos, e renda familiar de seis a dez salários mínimos. 

As exigências e os benefícios dados às famílias que possuem uma 

renda mensal de até três salários mínimos são as seguintes: 

 

− Valor mínimo das parcelas para a construção ou compra de casas novas ou 

usadas é de R$ 50,00, sendo que cada parcela não deverá comprometer 

mais de 10% a renda da família por um período de 10 anos. 

− O comprador fica isento do pagamento do seguro habitação, o que acaba 

por desonerar o valor das parcelas. 

− O comprador fica isento dos custos com cartório para registro do imóvel. 

− A aquisição do imóvel pode ser realizada sem a necessidade de se pagar 

uma entrada. 

− Os recursos do FGTS podem ser usados como entrada ou para amortizar o 

saldo devedor. 



 

 75

− A avaliação dos projetos é de responsabilidade direta da CEF. 

− A liberação do financiamento habitacional pode ser agilizado apenas nos 

casos em que o imóvel for registrado em nome da mulher da família. 

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ibidem. 2014).  

 

As exigências e os benefícios dados às famílias que possuem uma 

renda mensal de três a seis salários mínimos são as seguintes: 

 

− Podem dispor dos recursos do FGTS em maior quantia, para compra de 

imóvel residencial próprio de valor até R$ 130.000,00. 

− Taxas de juros reduzidas (5% aa. a 5 SM; 6% aa. a 6 SM de renda). 

− Existência de fundo garantidor para cobrir eventuais problemas no 

pagamento das parcelas do financiamento habitacional, como perda do 

emprego por parte do titular, por até 36 meses. 

− Diminuição do valor do seguro do financiamento. 

− Corte de 90% das custas do cartório referentes ao registro do imóvel. 

− Cada parcela não deve comprometer mais de 20% do orçamento mensal. 

− Existência de subsídio, por parte do governo, no pagamento da entrada do 

financiamento, que pode ser de até R$ 17.000,00. (Ibidem). 

 

Por fim, as exigências e os benefícios dados às famílias que possuem 

uma renda mensal de seis a dez salários mínimos são as seguintes: 

 

− Diminuição de 80% das custas com cartório para o registro do imóvel. 

− Existência do mesmo fundo garantidor disponível para as famílias com 

renda mensal de três a seis salários mínimos, para cobertura de eventuais 

problemas no pagamento das parcelas do financiamento habitacional, como 

perda do emprego por parte do titular. Entretanto, o período de 

inadimplência, nesse caso, deve compreender entre 12 e 24 meses. 

− Utilização dos recursos do FGTS, por parte do comprador, para pagamento 

da entrada do financiamento habitacional. 

− Barateamento do valor do seguro habitacional. (Idem.). 
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4.2.1.3. Valor avaliado das unidades habitacionais 

 

Segundo o PMCMV o limite dos valores de venda foi estabelecido de 

acordo com as especificidades e características de cada região. É isso o que 

ilustra a Tabela 4 a seguir. 

 

TABELA 4: LIMITES DO VALOR DE VENDA POR REGIÃO (201 4) 

REGIÕES DO TERRITÓRIO NACIONAL  IMÓVEIS 

(VENDA/AVALIAÇÃO) 

Distrito Federal; Municípios 

integrantes das regiões 

metropolitanas dos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro. 

R$ 190.000,00 

Municípios com população igual ou 

superior a 1 milhão de habitantes ou 

em municípios sede de capital 

estadual. 

R$ 170.000,00 

Municípios com população igual ou 

superior a 250 mil habitantes ou em 

municípios integrantes das demais 

RM. 

R$ 145.000,00 

Municípios com população igual ou 

mais que 50 mil habitantes 

R$ 115.000,00 

Demais municípios não enquadrados 

nas categorias acima 

R$ 90.000,00 

Fonte:  Portal Brasil, 28 de julho de 2014. 

 

Empreendimentos que se enquadram no PMCMV são aqueles com 

unidades habitacionais em fase de construção – financiamento à construção - 

ou com unidades novas já prontas. De acordo com a Cartilha de Financiamento 

Imobiliário do SindusCon/MG (2009), as unidades em fase de construção na 

modalidade de financiamento à produção, o funcionamento do PMCMV tem a 

característica a seguir: 
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− As construtoras devem apresentar os projetos de empreendimentos às 

superintendências regionais da CEF. 

− A CEF realiza análise prévia e autoriza o lançamento e a comercialização 

do imóvel. 

− Depois de concluída a análise e comprovação da comercialização mínima 

exigida, a incorporadora/construtora deve assinar o Contrato de 

Financiamento à Produção. 

− Durante a realização da obra, a CEF financia o mutuário (Pessoa Física) e o 

montante é abatido da dívida da construtora. 

− Os recursos para a produção são liberados conforme cronograma, depois 

de vistoriados por técnicos da própria CEF. 

− Depois de concluída construção, a empresa construtora entrega os imóveis 

aos mutuários. 

 

No que tange à modalidade de financiamento individual de unidades 

novas prontas, a CEF analisa e enquadra a obra dentro do PMCMV e 

posteriormente autoriza o financiamento para a aquisição dos imóveis. 

Segundo a Cartilha de Financiamento à Produção Imobiliária do 

SindusCon-MG existe algumas condições para a contratação da obra e a 

assinatura do contrato de financiamento à produção, sendo necessária a 

comprovação de que 30% de comercialização das unidades seja feita na 

planta. Além disso, o fechamento do contrato fica vinculado a uma análise de 

risco da empresa, por parte da instituição financeira. Nesse caso, o PMCMV 

prevê financiamento de até 100% do custo da produção, mas em algumas 

ocorrências pode haver liberação antecipada de até 10% do custo total de 

obras ou valor do terreno. O critério escolhido é simples: aquele de menor valor 

(terreno ou construção). Os juros são cobrados à taxa nominal de 8% a.a.  

De acordo com o Manual de Fomento do FGTS: pessoa jurídica 

(BRASIL, 2011, p. 57) os desembolsos para o PMCMV devem ter algumas 

especificidades: Esses desembolsos devem ser executados em parcelas 

mensais, segundo as etapas previstas no cronograma físico e no cronograma 

financeiro de cada empreendimento, sendo que tais etapas precisam ser 

devidamente executadas e atestadas.  
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Dos R$ 34 bilhões destinados inicialmente pelo Governo Federal através da 
Caixa Econômica Federal para o Programa, foram utilizados apenas pouco 
mais de R$ 262 milhões com fins de subsídio aos contratos. Esse valor se 
encontra muito abaixo do fundo inicial por alguns motivos. Um deles é a 
quantidade de financiamentos aprovados, abaixo da demanda real, seja por 
não cumprimento de requisitos para a contratação da carta de crédito, seja por 
insuficiência de projetos na cidade do interessado (Ibidem. p. 84). 
 

De qualquer modo, é necessário respeitar o cronograma de desembolso 

do contrato de empréstimo, observando que, caso as unidades sejam 

comercializadas para os detentores de Cartas de Crédito durante a produção, 

os recursos somente serão liberados em parcelas, em virtude do andamento 

das obras, reduzindo-se a dívida da empresa junto ao agente financeiro, 

proporcionalmente. 

O mesmo Manual de Fomento do FGTS salienta que, quando houver a 

antecipação dos recursos em 10%, a liberação de novos recursos será 

realizada apenas depois do cumprimento do percentual de obra relativo ao 

valor antecipado de 10%. 

No que tange ao acompanhamento da obra do PMCMV, ficará a cargo 

do agente financeiro, a CEF, realizar as medições mensais com o intuito de 

conferir o cumprimento das etapas para liberação das próximas parcelas do 

desembolso, e isto deve ser realizado mediante agendamento com a empresa 

responsável pela construção do imóvel. 

A Taxa de Acompanhamento da Obra-TAO será cobrada da empresa na 

razão de 1,5% do valor de cada parcela liberada. A aprovação do projeto pelas 

prefeituras e o licenciamento ambiental também são elementos de referência 

para a análise dos departamentos de engenharia dos agentes financeiros. Pelo 

fato de não haver um padrão de exigência por parte dos estados e municípios, 

os bancos trabalham com uma relação de 30 itens de projeto e localização que 

constam do Manual técnico de engenharia, da CEF, considerados 

fundamentais para a aprovação do empreendimento pelo agente financeiro. 

 

4.3. ANÁLISE DO PMCMV EM NÚMEROS 

 

Quando se trata de habitação e desenvolvimento urbano, vale observar 

Maricato (1999, p.1), quando ensina que a invasão de terras urbanas é parte 
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integrante do processo de urbanização no país. A novidade que vem dos anos 

1980 é que as invasões começaram a se transformar em ocupações 

gradativas, resultado de ações inicialmente individuais e depois familiares, o 

que lhes deu um sentido mais organizado. 

A partir do início da década de 1980, várias cidades brasileiras já se 

encontravam caracterizadas por ocupações coletivas e organizadas de 

terrenos, o que em décadas anteriores era mais raro. Isto não significa que as 

ocupações espontâneas não existiram. Existiram e continuaram a se fazer e a 

constituir a maior causa da origem da formação de favelas. (Idem. pp.1-2). 

De acordo com Maricato, nos idos de 1980 boa parte da população dos 

municípios do Rio de Janeiro e São Paulo encontrava-se em favelas ou 

morando em loteamentos ilegais. Um levantamento sobre o mercado 

residencial de São Paulo mostrou que na década de 1980, a oferta de lotes 

ilegais havia suplantado a soma de todas as formas de unidades habitacionais 

oferecidas pelo mercado privado legal. 

 

O município de São Paulo, por exemplo, tinha perto de 1% de sua população 
vivendo em favelas no início dos anos 70 e quase 20% no início dos anos 90 
(SEHAB/PMSP 1973 – FIPE/USP,1993). Portanto, entre 1973 e 1993, a 
população moradora de favelas cresceu 17,80% ao ano. Segundo dados do 
IBGE (subdimensionados, como já foi destacado), o Brasil tinha 1,89% da 
população vivendo em favelas em 1980 e 3,28% em 1991. (Idem. Idem. p. 1). 
 

Embora os números absolutos não sejam totalmente confiáveis, continua 

a autora, o fato é que foi possível verificar já naquela época uma tendência de 

grande aumento das ocupações ilegais, como resultado de um processo de 

urbanização segregacionista e excludente.  

