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RESUMO 

 

 

O presente texto objetiva apresentar os principais planos de investimentos em 
habitação, por parte do Governo Federal, com maior ênfase no Sistema Financeiro 
Habitacional (SFH) até ao programa Minha Casa, Minha Vida. Além disso, 
estabelece uma pesquisa sobre o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) sob a égide 
das novas práticas legislativas e financeiras que atendem principalmente à classe 
média e alta. Em seguida, apresenta uma análise das finanças públicas do Município 
de São Paulo e os recursos destinados à Habitação para a população de baixa 
renda. 
 
Palavras-chave: investimentos em habitação, Governo Federal, Sistema Financeiro 
Habitacional (SFI), Município de São Paulo, baixa renda. 
 



 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to present the main investment plans in housing by the federal 
government, with greater emphasis on Housing Financial System (SFH) to the 
program My House, My Life. It also establishes a survey of the Real Estate Financial 
System (SFI) under the aegis of the new legislative and financial practices that 
mainly cater to middle and upper class. It then presents an analysis of public 
finances in São Paulo and the resources devoted to housing for low-income 
population. 
 
Keywords: investments in housing, Federal Government, Housing Financing System 
(SFI), the Municipality of São Paulo, low income. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho objetiva analisar a trajetória histórica, ao longo dos séculos XX e 

XXI, dos investimentos do Governo Federal em Habitação para a população de 

média e baixa renda. Para isto, nossa pesquisa aborda o Mercado Financeiro 

Imobiliário, com as novas práticas financeiras e legislativas que alavancaram este 

setor, e finaliza com os investimentos públicos em habitação social por parte do 

Município de São Paulo, com estudos sobre suas finanças públicas no período de 

2001 a 2011, observando contingenciamentos financeiros direcionados para o setor 

através de recursos próprios, transferências constitucionais e voluntários. Dessa 

forma, apontamos alguns dos desafios enfrentados pelo país na busca para a 

diminuição do deficit habitacional. 

O Brasil constitui-se num país de alta desigualdade social, fato demonstrado 

por apresentar Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na 79ª posição entre os 

187 países classificados pelas Nações Unidas (PNUD, 2014). Este alto grau de 

desigualdade reflete na dura realidade de brasileiros que, com uma baixa renda 

familiar, ficam excluídos do mercado imobiliário e buscam outros meios vivendo em 

sub-habitações em bairros periféricos.  

Análises efetuadas sobre os núcleos de pobreza no Brasil são evidenciadas 

por Ermínia Maricato (2011) a respeito do modelo urbano “à moda” da periferia 

iniciados na transição do final do século XIX para o XX, devido ao crescimento 

populacional das cidades brasileiras e ao notório aumento da desigualdade social. A 

pesquisa do primeiro capítulo é voltada a este tema que, através de um estudo 

histórico, busca quantificar e explicar os caminhos da política habitacional 

patrocinada pelo Governo Federal brasileiro, principalmente após a criação do 

Sistema Financeiro Habitacional (SFH).  

Sergio Azevedo (1988, p. 108) explica que, em 1946, o Governo Federal inicia 

um programa de investimentos em habitação social na gestão do governo Dutra 

(1946-1951), chamado Fundação Casa Popular para a construção de habitações e 

saneamento básico. Todavia, como afirma Céline Sachs (1999, p. 113), os 

investimentos abrangiam somente as grandes cidades, tais como Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Brasília e São Paulo. 
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Em 1964, foi criado o SFH através da lei 4.380 de agosto de 1964, e o Banco 

Nacional da Habitação (BNH), este com vistas à obtenção de captação de fundos 

sustentáveis para financiar imóveis em larga escala para a população com renda 

acima de três salários mínimos. Estes fundos do BNH vinham do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), lei 5.107 de 13 de setembro de 1966, um fundo 

financiado compulsoriamente pelo trabalhador, além de possuir com Associações de 

Poupança e Empréstimos da Caderneta de Poupança e Letras Imobiliárias captadas 

pelos bancos comerciais privados.  

Segundo Robson Ribeiro Gonçalves (1977ª, p. 16), especificamente para as 

pessoas de menor renda – população com renda inferior a três salários mínimos –, o 

SFH entregou a sua administração às Companhias Habitacionais, como a 

Companhia de Habitação Popular (COHAB) e as Cooperativas Habitacionais 

(Coophabs), por meio de agentes promotores. 

Como afirma Anaclaudia Marinheiro Centeno Rossbach (2005, p. 85), a partir 

dos anos 1970, outros programas alternativos, como PROFLURB, PROMORAR e o 

João de Barros, complementam as deficiências do BNH atendendo à população 

mais carente.  

A partir de 1980, o Brasil passa por um período de alta inflação que se reflete 

em problemas com desalinhamentos entre pagamentos das prestações pelos 

mutuários e suas rendas, resultando em grande inadimplência e consequentemente 

na descapitalização do BNH. A partir de 1986, o banco é liquidado e suas funções 

são repassadas à Caixa Econômica Federal (CEF), através da Lei 2291/86.  

Regina F. C. Fonseca Ferreira lembra que no Brasil, desde o início da década 

de 80, movimentos populares organizados para a moradia foram criados através da 

União Nacional por Moradia Popular (UNMP), iniciado em 1989 por via de iniciativa 

popular, cuja bandeira contempla desde a reforma urbana até programas de ajuda 

mútua em mutirões, porque, segundo a maior bandeira dos movimentos, o problema 

sempre foi a dificuldade do acesso à terra para a população de baixa renda que 

reivindica o direito à cidade. Diante desta situação, esta população se afasta dos 

locais de trabalho que se encontram nos centros urbanos para morarem em favelas. 
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Deste período em diante, Cláudio Hamilton M. Santos (1999) afirma que 

programas alternativos públicos, como o Pró-Morar e o Habitar Brasil, são criados 

para dar sustentação à crise e queda nos financiamentos, com financiamentos em 

Estados e Municípios. Logo, esses programas se tornaram os principais do Governo 

FHC (SANTOS, 1999, p. 25), que mais visavam recuperar áreas degradadas a 

reduzir o déficit habitacional.  

No segundo mandato do Governo Lula (2007-2010), é criado o Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), através da Lei n. 11.578, de 26 de novembro de 

2007, que inclui vários projetos de investimentos em Infraestrutura no país e um 

programa específico para a extinção do deficit habitacional, com o slogan “Minha 

Casa, Minha Vida”, Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 (BRASIL, 2009; CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2013) incorporado pelo Ministério das Cidades, segue com 

a utilização dos recursos do FGTS, subsídios do Governo Federal, entre outros. O 

programa contempla beneficiários até certa faixa de renda e os financiamentos são 

de até 35 anos.  

No capítulo 2 traçamos um histórico sobre a organização e o crescimento do 

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) criado pela Lei 9.514/97, que possibilitou a 

formação de mais títulos para captação de recursos no Mercado Financeiro para o 

financiamento de empreendimentos imobiliários, obtendo, assim, fundos de longo 

prazo através de mecanismos de securitização de crédito.  

Dionísio Dias Carneiro (2003) observa que este mercado contempla 

mutuários de renda acima de cinco salários mínimos seguindo a lógica do mercado 

de crédito bancário que concede financiamentos a mutuários de maior renda e com 

menor risco de inadimplência. Além disso, houve importantes mudanças legislativas, 

como a criação do Patrimônio de Afetação, com a Lei no 10.931, de 02 de agosto de 

2004, que obriga as empresas concessionárias e construtoras a criar um patrimônio 

próprio para cada empreendimento, conferindo maior segurança aos clientes no que 

diz respeito ao destino dos recursos aplicados na obra, evitando o risco de 

inadimplência por parte da empresa responsável pela construção do 

empreendimento.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.578-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.578-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.931-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.931-2004?OpenDocument
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Outra prática equivale à instituição da criação da Alienação Fiduciária, que 

transfere a propriedade de um imóvel do devedor ao próprio credor até o fim do 

pagamento das prestações. A custódia do imóvel fica com o próprio banco 

financiador, assim, em caso de inadimplência, a execução de reintegração de posse 

se torna muito mais rápida. Porém, é notório, segundo os dados apresentados, que 

o nível de inadimplência por parte dos mutuários é muito baixo, chegando a 1,4% 

em 2011. 

Também abordamos problemas quanto à dificuldade em diminuir a taxa de 

juros para financiamentos habitacionais devido aos altos custos que as instituições 

financeiras enfrentam: custo de captação do dinheiro, custo operacional, impostos, 

entre outros (BACEN, 2006, p. 10).  Mesmo assim, de 1970 a 2011, foram 

financiados mais de 12 milhões de imóveis por meio do BNH, mas o deficit 

habitacional atinge 72% da população brasileira que vive com até 5 salários mínimos 

(IBGE, 2010).  

O potencial de crescimento é muito grande, pois, no Brasil, os investimentos 

em habitação não ultrapassaram os 6% do PIB em 2012. Estes pressupostos 

demonstram que o país tem muito a crescer no setor e, como abordamos neste 

texto, a crise Mundial de 2008 não afetou o mercado imobiliário brasileiro, em razão 

de pacotes implementados pelo Governo Federal, por meio de leilões de dólar para 

segurar o seu valor, a redução do recolhimento de compulsórios das instituições 

financeiras, o aumento da oferta de crédito, a autorização para a CEF comprar 

ações de construtoras com problemas de liquidez, entre outros (TCU, 2008).  

Nesse sentido, nosso trabalho aborda assuntos de relevância, no que diz 

respeito ao Pacto Fiscal do Brasil, com ênfase na Lei da Responsabilidade Fiscal, 

Lei n. 101 de 2000 (BRASIL, 2000). Segundo Rafael Terra de Menezes (2005, p. 

15), esta lei define a organização de gastos do orçamento público dos Entes 

Subnacionais (Estados, Municípios e Distrito Federal) e estabelece tetos de gastos 

para eles, baseando-se em suas receitas correntes líquidas para gastos com 

pessoal, endividamento, operações de crédito, serviço da dívida, entre outros.  

Este tema está relacionado diretamente ao orçamento público e seus 

programas de investimentos, que não serão detalhados neste trabalho. Entretanto, o 

Governo Federal, através do Pacto Federativo, estabelece a distribuição da quota-

parte de sua arrecadação para estes entes subnacionais, através de fundos 

constitucionais ou voluntários.  
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Como afirma Ezequiel Antonio Ribeiro Balthazar (2004, p. 103), o Governo 

Federal recebe os recursos produzidos pelos Entes subnacionais e os distribui. Com 

isto, uma política de investimentos em infraestrutura, habitação etc. pode se tornar 

engessada contando somente com os recursos próprios do município, assim 

necessitando dos fundos constitucionais, convênios para compor o orçamento 

público local necessário às demandas locais.  

No capítulo 3, abordamos políticas públicas para investimentos em habitação 

social e a importância de sua aplicação pelos Estados Nacionais para a sua 

população carente, segundo Protocolos Internacionais, como o Programa das 

Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (Un-Habitat), promovidos em 

declarações, como a de Vancouver de 1976, a de Istambul em 1996, entre outros. 

Conforme aborda Denize Antonucci (et al., 2009), pontos centrais destes 

protocolos são focados na preservação do meio Ambiente e na questão da pobreza 

sob a perspectiva dos desafios urbanos engajados em um processo econômico 

globalizado. Segundo a autora, em 2003, 43% da população de países em 

desenvolvimento encontravam-se em favelas. Na América Latina, esse número 

chegava a 32%.  

O Processo de favelização nas cidades tem suas peculiaridades. Na cidade 

de São Paulo, este processo se iniciou na década de 1940, formado por diversas 

invasões em terrenos públicos. Nabil Bonduky (1998 apud KOWARICK, 2009, p. 

165) afirma que a formação de sub-habitações surge de autoconstruções 

financiadas por operários que construíam suas próprias casas nos fins de semana, 

entre outros. O maior problema é a dificuldade do acesso à terra para a população 

de baixa renda que reivindica o direito à cidade.  