 

Redirecionar tal rumo da história não é tarefa pequena e nem de pouco tempo. 
Sociedades desiguais produzem cidades desiguais, e sabemos que o Brasil se 
destaca mundialmente, em relação a essa característica. A luta pelo acesso à 
moradia é uma luta para a transformação da sociedade, especialmente porque 
a moradia é uma mercadoria especial. Ela demanda terra, ou melhor, terra 
urbanizada, financiamento à produção e financiamento para a venda. Nesse 
sentido, ela tem uma vinculação com a macroeconomia já que o mercado 
depende de regulação pública e subsídios ao financiamento. Ao disputar 
investimentos com outros ativos financeiros, ela exigiria mover o coração da 
política econômica. (Idem. Idem. p. 2). 
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Até os anos 1980 raros eram os casos de orçamento municipal que não 

obedeciam à influência dos empresários imobiliários e proprietários de terra. 

Conforme explica Ermínia Maricato: 

 

O mercado residencial privado legal é restrito a uma parcela da população que 
em algumas cidades não ultrapassa os 50%. É para ela que a gestão urbana 
se faz: as leis e códigos, as obras, a manutenção, o controle do ambiente 
construído. Quanto menor o mercado, maior a exclusão e a ilegalidade, 
maiores são os lucros especulativos, menor é a produtividade na indústria da 
construção. Daí a necessidade de repensar o mercado para repensar as 
políticas sociais. A ampliação do mercado em direção às classes média e 
média baixa liberam estas da disputa pelos recursos subsidiados que podem, 
então, concentrar-se no atendimento da população de baixa renda. (Idem. 
Idem. p. 2). 
 

A autora ressalta que somente em 2005, através da Lei no 11.124, que 

cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social-SNHIS e o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social-FNHIS, integrando todos os 

programas destinados à habitação de interesse social de todas as esferas do 

governo federal, foi finalmente possível fazer um planejamento ordenado da 

política habitacional no Brasil. 

O objetivo dos programas do SNHIS era contemplar ações de 

urbanização integrada de assentamentos precários, provisão habitacional, 

assistência técnica e apoio à elaboração de planos de habitação, prevendo 

como fonte de recursos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, o 

Fundo de Desenvolvimento Social-FDS, o Fundo de Arrendamento 

Residencial-FAR, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social-FNHIS e 

o Orçamento Geral da União-OGU. 

Também é contemplado neste arcabouço o Sistema de Habitação de 

Mercado (SHM), que tem como fim o atendimento à população com renda mais 

alta, especialmente aquelas famílias entre cinco e dez salários mínimos, por 

meio de construtoras e incorporadoras que atuam como agentes promotores da 

construção civil. O SHM também está capacitado a atender segmentos do 

chamado mercado popular, neste caso sem a contrapartida do poder público. 

Para financiar tais ações, o governo federal incentiva a utilização de 

recursos originários da captação das Cadernetas de Poupança-SBPE, de 

Consórcios Habitacionais, de Certificados de Recebíveis Imobiliários e demais 

investimentos institucionais e de pessoas físicas. 
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Desde 2008, o Plano Nacional da Habitação-PlanHab estabeleceu 

diretrizes de sua política habitacional integrada à política urbana, trazendo 

inovações relativas às políticas habitacionais e gerais, voltadas às famílias de 

baixa renda. 

Segundo dados do Banco X, em 2008, o número de unidades 

habitacionais financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação foi superior a 

600 mil unidades, números que não eram exibidos desde os anos 1980, 

quando estavam em total funcionamento as operações do extinto Banco 

Nacional da Habitação-BNH. (BANCO DO BRASIL, 2014. p. 1). 

Graças à estabilidade econômica, somada à queda gradual das taxas de 

juros e ao aumento da renda às famílias, formou-se um cenário de recuperação 

da política habitacional brasileira que passou a ser entendida pelo governo Lula 

como promoção de condições de acesso à moradia ao cidadão na forma de 

acesso ao crédito ou como subsídio do Estado. 

Em razão do aumento dos recursos públicos e do crédito, e com a 

disposição do setor privado (bancos, construtoras, indústria de materiais de 

construção) recuperou-se a participação mais intensa nesse processo, porque 

a habitação passou a ser encarada como um bom investimento para os 

interessados. Depois de um longo e necessário período de gestação do 

programa habitacional do governo federal, no final de 2008 a atividade 

imobiliária transformou-se em peça fundamental de apoio ao ciclo de 

crescimento econômico e o nível de empregos no Brasil, em vista da crise 

mundial (Ibidem. Ibidem. p. 1). 

Foi nesse contexto que surgiu em 2009 o Programa Minha Casa Minha 

Vida, estabelecendo um leque amplo de estratégias para favorecer a aquisição 

da moradia, por meio do subsídio associado ou não à concessão de crédito. 

Todavia é importante ressaltar que o Programa Minha Casa Minha Vida-

PMCMV é considerado pelos órgãos governamentais executores um programa 

de provisão habitacional de grande escala, que visa aumentar o acesso à casa 

própria das famílias de baixa renda por meio do incentivo e a aquisição de 

novas unidades habitacionais, e ao mesmo tempo estimula o crescimento 

econômico por meio do aumento do investimento no setor da construção civil. 

Com base em informações obtidas junto ao Ministério das Cidades 

através da lei n° 12.527/2011, regulamentada pelo d ecreto nº 7.724/2012 que 
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trata do acesso à informação (SIC-Sistema de Informação do Cidadão), o 

PMCMV é responsável por criar um mercado imobiliário voltado para a 

população de baixa renda antes inexistente no Brasil.  

Lançado em março de 2009 o programa foi concebido como eixo 

estruturante da política habitacional, suas etapas se relacionam com o 

planejamento e a disponibilidade orçamentária plurianual, no âmbito da 

competência de cada mandato. 

O programa foi estruturado em diferentes modalidades com o objetivo de 

atender famílias de diferentes faixas de renda em áreas urbanas e rurais de 

municípios de diferentes portes. Os números atualizados do Programa Minha 

Casa, Minha Vida podem ser vistos na seção de Anexos ao final deste 

trabalho. Os dados se referem à 31/10/2014, e foram obtidos junto ao 

Ministério das Cidades através da lei n° 12.527/201 1 que trata do acesso à 

informação. 

O Programa tinha como meta da primeira etapa (2009-2010) a 

contratação de 1 milhão de unidades habitacionais para a população de renda 

com até 10 salários mínimos, tendo atingido a marca de 1.005.128 unidades 

contratadas. De acordo com relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) 

porém, até o fim de 2010 somente haviam sido construídos e entregues 238 mil 

casas e apartamentos, ou seja, apenas 23% das unidades contratadas foram 

entregues. (INC&T. Observatório das Metrópoles. “Desafios para a política 

habitacional: 2ª etapa do programa Minha Casa, Minha Vida”. 2011). 

Para a segunda fase do programa (2011-2014), cuja meta é de 

2.750.000 unidades habitacionais, restam 77.201 unidades a serem 

contratadas. De acordo com a Agência Brasil de Notícias, já se encontra em 

discussão a terceira etapa do programa, com a meta de construir 3 milhões de 

unidades habitacionais a partir de 2015. (Agência Brasil de Notícias. “Dilma 

anuncia terceira etapa do Minha Casa, Minha Vida”. Brasília, DF: 03/07/2014). 

Um dos programas de maior êxito do Governo Lula foi o Programa 

Minha Casa, Minha Vida, que veio atender a uma demanda do setor 

habitacional brasileiro que estava praticamente abandonado desde a extinção 

do BNH. Daí seu grande apelo popular. Logo após o lançamento do Programa, 

uma verdadeira onda de dinamismo tomou conta do setor e alavancou muitos 

projetos na área da construção civil. 
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No que se refere aos recursos investidos, o Ministro Gilberto Kassab 

(2015) esclarece que desde o ano de 2009, foram investidos no Programa 

Minha Casa, Minha Vida cerca de “R$ 241,3 bilhões. Entre 2009 e 2014 já 

foram contratadas 3.727.975 unidades habitacionais e entregues 1.910.408 

moradias”. Para o ano de 2015, o Governo Dilma pretende investir no Minha 

Casa, Minha Vida cerca de R$ 66,3 bilhões, valor esse proveniente da União. 

(MIDIA NEWS, Folha de São Paulo, 2015, p. 1). 

Segundo dados do Ministério das Cidades (2014), atualmente o 

Programa Minha Casa, Minha Vida responde por 63% de todas as aplicações 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com recursos do 

Orçamento Geral da União. O total de recursos investidos no programa durante 

o governo Dilma Rousseff foi da ordem de R$ 5,1 bilhões no primeiro trimestre 

de 2012. Deste total, uma grande parte havia sido destinada a saldar 

compromissos assumidos em anos anteriores, “restos a pagar”, e ainda assim 

os números não deixam de mostrar a importância da iniciativa. 

Este valor - “restos a pagar” - corresponde a mais da metade do que foi 

investido pelo programa entre os anos 2009-2011, isto é, aproximadamente R$ 

10,6 bilhões, o que equivale a mais de 90% de todo investimento do Ministério 

das Cidades, relacionado ao PAC para 2014. 

De acordo com especialistas em finanças públicas, apesar de seu 

grande alcance social, a execução do Programa Minha Casa Minha Vida 

depende tanto do seu desenho institucional quanto da melhoria de gestão do 

setor público decorrente do PAC. E é justamente esse o grande desafio, isto é, 

como fazer com que as peculiaridades inerentes às questões burocráticas do 

Estado não afetem o Programa, de maneira a travar a sua realização. 

Dentre os problemas apontados figura as distorções provocadas pela 

especulação de terrenos, pois quanto mais investimento mais valor adquire a 

terra. Conforme artigo do Observatório das Metrópoles, “mais a terra vai se 

valorizar, mais o custo da unidade vai subir, e mais esse dinheiro será captado 

pela propriedade fundiária, pelos proprietários”. (Observatório... Ibidem, p.1).  

Outros fatores assinalados são a ausência de segurança e infraestrutura 

logística, o que não depende apenas do governo federal, mas também dos 

governos municipais, conforme indicado pelo Estatuto das Cidades, já 

analisado nesta dissertação.  
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Os órgãos responsáveis do governo federal devem fiscalizar as obras, 

além de empreender as transferências do Tesouro Nacional para o Fundo de 

Arrendamento Residencial-FAR, uma vez que o Programa Minha Casa Minha 

Vida possui nível de execução que depende da agilidade do setor privado em 

construir e entregar os imóveis. Tradicionalmente o setor privado quase sempre 

é mais eficiente e rápido do que a máquina pública, uma vez que esta está 

sujeita a regras mais complexas. Por isso, dentro do Programa Minha Casa 

Minha Vida o principal papel do governo é dar subsídios, enquanto a agilidade 

na execução fica por conta do setor privado. 