Diante desta situação, esta população se afasta dos locais de trabalho que se 

encontram nos centros urbanos para morarem em favelas. Como exemplo, Suzana 

Pasternak Tachner (1993) afirma que a partir dos anos 1970, o Governo do 

Município de São Paulo começa a financiar programas de urbanização de favelas, 

não mais buscando erradicá-las para a formação de novos bairros.  
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Porém, como analisa Nair D’Aquino Fonseca Gadelha (2004, p. 78), foram 

criados modelos de intervenção colocando Operações Urbanas do Município de São 

Paulo num mecanismo jurídico e financeiro de geração de recursos à Prefeitura do 

Município, por meio da cessão do direito de construção acima dos limites 

determinados pela lei de zoneamento. O que gerou uma lógica comercial financeira 

muito bem organizada nas regiões da Água Espraiada, Água Branca, Faria Lima e 

Centro, desapropriando a população local que se deslocou dos grandes Centros.  

Em relação à generalizada e histórica fase de invasões de terra, Elizabeth 

Borelli (2012) se atenta à população que vive cada vez mais próxima a Mananciais 

do Município de São Paulo, como as represas Guarapiranga e Billings. Estas 

localidades se encontram em bairros mais pobres do município e em áreas de 

preservação ambiental, como Parelheiros, Grajaú, Cidade Dutra, Capela do Socorro, 

M’Boi Mirim, entre outros, com grande densidade populacional.  

Como exemplo, analisamos as finanças públicas do Município de São Paulo 

entre os anos de 2000 a 2011, contemplando suas fontes de receita própria e as 

transferências correntes recebidas pela União e pelos Estados, vitais para a 

composição de seu orçamento anual para atender de forma plena as demandas do 

município. De acordo com dados da Fundação Seade, os recursos próprios gerados 

pelo município representaram, neste período de análise, em termos médios, 53,17% 

da receita total, sendo o restante suprido por meio de repasses Constitucionais 

Federais, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o Fundo de Participação 

Municipal (FPM), e recursos Estaduais: fundos de participações em quotas-partes do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) etc.  

No entanto, em nossa pesquisa notamos que o Município investiu apenas 

3,2% de sua receita total em programas habitacionais em 2010, sendo este o ano 

que obteve o melhor desempenho da série histórica entre 2002 a 2011. 

Para a formulação do texto, efetuamos ampla pesquisa bibliográfica sobre os 

investimentos em Habitação, por parte do Governo Federal, principalmente após a 

segunda metade do século XX, tendo como principal contribuição a Associação 

Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), que também 

disponibilizou importantes dados sobre o Mercado Financeiro Imobiliário (SFI), 

desenvolvido após os anos de 1990.   



22 

Nas pesquisas sobre o Federalismo Fiscal, o jurista Sérgio Prado (2003) 

discute sobre a questão do regime de Partilha tributária do Brasil e a ideia liberal da 

diminuição do Estado para dar mais autonomia aos Entes subnacionais.   

Dessa forma, o trabalho se direciona a pesquisas sobre habitação e utiliza o 

Município de São Paulo, o maior do país em termos de arrecadação tributária, 

apresentando importantes dados disponibilizados pela Fundação Seade e pela 

Secretaria do Planejamento do Município de São Paulo, principais fontes de 

informações sobre as finanças públicas da cidade, apontando o percentual de 

repasses constitucionais e voluntários que compõem o orçamento público local. 

Problemas do município, como alta concentração de sub-habitações próximas a 

região de mananciais que abastecem o município de São Paulo, são expostos pela 

professora Elizabeth Borelli que elucida em sua pesquisa um mapa dos bairros 

atingidos. 

No capítulo I, nos propomos a analisar de forma geral como funciona o 

Sistema Financeiro Habitacional (SFH) desde sua origem até a sua decadência, com 

a falência de seu banco de segunda linha, o Banco Nacional da Habitação (BNH). 

Logo após, no Capítulo II, analisamos o desenvolvimento do mercado financeiro 

habitacional, criado em 1997 com o intuito de gerar funding para as empresas 

construtoras e incorporadoras, assim aumentando a oferta de imóveis que estava 

reprimida desde antes de 1994. No terceiro capítulo, mostramos os caminhos do 

investimento em Habitação de Interesse Social do Município de São Paulo e as 

práticas adotadas para aumentar a oferta de imóveis. Nas Considerações Finais, 

apresentamos breve retrospectiva do que foi abordado que abrem possibilidades 

para futuros estudos. 
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CAPÍTULO I  

 

 

1 O BRASIL E A POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO 

 

 

Segundo a Declaração Universal do Homem, proclamada pelas Nações 

Unidas em 1948 (NAÇÕES UNIDAS, 2014), o direito à habitação é reconhecido 

como um direito humano, o qual prevê a todas as pessoas o direito a um nível de 

vida suficiente para lhes assegurar e a suas famílias a saúde e o bem-estar, 

principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, aos serviços 

sociais necessários, como: direito à segurança no desemprego, doença, invalidez, 

velhice entre outros (artigo 25°, n. 1).  

Conforme Ermínia Maricato (2011, p. 17), entre o final do século XIX e o 

começo do século XX as reformas urbanas realizadas em diversas cidades do Brasil 

lançaram as bases para um urbanismo moderno “à moda” da periferia formado por 

um grande contingente de trabalhadores migrantes rurais. 

Segundo Adriano Ribeiro Martins, esta migração, direcionada aos grandes 

centros urbanos de forma desorganizada e sem nenhum planejamento, obrigou as 

pessoas a se deslocarem para as periferias que eram desprovidas de infraestrutura 

mínima (MARTINS, 2015, p. 6).  

Mark Davis pondera que a transferência maciça de trabalhadores rurais e 

pobres para as cidades foram impelidas no início do século XX “pelos equivalentes 

econômicos e políticos das muralhas urbanas” (DAVIS, 2006, p. 60). De acordo com 

o autor, na década de 1940 o processo de industrialização, que objetivava a 

substituição de importações, causou grande onda de invasões de terras ociosas nas 

cidades da América latina.   

Isto pode ser explicado por raízes históricas de décadas de concentração de 

capital nas mãos de poucos e altíssima quantidade de pessoas com baixa renda, 

além de outros fatores que redundaram em altas taxas de exclusão social. 

Entretanto, o agravamento ocorreu de acordo com o ritmo da transformação 

econômica no país, sobretudo após 1930, trazendo expressivo contingente 

populacional do campo.  
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Segundo Edaléa Maria Ribeiro (2007, p. 2), desestimuladas pelas condições 

adversas de distribuição da terra as pessoas eram atraídas pela oferta de emprego 

nos centros urbanos, o que definiu os rumos da “Revolução Industrial brasileira”, 

tornando tais cidades polos de atração de estrangeiros e migrantes. Exemplo disso 

ocorre na região Sudeste do Brasil, que não comportou o crescente contingente 

populacional, pois as cidades não dispunham de infraestrutura urbana e habitacional 

suficientes, o que resultou num processo de favelização que se mantém até os dias 

de hoje. 

Como observa Mike Davis, (2006, p. 59), muitos destes imigrantes, 

principalmente os das zonas rurais, se abrigaram em favelas.   

 

 

Tabela 1: Distribuição populacional do Brasil (em milhões de habitantes) 

 

Fonte: GONÇALVES, 1997b, p. 09. 

 

 

Na tabela acima, notamos o crescimento do processo de urbanização entre 

anos 1940 a 1990, que se multiplicou quase 10 vezes num período de apenas 55 

anos. Esse crescimento levou a sociedade civil a se organizar e buscar meios de 

resolver o deficit habitacional, movimento que se tornou um marco no processo de 

sistematização na maneira de mitigar essa defasagem. 
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Os primeiros organismos de financiamento habitacional vieram de vilas 

operárias e foram promovidos por empresas e institutos de pessoas físicas, como os 

de caixas de aposentadorias de ferroviários (como um modelo de cooperativa), 

porém de forma fragmentada e de poucos associados (AZEVEDO, 1988, p. 108). A 

partir dos anos 1940, quando houve a criação de leis trabalhistas, esta ideia se 

proliferou passando a ser organizada por Institutos de Previdência Social (IAPS) que 

utilizavam parte dos recursos para financiar habitações.  

Já uma política nacional de habitação somente foi instituída no governo do 

presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), por meio do órgão Fundação Casa 

Popular (FCP), fundado em 01 de maio de 1946, sob o decreto-lei n° 9.218, que 

previa a construção de habitações e investimentos em saneamento básico, 

habitação rural e apoio à indústria.  

No livro Habitação e Poder (2011), os autores Sérgio Azevedo e Luis 

Aureliano Gama Andrade salientam que o FCP, inicialmente voltado para a 

população de menor poder aquisitivo, tornou-se um programa de nível nacional 

quando o deputado Juscelino Kubitschek (JK, 1946-1951) apresentou as atividades 

exitosas do empresário mineiro Marcial do Lago na construção de casas populares, 

feitas com o Fundo de Aposentadoria dos Industriários (IAP) (AZEVEDO; 

ANDRADE, 2011, p. 02). JK levou as ideias do empresário ao presidente Dutra para 

convencê-lo sobre os ganhos políticos desta iniciativa e alcançar penetração junto 

aos trabalhadores. 

[...] pode-se afirmar que é somente com a criação da Fundação Casa 
Popular (FCP), em 1946, que se institucionaliza a primeira agência de nível 
nacional voltada exclusivamente para a construção de casas populares para 
as classes de baixa renda (AZEVEDO, 1988, p. 108)  

Logo, o decreto 9.777 de 6 de setembro de 1946 estabeleceu um órgão de 

política urbana visando abastecimento de água, esgoto, suprimentos de energia 

elétrica, assistência social etc., o que demonstra que já naquela época percebia-se 

que o problema da habitação não seria solucionado se não fossem resolvidas 

deficiências, a começar pela falta de saneamento básico.  



26 

A Portaria n. 69, instituída em 23 de maio de 1952 pelo Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, reduziu a ação do programa em razão da diminuição 

da pulverização dos projetos. Dentre as mudanças, o programa passou a depender 

exclusivamente de recursos advindos da União, por meio de doações, contribuições, 

transferências do tesouro, empréstimos compulsórios de donos de propriedades 

com terreno no valor superior ao correspondente a 200 mil cruzeiros da época 

(equivalente a 0,5% do valor do terreno) ou com área acima de 200m² (equivalente a 

15 cruzeiros por metro quadrado com resgate em 30 anos), sendo caracterizado por 

um imposto disfarçado, em que os imóveis mais caros financiavam o projeto da casa 

popular  (AZEVEDO; ANDRADE, 2011, p. 04). 

Até 1964, a construção de casas populares representava cerca de 1/10 de 

casas construídas pelo Instituto Brasileiro de Aposentadoria e Pensão dos 

industriários (IAPs) e outros órgãos habilitados (AZEVEDO; ANDRADE, 2011; 

SACHS, 1999). Céline Sachs (1999, p. 113) ainda ressalta que na realidade os 

investimentos somente abrangiam as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Brasília, Porto Alegre e São Paulo, além de cidades de pequeno porte em eleitorado 

calculado.  

Apesar de o governo Dutra decretar a proibição da construção de favelas nos 

centros urbanos, em 1950 cerca de 7% da população do Rio de Janeiro morava em 

favelas; em São Paulo, em 1947, havia cerca de 140 núcleos, um total de 50 mil 

pessoas (FINEP, 1985, p. 65-66). 