Segundo o Ministério das Cidades10, entre 2009 e 2010, na primeira fase 

do Programa Minha Casa, Minha Vida e 2011 a 2014, segunda fase do 

programa, foram beneficiadas famílias com rendas mensais denominadas de 

Faixa 1, Faixa 2 e Faixa 3, sendo de até R$ 1.600,00; de até R$ 3.600,00 e de 

até R$ 5.000,00, respectivamente. (Tabelas 5 a 12). 

 

TABELA 5: UNIDADES CONTRATADAS POR REGIÃO (2009-201 0) 

Região  

 

Faixa 1 

(até R$ 1.600,00) 

Faixa 2 

(até R$ 3.600,00) 

Faixa 3 

(até R$ 5.000,00) 

Centro Oeste 34.410 44.063 14.123 

Nordeste 231.080 73.486 25.343 

Norte 44.066 10.305 11.692 

Sudeste 121.315 148.859 79.270 

Sul 50.000 99.051 16.195 

TOTAL 480.871 375.764 146.623 

Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 

                                            
10 Os números totais das Unidades Habitacionais Contratadas; do Valor Contratado; das Unidades 
Habitacionais Concluídas e; das Unidades Habitacionais Entregues aqui colocados foram adaptados a 
partir dos Anexos 2 e 3 que se encontram no final deste trabalho. 
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TABELA 6: VALORES CONTRATADOS POR REGIÃO (2009-2010 ) 

Região  Faixa 1  Faixa 2  Faixa 3  

Centro Oeste R$ 1.156.255.212.00 R$ 3.158.877.259,00 R$ 1.125.209.201,00 

Nordeste R$ 8.265.117.523,00 R$ 4.514.419.503,00 R$ 1.768.536.033,00 

Norte R$ 1.558.081.417,00 R$ 750.628.134,00 R$ 955.140.772,00 

Sudeste R$ 5.109.959.899,00 R$ 10.761.176.612,00 R$ 6.015.759.672,00 

Sul R$ 1.915.241.587,00 R$ 6.906.330.089,00 R$ 1.157.071.574,00 

TOTAL R$ 18.004.655.638,00 R$ 26.091.431.597,00 R$ 11.021.717.252,00 

Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 

 

TABELA 7: UNIDADES CONCLUÍDAS POR REGIÃO (2009-2010 ) 

Região  

 

Faixa 1 

(até R$ 1.600,00) 

Faixa 2 

(até R$ 3.600,00) 

Faixa 3 

(até R$ 5.000,00) 

Centro Oeste 32.570 34.429 11.691 

Nordeste 197.601 71.950 21.363 

Norte 37.628 9.501 7.238 

Sudeste 115.690 145.026 69.949 

Sul 48.608 97.366 14.295 

TOTAL 432.097 358.272 124.536 

Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 

 

TABELA 8: UNIDADES ENTREGUES POR REGIÃO (2009-2010)  

Região  

 

Faixa 1 

(até R$ 1.600,00) 

Faixa 2 

(até R$ 3.600,00) 

Faixa 3 

(até R$ 5.000,00) 

Centro Oeste 30.853 38.903 6.365 

Nordeste 180.476 64.108 14.305 

Norte 33.981 7.185 4.328 

Sudeste 103.834 129.972 50.310 

Sul 46.425 93.545 12.029 

TOTAL 395.569 333.713 87.337 

Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 



 

 86

TABELA 9: UNIDADES CONTRATADAS POR REGIÃO (2011-201 4) 

Região  

 

Faixa 1 

(até R$ 1.600,00) 

Faixa 2 

(até R$ 3.600,00) 

Faixa 3 

(até R$ 5.000,00) 

Centro Oeste 111.811 167.611 32.448 

Nordeste 435.853 238.184 52.542 

Norte 165.850 46.688 10.929 

Sudeste 352.753 425.688 158.540 

Sul 139.183 301.915 45.999 

TOTAL 1.215.450 1.180.086 300.458 

Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 

 

TABELA 10: VALORES CONTRATADOS POR REGIÃO (2011-201 4) 

Região  Faixa 1  Faixa 2  Faixa 3  

Centro Oeste R$ 5.655.382.565,00 R$ 13.833.074.184,00 R$ 2.242.716.269,00 

Nordeste R$ 21.387.378.923,00 R$ 17.726.507.370,00 R$ 4.085.879.375,00 

Norte R$ 8.334.880.423,00 R$ 2.316.222.272,00 R$ 769.599.776,00 

Sudeste R$ 21.440.927.728,00 R$ 32.849.469.465,00 R$ 13.100.734.837,00 

Sul R$ 5.470.986.237,00 R$ 24.982.089.189,00 R$ 3.770.310.021,00 

TOTAL R$ 62.289.555.676,00 R$ 91.707.362.480,00 R$ 23.969.240.275,00 

Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 

 

TABELA 11: UNIDADES CONCLUÍDAS POR REGIÃO (2011-201 4) 

Região  

 

Faixa 1 

(até R$ 1.600,00) 

Faixa 2 

(até R$ 3.600,00) 

Faixa 3 

(até R$ 5.000,00) 

Centro Oeste 31.809 135.398 21.049 

Nordeste 105.532 189.938 20.317 

Norte 37.282 21.029 7.803 

Sudeste 113.999 332.437 70.630 

Sul 57.994 253.447 25.134 

TOTAL 346.616 932.249 144.933 

Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 
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TABELA 12: UNIDADES ENTREGUES POR REGIÃO (2011-2014 ) 

Região  

 

Faixa 1 

(até R$ 1.600,00) 

Faixa 2 

(até R$ 3.600,00) 

Faixa 3 

(até R$ 5.000,00) 

Centro Oeste 18.228 99.687 9.714 

Nordeste 57.237 157.677 9.774 

Norte 22.231 16.146 2.299 

Sudeste 56.923 259.310 32.329 

Sul 37.730 222.532 15.298 

TOTAL 192.349 755.352 69.414 

Fonte:  Ministério das Cidades, 2014. 

 

No que se refere à inadimplência o Ministério das Cidades apresenta os 

seguintes dados referentes à Fase 1 (2009-2010-MCMV1) e Fase 2 (2011-

2014-MCMV2), separados por faixa (1, 2 e 3). (Tabela 13). 
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TABELA 13: INADIMPLÊNCIA PMCMV (2009-2014) 

 Desembolso MCMV1  Inadimplência  

Faixa 1 (PNHR e FAR) 6.599.583.505,72* 53.515.491,00** 

Faixa 2 18.701.740.522,41*** 41.111.703,89** 

Faixa 3 987.338.353,74*** 2.858.729,74** 

TOTAL 26.288.662.381,87 97.485.924,63 

   

 Desembolso MCMV2  Inadimplência  

Faixa 1 (PNHR e FAR) 38.547.805,33 20.801.226,86 

Faixa 2 79.366.199.596,56 103.168.979,83 

Faixa 3 9.564.421.567,60 10.737.786,08 

TOTAL 127.478.029.014,49 134.707.992,77 

   

 Desembolso MCMV Total  Inadimplência  

Faixa 1 (PNHR e FAR) 45.146.991.356,05 74.316.717,86 

Faixa 2 98.067.940.118,97 144.280.683,72 

Faixa 3 10.551.759.921,34 13.596.515,82 

TOTAL 153.766.691.396,36 232.193.917,40 

Fonte:  Ministério das Cidades (2015). 
* Total de recursos liberados para o PMCMV-Faixa 1 (trata-se do total de recursos liberados 
para a produção de unidades do PMCMV-Faixa 1, para atender famílias com renda de até R$ 
1.600,00, por meio de transferência de recursos do OGU. Nessa modalidade, a maior parte do 
subsídio é da União. A parcela paga pelo beneficiário é de 5% da renda mensal, com prestação 
mínima de R$ 25,00. 
** Total de encargos com atraso superior a 90 dias (quantidade de dias quando o contrato é 
considerado inadimplente). 
*** Total de recursos liberados para financiamentos (recursos FGTS) PMCMV-Fase 1 e 2 – 
(Tratam-se de financiamentos a pessoas físicas com faixa de renda de até R$ 5 mil). 

 

Como se pode observar na Tabela 13, para a Fase 1 (2009-2010) foram 

desembolsados um total de R$ 26.288.662.381,87; no mesmo período houve 

inadimplência no montante total de R$ 97.485.924,63. 

Para a Fase 2 (2011-2014) o PMCMV desembolsou um total de R$ 

127.478.029.014,49; no mesmo período houve inadimplência no montante total 

de R$ 134.707.992,77. 

Entre as duas fases foram desembolsados um total de R$ 

153.766.691.396,36; a inadimplência total dessas duas fases foi de R$ 

232.193.917,40. 
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Os dados apontam que a inadimplência do programa ainda é baixa, 

também é sabido que a inadimplência dos bancos fica em torno de 2% e a 

inadimplência do PMCMV até o final de 2014 estava em 0,15%. A baixa 

inadimplência do programa pode ser atribuída à importância que o bem 

habitação tem para o trabalhador e esse bem tem prioridade dentro do 

orçamento das famílias. No entanto, cabe destacar que a inadimplência tem 

que ser monitorada de perto e com freqüência, para que não venha a 

comprometer o PMCMV no futuro. 

Ainda, em relação ao PMCMV, vale apontar que em seu primeiro ano do 

mandato (2011) o governo Dilma Rousseff empenhou quase R$ 11 bilhões no 

PMCMV, mas o resultado concreto não foi satisfatório. Ou seja, apenas R$ 

598,9 milhões foram realmente pagos e outros R$ 6,9 bilhões foram 

concentrados em “restos a pagar”. Assim, a execução orçamentária atingiu 

59,1%, equivalente a R$ 7,5 bilhões, dos quase R$ 12,7 bilhões previstos. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014). 

O Programa Minha Casa Minha Vida chegou ao exercício de 2012 com 

investimento de R$ 25,5 bilhões (R$ 13,2 bilhões do próprio orçamento do ano 

2012 e R$ 12,3 bilhões de “restos a pagar”) e ganhou importância política 

devido à grande capilaridade. Segundo o próprio governo federal, havia 

empreendimentos que poderiam ser executados em mais de dois mil 

municípios brasileiros. No entanto, como estes empreendimentos eram 

realizados por empreiteiras do setor privado, muitos empresários se abstiveram 

a investir em municípios pobres ou longínquos.  