No governo de Jânio Quadros (1961) foi implementado o programa de 

investimentos em habitação Norte-Americano para a América Latina, chamado 

“Aliança Para o Progresso”,1 criado para anular a influência cubana sobre a América 

Latina. Os financiamentos focaram-se nos investimentos em habitação, saneamento, 

água potável e educação. As fontes de recursos foram mistas, com financiamentos 

do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 

                                            

1 Alianza para El progresso – criado pelos EUA entre os anos de 1961 e 1970 com o intuito de 
promover o desenvolvimento econômico através de colaboração técnica e financeira em toda 
América Latina para que se neutralizassem os ideais comunistas da época, principalmente vindo de 
Cuba. Disponível em: 
<http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/alian%C3%A7a%20para%20o%20progresso/10887/
>. Acesso em: 08 maio 2015. 
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(SACHS, 1999, p. 113). Dessa forma, o Brasil substituiu o programa Casa Popular 

pelo Instituto Brasileiro de Habitação (IBH), financiado pelo do BID.  

Celine Sachs (1999 p. 114-115) destaca que em julho de 1963 o Governo 

Goulart (1961-1964), durante um seminário em Petrópolis, lançou um programa 

habitacional, cujo foco era o problema da habitação e seu acesso, considerando as 

diferenças de renda e as condições de financiamento ou de aluguel. Contudo, este 

programa não obteve êxito e consistiu na última iniciativa governamental voltada ao 

setor antes do período militar (1964-1985).  

 

 

1.1 CENTRALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO 

 

 

Segundo Simonsen (1974, p. 79), no início dos anos 1960, o Brasil iniciou um 

período de descontrole inflacionário, aliado à instabilidade política devido à renúncia 

do presidente Jânio Quadros em agosto de 1961 o que, segundo Rubens Cysne 

(1993, p. 197), junto ao fracasso do Plano Trienal dos anos sucessivos culminou no 

Golpe Militar em abril de 1964.  

No período de 1964 a 1985, o Estado passou a ser controlado pelos militares, 

que assumiram todo o poder político e burocrático. Através da política econômica 

voltada ao combate da inflação, o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) 

previa, além do controle monetário e salarial, um programa de reformas institucionais 

que promovesse o desenvolvimento econômico (CYSNE, 1993, p. 191). Os militares, 

no entanto, com um viés de modernização conservadora, extinguiram qualquer tipo 

de oposição de sindicatos, partidos políticos, imprensa etc.  

Maria do Carmo Albuquerque (2006, p. 11) explica que o golpe militar 

interrompeu as alianças entre os movimentos sindical, camponês e social, 

associados desde o final dos anos 1950 com o intuito de propor questões como 

reforma de base e reivindicar ampla reforma agrária e urbana, bandeiras mantidas 

até hoje.  
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Pelo fato de o governo precisar de instrumentos que viabilizassem o 

financiamento habitacional em larga escala, criou o Sistema Financeiro Habitacional 

(SFH), Lei 4.380 de agosto de 1964, e um banco de segunda linha,2 o Banco 

Nacional da Habitação (BNH) que, segundo Anacláudia Marinheiro Centeno 

Rossbach (2005, p. 82), utilizava depósitos no SFH, cadernetas de poupança das 

letras imobiliárias, depósitos compulsórios dos institutos de aposentadorias em 

pensões e aquisição de Letras imobiliárias pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e 

Serviço Social do Comércio (SESC). 

O programa habitacional do governo militar viabilizado num curto período de 

tempo, menos de cinco anos de regime militar, por intermédio destes pilares, 

somente obteve êxito em razão de os governos anteriores, Jânio Quadros (1961) e 

João Goulart (1961-1964), terem iniciado as leis de reforma urbana e os estudos do 

Instituto Brasileiro da Habitação (IBH) (SACHS, 1994, p. 121). Em 1964, de acordo 

com levantamento realizado por Robson Ribeiro Gonçalves (1997a, p. 9) o deficit 

habitacional era de 8 milhões de unidades e a demanda anual de cerca de 440 mil. 

O SFH compreendia o Banco Nacional da Habitação, as Sociedades de 

Crédito Imobiliário (SCI) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau), e 

objetivava criação de uma política nacional de habitação e urbanização de território, 

possibilitando habitações de interesse social à população de baixa renda, instituindo 

um sistema de correção monetária nos contratos imobiliários, a fim de solucionar o 

problema da provisão de recursos de longo prazo em meio a uma economia 

inflacionária presente desde o início dos anos 1960.  

                                            
2 O Banco Nacional da Habitação, (BNH), criado pela Lei nº 4.380 de 21 de agosto de 1964, de 
autoria da Deputada Sandra Cavalcanti que logo se tornaria a primeira presidente da instituição, foi 
um banco de segunda linha vinculado ao ministério da Fazenda, em seguida transferido para o 
Ministério do interior, sob o Decreto nº 60.900 de 26 de junho de 1967 e, por fim modificado 
pela Lei nº 5.762, de 14 de dezembro de 1971, cuja função era a de realizar operações de crédito 
imobiliário e gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Era um banco de segunda 
linha por não trabalhar diretamente com o público, e sim por concessões de empréstimos através dos 
bancos públicos e privados ou dos agentes promotores, tais como companhias habitacionais ou de 
saneamento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Cavalcanti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_dezembro
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Esse processo incentivou os investimentos em habitação e derrubou a lei do 

Inquilinato do antigo Decreto-lei n. 4.565, de 11 de agosto de 1942, que proibia o 

reajuste nos aluguéis e acabava por inibir novas construções devido às perdas reais 

nos valores. Como explica Roberto Campos em seu livro A Lanterna na Popa, 

Criou-se o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, um instituto de pesquisa 
[...] que passa a coordenar projetos para o país, dentre eles, um sobre 
reforma habitacional. Os dois fatos que viabilizaram o projeto foram à 
utilização da correção monetária e da criação de um banco de segunda 
linha, pois funcionava através de bancos públicos e privados, com função 
de coordenador e orientador (CAMPOS, 2004, p. 654). 

Esses incentivos, além da criação de um mercado de capitais que 

possibilitava ao mercado captar recursos para investimentos e para a habitação, um 

plano de financiamento autossustentado pela poupança dos trabalhadores, 

permitiram ao governo projetar investimentos em grande escala em meio a um déficit 

habitacional altíssimo. 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fundo de poupança 

compulsório do trabalhador criado através da Lei 5.107 de 13 de setembro de 1966, 

“tinha o objetivo de assegurar proteção financeira aos trabalhadores em situações 

de desemprego, aposentadoria, além fonte de recursos para a casa própria” 

(ROSSBACH, 2005, p. 93). A autora ainda explica que seu fluxo de recursos para a 

habitação por meio de empréstimos era efetuado pela Caixa Econômica Federal 

(CEF), nomeada como agente financeiro que assumia os riscos de crédito. A 

segunda opção estava nos repasses aos promotores das companhias habitacionais 

e, por último, o financiamento direto às pessoas físicas. Além deste recurso, havia a 

Caderneta de Poupança, formada através de fundos voluntários de agentes privados 

que, juntos, propiciaram uma estrutura de captação de poupança de longo prazo, 

viabilizando largos investimentos em habitações, sobretudo a partir de 1967.  

Segundo Cláudia Magalhães Eloy (2013, p. 28), inicialmente os recursos 

eram escassos, com um aporte inicial de capital de Cr$1 milhão da União e Cr$ 600 

milhões do FGTS, e até 1966, apenas 57.283 unidades haviam sido financiadas.  
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A regularização da Caderneta de Poupança adveio com o RC BNH n. 

29/1968, que normatizou a movimentação de conta poupança através das 

“cadernetas”, e posteriormente com o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE) que passou a ter correção monetária. Por sua vez, o BNH se transforma 

num banco de desenvolvimento urbano em 1971, devido aos financiamentos em 

saneamento básico (CAMPOS, 1994, p. 656).  

Nos anos 1970, como destaca Eloy (2013, p. 28), o BNH se torna o segundo 

maior banco do país com cerca de 85% do seu passivo composto pelo FGTS. No 

entanto, a principal bandeira do BNH, a de financiar habitação para a classe social 

menos favorecida, começou com um processo de financiamento para operações 

mais rentáveis à classe média que apresentava menor risco de inadimplência. 

Desde 1966, o BNH administrou o FGTS e distribuiu aos outros bancos 

públicos e privados os recursos para o financiamento de habitações e infraestrutura 

do meio urbano. A terça parte dos recursos se destinava à infraestrutura urbana, 

bem como ao saneamento.  

Apesar de ser um banco de desenvolvimento urbano, os programas de 

saneamentos acabaram privilegiando, através dos recursos do FGTS, bairros de 

classe média e alta, o que suscitou críticas, pois, como afirmam Ana Lúcia Oliveira 

da Silva e Mateus Sangoi Frozza (2011, p. 03), “os recursos do FGTS eram 

destinados prioritariamente à construção de casas de interesse social (conjuntos 

populares e cooperativas)”. 

Segundo SACHS (1999, p. 130), o Estado se responsabilizava pela política 

habitacional e o Serfhau se encarregava financeira e tecnicamente pela construção 

de habitações. O limite de empréstimos era de, no máximo, quatrocentos salários 

mínimos, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 1964), cabendo ao 

BNH de cada região fixar a porcentagem mínima de recursos destinados à 

eliminação de favelas, mocambos e outras habitações ou formas de aglomerações 

sub-humanas de habitação.  
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Sachs (1999, p. 131-132) explica que os recursos do SFH provinham: a) do 

FGTS – que possuía remuneração média de 8% sobre o salário do trabalhador,3 e 

era depositado no BNH e liberado ao beneficiário somente em caso de 

licenciamento, aposentadoria, compra de habitação ou falecimento –; b) de 

poupança voluntária de Caderneta de Poupança, Letras Imobiliárias e de bancos 

privados, chamados de Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 

(ROSSBACH, 2005, p. 83; SILVA; FROZZA, 2011, p. 3), remunerada a uma taxa de 

juros variável de 6% ao ano acima da inflação.  

Ainda, segundo André Martins Biancareli e Ana Luisa Lodi (2009, p. 02), estas 

instituições eram obrigadas a destinar 65% dos depósitos em caderneta de 

poupança ao financiamento imobiliário. Segundo Sachs (1999, p. 131-132), estes 

recursos vieram a atender diretamente à classe média, cujos valores captados 

provinham de cadernetas de poupança e de letras imobiliárias.  

Para os beneficiários do SBPE, as taxas de juros variavam entre 10% e 12% 

ao ano e os prazos de financiamento eram de três a nove anos. De forma similar aos 

beneficiários de menor renda, não era permitido comprometer mais que 25% do 

salário. Estes agentes financeiros do SFH eram direcionados a financiamentos de 

grandes empreendimentos imobiliários propostos por empreendedores e 

construtoras: 

[...] recebido o financiamento, o empreendedor responsabilizava-se pela 
venda das unidades habitacionais construídas aos consumidores finais 
(basicamente das classes de renda média e alta) e esses, por sua vez, 
responsabilizavam-se pelo pagamento do empréstimo às instituições 
financeiras, tornando-se mutuários do sistema. Dessa maneira, o 
empreendedor era apenas um intermediário do processo, dado que, após a 
venda do imóvel, ele repassava sua dívida com as instituições financeiras 
para os mutuários (SILVA; FROZZA, 2011, p. 03). 

Para o setor da construção civil este programa precisava absorver um grande 

contingente de mão de obra não qualificada, beneficiando a contratação de 

migrantes de todas as partes do país e fortalecendo a indústria da construção civil 

(SACHS, 1999, p. 131). 

                                            
3 Disponível em: <http://www.calculador.com.br/calculo/fgts>. Acesso em: 10 dez. 2014. 

http://www.calculador.com.br/calculo/fgts


32 

Paulo Roberto da Silva (2011, p. 04) destaca que este foi um modelo de 

financiamento e promoção de política pública indispensável a qualquer política 

habitacional, por ter criado um banco público para financiamento e, por meio da 

criação do SFH e do BNH, proposto bases que viabilizassem um programa de 

investimentos de longo prazo que promoveria a indústria da construção civil, 

decisiva para o crescimento do nível de atividade e de emprego no país.  

As áreas de interesse social do SFH eram entregues às Companhias 

Metropolitanas de Habitação (COHABs), “empresas mistas sob o controle acionário 

dos governos estaduais e/ou municipais” (SILVA; FROZZA, 2011, p. 03) e os 

programas habitacionais, de instituições de economia mista e administradas pelos 

governos locais, eram destinados à população de renda entre 1 a 10 salários 

mínimos. Existiam também as Cooperativas habitacionais (Coophab), institutos de 

caixas de pensão que, juntamente com as COHABs, eram definidas como agentes 

operadores do Sistema Financeiro Habitacional, um importante meio de 

investimentos em habitações sociais, pois, explica Gonçalves (1997, p. 16), como o 

BNH não poderia financiar diretamente a compra e venda de construção de 

habitações os agentes promotores encaminhavam os projetos de construção e o 

banco liberava os recursos. 

Para a COHAB, os financiamentos desta modalidade eram classificados como 

“mercado popular” e ofereciam formas de pagamento de até 20 anos, com taxas de 

juros entre 6% e 8%, não sendo possível comprometer mais que 25% do salário do 

trabalhador.  

Já para as Coophab, ofereciam-se créditos do FGTS com prazos de 15 a 20 

anos e juros de 7 a 10% ao ano, cujas parcelas não poderiam ultrapassar 25% do 

valor do salário de quem tomava o dinheiro emprestado. Na prática, nas palavras de 

Azevedo (1988), o sistema privilegiou a população com renda de três salários 

mínimos ou mais, estabelecido pela Unidade Padrão de Capital (UPC) – índice de 

base monetária criado com o objetivo de manter o valor unitário em moeda para 

todas as operações do Sistema Habitacional.  
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Os maiores aportes se concentraram nas regiões Sul e Sudeste. No restante 

do país estabeleceu-se um valor padrão. Santos (1999, p. 22) ressalta que as 

COHABs, as principais responsáveis pelo atendimento às demandas sociais do 

SFH, tiveram seus financiamentos bastante restringidos pelo Governo Central, cujo 

pretexto fundamentava-se em contribuir para a diminuição do endividamento dos 

Estados e Municípios com a União, que se tornou crescente logo após o início da 

Nova República, a partir de 1985. Foi desta forma, completa o autor, que as 

COHABs passaram de agentes promotores – tomadores de empréstimos do FGTS e 

executores de obras –, para meros órgãos assessores, contribuindo para a 

diminuição da capacidade de atuação dos entes subnacionais na questão 

habitacional. 

Durante a década de 1970, outros programas alternativos foram 

implementados com recursos do FGTS e do Orçamento Geral da União (OGU). De 

acordo com Rossbach (2005, p. 85), estes programas não visavam somente à 

concessão de mais crédito para financiamento imobiliário, e sim auxílio em melhorias 

de habitações precárias, sub-habitações, urbanização etc. Os principais programas 

eram o Programa de Financiamento de Lote Urbanizado (PROFILURB), o Programa 

de Erradicação de Sub-habitação (PROMORAR) e o Programa João de Barros, 

criados como complemento às deficiências do BNH e voltados à população com 

renda abaixo de três salários mínimos. 

Como podemos notar na tabela abaixo, a partir de 1976 houve grande 

representação dos investimentos por parte das Cohabs e Coophabs, com acentuado 

aumento iniciado a partir de em 1978. Já o SBPE teve grande representatividade a 

partir de 1979 vindo a decair somente a partir de 1983. Os programas alternativos 

tiveram baixo desempenho em relação às outras modalidades, porém com 

destaques em 1980 e 1981 acima de 100 mil empréstimos. 
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Tabela 2 – Número de financiamentos do SFH e dos programas alternativos (em mil 

unidades) 

 

Fonte: Santos, 1999, p. 16. 

 

 

Segundo Sachs (1999, p. 133), de 1964 até o primeiro semestre de 1985 os 

investimentos efetuados no setor habitacional foram de 2.559,759 milhões de 

financiamentos para o BNH (58,3% dos investimentos) e 1.832,758 milhão de 

empréstimos SBPE (41,7% dos financiamentos), o que totalizou o aporte do SFH em 

4.392,517 empréstimos.  

No entanto, a alta da inflação abalou todo o sistema de captação por parte do 

SFH, bem como a concessão de empréstimos. Aliadas a isto, as políticas ortodoxas 

de 1981 a 1984 que comprimiram salários, feitas de acordo com políticas impostas 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial, com planos de 

ajustes estruturais em países do Terceiro Mundo (DAVIS, 2006, p. 209), causaram 

explosão de desemprego e na perda do poder de compra dos trabalhadores. Estas, 

por sua vez, influenciaram grandes saques no FGTS e no volume de inadimplência 

dos mutuários que atingiu níveis alarmantes atingindo até mesmo a classe média. 
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Tabela 3 – Reajustes das prestações dos mutuários do SFH (1965/1984) 

 

Fonte: Santos, 2009, p. 15. 

 

 

Notemos que o reajuste das prestações sempre esteve a favor do reajuste do 

salário mínimo, sendo em valores iguais a determinados anos ou obtendo-se ganhos 

reais para os salários. A partir de 1982, no entanto, isto começou a mudar, pois os 

índices de correção monetária explodiram devido à elevação da inflação. 

 

 

Tabela 4 – Evolução dos índices de inadimplência 

 

Fonte: Gonçalves, 1997b, p. 12. 
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Desde 1979 a política de reajuste salarial foi modificada por diversas vezes 

(SIMONSEN, 1991 apud SILVA; FROZZA, 2011, p. 04). O reajuste dos salários, que 

era anual, passou a ser semestral e os contratos dos mutuários se mantiveram 

intactos. No entanto, com o aumento da taxa de inflação, de 1983 a 1984, o reajuste 

das prestações foi maior do que o aumento dos salários, sobretudo os das classes 

média e alta.  

O acordo de 1973, efetuado para que os reajustes das prestações fossem 

efetuados de acordo com a variação do salário mínimo e neste período as 

prestações variaram menos que o aumento do salário mínimo. Mas a partir de 1983 

iniciou-se um reajuste salarial diferenciado para as diversas classes de renda. Os de 

menor renda tiveram menores reajustes de acordo com a correção monetária, já os 

de maior renda não passaram por tais condições. Isto prejudicou determinada classe 

de mutuários, gerando alto índice de inadimplência por parte da classe média 

levando, por fim, à criação de várias associações de mutuários e processos judiciais.  

Pouco tempo depois chegava ao fim período de governo militar e se 

estabelecia campo para o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura, com a 

eleição indireta de José Sarney (1985-1990) que continua com os programas 

habitacionais anteriores, que já estavam desgastados e precisavam de reformas.   

Campos (1994, p. 657) argumenta que no governo de Sarney (1985-1989) 

sucessivos decretos, para diminuir pela metade a correção monetária das 

prestações dos imóveis ligados a respostas em relação aos apertos salariais, 

levaram as sociedades de crédito a aplicar recursos em Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional (ORTNs), o que culminou com geração de um rombo no Fundo de 

Compensação de Variação Salarial (FCVS). Deste modo, extinguiu-se o BNH, que 

foi absorvido pela Caixa Econômica Federal (CEF), em 1986, a quem culparam por 

demorar a se adaptar às necessidades da época (CAMPOS, 1994, p. 657). 

Com subvenções implícitas criadas, tais como o FCVS, conforme salienta 

Sachs (1999), literalmente explodiu uma alta dívida a termo, criada para acumular os 

reajustes e ser paga somente no final do contrato e indexada pela inflação. Ou seja, 

este descompasso obrigou o Governo Federal a entrar com grandes subsídios para 

diminuir a taxa de inadimplência, criando um descasamento entre a evolução do 

passivo, advindo do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o 

FGTS. Estas subvenções implícitas representaram um rombo de 50 bilhões de 

cruzeiros – soma que à época equivalia ao valor de mais de 1 milhão de casas 



37 

populares – o que beneficiou a classe média e as grandes empresas imobiliárias 

(SACHS, 1999).  

Segundo Santos (1999, p. 18), para se ter uma ideia do tamanho dos 

subsídios, os mutuários chegaram a pagar cerca de 5% a 10% das prestações, 

valores estes que não cobriam nem mesmo os juros sobre o saldo final, assim 

inviabilizando algum retorno de caixa para a concessão de futuros novos 

empréstimos.  

Outro fenômeno negativo aconteceu no Plano Cruzado, lançado em fevereiro 

de 1986, que rapidamente valorizou a moeda frente ao dólar. Os efeitos do 

congelamento dos preços e o bloqueio da rentabilidade da Caderneta de Poupança 

forçou os agentes a recorrerem aos bens duráveis, provocando grande rombo na 

Caderneta de Poupança (SILVA; FROZZA, 2011, p. 06). Estes capitais disponíveis 

imediatamente causaram um fenômeno de especulação imobiliária, levando à 

duplicação dos preços dos imóveis.  

Além disso, o Plano Cruzado estabeleceu que a partir de março de 1986 as 

prestações dos mutuários deveriam ser reajustadas pela média dos reajustes dos 

doze meses anteriores e congeladas nos doze meses seguintes. Porém, o passivo 

do sistema (SBPE, FGTS) sofreu correção, contribuindo para o rombo no mesmo 

sistema por meio da diminuição da arrecadação.  

Sachs (1999, p. 138) observa que a conversão da dívida em Cruzados 

aumentou o seu valor e o prazo do SFH. Além disso, as obras de construções 

pararam. O governo não teve outra alternativa senão liquidar o BNH com o Decreto 

Lei 2291/86 repassando suas funções à CEF. Ação que resultou numa crise 

institucional, uma vez que a CEF não possuía tradição na gestão de programas 

habitacionais. 

Segundo Santos (1999) e Silva e Frozza (2011, p. 05) a CEF relegou a 

questão habitacional a um interesse setorial, enquanto o BNH possuía um efetivo de 

funcionários altamente qualificados, com memória técnica de mais de 20 anos, e 

tinha o problema habitacional como atividade fim. Num prazo de apenas quatro 

anos, o setor foi entregue ao Ministério do Desenvolvimento Urbano (MDU), 

transformando-se em Ministério da Habitação, Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente; logo após em Ministério da Habitação e Bem-Estar Social (MBES) para, 

em 1989, voltar a ser administrado pelo Ministério do Interior ao qual o BNH era 

ligado. 
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Dessa forma, o Banco Central passou a ser o órgão normativo e fiscalizador 

do SBPE, a CEF tornou-se gestora do FGTS e também agente financeira do SFH, 

do Ministério Urbano que geria a política habitacional e da Ação Comunitária, que 

cuidava dos programas habitacionais alternativos, muitos a título de fundos perdidos. 

Esta foi a época em que os programas alternativos tomaram musculatura 

numa conjuntura institucional que não estava muito bem definida. Como completa 

Santos (1999, p. 20), programas de Mutirões Comunitários focaram em famílias de 

renda menor que três salários mínimos. Seu início não foi satisfatório, pois não 

financiou nem um terço das unidades a serem construídas, tudo devido a uma 

política clara de prioridades para alocação de recursos. Porém, estas associações 

para mutirões fomentaram a criação e o crescimento de movimentos populares 

antigos voltados à habitação.  

Regina Fonseca Ferreira (2012) lembra que os dois principais movimentos 

populares organizados para a moradia no Brasil foram a União Nacional por Moradia 

Popular (UNMP), iniciado em 1989 e criado por via de iniciativa popular, cuja 

bandeira contempla desde reforma urbana até programas de ajuda mútua em 

mutirões.  

O outro foi o Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), criado em 

1990 após ocupações em grandes conjuntos habitacionais dos centros urbanos, cuja 

articulação era embasada em movimentos sociais criadas por sem tetos, ou seja, 

contemplava a luta pelo direito à cidade (FERREIRA, 2012, p. 03). 

Dessa forma, estes programas alternativos preencheram lacunas deixadas 

pela antiga estrutura do SFH, que financiava habitações sociais a populações com 

renda inferior a três salários mínimos.  