Durante a apresentação do 3° Balanço do PAC II (201 2), a Ministra do 

Planejamento, Miriam Belchior, apresentou dados que mostram que o 

Programa Minha Casa, Minha Vida havia contratado 457 mil novas moradias 

em 2011, o que totalizava a contratação de quase um milhão de imóveis desde 

o início do programa. Unidades habitacionais e financiamentos habitacionais 

somaram 929 mil contratações. Segundo o ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, o setor de habitação teve papel destacado no primeiro ano do PAC II. 

Dos R$ 204,4 bilhões investidos em 2011, R$ 75,1 bilhões foram destinados ao 

financiamento habitacional para população de baixa renda. Os investimentos 

deram grande impulso ao setor habitacional, que apresentou crescimento com 

taxas expressivas.  
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Entre 2009 e 2011, o Programa Minha Casa, Minha Vida teve dotações 

autorizadas de R$ 24,6 bilhões, mas somente R$ 10,7 bilhões foram 

efetivamente pagos (43,4%). Ao fim de 2011 foram realizados ajustes para 

fazer frente às dificuldades operacionais do programa. Daí o desembolso de R$ 

5,1 bilhões nos primeiros três meses de 2012 para que os devidos ajustes 

fossem bem sucedidos. 

Por iniciativa do deputado Mauro Mariani (PMDB-SC), em 2011 a 

Câmara dos Deputados, através da Comissão de Desenvolvimento Urbano, 

realizou audiência pública para discutir o andamento da implantação de 

moradias em municípios abaixo de 50 mil habitantes, para que estas pudessem 

fazer parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, uma vez que inicialmente 

este segmento não havia sido contemplado. Assim, a Lei no 12.424/11 alterou a 

Lei no 11.977/09 que instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida, 

possibilitando que os municípios com população de até 50 mil habitantes 

também fossem atendidos através de oferta pública, com a participação de 

diversos agentes financeiros, uma vez que havia demanda. Porém a legislação 

que regia o Programa não contemplava este tipo de município menor. 

(PMCMV, 2014). 

Segundo o deputado Mauro Mariani, o Brasil tinha 4.957 municípios 

nessa situação, que respondiam por 40% de todo o déficit habitacional, 

estimado em cerca de seis milhões de moradias. Portanto, estes municípios 

não poderiam ficar fora do Programa. Com a aprovação da Lei nº 12.424/11, 

mais de 220 mil famílias com renda familiar de até R$ 1.600,00 passaram a 

fazer parte do Programa e puderam ser beneficiadas. (PMCMV, 2014). 

Os estados e os municípios adquiriram terrenos (condição para inscrição 

de disponibilização de área) e reservaram recursos para eventuais 

contrapartidas de acordo com a elaboração de projetos. Como resultado foram 

apresentadas propostas em mais de 3.000 municípios. Os agentes financeiros, 

públicos e privados, também cumpriram seu papel, credenciando-se para 

participar da oferta pública, cujo resultado foi homologado pelo governo federal 

em 26 de dezembro de 2011. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014). 

Para o ano de 2011, o governo Dilma Rousseff previu a contratação de 

107.348 unidades habitacionais, beneficiando 2.582 municípios em 26 Estados. 

(Ibidem. Ibidem). Para 2012, a programação do governo foi contratar mais 496 
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mil unidades, sendo 57% para as famílias de baixa renda. Até o final de 

fevereiro daquele ano, já haviam sido contratadas mais de 100 mil unidades e 

entregues mais de 30 mil unidades.  

Segundo o Ministério das Cidades (2014), ao avaliar a quantidade de 

cotas de subvenção a serem ofertadas regionalmente, o governo utilizou-se da 

estimativa preliminar do déficit habitacional referente ao censo 2010, levantado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, além do índice de 

domicílios em situação de extrema pobreza. A região que teria mais benefícios 

seria a do Nordeste, com mais de 60 mil cotas de subvenção. 

Há também de se considerar o grande volume de recursos destinados 

ao PAC II e que ainda não foram executados, uma vez que inclui projetos e 

obras no valor total de R$ 955 bilhões, previsto para serem investidos até 2014. 

Desta previsão foi executado um total de R$ 204,4 bilhões em 2011, o que 

representou 21% do previsto. (Ibidem. Ibidem). 

O setor habitacional teve previsão de investimentos no montante 

orçamentário previsto para o PAC II (2011/2014). O valor dos investimentos 

diretos foi da ordem de R$ 71,7 bilhões, no âmbito do Programa Minha Casa 

Minha Vida, assim divididos: (1) R$ 9,5 bilhões de financiamento direto, sendo 

R$ 62,2 bilhões suportados pelo Orçamento Geral da União, dos quais apenas 

foram executados R$ 10 bilhões (16,0%). (2) R$ 176 bilhões originados do 

financiamento habitacional no âmbito do SBPE, tendo sido executados R$ 75,1 

bilhões (42,7%) apenas. 

O Programa Minha Casa Minha Vida apresenta-se, desta forma, como 

um verdadeiro motor destinado a incrementar o mercado habitacional 

brasileiro, tendo em vista que, para acabar com o déficit habitacional, foi 

definido como meta a construção de 2 milhões de unidades até 2014, sendo 

que até dez/2011 haviam sido contratadas somente 457 mil unidades, isto é, 

cerca de 22,8% do total previsto.  

Some-se a isto a redução da taxa SELIC ocorrida em 2011 e as 

modificações das regras da poupança e o conseqüente impacto que a redução 

das taxas de juros produz sobre a economia como um todo. O resultado é que 

uma maior quantidade de famílias se habilitou a obter financiamentos 

imobiliários, fomentando ainda mais o mercado habitacional. (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2014). 
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4.4. A ATUAÇÃO DOS BANCOS PÚBLICOS 

 

Através de parcerias do Ministério das Cidades com diversas entidades 

representativas do setor da construção civil, o governo Dilma Rousseff vem 

ampliando a atuação do mercado habitacional voltado para segmentos de 

baixa renda, dando prosseguimento a uma política iniciada ainda durante o 

governo Lula. O Ministério das Cidades firmou parceria com a CBIC (Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção), SECOVI-SP (Sindicato da Habitação do 

Estado de São Paulo), APEOP (Associação Paulista de Empresários de Obras 

Públicas), ABRAINC (Associação Brasileira das Incorporadoras), Bancos 

Públicos e a participação de 30 prefeituras, além de empresários do segmento 

da construção civil de diversos Estados para reafirmar a política habitacional 

direcionada à faixa da população mais desassistida.  

Com o objetivo de aproximar gestores públicos e empresários que atuam 

no segmento de habitação popular, além de divulgar e promover debate sobre 

o Programa Minha Casa Minha Vida, esta aproximação vem permitindo 

identificar as intenções dos empreendedores, o grau de desenvolvimento dos 

municípios envolvidos no programa, verificar a demanda instalada e listar as 

dificuldades das empresas e municípios em contratar os projetos ao amparo do 

Programa. (PMCMV, 2014, p. 2). 

Ao longo do projeto, o Banco X se transformou em uma entidade 

relevante para o apoio dos programas habitacionais do governo federal através 

de iniciativas que visam oferecer crédito para prefeituras, empresas 

construtoras e pessoas de baixa renda, interessadas em adquirir seu imóvel 

através do Programa Minha Casa Minha Vida. (Idem). As Tabelas 14 e 15 a 

seguir ilustram como essa política tem se mostrado eficiente e como a 

distribuição dos recursos através dos vários Estados, tem impulsionado o 

Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU). 
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TABELA 14: FAIXA 1 DE RENDA E UNIDADES CONTRATADAS (2011-

2014) 

ESTADO UNIDADES CONTRATADAS  

Ceará 19.876 

Rio de Janeiro 17.256 

Maranhão 16.808 

São Paulo 12.566 

Bahia 12.283 

Roraima 10.909 

Distrito Federal   9.936 

Mato Grosso   7.805 

Alagoas   7.207 

Pará   7.118 

Minas Gerais   6.838 

Pernambuco   4.396 

Paraíba   3.646 

Paraná   3.123 

Rio Grande do Norte   1.825 

Amapá   1.500 

Rio Grande do Sul   1.340 

Piauí   1.151 

Sergipe   1.044 

Acre       895 

Amazonas      692 

Tocantins      575 

Goiás      499 

Espírito Santo      468 

Santa Catarina      428 

Mato Grosso do Sul      272 

Roraima         0 

TOTAL 150.456 

Fonte: PMCMV, 2014. 
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TABELA 15: FAIXAS 2 E 3 DE RENDA E UNIDADES CONTRAT ADAS 

(2011-2014) 

ESTADO UNIDADES CONTRATA DAS 

São Paulo 46.676 

Distrito Federal   9.601 

Goiás    8.608 

Minas Gerais   8.378 

Espírito Santo    6.605 

Rio de Janeiro   6.282 

Paraná   5.940 

Pernambuco   5.662 

Bahia   5.371 

Paraíba   5.296 

Ceará    4.225 

Sergipe   2.632 

Rio Grande do Norte   1.938 

Mato Grosso   1.609 

Maranhão   1.608 

Alagoas   1.603 

Santa Catarina   1.559 

Pará   1.528 

Mato Grosso do Sul       646 

Piauí      517 

Tocantins        61 

Roraima        40 

TOTAL                   126.422 

Fonte: PMCMV, 2014. 

 

Ressalte-se, ainda, dentro da política desenvolvida pelo Banco X, que 

este desenvolve política habitacional voltada para a construção da casa própria 

destinada a pequenos produtores rurais. As moradias fazem parte do Programa 

Nacional de Habitação Rural, Minha Casa Minha Vida, menos conhecido. Este 

Programa é direcionado preferencialmente para as famílias do campo, que 

possuem renda bruta anual de até R$ 15 mil. Com subsídios do governo 

federal, através do Banco X, elas arcam com apenas uma pequena parte do 
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valor dos imóveis, com pagamento em quatro parcelas anuais de R$ 285 de 

financiamento. (Ibidem. Ibidem). 

Ao somar os recursos federais, estaduais e municipais, os investimentos 

do Programa, em 2014, atingiram quase R$ 700 mil. Esta é uma iniciativa 

praticamente inédita em termos de habitação na zona rural do país, uma vez 

que até então o foco das atuações governamentais se encontrava apenas nas 

periferias das grandes metrópoles, já que a imigração do campo para a cidade, 

ocorrida nas últimas décadas, provocou uma grande carência de moradias 

populares, transformando as periferias em favelas sem qualquer tipo de 

infraestrutura. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014. Ibidem). 

Ao financiar imóveis na zona rural, o governo federal atacou o problema 

em duas frentes: evitando que o homem do campo deixasse seu rincão para 

tentar a vida na metrópole e lhe garantindo condições dignas de moradia. De 

acordo com as metas do Banco X, uma das preocupações do Programa é 

manter os agricultores produzindo no campo. O que pode ajudar na diminuição 

do déficit habitacional dos municípios atendidos. Conte-se ainda com o fato de 

que com a construção de moradias rurais há geração de empregos e renda nos 

municípios, estímulo às indústrias da construção civil nessas cidades e 

movimentação das economias locais. O projeto de construção de casas é 

importante também porque interfere diretamente na qualidade de vida dos 

produtores rurais e seus familiares. 

No primeiro trimestre de 2012, o saldo do crédito habitacional no Brasil 

foi da ordem de R$ 216,9 bilhões, o que representou 5,2% do PIB, ainda muito 

baixo em comparação aos números apresentados por países desenvolvidos 

como França, Bélgica e Alemanha, onde este percentual variou na casa de 

40% e, no Reino Unido, EUA e Suécia, aonde chega a 85%. (BANCO X, 2014). 

O déficit brasileiro de moradias é de aproximadamente 6 milhões de 

unidades e o sonho da casa própria é o desiderato que vem em primeiro lugar 

nas pesquisas sobre as prioridades da população brasileira. (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2014. Ibidem). Com a evolução das classes C e D, onde a demanda 

reprimida é maior, o Ministério das Cidades tem como perspectiva que o crédito 

imobiliário atinja a marca de 16% do PIB, em 2020, o que representaria uma 

carteira de aproximadamente R$ 1,5 trilhão.  
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Em outras palavras, a perspectiva é que o saldo das carteiras voltadas 

para o mercado imobiliário cresça R$ 1,3 trilhão nos próximos oito anos, 

volume que hoje representa a soma da carteira atual de crédito total de 

grandes bancos do país.  
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CONCLUSÃO 

 

Pelas complexidades do bem “habitação” e sua intrincada história, a 

atuação governamental no mercado imobiliário acaba sendo necessária, uma 

vez que a moradia é um bem tradicionalmente caro e sua comercialização 

depende de esquemas de financiamento de longo prazo aos demandantes 

finais. 

Pela relevância do setor da habitação na construção civil, que responde 

por parcela significativa da geração de empregos e do PIB na economia, 

sucessivos governos disponibilizaram recursos para o financiamento do setor, 

seja por meio da utilização de fundos públicos, seja através da legislação 

reguladora do mercado financeiro. Porém, nos últimos anos, em virtude da 

postura adotada por governos de tendências neoliberais, a questão da 

habitação acabou relegada a um segundo plano e somente após 2003 o setor 

habitacional ganhou novo impulso para atender às demandas de uma 

população majoritariamente de baixa renda, sem recursos econômicos. 

No Brasil, os governos classicamente procuraram atuar na provisão de 

moradias destinadas às camadas médias urbanas, garantindo e subsidiando o 

mercado imobiliário, uma vez que a atuação governamental dava-se num 

segmento que não era satisfatoriamente atendido.  

Disponibilizando recursos de longo prazo ou atuando na área social, o 

governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, através do Programa Minha 

Casa Minha Vida, buscou atuar de forma mais ativa sobre a questão 

habitacional. 

A casa própria representa segurança e constitui no principal objetivo da 

vida do trabalhador, em sua luta por condições mais dignas, dado que o salário 

se situa abaixo do custo de reprodução da força de trabalho. Vale destacar que 

no custo de reprodução o componente “habitação” entra como verdadeiro 

aluguel de moradia e não como pagamento de aquisição de uma propriedade. 

Quando a renda do trabalhador não é suficiente, até para o pagamento 

de um aluguel, faz-se necessária a intervenção do Estado para amparar essa 

população carente, o que no Brasil se tornou possível através das pressões 

dos movimentos populares. 
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Desde meados dos anos 1980, o Sistema Brasileiro de Habitação-SBH 

se viu engolido pela crise brasileira e os sucessivos governos de inspiração 

neoliberal. Governos estes que acabaram por promover o desmanche do 

Banco Nacional de Habitação-BNH, extinto em 1986. Desde os anos noventa, 

a crise tornara ainda mais dramático o problema habitacional porque, como se 

viu através dos números dos censos  levantamentos comentados no Capítulo 

1º deste trabalho, a migração progressiva da população das zonas rurais para 

as cidades empurrava a população mais pobre para as periferias das grandes 

cidades e para a favelização. 

Tendo em vista o exposto acima, a tragédia social vivida, a partir das 

demandas por habitação da década de 1980 foi constituída por importantes 

movimentos populares de moradia, organizados nacionalmente, dentre os 

quais pode-se citar a União Nacional por Moradia Popular-UNMP, o Movimento 

Nacional de Luta por Moradia-MNLM, a Confederação Nacional das 

Associações de Moradores-CONAM e a Central dos Movimentos Populares-

CMP. 

Fruto destas organizações, a Constituição Democrática de 1988 garantiu 

a apresentação de emendas populares por parte de entidades civis. Entidades 

como UNMP, MNLM, CONAM e CMP compartilham estratégias de incidência 

política e, para tanto, utilizam-se de um repertório de ações diversificadas que 

vão desde a atuação institucionalizada, participação em conselhos de gestão 

pública e ações societárias. Dentre os desejos desses movimentos populares 

está a busca pela função social da propriedade e da cidade, dentro de uma 

abrangente política urbana redistributiva e a gestão democrática e participativa 

nas políticas das cidades. 

A criação do Ministério das Cidades, no início do primeiro mandato de 

governo Lula, em 2003, e a criação do Programa Minha Casa Minha Vida em 

2009, ocorreram como resultado da participação conjunta de movimentos 

sociais formados por profissionais da área e outros segmentos da sociedade. 

No Brasil, as carências habitacionais das camadas populacionais de 

baixa renda são grandes. Seguindo as estimativas oficiais, em 1995, durante o 

governo FHC, a necessidade de novas moradias no país era da ordem de 4 

milhões de moradias urbanas e mais de 1 milhão de moradias rurais, sendo 

que aproximadamente 85% dessas carências se concentravam em famílias 
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com renda inferior a 5 salários-mínimos mensais. Este foi o foco do governo 

federal a partir de 2003 e o Programa Minha Casa Minha Vida foi o 

desaguadouro natural. No entanto, a pressão dos movimentos sociais e a 

participação da sociedade civil foram necessárias para que o país acordasse 

para esta realidade, apoiando este que é um dos mais ambiciosos programas 

habitacionais de governo já implantados no país, desde a extinção do BNH. 

Com base nos dados apresentados e levando em consideração o déficit 

habitacional demonstrado na Tabela 1 deste trabalho, nota-se que o déficit 

habitacional tem se mantido próximo dos 6 milhões de domicílios, o que indica 

que a política habitacional do governo não tem se mostrado suficiente em 

reduzi-lo, porém tem sido suficiente para impedir o avanço maior das 

insatisfações populares, o que demonstra o acerto exitoso do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

Cabe destacar que, segundo as projeções do Ministério das Cidades, no 

período 2008 a 2023 a população brasileira deverá crescer a uma taxa anual 

de 0,9% e o estoque de domicílios a uma taxa de 2,26% ao ano. Dessa forma, 

registra-se que o crescimento do estoque de domicílios, se confirmadas as 

hipóteses da projeção, será mais acelerado que o crescimento populacional. 

Porém, é importante salientar que a situação não melhorará por inércia. É 

necessário que políticas públicas habitacionais sejam empreendidas para 

reverter os resultados negativos, motivo pelo qual os programas para habitação 

de interesse social devem ser continuados. 

Ressalte-se também, entre as falhas existentes no sistema. Além do 

problema crônico de carência habitacional, grande parte do estoque de 

moradias existente não contava com infraestrutura adequada e isto levaria o 

governo ao consenso de que as políticas públicas na área de habitação 

deveriam buscar atender às prioridades das camadas menos favorecidas 

economicamente. Porém, a despeito das experiências de um passado não tão 

longínquo ter fornecido pistas seguras do que não deve ser feito, ainda hoje a 

questão da efetividade dos gastos públicos em habitação popular constitui um 

desafio que deve ser estudado, uma vez que tem sido pouco explorado pela 

literatura. Uma das lições do Programa Minha Casa Minha Vida é a de embutir 

em seu bojo filosófico o direito à cidade e a uma participação democrática 

efetiva, que decorre de relações sociais espacializadas. O sentido do direito de 
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“habitar uma cidade” deve ir além da necessidade básica a ser atendida de 

imediato, para que o morador sinta o pulsar da vida na qual se afirma a alegria 

e o desejo de se apropriar do seu espaço. 

É importante ressaltar que o programa apresentado pelo governo para 

solucionar o problema do déficit habitacional, o Programa Minha Casa Minha 

Vida, apresenta uma série de problemas a serem corrigidos. Dentre eles 

podemos apontar: as distorções provocadas pela especulação de terrenos 

(pois, quanto mais investimento, maior valor adquire a terra), a ausência de 

segurança, tipologia e tecnologias inadequadas e a falta de infraestrutura 

logística. 

Na verdade a solução mais adequada para o problema habitacional no 

Brasil, visando acabar com a desigualdade urbana, seria a adoção de uma 

política macroeconômica gerenciada pelo Governo Federal, baseada em ações 

de redistribuição efetiva de renda e, geração de empregos e salários dignos, 

como assevera o Professor Whitaker Ferreira. Porém, até que se consiga 

realizar este projeto, o programa de habitação de interesse social MCMV é 

fundamental para amenizar, no curto prazo, o sofrimento do trabalhador. 

Torna-se evidente a necessidade de intervenção do governo para a 

redução do déficit habitacional no Brasil e o PMCMV deve ser continuado. 

Tenha-se em vista que esse déficit habitacional está concentrado em uma faixa 

da população que em sua maioria não é bancarizada, ou seja, não tem conta 

bancária e não preenche os requisitos exigidos pelo mercado e que dessa 

forma está excluída do sistema financeiro. Para isso, o Governo Federal 

também conta com o apoio dos bancos públicos, bancos esses que têm sido 

entidades relevantes na prática e apoio aos programas habitacionais do 

governo federal através de iniciativas que visam oferecer crédito para 

prefeituras, empresas construtoras e, sobretudo, para pessoas de baixa renda 

interessadas em adquirir seu imóvel através do Programa Minha Casa Minha 

Vida. Ademais, com a evolução das classes C e D, onde a demanda reprimida 

é maior, o Ministério das Cidades tem como perspectiva que o crédito 

imobiliário atinja a marca de 16% do PIB, em 2020, o que representaria uma 

carteira de aproximadamente R$ 1,5 trilhão. 