Percebemos, então, que a nova gestão teria o desafio de reativar um 

programa consolidado no passado. Os investimentos habitacionais ancorados num 

banco somente dariam certo se fossem seguidos por uma lógica maior de mercado 

em economias estáveis, para evitar subsídios do governo e deixar que o mercado 

voltado à população de baixa renda se beneficiasse de um sistema realista. 
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1.2 DÉFICIT HABITACIONAL 

 

 

Nos governos de Sarney (1985-1990) e Collor (1990-1992) houve poucos 

investimentos em habitação. Em 1985, devido ao esgotamento do modelo de 

financiamento habitacional do SFH, mesmo com altíssimos subsídios do governo 

aos mutuários e correções monetárias semestrais abaixo do aumento salarial. O 

autofinanciamento já não era mais possível e, neste caso, programas alternativos 

eram as melhores opções (SANTOS, 1999).  

A crise institucional deflagrada com o fim do BNH prejudicou a formulação de 

uma política adequada, consistente e coerente com os objetivos de um plano de 

governo que fosse capaz de priorizar o atendimento à população de baixa renda.  

Em 1990 foi criado o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), fundo de 

captação compulsória aos moldes do FGTS. Segundo Pinheiro (1997 apud 

ROSSBACH 1995, p. 92), estes eram fundos para-fiscais, uma vez que eram 

subsidiados via contribuições específicas não vinculadas a impostos arrecadados.  

No início do governo Collor, como principal programa para habitação popular, 

foi lançado o Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), cuja meta – que não 

foi atingida – era construir 245 mil habitações em até 180 dias. Santos (1999, p. 23) 

afirma que, além deste problema, houve a desvinculação dos programas 

habitacionais dos planos de saneamento e desenvolvimento urbano, afrouxando o 

controle sobre a qualidade das habitações construídas e a gestão de fontes de 

recursos do FGTS.  

No ano seguinte, em 1992, foram retomados os investimentos com um 

ambicioso programa de investimentos que previa a construção de 526 mil unidades 

em dois anos. Estes investimentos comprometeram o orçamento dos anos seguintes 

e mais de 50 mil casas não foram comercializadas. Fator somente contornado com a 

venda delas a um valor bem inferior ao seu próprio preço de custo. 
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O ano 1992, como lembra Edaléa Maria Ribeiro (2007, p. 03), foi marcado 

pelo confisco da Poupança e do FGTS, o que comprometeu a política habitacional 

no Brasil, e também pela baixa participação do Estado. O Governo continuou a 

financiar habitações, porém, através de conselhos gestores estaduais de política 

para habitação com participação comunitária. Deste modo, como afirma Silveira 

(2005 apud RIBEIRO, 2007, p. 04) tornou-se um importante ponto de inflexão na 

condução da política de habitação popular. 

No governo do presidente Itamar Franco (1992-1994), o programa 

habitacional voltado para a área popular foi transferido para o Ministério do Bem-

Estar Social, cujo modelo objetivava viabilizar a participação comunitária. Assim, 

buscava-se dar transparência ao programa – ponto de inflexão importante na 

condução das políticas públicas na área de habitação popular (SANTOS, 1999, p. 

24). Os programas criados nessa época foram: o Habitar Brasil voltado aos 

municípios com mais de 50 mil habitantes e o Morar Município, criado 

especificamente para municípios de pequeno porte (RIBEIRO, 2007, p. 05).  

Os recursos para os dois programas vinham do Imposto Provisório sobre 

Movimentação Financeira (IPMF). Também no governo Itamar Franco, obras 

anteriormente inacabadas foram concluídas e outras contratadas com recursos do 

FGTS, substituindo-se critérios de amortização, baseados no comprometimento da 

renda em substituição ao antigo Plano de Equivalência Salarial (PES), que era 

vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS).  

Conforme Regina Ferreira (2012, p. 05), criou-se, por meio de movimentos 

populares, a Central dos Movimentos Populares (CMP), com base na antiga 

articulação nacional dos Movimentos Populares Sindicais (ANAMPOS), criada em 

1980 com a proposta de unificar vários movimentos populares, como o movimento 

de mulheres, de moradia, dos indígenas etc.  

Ribeiro (2007, p. 04) destaca que estas modificações se viabilizaram devido a 

pressão de movimentos populares, cuja principal atuação era a do Movimento 

Nacional pela Moradia e dos Movimentos de Reforma Urbana criados logo no início 

dos anos 1990. A autora enfatiza que os movimentos populares criaram o Fundo 

Nacional de Moradia Popular para atender aos extratos mais pobres da população 

com forte participação municipal no financiamento a habitações de Interesse Social 

para atender à população mais precária.  
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Em 1995, a questão habitacional passou a ser administrada e documentada 

pela Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento 

(MPO) em cujo orçamento apresentava como diagnóstico da política nacional de 

habitação o esgotamento do modelo do SFH. Neste ano extinguiu-se o Ministério do 

Bem-Estar Social, criando-se a Secretaria de Política Urbana (SEPURB). 

Santos (1999) classifica, de forma geral, as novas diretrizes em três grandes 

grupos: a) atuação no financiamento a fundo perdido ou subsidiado a estados e 

municípios para a reurbanização de áreas habitacionais e novas construções com 

foco na população com renda de até três salários mínimos; b) financiamentos de 

longo prazo à população de renda com até doze salários mínimos; c) melhoria no 

mercado financeiro habitacional com organização legislativa, institucional e 

tecnológica, os quais discutiremos melhor nos capítulos seguintes.  

Deste momento em diante, o governo federal passou a financiar estados e 

municípios para melhorar áreas degradadas de habitações. Como citam Silva e 

Frozza (2011, p. 6), a Secretaria de Política Urbana do MPO de 1995 buscou focar 

nos investimentos em habitação para a população com menor renda; descentralizar 

a gestão do Controle Federal para habitação; reconhecer a necessidade de 

parcerias, pois o Estado sozinho não poderia resolver o problema do deficit 

habitacional do Brasil; e não negligenciar investimentos em habitação para 

trabalhadores informais, que representavam grande fatia do deficit habitacional.  
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Gráfico 1 – Regiões metropolitanas: déficit habitacional em 1995 (como percentual 

de números de domicílios) 

 

Fonte: Gonçalves, 1997a, p. 107. 

 

 

Como podemos observar, o deficit habitacional dobrou nos estados do 

Nordeste em relação aos estados do Sul e Sudeste do país.  

No primeiro governo FHC, de 1995 a 1998, realizaram-se investimentos nos 

dois principais programas habitacionais Federais, o Pró-Moradia e o Habitar-Brasil, 

ao custo de dois bilhões de reais (SANTOS, 1999, p. 25). Estes programas visavam 

atender principalmente a recuperação de áreas degradadas, o que naturalmente não 

contribuiu para a redução do deficit habitacional, altíssimo na época (Tabela 6).  

Ambos os programas tinham recursos oriundos de dois setores: o Habitar-

Brasil era financiado com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e o Pró-

Moradia era financiado com recursos da poupança dos trabalhadores, o FGTS. 

Santos (1999, p. 26) observou também que, ao comparar os dois programas, o 

Habitar-Brasil teve melhor eficiência devido a investimentos maciços da União a 

fundo perdido; já o Pró-moradia tinha suas restrições, principalmente aos municípios 

mais carentes que não tinham condições de atender exigências financeiras para 

participar do programa, gerando sobra de recursos do Pró-Moradia decorrente da 

rigidez de critérios para a liberação de recursos, sobretudo à população mais 

carente. 
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Tabela 5 – Habitar-Brasil e Pró-moradia: síntese das execuções dos programas 

(1995/1998)  

 

Fonte: Santos, 1999, p.25 

 

 

O FGTS também financiava pessoas com renda de até doze salários mínimos 

através do sistema chamado de Carta de Crédito FGTS. Seu desempenho foi maior 

que os outros programas voltados às pessoas de menor renda. Era chamado de 

carta de crédito porque o beneficiário recebia, por parte do banco, uma carta que lhe 

garantia, por um mês, o valor em créditos para ser utilizado em uma das 

modalidades do programa: aquisição, reforma do imóvel, compra de materiais de 

construção etc. 

Segundo Santos (1999, p. 26), o incentivo do governo para a construção de 

habitações poderia elevar o preço das moradias, não necessariamente seu 

incremento. Santos afirma que os investimentos nos dois programas seguiam a 

lógica de o município apresentar o projeto e o governo federal liberar o recurso 

dependendo de sua disponibilidade, qualidade técnica etc., para legalizar as áreas 

degradadas com a informalidade. Embora a população necessitasse de atuações 

emergenciais do poder público, a ação foi limitada pela escassez de recursos e 

despreocupação quanto ao retorno dos custos, sem contar que isto não contribuiu 

para a redução do deficit habitacional, em decorrência do programa ser voltado a 

melhorias dos imóveis já existentes.  

Com o descontrole financeiro e a liquidação do BNH, que já vinha 

praticamente cessando os investimentos habitacionais e somente focava em 

aplicações de menor risco, ou seja, aos mutuários de maior renda, houve um grande 

vácuo de 1987 a 1994 com inexpressivos investimentos por parte do governo 

federal, com alguns programas no âmbito nacional.  
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O não acompanhamento do investimento na área ocasionou grande deficit 

habitacional e institucionalizou o processo de gentrificação (espécie de expulsão 

espacial devido à valorização da área), no qual trabalhadores do mercado formal, 

com sua renda real muito baixa, ficaram desamparados com relação aos programas 

habitacionais do governo federal, único órgão disponível e acessível a esta faixa da 

população que recebia cinco salários mínimos ou menos, e da qual o mercado 

financeiro imobiliário historicamente se afastou.  

Após o processo de estabilização econômica do Plano Real, pautado pela 

política monetária como instrumento para combater os altos índices inflacionários, 

investimentos no setor puderam ser ampliados com medidas de convênios entre o 

Governo Federal e o poder público local. Maiores gastos fiscais foram destinados e 

os fundos tradicionais de poupança, como a caderneta de poupança e o FGTS, 

aumentaram consideravelmente devido ao aumento da renda e das contribuições 

com a ampliação do mercado formal. 

 

 

TABELA 6 – Percentual de municípios com assentamentos irregulares e em áreas 

de risco, segundo faixa de população. Brasil, ano 2000 (em %) 

 

Fonte: Bonduki, 2003, p. 87 
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Como podemos observar, quanto maior a população de um município, maior 

o número de assentamentos irregulares em termos percentuais. Esforços 

combinados para o fortalecimento do setor, por meio da criação, em 2001, do 

Estatuto das Cidades, constituíram em um sistema de descentralização e 

participação da sociedade na política urbana como tentativa de garantir direitos 

universais. Tal política, no entanto, como cita Albuquerque (2006, p. 12), herdada da 

Constituição cidadã de 1988, que veio acompanhada do grande desafio para as 

nações em promover um rearranjo em suas economias em meio à política neoliberal, 

ou seja, de menor participação do Estado na economia.  

Como afirma Ribeiro (2007, p. 05), nos anos 1990, houve intenso processo de 

globalização financeira e produtiva internacional. Neste caso, com a redução da 

participação do Estado, a intervenção das políticas estatais seria entendida mais 

como promotora e reguladora dos serviços públicos do que provedora do serviço 

público.  

Mesmo assim, como cita Ferreira (2012, p. 03) a Conferência das Cidades, 

realizada em 2003, iniciou debates sobre políticas urbanas criando o Conselho 

Nacional das Cidades, articulando grandes segmentos populares, pressionando o 

Governo Federal para uma agenda pública voltada à produção de habitações, 

sobretudo a de Habitação de Interesse Social (HIS). A autora cita que somente a 

partir de 2004 foi criado o programa Crédito Solidário de auto-gestão popular de 

políticas urbanas. Já em 2008 foi lançado o Programa de Ação à Moradia.  