Diante de todo o exposto, apesar dos problemas já citados, podemos 

dizer que o PMCMV teve êxito em evitar o aumento do déficit habitacional e 
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que este êxito também está relacionado às alterações ocorridas no âmbito 

jurídico que trouxeram maior segurança aos investidores do segmento 

imobiliário. Podemos citar as alterações relacionadas à alienação fiduciária e 

ao patrimônio de afetação, ferramentas essas que permitiram que o mercado 

absorvesse parte dos investimentos a serem realizados e dessa forma recursos 

como o do FGTS pudessem ser utilizados de maneira prioritária em programas 

de habitação de interesse social ou em financiamentos que beneficiem a 

população de menor renda. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o 

condomínio em edificações e as incorporações imobil iárias. Brasília, DF: 

DOU, 21/12/1964. 

 

TÍTULO I - DO CONDOMÍNIO 

Art. 1º As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, 

construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins 

residenciais ou não residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, 

objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade 

autônoma sujeita às limitações desta Lei. 

§ 1º Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou 

alfabética, para efeitos de identificação e discriminação. 

§ 2º A cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do 

terreno e coisas comuns, expressa sob forma decimal ou ordinária. 

Art. 2º Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por 

processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de 

propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua 

destinação, inclusive (Vetado) edifício-garagem, com ressalva das restrições 

que se lhe imponham. 

§ 1º O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso destinados 

nas edificações ou conjuntos de edificações será tratado como objeto de 

propriedade exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam 

impostas por instrumentos contratuais adequados, e será vinculada à unidade 

habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída fração ideal 

específica de terreno. 

* § 1º acrescentado pela Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965. 

§ 2º O direito de que trata o § 1º deste artigo poderá ser transferido a outro 

condômino independentemente da alienação da unidade a que corresponder, 

vedada sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio. 

* § 2º acrescentado pela Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965. 
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§ 3º Nos edifícios-garagens, às vagas serão atribuídas frações ideais de 

terreno específicas. 

* § 3º acrescentado pela Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965. 
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Anexo 2: Programa Minha Casa, Minha Vida – Tabela u nidades 

contratadas, unidades concluídas e entregues (1ª fa se: 2009-2010) 

 

OBSERVAÇÃO:  

- As faixas de renda familiar do Programa começam com famílias que ganham 

uma renda mensal de até R$ 1600,00 (faixa 1); de até R$ 3.600,00 (faixa 2) e 

de até R$ 5.000,00 (faixa 3). 

- As informações abaixo, base 31/10/2014, foram obtidas junto ao Ministério 

das Cidades através da Lei de Acesso à Informação (LAI). 

 

2.1. Região Centro Oeste 

 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas 

Valor Contratado 
(R$) 

Unidades 
Concluídas 

Unidades 
Entregues 

Distrito Federal Faixa 2 2.070 134.198.951 1.859 1.056 
 Faixa 3 4.823 482.472.368 3.445 1.585 
Total   6.893 616.671.319 5.304 2.641 
Goiás Faixa 1 16.670 564.876.253 15.737 15.027 
 Faixa 2 28.150 2.076.870.688 28.021 26.207 
 Faixa 3 4.065 261.312.438 3.381 2.130 
Total   48.885 2.903.059.379 47.139 43.364 
Mato Grosso Faixa 1 12.339 430.762.174 12.013 11.245 
 Faixa 2 5.814 371.739.875 5.766 5.393 
 Faixa 3 4.276 304.305.954 3.906 1.913 
Total   22.429 1.106.808.003 21.685 18.551 
Mato Grosso  Faixa 1 5.401 160.616.785 4.820 4.581 
Do Sul Faixa 2 8.029 576.067.745 7.479 6.247 
 Faixa 3 959 77.118.441 959 737 
Total   14.389 813.802.971 13.258 11.565 
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2.2. Região Nordeste 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas 

Valor Contratado 
(R$) 

Unidades 
Concluídas Unidades Entregues 

Alagoas Faixa 1 23.741 913.198.345 20.259 17.758 
 Faixa 2 12.289 715.252.602 12.289 11.494 
 Faixa 3 2.376 138.841.173 2.376 2.199 

Total   38.406 1.767.292.121 34.924 31.451 

Bahia Faixa 1 76.195 2.906.661.503 64.691 60.642 
 Faixa 2 12.932 785.057.352 12.310 10.460 
 Faixa 3 12.139 848.827.692 8.928 4.546 

Total   101.266 4.540.546.546 85.929 75.648 

Ceará Faixa 1 19.202 668.883.910 13.695 12.060 
 Faixa 2 6.302 437.069.755 6.302 4.984 
 Faixa 3 938 85.801.323 760 364 
Total   26.442 1.191.754.987 20.757 17.408 
Maranhão Faixa 1 41.982 1.443.872.416 38.707 34.288 
 Faixa 2 6.977 428.226.097 6.977 6.194 
 Faixa 3 1.331 67.584.166 1.331 1.263 
Total  50.290 1.939.682.679 47.015 41.745 
Paraíba Faixa 1 7.040 172.204.406 6.487 5.785 
 Faixa 2 7.787 549.221.687 7.553 7.421 
 Faixa 3 544 52.340.609 544 232 
Total   15.371 773.766.701 14.584 13.438 
Pernambuco Faixa 1 32.118 1.226.103.655 24.073 19.750 
 Faixa 2 11.426 690.088.829 10.746 9.276 
 Faixa 3 2.921 198.275.363 2.809 1.919 

Total   46.465 2.114.467.846 37.628 30.945 

Piauí Faixa 1 15.724 484.453.175 15.335 14.364 
 Faixa 2 3.599 171.201.437 3.599 3.486 
 Faixa 3 936 52.908.733 488 488 

Total   20.259 708.563.345 19.422 18.338 

Rio Grande  Faixa 1 12.325 386.144.113 11.697 10.398 
do Norte Faixa 2 5.472 355.470.469 5.472 5.267 
 Faixa 3 1.433 122.313.451 1.433 1.073 
Total   19.230 863.928.034 18.602 16.738 
Sergipe Faixa 1 2.753 63.596.000 2.657 2.431 
 Faixa 2 6.702 382.831.275 6.702 5.526 
 Faixa 3 2.725 201.646.523 2.694 2.221 
Total   12.180 648.073.798 12.053 10.178 
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2.3 Região Norte 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas  

Valor Contratado 
(R$) 

Unidades 
Concluídas Unidades Entregues 

Acre Faixa 1 3 73.047.000 1.737 1.737 
 Faixa 2 931 72.306.681 931 619 
 Faixa 3 11 796.239 11 11 
Total   2.815 146.149.920 2.679 2.367 
Amapá Faixa 1 1.514 62.308.966 528 528 
 Faixa 2 11 908.333 11 11 
 Faixa 3 120 7.524.544 120 44 
Total   1.645 70.741.843 659 583 
Amazonas Faixa 1 7.672 272.301.000 6.679 5.498 
 Faixa 2 3.655 272.474.226 3.413 2.112 
 Faixa 3 3.235 260.516.126 1.307 1.010 
Total   14.562 805.291.352 11.399 8.620 
Pará Faixa 1 24.217 861.906.142 21.645 20.663 
 Faixa 2 2.704 183.931.656 2.242 1.813 
 Faixa 3 6.018 447.259.230 4.568 2.453 
Total   32.939 1.493.097.028 28.455 24.929 
Rondônia Faixa 1 2.421 73.048.898 1.935 1.148 
 Faixa 2 1.659 125.468.131 1.659 1.419 
 Faixa 3 1.681 199.666.680 605 290 
Total   5.761 398.183.709 4.199 2.857 
Roraima Faixa 1 1.871 70.514.000 1.871 1.809 
 Faixa 2 318 23.284.422 318 318 
 Faixa 3 43 3.038.234 43 43 
Total   2.232 96.836.656 2.232 2.170 
Tocantins Faixa 1 6.368 139.955.411 3.233 2.598 
 Faixa 2 1.027 72.254.685 927 893 
 Faixa 3 584 36.339.719 584 477 
Total   7.979 248.549.815 4.744 3.968 
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2.4. Região Sudeste 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas 

Valor Contratado 
(R$) 

Unidades 
Concluídas Unidades Entregues 

Espírito Faixa 1 6.886 257.407.829 5.347 3.190 
Santo Faixa 2 4.832 331.684.319 4.612 4.147 
 Faixa 3 3.085 257.108.744 3.085 2.449 
Total   14.803 846.200.893 13.044 9.786 
Minas  Faixa 1 39.007 1.455.602.654 38.867 37.925 
Gerais Faixa 2 45.991 3.396.040.197 44.814 41.610 
 Faixa 3 8.317 543.820.994 7.237 4.693 
Total   93.315 5.395.463.845 90.918 84.228 
Rio de  Faixa 1 23.628 1.151.095.541 22.350 20.069 
Janeiro Faixa 2 12.784 898.648.210 11.784 10.265 
 Faixa 3 17.634 1.465.065.450 14.165 7.647 
Total   54.046 3.514.809.201 48.299 37.981 
São  Faixa 1 51.794 2.245.853.875 49.126 42.650 
Paulo Faixa 2 85.252 6.134.803.886 83.816 73.770 
 Faixa 3 50.234 3.749.764.484 45.462 35.521 
Total  187.280 12.130.422.245 178.404 151.941 
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2.5. Região Sul 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas Valor Contratado (R$)  Unidades 

Concluídas Unidades Entregues  

Paraná 
Faixa 1 19.190 763.187.865 18.530 18.213 
Faixa 2 32.303 2.307.608.996 32.080 30.973 
Faixa 3 6.780 461.453.699 6.780 5.851 

Total   58.273 3.532.250.559 57.390 55.037 
Rio 
Grande 
do Sul 

Faixa 1 21.482 775.778.709 20.808 19.307 
Faixa 2 44.675 3.001.003.549 44.555 43.068 
Faixa 3 7.602 547.656.737 5.830 4.686 

Total   73.759 4.324.438.996 71.193 67.061 

Santa 
Catarina 

Faixa 1 9.328 376.275.013 9.270 8.905 
Faixa 2 22.073 1.597.717.544 20.731 19.504 
Faixa 3 1.813 147.961.138 1.685 1.492 

Total   33.214 2.121.953.695 31.686 29.901 
Total 
Geral  1.005.128 55.112.807.484 923.601 813.439 
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Anexo 3: Minha Casa, Minha Vida em Números (2ª fase : 2011-2014) 

 

3.1. Região Centro-Oeste 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas  

Valor Contratado 
(R$) 

Unidades 
Concluídas Unidades Entregues 

Distrito Faixa 1 16.557 1.160.877.509 938 938 
Federal Faixa 2 21.914 1.260.438.929 6.812 4.267 
 Faixa 3 3.891 332.533.127 2.987 1.468 
Total   42.362 2.753.849.566 10.737 6.673 

Goiás Faixa 1 36.039 1.574.360.685 12.047 5.422 
 Faixa 2 95.807 8.695.255.441 88.936 79.647 
 Faixa 3 20.626 1.367.703.124 12.703 6.195 
Total   152.472 11.637.319.249 113.686 91.264 
Mato Faixa 1 23.053 1.118.154.247 10.636 4.617 
Grosso  Faixa 2 22.873 1.971.186.041 18.965 16.974 
Do Sul Faixa 3 3.516 222.576.399 2.385 1.065 
Total   49.442 311.916.688 31.986 22.656 
Mato Faixa 1 36.162 1.801.990.124 8.188 7.251 
Grosso Faixa 2 27.017 1.906.193.773 20.685 15.773 
 Faixa 3 4.415 319.930.494 2.974 986 
Total   67.594 4.028.114.392 31.847 24.010 
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3.2. Região Nordeste 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas 

Valor Contratado 
(R$) 

Unidades 
Concluídas Unidades Entregues 

Alagoas Faixa 1 36.461 1.909.444.649 7.070 4.705 
 Faixa 2 27.447 1.761.357.525 19.026 14.098 
 Faixa 3 3.559 282.100.701 1.715 462 
Total   67.467 3.952.902.875 27.811 19.265 
Bahia Faixa 1 119.312 6.209.501.616 35.456 24.026 
 Faixa 2 37.335 2.586.775.202 27.769 20.598 
 Faixa 3 15.701 1.265.801.036 7.578 3.432 
Total   172.348 10.062.077.854 70.803 48.056 
Ceará Faixa 1 49.387 2.727.329.718 6.397 4.682 
 Faixa 2 25.742 2.186.538.751 22.168 19.782 
 Faixa 3 4.660 372.425.525 2.063 1.521 
Total   79.789 5.286.293.993 30.628 25.985 
Maranhão Faixa 1 82.677 4.002.192.015 14.675 4.512 
 Faixa 2 18.437 1.232.545.636 12.173 8.754 
 Faixa 3 3.174 256.422.811 1.494 586 
Total  104.288 5.491.160.462 28.342 13.852 
Paraíba Faixa 1 27.720 1.237.189.886 7.033 4.057 
 Faixa 2 33.623 3.177.848.481 32.157 31.012 
 Faixa 3 5.955 483.047.699 1.215 941 
Total   67.298 4.898.086.065 40.405 36.010 
Pernanbuco Faixa 1 38.486 1.929.822.878 7.425 1.357 
 Faixa 2 33.878 2.210.797.788 24.108 20.943 
 Faixa 3 8.495 561.695.070 1.901 1.111 
Total   80.859 4.702.315.737 33.434 23.411 
Piauí Faixa 1 37.568 1.526.848.910 14.927 6.398 
 Faixa 2 12.656 861.367.244 11.679 8.991 
 Faixa 3 2.458 181.220.805 1.710 523 
Total   52.682 2.569.436.959 28.316 15.912 
Rio grande Faixa 1 22.184 999.438.992 6.325 3.671 
Do Norte Faixa 2 35.646 2.870.706.461 32.116 28.250 
 Faixa 3 3.878 294.474.572 1.292 597 
Total   61.708 4.164.620.026 39.733 32.518 
Sergipe Faixa 1 22.058 845.610.259 6.224 3.829 
 Faixa 2 13.420 838.570.282 8.742 5.249 
 Faixa 3 4.662 388.671.156 1.349 601 
Total   40.140 2.072.851.697 16.315 9.679 
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3.3. Região Norte 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas  

Valor Contratado 
(R$) 

Unidades 
Concluídas Unidades Entregues 

Acre Faixa 1 5.667 293.071.874 1.657 1.098 
 Faixa 2 333 12.530.720 141 141 
 Faixa 3 453 15.598.481 453 49 
Total   6.453 21.201.075 2.251 1.288 
Amazonas Faixa 1 22.929 1.008.318.153 6.790 5.239 
 Faixa 2 4.560 152.909.431 1.294 358 
 Faixa 3 3.501 266.018.885 2.503 178 
Tota l  30.990 1.427.246.470 10.587 5.775 
Amapá Faixa 1 8.218 446.706.500 2.148 1.778 
 Faixa 2 17 1.711.498 17 17 
 Faixa 3 275 14.896.590 275 19 
Total   8.510 463.314.588 2.440 1.814 
Pará Faixa 1 78.875 4.139.969.143 13.154 4.603 
 Faixa 2 19.694 1.421.549.882 11.887 9.479 
 Faixa 3 3.984 262.224.645 1.856 665 
Total   102.553 5.823.743.670 26.897 14.747 
Rondônia Faixa 1 27.441 1.382.829.898 6.376 4.310 
 Faixa 2 5.740 474.996.701 5.217 4.168 
 Faixa 3 2.101 163.810.503 2.101 1.057 
Total   35.282 2.021.637.102 13.694 9.535 
Roraima Faixa 1 6.676 337.544.654 1.269 1.253 
 Faixa 2 300 28.969.803 300 268 
 Faixa 3 57 5.529.651 57 57 
Total   7.033 372.044.108 1.626 1.578 
Tocantins Faixa 1 16.044 726.440.201 5.888 3.950 
 Faixa 2 2.849 223.554.237 2.173 1.715 
 Faixa 3 558 41.521.021 558 274 
Total   19.451 991.515.459 8.619 5.939 
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3.4. Região Sudeste 

UF Faixa 
(Renda) 

Unidades 
Contratadas 

Valor Contratado 
(R$) 

Unidades 
Concluídas Unidades Entregues 

Espírito Faixa 1 11.088 512.791.439 1.256 787 
Santo Faixa 2 12.088 847.067.269 8.539 6.515 
 Faixa 3 11.687 984.129.510 2.905 1.492 
Total   34.863 2.343.988.217 12.700 8.794 
Minas Faixa 1 99.943 5.167.351.501 40.547 22.468 
Gerais Faixa 2 150.914 12.079.303.445 131.538 108.016 
 Faixa 3 21.551 1.945.672.819 9.810 5.160 
Total   272.408 19.192.327.765 181.895 135.644 
Rio de Faixa 1 90.302 6.253.350.731 25.687 11.404 
Janeiro Faixa 2 41.080 3.076.087.026 26.890 19.725 
 Faixa 3 24.550 1.895.028.310 10.512 4.024 
Tota l  155.932 11.224.466.067 63.089 35.153 
São Faixa 1 151.420 9.507.434.057 46.509 22.264 
Paulo Faixa 2 221.606 16.847.011.725 165.470 125.054 
 Faixa 3 100.752 8.275.904.198 47.403 21.653 
Total   473.778 34.630.349.980 259.382 168.971 
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3.5. Região Sul 

UF Faixa 
(Renda)  

Unidades 
Contratadas Valor Contratado (R$)  Unidades 

Concluídas Unidades Entregues  

Paraná 
Faixa 1 53.172 2.198.996.720 22.676 16.289 
Faixa 2 125.983 10.649.855.180 111.182 100.251 
Faixa 3 16.954 1.388.133.908 10.646 6.458 

Total   196.109 14.236.985.808 144.504 122.998 

Rio Grande 
do Sul 

Faixa 1 61.533 2.391.731.656 23.723 14.452 
Faixa 2 102.804 8.187.520.081 85.427 73.621 
Faixa 3 18.030 1.467.801.313 9.040 4.869 

Total   182.367 12.047.053.051 118.190 92.942 

Santa 
Catarina 

Faixa 1 24.478 880.257.861 11.595 6.989 
Faixa 2 73.128 6.144.713.928 56.838 48.660 
Faixa 3 11.015 914.374.800 5.448 3.971 

Tota l  108.621 7.939.346.589 73.881 59.620 
Total Geral  2.672.799 177.966.165.511 1.423.798 1.034.089 
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Anexo 4:  Linhas do Programa (Área Urbana) 

 

4.1. PMCMV Empresas – Famílias com renda mensal até  R$ 1.600,00 

Objetivo Produção de empreendimentos para alienação das 
unidades habitacionais às famílias com renda mensal até 
R$ 1.600,00 por meio de operações realizadas por 
Instituições Financeiras Oficiais Federais. 

Abrangência Todo o território nacional. 
Como funciona - União estabelece metas de aplicação dos recursos, por 

Unidade da Federação, com base no déficit habitacional. 
- Estados e municípios, a partir do seu cadastro 
habitacional, realizam o enquadramento das famílias nos 
critérios de priorização definidos para o Programa e inserem 
no Cadúnico, se for o caso. 
- Empresas do setor da construção civil apresentam 
projetos à Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. 
- Após análise, a Instituição Financeira contrata a operação, 
acompanha a execução da obra e libera recursos conforme 
cronograma. Concluído o empreendimento, a Instituição 
Financeira providencia a alienação das unidades para as 
famílias selecionadas. 
- Durante a execução das obras e após a entrega das UH, o 
trabalho social é realizado sob a responsabilidade dos 
Estados e Municípios. 
- Beneficiário paga mensalmente prestação equivalente a 
5% da renda ou mínima de R$ 50,00, durante 10 anos. 
- Estados e municípios podem aportar contrapartidas sob a 
forma de recursos financeiros, terreno ou serviços. 

Especificação do 
empreendimento 

- Casas ou apartamentos de acordo com especificações 
técnicas mínimas, contendo, no mínimo, sala, 2 quartos, 
cozinha, banheiro e área de serviço, adaptáveis ao uso por 
famílias de que façam parte pessoas com deficiência. 
- Quantidade máxima de 300 UH, por condomínio. 

Valor das unidades 
habitacionais  

O limite máximo de aquisição das UH é de R$ 76 mil e varia 
de acordo com a UF/localidade e tipologia. 
Este limite compreende os custos de terreno, edificação, 
infraestrutura interna, legalização e trabalho social. 