Em 1995, no governo FHC, o formato da política neoliberal do Estado se 

consolida com o Ministério da Administração e Reforma do Estado liderado pelo 

ministro Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira, que reduz os gastos do governo 

com reforma fiscal, dentre outras medidas: 

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 (RIBEIRO, 1997, p. 05). 

Ribeiro destaca que os investimentos em habitação nos últimos anos foram 

de 0,1% do Orçamento da União; em 2001, chegou a 0,14% do orçamento. No 

entanto, a união continuou a financiar habitações a título de fundo perdido e 

amparado por meio de emendas parlamentares. 
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No segundo mandato de FHC (1999-2002), o programa Habitar Brasil passou 

a receber recursos do BID, porém, os empréstimos habitacionais se limitaram ao 

setor privado através de financiamentos do fundo de Arrendamento Residencial e 

Carta de Crédito, assim não atingindo efetivamente as populações de menor renda 

(RIBEIRO, 2007, p. 06). 

Uma política nacional de habitação se tornou mais clara somente a partir do 

segundo mandato do presidente Lula (2007-2010), quando o Governo Federal criou, 

em 2007, um pacote de investimentos chamado Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC), que incluiu vários projetos de investimentos em infraestrutura 

para todo o país, além da construção de rede de saneamento e milhões de 

habitações com a finalidade de extinguir o déficit habitacional do país, com o slogan 

“Minha Casa, Minha Vida”, Lei 11.997 de 7 de julho de 2009, gerido pelo Ministério 

das Cidades Lei 10.683 de 28 de maio de 2003 (BRASIL, 2009; DADOS.GOV.BR, 

2013; CEF, 2013; FERREIRA, 2012, p. 3).  

De acordo com Martins (2015, p. 49), este ministério teve como principais 

objetivos em seus artigos o de estabelecer uma política de desenvolvimento urbano, 

de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano, articulação com as esferas 

do governo, setores privados, organizações não governamentais, dar subsídios para 

habitação popular, proteção ambiental e conservação da água etc. 

Segundo Ferreira (2012, p. 06), o Projeto Moradia, criado entre 1992 e 2000 

foi proposto por políticos e movimentos populares que mais tarde tornar-se-iam base 

para o programa urbano do Governo Lula.  

Ribeiro afirma que isto se viabilizou pelo fato de em 2003 ser criado o 

Ministério das Cidades, Lei n.10.683 de 28 de maio de 2003: 

[...] se constituiu um fato inovador da política urbana, na medida em que 
superou o recorte setorial da habitação, do saneamento e dos transportes 
(mobilidade) e transito, para integrá-los levando em consideração o uso e 
ocupação do solo (RIBEIRO, 2007, p. 06).  
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Segundo Martins (2015, p. 57), o ministério foi criado com o intuito de ser um 

órgão regulador, formulador e gestor da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (PNDU) integralizando políticas voltada às cidades e coordenando de forma 

técnica a política urbana e de habitação popular. Ou seja, a criação do Ministério das 

Cidades e o Projeto Moradia centralizam todas as ações que se destinam a 

Habitação de Interesse Social lhes garantindo mais eficiência organizativa em seus 

projetos.  

Martins (2015, p. 55-56) completa que isto se tornou uma estratégia que 

envolveu o Governo Federal e seus níveis federados, universidades, Ongs e 

movimentos sociais com foco na população de baixa renda. Esta racionalização 

proporcionou a formação de Planos Habitacionais articulados com os Planos 

Diretores locais. Nabil Bonduki (2007 apud MARTINS 2015, p. 56), afirma que o 

Ministério das Cidades, embora de estrutura organizacional frágil, é o programa 

habitacional popular mais importante desde a extinção do BNH. 

O Programa Minha Casa, Minha Vida contempla os programas de habitação 

urbana e rural, e consistem na compra de terreno, construção ou reforma às famílias 

com renda mínima estipulada por faixas. Em resumo, o programa do PAC para 

habitação concede financiamento às famílias com três tipos de faixa de renda (CEF, 

2009): a) renda bruta de até R$ 1.600,00; b) renda entre R$ 1.601,00 e R$ 3.100,00; 

c) renda de R$ 3.100,00 a R$ 5.000,00.  

Isto é possível graças ao financiamento complementar do Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR), criado pela Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 

2001, autorizando a CEF a criar um fundo financeiro privado, com a finalidade 

exclusiva de segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários 

destinados ao Programa, em parceria com os órgãos estaduais e municipais.  

Silva e Frozza (2011, p. 8) salientam que estes recursos provêm de três 

setores: Subsídio do Governo Federal, FGTS e do BNDES, cujos valores máximos 

às famílias de baixa renda (renda bruta de até R$ 1.600,00) variam para cada 

município. O maior valor destina-se a SP e ao DF, com suas regiões metropolitanas, 

quantia de R$ 76 mil; e o menor valor destina-se ao interior dos estados de RS, PR 

e SC, quantia máxima de R$ 60 mil – uma diferença de 21,05% entre ambos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.188-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.188-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.188-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.188-2001?OpenDocument
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Fatores como valorização local dos terrenos são levados em conta neste 

cálculo. Há subsídio de até 90% dos valores feitos pelo Governo Federal; nas 

parcelas do financiamento não incidem taxas e nem juros; há correção somente pela 

Taxa Referencial (TR). Os financiamentos são de até 10 anos e com prestações de 

até 10% dos salários. Como afirmam Silva e Frozza (2011, p. 8), além da renda, os 

benefícios são voltados às pessoas que não possuem casa própria ou ativo. O 

programa de subsídio do pacote habitacional do governo Federal contempla famílias 

de baixa renda com prestações mensais mínimas de R$ 50,00: 

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 (ICVSM, 2009 
apud SILVA; FROZZA, 2011, p. 8). 

Gráfico 2 – Capacidade de compra residencial, família com rendimento de três 

salários mínimos jan/2000 a jan/2012: 

 

Fonte: Magalhães, 2013. 
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De acordo com o gráfico acima, a capacidade de pagamento da população 

com renda de até três salários mínimos aumentou substancialmente a partir de 

2009, devido aos subsídios do governo e das desconsiderações ponderadas de leis 

tradicionais de mercado sobre análise de risco para a concessão de crédito etc. 

Dentre as formas de verificações, tais como, Cadastro Único, Cadastro Nacional dos 

Mutuários e Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal, 

o documento central ainda é a comprovação de renda. Para a faixa de renda de até 

R$ 3.100,00, há subsídios financiados pelo FGTS e os de renda de até R$ 5.000,00 

têm o benefício do fundo garantidor de habitação. 

 

 

Gráfico 3 – Unidades financiadas FGTS-SBPE (1980-2002) 

 

Fonte: Bonduki, 2003, p. 76 

 

 

Conforme podemos observar, foram financiadas muito mais unidades por 

meio do FGTS do que o SBPE, que é voltado à classe média.  
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A área de Habitação é um dos principais eixos dos Programas de Aceleração 

do Crescimento I e II (PAC I e II) e tem uma conotação espacial social muito grande. 

Sua meta para a área, lançada em 2009, era a produção e a aquisição de moradias 

em novos lotes urbanos, bem como a urbanização de regiões precárias. Suas 

categorias se enquadram em financiamentos, urbanização de favelas, produção e 

assistência técnica para novas moradias, cujos recursos advêm do SBPE e do 

financiamento habitacional de pessoa física.  

O PAC II beneficiou os estados e municípios na redução de 40% em 

contrapartidas pactuadas para ações de saneamento ambiental e habitacional de 

forma elegível pelo Governo Federal. Isto contemplou os municípios mais pobres de 

orçamento limitado. No entanto, houve sobras do PAC I que tiveram de ser 

concluídas com outros financiamentos advindos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), OGU e do próprio FGTS. 

Segundo Martins (2015, p. 115; 120), na primeira fase do programa Minha 

Casa, Minha Vida (2009-2010), foram contratadas 1.005.128 de unidades 

habitacionais, porém, foram concluídas 923.621 mil e entregues 813.439 mil, isto é, 

foram entregues 91,8% das unidades contratadas. O valor total financeiro contratado 

foi de R$ 55.112.807.484. Já na segunda fase do programa (2011-2014), foram 

contratadas 2.672.799 de unidades habitacionais e concluídas 1.423,798, mas foram 

entregues somente 1.034.089, isto representa 38,6% das unidades contratadas. O 

valor total contratado para esta fase foi de R$ 177.966.165.511. 

Em 2012, o crédito habitacional chegou próximo dos 6% do PIB, ante 4,3% 

em 2011. Com uma situação de taxa de juros reais baixos, os investidores buscam 

apostar em aplicações menos rentáveis e de longo prazo; o que pode ser uma 

oportunidade para o mercado habitacional, um setor sólido e de base jurídica e 

institucional (assunto que será desenvolvido no capítulo seguinte).   

Este sempre foi um setor que empregou muito e que exige baixo nível de 

escolaridade para se trabalhar. Segundo dados do Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2013), em 2011, o setor da 

construção Civil representou 7,9% dos empregos no Brasil, em um número absoluto 

de 2.528.996 de trabalhadores (IBGE, 2011) computados.  
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Além disso, o aumento no investimento da construção civil tem forte viés para 

o desenvolvimento do país, gerando impactos na produção, nos investimentos, no 

nível de emprego e na renda (SILVA; FROZZA, 2011, p. 07). Também, como se 

evidencia, os investimentos são muito altos (BONDUKI, 2003), no entanto, 

insuficientes para um deficit habitacional estimado em 5,24 milhões de famílias em 

2012 (IPEA, 2013).  

Ferreira (2012, p. 14) salienta que os movimentos sociais também criaram 

uma modalidade paralela ao MCMV, chamada de Programa Minha Casa, Minha 

Vida entidades (PMCMV Entidades), voltado às ONGs, incluindo associações e 

cooperativas habitacionais e garantindo recursos para financiamento de moradias 

segundo os mesmos requisitos para adquirir um imóvel através do PMCMV. 

Segundo a autora, no programa MCMV do PAC I foram investidos R$16 bilhões ao 

setor imobiliário e somente R$1 bilhão destinado às ações comunitárias e de 

cooperativas.  
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CAPÍTULO II  

 

 

2 O NOVO MERCADO FINANCEIRO IMOBILIÁRIO NO BRASIL  

 

 

O mercado financeiro imobiliário somente pôde se desenvolver por meio de 

um mecanismo moderno de concessão de crédito, isto porque um imóvel é um bem 

caro e o seu acesso se torna limitado. Neste caso, Eloy e Paiva (2008, p. 3), 

explicam que o crédito é um meio sobre o qual o consumo imediato é viabilizado 

através da diluição do pagamento no tempo. O financiamento via crédito é deveras 

importante, isto por que se torna praticamente inviável a um cidadão assalariado 

entesourar o dinheiro e comprar um imóvel à vista.  

Por isso, com o desenvolvimento do crédito, as formas de se entesourar 

moeda foram se tornando menos usuais, substituídas por métodos mais eficientes, 

ou seja, o capital monetário poupado é passado pelos bancos no qual cedem os 

valores obtidos como empréstimos de forma rápida, voltando para a circulação. Em 

definição, o capital morto frutifica com o banco lhe garantindo juros. (WICSELL, 

1988, p. 168). 

Isto quer dizer que um destino honroso ao capital inativo é dinamizado pelos 

mecanismos de operações de crédito, tão fundamental em uma economia moderna 

que necessita diariamente financiar a cadeia de produção, de transportes, imóveis 

etc. e até mesmo aos próprios bancos.  

O dinheiro de crédito surge por meio de financiamento, pois este é um 

processo de criação de dinheiro, de emissão de dívidas. Sobre isso, David Ricardo 

já citava em sua época que: 

Depois do estabelecimento dos bancos, o Estado deixou de ter o poder 
exclusivo de cunhar ou emitir moeda. O numerário tanto pode aumentar 
com papel-moeda como com moeda metálica. Assim, se o Estado quisesse 
desvalorizar a sua moeda e limitar a sua quantidade, não poderia sustentar 
o seu valor porque os bancos teriam o mesmo poder que o Estado de 
aumentar a quantidade de dinheiro em circulação (RICARDO, 1996, p. 260). 
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Consoante Karl Marx (1986, p. 331), o conceito do crédito na economia como 

um todo é a ideia de se diminuir os custos da circulação do capital facilitando sua 

concentração. Estes mecanismos aumentam a capacidade dos bancos na 

concessão de crédito, sobretudo o imobiliário. 

Conforme Maricato (1998, p. 02), habitação é uma mercadoria de consumo 

privado, vinculada à terra por ser um bem não reprodutível e ligada à regulação 

jurídica da propriedade privada. Além disso, afirma que outro grande elemento é o 

seu financiamento, devido ao alto preço de compra, sendo ele a mercadoria de 

maior preço entre aquelas de consumo privado indispensáveis à sobrevivência. Seu 

tempo de realização, por ser longo, pode ultrapassar uma geração. Isto implica 

necessidade de financiamento, quase que inteiramente subsidiado ao consumo por 

largo prazo. 

De acordo com Dionísio Dias Carneiro e Marcos Vinícius Ferrero Valpassos 

(2003, p. 29), no início do período do Plano Real (07/1994), mesmo com a 

estabilidade econômica, um alto índice de inadimplência, combinado ao custo de 

oportunidade sobre as opções de investimentos em títulos públicos, devido à alta 

taxa de juros, remeteu as instituições financeiras a quase ignorar o mercado de 

concessão de crédito ao setor imobiliário. Os investimentos no setor foram reduzidos 

às obrigações mínimas legislativas ao destino dos valores captados da caderneta de 

poupança.  

O mercado financeiro imobiliário, que engatinhou por muito tempo sustentado 

por emissão de letras hipotecárias, cartas de crédito etc., se desenvolveu a partir de 

1997, quando o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) foi criado pelos ministros Pedro 

Malan e Antonio Kandir, com a Lei 9.514/97, possibilitando a formação de 

organização de fundos de captação do mercado financeiro para o financiamento de 

empreendimentos imobiliários.  

Sua função era obter funding de longo prazo através de mecanismos de 

securitização de créditos. O SFI possui grande diferença do modelo de 

financiamento do SFH. Enquanto o SFH conta apenas com recursos do FGTS, do 

FAT, do SBPE, etc., o SFI é direcionado às pessoas com renda acima de cinco 

salários mínimos, utiliza fontes da poupança privada livre, interna e externa, com a 

flexibilidade de possibilitar o financiamento imobiliário com fins habitacionais ou não.  
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Com isso, criam-se vários fundos securitizados, com lastro em 

empreendimentos, através da conexão do mercado de crédito imobiliário e do 

mercado de capitais. Os fundos arrecadados são obtidos através de emissão e troca 

de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), entre outras, administrado por 

companhias de securitização4 supervisionadas pela empresa, criada em julho de 

1997, chamada Companhia Brasileira de Securitização (CIBRASEC), tendo como 

composição acionária pequenas companhias de crédito (ROSSBACH, 2005, p. 111) 

e fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

De acordo com Martins (2015, p. 31-32), os CRIs têm como objetivo exprimir 

os créditos imobiliários de forma que circulem sem obstáculos e com celeridade, 

buscando dinamizar a criação de um mercado secundário com as companhias 

securitizadoras trabalhando com intermediárias entre o mercado produtor e o 

mercado investidor.  

Rossbach (2005, p. 34) afirma que o mercado secundário é o segundo lugar 

para onde vão as hipotecas por meio de intermediários, no caso as companhias 

securitizadoras, após terem sidos originados pelo mercado primário de concessão 

de crédito. Em relação ao mercado secundário,5 Rossbach (2005, p. 116) ressalta 

não haver um sistema muito seguro para o desenvolvimento deste mercado no 

Brasil, em razão de baixa estruturação do mercado primário, quanto à 

responsabilização do risco de inadimplência do mutuário que é diluído entre o 

originador (co-responsável pelo pagamento do mutuário) ou ao comprador do CRI 

que tem uma cobertura estruturada através de uma seguradora.  

                                            
4 Securitização é um termo criado nos anos 1970 pelo mercado financeiro internacional como prática 
de estruturar e vender investimentos negociáveis vendidos a diversos investidores a um risco 
absorvido por somente um credor, transformando seus passivos em títulos distribuídos no mercado e 
não mais com empréstimos. É uma grande saída para países cujo déficit habitacional é grande, afinal 
o sistema financeiro nacional não tem condições de levantar um volume de capitais suficientes para 
financiamentos em série. O SFI ajudou as empresas construtoras, incorporadoras e instituições 
financeiras voltadas para o setor. Neste caso, a securitização é a vinculação destes créditos a 
diversos títulos de créditos e recebíveis. O prazo do investimento é igual ao prazo do financiamento, o 
que inibe a entrada de investidores autônomos. 

5 Um grande problema apresentado é a baixa liquidez do mercado secundário, ou seja, não existe 
efetivamente um mercado forte de compra e venda normal do mercado de ações com os certificados 
imobiliários após a sua emissão. Isto porque os adquirentes de certificados costumam mantê-lo até o 
final do prazo de vencimento. 
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Além disso, segundo a autora, as Associações de Poupança e Empréstimo do 

Brasil, administradas pelos bancos comerciais, liberam crédito imobiliário de forma 

limitada a um percentual total de depósitos de poupança própria. E o Spread das 

operações são deveras elevados (média de 4% e indexada pela TR) indo na 

contramão a predisposição das instituições em investir em um mercado de baixa 

liquidez e excessivo elevado risco de crédito.  

A autora completa dizendo que os bancos não seguem com este perfil devido 

à inexperiência e ineficiência operacional, diferente dos EUA que possuem 

companhias hipotecárias de predomínio público e também de participação privada, 

que somente vivem do mercado secundário, por que não mantêm carteiras de 

empréstimos, mas todo sistema possui a garantia implícita do governo americano, 

isto é, do Tesouro Nacional.   

 

 

Tabela 7 – Mercado secundário (em %) 

 

Fonte:  Bacen, 2006, p. 24. 
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No Brasil, muitos optam pelo mercado de emissão primária. Investidores 

institucionais migraram suas aplicações tradicionais para os certificados imobiliários, 

ajudados pelas inflações e em certa época pagando juros maiores que as do 

Tesouro Nacional. Bancos ainda são os maiores participantes deste mercado, 

representando 47,7% dos investidores; mais de 25% são pessoas físicas; 12,5% são 

fundos de investimentos; 7,1% são entidades de previdência privada; e 5,2% são 

instituições financeiras (ACIONISTA.COM.BR, 2010), com prazo de validade 

compatível com o vencimento da carteira de empréstimo e prazo médio de 99 

meses. Já os empréstimos da CEF, têm perfil diferente e se enquadram em 

vencimentos no Longo prazo (ROSSBACH, 2005, p. 113) e, para se desfazer deles, 

é preciso vendê-los a outra pessoa.  

Martins (2015, p. 33) aponta que os principais instrumentos de captação de 

recurso são as Cédulas Hipotecárias (CH), que representam a cessão de créditos 

hipotecários, utilizadas em operações do SFH e hipotecas de instituições financeiras 

ou companhias de seguros. A outra é a Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), 

utilizadas para representar créditos atrelados a negócios imobiliários sob unidades 

imobiliárias e incorporações, que abrange todos dispositivos contratuais com 

clareza, para garantir com celeridade a operação de crédito e que seja utilizado 

como instrumento de securitização. Também temos as Letras Hipotecárias (LH), 

títulos de emissão privada atrelados aos financiamentos do Sistema Financeiro da 

habitação; e as Letras de Crédito Imobiliário (LCI), títulos emitidos por bancos 

comerciais, carteira de crédito, bancos múltiplos, CEF, companhias hipotecárias, 

associações de poupança e empréstimos e outras autorizadas pelo Banco Central.  

O grande atrativo para a entrada de investimentos foi a criação de uma 

emenda à medida provisória 460, de 27 de agosto de 2009, que desobriga os fundos 

imobiliários a recolherem imposto de renda, assim acordado até a conclusão da 

obra. Estes fundos são utilizados para empreendimentos residenciais ou pequenos 

escritórios, e os donos dos fundos se tornam sócios das incorporadoras até o 

término do investimento, aumentando a rentabilidade das carteiras de investimentos 

dos aplicadores e incentivando a migração de grandes fundos institucionais para os 

fundos imobiliários.6 Tal incentivo propiciou a criação de Companhias hipotecárias e 

bancos entrando em operações similares.  

                                            
6 Segundo o jornal O Globo, as aplicações em Fundos de Investimentos Imobiliários cresceram mais 
de três vezes de 2011 para 2012, chegando a 95 mil investidores. Disponível em: 
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Também a decisão judicial desde a remuneração da poupança até a 

facilitação na liberação do crédito é de grande validade aqui para ser analisada.  

Este mercado, com lastro em construção e aluguel de imóveis, propicia a 

participação de grandes seguradoras para dar hedge ao mercado e ampliar o 

número de investidores. Mas isto não seria viável se algumas práticas de facilitação 

de acesso ao crédito, bem como de garantias reais, não fossem implantadas pelo 

Governo Federal.  

 

 

Gráfico 4 – Funding (em bilhões de R$): 

 

FONTE: ABECIP 2012 

 

 

Os dados do gráfico evidenciam o predomínio do funding gerado pela 

caderneta de poupança, com 70% de participação, seguido de: depósitos do FGTS, 

com 20,4%; participação do Sistema Financeiro Imobiliário, liderado pelas Letras de 

Crédito Imobiliário, 14,3% devido à isenção de IR; CRIs, com 7,4%; e o LH, com 

0,5%. Em comparação com os anos anteriores, todas as categorias de fundos 

cresceram, tais como os depósitos em poupança disponíveis, mais de 140% no 

período; além do FGTS que cresceu 414%, Estoque de Letras LI, LH, cresceram 

455%; os CRIs, com mais de 1.255%; o que se deve a sua abertura a investimentos 

                                                                                                                                        
<http://oglobo.globo.com/economia/renda-fixa-com-jeitinho-de-renda-variavel-7992605> Acesso em 8: 
maio 2014. 
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para pessoas físicas e não somente privilegiando investidores qualificados 

(Investidores com mais de R$ 300 mil de capital investido).  

 

 

Tabela 8 – Fundos imobiliários registrados na CVM (em unidades) 

 

Fonte: ABECIP, 2011 

 

 

A partir de 2009, como evidencia a tabela, os fundos imobiliários cresceram 

de forma exponencial em termos absolutos. A participação de empresas privadas no 

investimento habitacional se intensificou a partir dos anos 2000, com participações 

independentes de 18% (CARNEIRO; VALPASSOS, 2003, p. 30). A maior parte 

advém da CEF, que é onerada por altas taxas de juros. Este componente é 

fundamental para garantir crédito de longo prazo. Além disso, a estabilidade das 

finanças do governo tem tudo a ver com a decisão de baixar a taxa de juros, que em 

períodos anteriores foi demasiadamente alta. 
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Porém, investimentos em títulos lastreados em imóveis demoraram a se 

solidificar devido ao fato de o setor apresentar instabilidades em relação aos 

devedores sob critérios estabelecidos pelo Banco Central, tais como, situação 

financeira, grau de endividamento, setor de atividade econômica, limite de crédito, 

natureza das operações creditícias, natureza de garantias e montante de crédito, 

renda, patrimônio e cadastro das pessoas físicas (CARNEIRO, 2003, p. 31).  