Fonte: Programa Minha Casa, Minha Vida (2014). 
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4.2. PMCMV Entidades – Famílias com renda mensal at é R$ 1.600,00 

 

Objetivo Produção de empreendimentos destinados às famílias com 
renda mensal até R$ 1.600,00, organizadas em 
cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais 
entidades privadas sem fins lucrativos, habilitadas 
previamente pelo Ministério das Cidades. 

Abrangência Território nacional – áreas urbanas. 
Como funciona - União aloca recursos por meio da transferência de 

recursos ao FDS. 
- Entidades habilitadas pelo MCidades desenvolvem 
projetos e apresentam à Instituição Financeira que analisa 
os projetos e o enquadramento dos beneficiários. 
- MCidades faz a seleção das propostas e IF analisa e firma 
contrato com beneficiários. 
- Entidade e beneficiários fazem o acompanhamento da 
obra. 
- Beneficiário paga mensalmente prestação equivalente a 
5% da renda ou mínima de R$ 50,00, durante 10 anos. 

Especificação do 
empreendimento 

- Casas ou apartamentos de acordo com especificações 
técnicas mínimas, contendo, no mínimo, sala, 2 quartos, 
cozinha, banheiro e área de serviço, adaptáveis ao uso por 
famílias de que façam parte pessoas com deficiência. 

Valor das unidades 
habitacionais  

O limite máximo de aquisição das UH é de R$ 76 mil e varia 
de acordo com a UF/localidade e tipologia. 
Este limite compreende os custos de terreno, edificação, 
infraestrutura interna, legalização e trabalho social. 

Fonte: Programa Minha Casa, Minha Vida (2014). 
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4.3. PMCMV Oferta Pública – Famílias com renda mens al até R$ 1.600,00 

 

Objetivo Produção de empreendimentos ou reposição de unidades 
habitacionais isoladas destinadas às famílias com renda 
mensal até R$ 1.600,00, em parceria com Estados e 
Municípios. 

Abrangência Municípios com até 50 mil habitantes – áreas urbanas. 
Como funciona - União realiza oferta pública destinada à Instituições e 

Agentes Financeiros habilitados. 
- Os proponentes, Estados e municípios, apresentam 
propostas de projetos que são selecionadas pelo MCidades. 
- Instituições ou Agentes Financeiros fazem a análise de 
viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas e 
firmam Termo de Acordo e Compromisso com os 
proponentes. 
- Os proponentes selecionam beneficiários que após 
enquadrados, firmam contrato com as Instituições ou 
Agentes Financeiros. 

Especificação do 
empreendimento 

- Unidades habitacionais unifamiliares isoladas ou em 
conjunto, de acordo com especificações técnicas mínimas, 
contendo, no mínimo, sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e 
área de serviço, adaptáveis ao uso por famílias de que 
façam parte pessoas com deficiência. 

Valor das unidades 
habitacionais  

O valor da subvenção para a produção da unidade 
habitacional é de R$ 25.000,00. 

Fonte: Programa Minha Casa, Minha Vida (2014). 
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4.4. Financiamento Habitacional: Famílias com renda  mensal até R$ 

5.000,00 

 

Objetivo Oferecer acesso à moradia, em áreas urbanas rurais, por 
intermédio da concessão de subvenção nos financiamentos 
a pessoas físicas com renda até R$ 5.000,00, 
individualmente por meio de Carta de Crédito Individual, ou 
organizadas sob a forma de grupos associativos por meio 
de Carta de Crédito Associativo. 

Abrangência Território nacional – áreas urbanas. 
Como funciona Ao contratar um financiamento habitacional o beneficiário 

tem acesso aos seguintes benefícios: 
- Subsídio Complemento – aporte financeiro direto variando 
em função da renda, modalidade e UF/localidade. 
- Subsídio Equilíbrio – visando à redução da taxa de juros 
de financiamento. 
- Acesso ao Fundo Garantidor da Habitação FGHab – 
garante benefícios adicionais de redução de custos de 
seguro, além de refinanciamento de parte das prestações 
em caso de perda da renda ou desemprego. 

Política de Descontos e 
Taxas de Juros 

- Os descontos a serem concedidos nos financiamentos a 
pessoas físicas destinam-se à redução no valor das 
prestações ou ao pagamento de parte da aquisição ou 
construção do imóvel. 
- Serão beneficiárias de descontos as pessoas físicas com 
renda familiar mensal limitada a R$ 3.275,00. 
- O desconto para fins de pagamento de parte da aquisição 
ou construção do imóvel está limitado a R$ 25.000,00 e 
será concedido de forma inversamente proporcional à renda 
do beneficiário, garantindo-se o maior valor de desconto a 
famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.600,00. 
- Famílias com renda mensal até R$ 5.000,00 serão 
beneficiadas pela redução da taxa de juros do 
financiamento habitacional, variando de 5% a 7,16% de 
acordo com a renda familiar. 

Especificação do 
empreendimento 

- Unidade habitacional com até 180 (cento e oitenta) dias de 
“habite-se”, ou documento equivalente, expedido pelo órgão 
público municipal competente ou, nos casos de prazo 
superior, que não tenha sido habitada ou alienada*. 

Valor das unidades 
habitacionais  

Subvenção de até R$ 25.000,00, variando de acordo com a 
renda da família e UF/localidade. 
O valor máximo de avaliação dos imóveis financiados varia 
de acordo com UF/localidade. 

Fonte: Programa Minha Casa, Minha Vida (2014). 

(*) O conceito de imóvel novo está definido no inciso II do parágrafo único do art. 1º da Lei 

11.977. 
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Anexo 5: Linhas do Programa (PMCMV Rural) 

 

5.1. PNHR GI – Famílias com renda anual bruta de at é R$ 15.000,00 

 

Objetivo Programa destinado à produção ou reforma de unidades 
habitacionais destinadas aos agricultores familiares e 
trabalhadores rurais cuja renda anual não ultrapasse R$ 
15.000,00. 

Abrangência Território nacional – áreas rurais. 
Beneficiário - Agricultores familiares e trabalhadores rurais. 

- Os beneficiários deverão estar organizados de forma 
associativa por uma Entidade Organizadora – Cooperativas, 
Associações, Sindicatos, ou Poder Público. 

Subsídios - Até R$ 25.000,00 para construção e de até R$ 15.000,00 
para reforma/ampliação. 
- R$ 600,00 para contratação de Assistência Técnica; e de 
R$ 400,00 para execução do Trabalho Social. 
- O valor de avaliação da unidade habitacional, a ser 
atestado pelos Agentes Financeiros, não poderá ultrapassar 
R$ 65.000,00. 

Como funciona - A Entidade Organizadora (EO) apresenta o projeto de 
engenharia, de Trabalho Social e documentação jurídica do 
empreendimento, ao Agente Financeiro Caixa ou Banco do 
Brasil. 
- O Agente Financeiro analisa e aprova o projeto para 
contratação dos financiamentos com os beneficiários. 
- A EO inicia o Trabalho Social e institui a Comissão de 
Acompanhamento de Obra (CAO) e de representantes dos 
beneficiários, que presta conta aos demais beneficiários. 
- Conforme o andamento e as medições da obra, os 
recursos são repassados à EO. 
- O Trabalho Social finaliza após a conclusão e ocupação 
das UH. 

Comprometimento de 
renda 

Beneficiário retorna o equivalente a 4% do valor repassado 
em 4 pagamentos anuais. 

Fonte: Programa Minha Casa, Minha Vida (2014). 
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5.2. PNHR GI – Famílias com renda anual bruta entre  R$ 15.000,00 e R$ 

30.000,00 

Objetivo Programa destinado à produção ou reforma de unidades 
habitacionais destinadas aos agricultores familiares e 
trabalhadores rurais com renda anual entre R$ 15.000,00 e 
R$ 30.000,00. 

Abrangência Território nacional – áreas rurais. 
Beneficiário - Agricultores familiares e trabalhadores rurais. 

- Os beneficiários deverão estar organizados de forma 
associativa por uma Entidade Organizadora – Cooperativas, 
Associações, Sindicatos, ou Poder Público. 

Subsídios - Financiamento habitacional, com subvenção de R$ 
7.000,00 para edificação ou reforma da unidade 
habitacional. 
- R$ 600,00 para contratação de Assistência Técnica; e R$ 
400,00 para execução do Trabalho Social. 
- O valor máximo de avaliação dos imóveis financiados varia 
de acordo com UF/localidade. 

Como funciona - A Entidade Organizadora (EO) apresenta o projeto de 
engenharia, de Trabalho Social e documentação jurídica do 
empreendimento, ao Agente Financeiro Caixa ou Banco do 
Brasil. 
- O Agente Financeiro analisa e aprova o projeto para 
contratação dos financiamentos com os beneficiários. 
- A EO inicia o Trabalho Social e institui a Comissão de 
Acompanhamento de Obra (CAO) e de representantes dos 
beneficiários, que presta conta aos demais beneficiários. 
- Conforme o andamento e as medições da obra, os 
recursos são repassados à EO. 
- O Trabalho Social finaliza após a conclusão e ocupação 
das UH. 

Comprometimento de 
renda 

Até 30% da renda familiar bruta limitada à capacidade de 
pagamento do beneficiário. 

Fonte: Programa Minha Casa, Minha Vida (2014). 
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5.3. PNHR GIII – Famílias com renda anual bruta ent re R$ 30.000,00 e R$ 

60.000,00 

Objetivo Programa destinado à produção ou reforma de unidades 
habitacionais destinadas aos agricultores familiares e 
trabalhadores rurais com renda anual entre R$ 30.000,00 e 
R$ 60.000,00. 

Abrangência Território nacional – áreas rurais. 
Beneficiário - Agricultores familiares e trabalhadores rurais, organizados 

ou não de forma associativa por uma Entidade 
Organizadora – Cooperativas, Associações, Sindicatos, ou 
Poder Público. 

Subsídios - Financiamento habitacional, com taxa de juros reduzida. 
- O valor máximo de avaliação dos imóveis financiados varia 
de acordo com UF/localidade. 

Como funciona - Da mesma forma que os Grupos 1 e 2 quando os 
beneficiários estiverem organizados de forma associativa 
por Entidade Organizadora. 
- O beneficiário pode também, individualmente, contratar 
financiamento habitacional junto à Instituição Financeira. 

Comprometimento de 
renda 

Até 30% da renda familiar bruta limitada à capacidade de 
pagamento do beneficiário. 

Fonte: Programa Minha Casa, Minha Vida (2014). 
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