 

 

2.1 PRÁTICAS DE SECURITIZAÇÃO DOS RECEBÍVEIS 

 

 

O desenvolvimento do sistema de concessão de crédito privado foi 

fundamental para o financiamento da casa própria. Como afirma Lucas Gragnani 

Stella (2006), o SFI, com sua segurança jurídica regulatória consolidada, 

desenvolveu o mercado de securitização, o que trouxe maciços investimentos dos 

bancos comerciais. A atração de capitais por meio do mercado secundário de letras 

imobiliárias foi o caminho mais bem-sucedido para financiar grandes 

empreendimentos imobiliários através do Sistema Financeiro Imobiliário. Este 

sistema é amparado por três diferenciações legislativas de securitização, 

diferenciando a natureza da operação imobiliária. 

O primeiro refere-se à compra e venda do imóvel entre mutuário e o 

incorporador realizado por uma agência de originação; o segundo é a cessão de 

crédito originado entre a agência originadora e a de securitização; o terceiro é a 

emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários no mercado financeiro de valores 

mobiliários entre companhias securitizadoras e investidores. Dionísio Dias Carneiro 

e Marcos Vinícius Ferrero Valpassos (2003, p. 36) citam que estas três operações 

são, em sequência, operações de crédito, financeiras e mobiliárias.  

O modelo baseado em contratos de securitização é para dar garantias aos 

investidores dos fundos em relação à inadimplência. Para os mutuários, Carneiro e 

Valpassos (2003) lembram que um princípio básico do SFI é a liberdade dos termos 

de contratação do financiamento, ou seja, as cláusulas não são previamente 

acordadas. Porém, o SFI tem exigências claras quanto às operações de 

financiamento, desde o pagamento do principal, a captação de juros ou até mesmo 

sobre a contratação de seguro de morte ou invalidez.  
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O processo e a disseminação de securitização dos créditos imobiliários fez 

surgirem padrões para se garantir segurança e a credibilidade aos investimentos sob 

determinados pontos de vista de acordo com os quais, segundo Carneiro e 

Valpassos (2003, p. 37), primeiramente deve-se garantir uniformidade dos CRIs com 

contratos estabelecendo cláusulas de índices, taxa de juros, amortização etc.; 

segundo, uma uniformidade nos procedimentos para a liberação de crédito 

avaliando o tomador sob o âmbito do grau de mensuração de risco e utilizando 

garantias contratuais para a quitação dos valores. Estes atributos sinalizam ao 

mercado uma boa estrutura de avaliação das letras hipotecárias, garantindo sua 

negociação em alto nível.  

Um bom atributo sobre a securitização de hipotecas se dá por práticas 

jurídicas avançadas, que se iniciou nos anos 2000, que protegem o credor do 

mutuário inadimplente, fazendo-o pagar pelo imóvel, recuperando os títulos 

representativos do crédito de forma judicial, além de ter de devolver o imóvel. Este 

modelo chama-se alienação fiduciária, estabelecido no artigo 19 da lei do SFI.  

 

 

Gráfico 5 – Hipoteca X Alienação fiduciária 

 

Fonte: ABECIP, 2011, p. 197 
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Conforme podemos observar, os contratos por meio de hipotecas estão sendo 

substituídos por contratos de alienação fiduciária cuja prática revolucionou o 

mercado de imóveis, uma vez que a diferencia das hipotecas, pois, nesta última, o 

mutuário dá o imóvel adquirido como garantia, gerando risco de mercado em caso 

de inadimplência, devido ao fato de o banco financiador resgatar o imóvel somente 

após um processo jurídico. Para a alienação fiduciária, isto muda completamente, 

em virtude de o imóvel somente ser transferido ao adquirente após ter sido pago 

100% de seu valor. Dessa forma, em caso de inadimplência, torna-se fácil readquirir 

o imóvel em execução (as práticas de pré-pagamento atrapalham o fluxo de 

rendimentos previsto no contrato, por isso, ela é inibida no SFI, estabelecendo multa 

para esta prática).  

Do lado financeiro, índices de correção impostos aos contratos de longo prazo 

têm de garantir equilíbrio entre o mutuário e o investidor, pois, no primeiro caso se 

aumentar muito a inflação este indicador pode corroer o seu salário nominal e o real 

se este não se equilibrar de acordo com o aumento do reajuste das prestações, 

assim diminuindo a sua capacidade de pagamento. Do lado do investidor, deve-se 

utilizar um deflator que garanta a sua rentabilidade no longo prazo em uma correção 

automática. O deflator mais conhecido é o Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC), utilizado pela Fundação Getúlio Vargas desde 1950, cujo objetivo consiste 

em acompanhar a evolução dos custos da construção civil.  

Além disso, o setor se expande e acaba por ter um peso importante na 

economia, o que pressupõe não deixar haver nenhum descasamento entre ativos e 

passivos aos investidores quanto à correção dos juros e do principal, motivo pelo 

qual o BNH faliu, porque o Fundo de Variação Salarial (FCVS) se dava no principal e 

as ORTNs nos juros. O descasamento entre indicadores pode levar o setor a 

grandes prejuízos financeiros e econômicos, uma vez que os salários devem estar 

alinhados aos contratos de longuíssimo prazo.   

No entanto, o mercado de crédito imobiliário é subdesenvolvido em relação a 

outros países: não ultrapassou 7% do PIB em 2012, mesmo com intervenção 

estatal. Logo, fica difícil uma revolução da inclusão social habitacional brasileira, 

mesmo sendo este um setor que sempre propiciou muitos empregos e 

oportunidades e que, portanto, não poderia ficar aquém de suas próprias limitações. 
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Stella (2006, p. 237) sublinha que a financeiralização do setor – intensificada 

a partir de 2004 com a Lei 10.931/2004, que aperfeiçoou instrumentos financiamento 

e  securitização, nos quais o CRI, nos EUA chamados de Mortgage Backed 

Securities MBS’s, Títulos Garantidos por Hipotecas –, procurou desenvolver o 

mercado de securitização com um regime diferenciado para os patrimônios de 

afetação,  agrupando diversos impostos em uma só alíquota sobre as receitas 

advindas da atividade de incorporação.  

Além disso, se alguma incorporadora falir, passa a ter melhores condições de 

recuperação dos recursos emprestados. Outro avanço é que constantemente o 

mutuário poderia entrar na Justiça, levando à suspensão do pagamento de todas as 

obrigações do imóvel financiado. Este risco iminente de insegurança jurídica 

encarecia o crédito.  Com a lei de 2004, isto foi solucionado, posto que o mutuário 

passa a poder contestar na Justiça apenas se pagar integralmente o principal da 

dívida, podendo somente contestar juros, taxas etc. (STELLA, 2006, p. 237). Ainda 

de acordo com Stella (2006, p. 18), com isso, reduziram-se os incentivos para ações 

judiciais que tivessem como objetivo procrastinar o pagamento do crédito e de 

outros encargos sobre o imóvel. Esta lei garante a regulação da lei 9.514, de 1997, 

para o processo de securitização de recebíveis.  

Porém, Octávio Lazari Jr. (REVISTA SFI, 2012, p. 08) afirma que o SFI, com 

sua segurança jurídica regulatória consolidada, desenvolveu o mercado de 

securitização, o que trouxe maciços investimentos dos bancos. Frisa também a 

atenção à educação e ao desenvolvimento técnico do crédito imobiliário através de 

certificação.  

Tendo-se um lastro sólido para a emissão de papéis, com baixo nível de 

inadimplência, pode-se prever um crescimento mais acentuado do mercado. O nível 

de inadimplência ficou em 1,4% em 2012, o que garante ampliação do mercado para 

liberação de crédito à população de baixa renda, devido ao nível de 

comprometimento da renda a honrar com as prestações. 
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Gráfico 6 – Inadimplência por faixa de tempo 

 

 

Fonte: Abecip 2012. 

 

 

Vê-se uma queda muito grande do nível de inadimplência de 2004 a 2011, 

principalmente na inadimplência de longo prazo, de 4,4% para 0,4%. Tal fato 

ocorreu devido à progressiva queda na taxa de juros, ao aumento na renda, à 

relativa queda na inflação e aos mecanismos flexíveis para obtenção de 

financiamentos, com destaque para a diminuição das hipotecas e o aumento da 

alienação fiduciária, o que também ajuda na queda dos juros. 

Outro fator que contribui para a diminuição da inadimplência é a 

demonstração de capacidade de pagamento do mutuário e a diminuição da 

exposição no financiamento para os bancos que financiam no máximo 80% do 

imóvel. Em valores médios, o valor de financiamento é de 85%:  
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Gráfico 7 – Financiamentos para aquisição – Loan To Value (LTV) 

 

Fonte: ABECIP, 2013, p. 33. 

 

 

Como é possível observar, o LTV (Loan To Value - valor de garantia) é a 

relação percentual entre o valor do financiamento pleiteado e o valor do imóvel dado 

como garantia real no empréstimo (INFOMONEY, 2013), prática que segue com 

uma boa margem de segurança para o financiamento de imóveis.  

Do lado do consumidor, as práticas de liberação de crédito foram muito 

facilitadas através da criação da citada alienação fiduciária,7 proposta pelo jurista 

Melhim Namem Chalhub, garantindo o acesso ao crédito àqueles que não tinham 

um fiador ou um imóvel para dar como garantia para obtenção do crédito.  

Em 2004, o Governo Federal estabeleceu um conjunto de medidas intitulado 

de “Pacote da Construção”, prevendo aumento no crédito, desonerações para as 

construções e protegendo o consumidor da falência das construtoras ou 

incorporadoras, criando um mecanismo chamado de “Patrimônio de afetação”,8 ou 

seja, criou um patrimônio próprio, com contabilidade separada da incorporadora e 

construtora para assegurar que os recursos aplicados pelos mutuários sejam 

destinados à efetiva construção. 

                                            
7 CHALHUB, Melhim Namem. Curso de Direito Civil. 1. ed. São Paulo: Forense, 1993. 

8 O regime da afetação patrimonial na incorporação imobiliária foi introduzido no Direito positivo 
brasileiro pela Medida Provisória nº 2.221, de 04 de setembro de 2001, para assegurar direitos aos 
adquirentes de unidades autônomas de edifício em construção, no caso de falência ou insolvência 
civil do incorporador. Também serve para aperfeiçoar as relações jurídicas e econômicas entre esses 
adquirentes, o incorporador e o agente financiador da obra e, principalmente, resgatar a confiança 
dos consumidores no mercado imobiliário, abalado por grave crise desencadeada pela decretação da 
falência da Encol S/A. Engenharia, Indústria e Comércio[1], em março de 1999. 

http://www.irib.org.br/html/biblioteca/biblioteca-detalhe.php?obr=61
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2221.htm
http://www.irib.org.br/html/biblioteca/biblioteca-detalhe.php?obr=61#_edn2
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Há anos, são recorrentes as discussões que visam elaborar novas práticas 

capazes de atrair mais investidores ao Brasil, inclusive os grandes fundos 

internacionais. Uma delas são os covered bonds,9 instrumento sólido para atrair 

investidores de longo prazo.  

Nos anos recentes, o mercado tem se organizado muito mais. Em 2012, foi 

criado um índice de preços para regular o mercado chamado de Fipe-Zap que tem o 

desafio de apresenta os preços cotados em um índice aos preços correntes de 

mercado, e não ao desejado. 

Para o mercado de funding, o caminho é procurar novas fontes para compor 

as que já existem, na busca da transferência dos recursos para o FGTS poder 

financiar imóveis à população de menor renda.   

Os mecanismos para a liberação do crédito e o fator da tabela que corrige os 

preços são designados de acordo com a tabela Sistema de Amortização Constante 

(SAC) e não com a antiga tabela Price (ELOY, 2011). 

 Como explicam Gilberto Benevides e Wang Chi Hsin (2014, p. 58), isto se 

deve a reclamações de que nos contratos de crédito que utilizam a tabela Price, e 

privilegiava a cobrança de juros compostos, ao contrário da tabela SAC. Ou seja, na 

tabela Price, as prestações se mantêm sempre iguais e grande parte dos valores 

que os mutuários desembolsarão, geralmente até a metade do prazo do 

financiamento, envolvem juros com uma pequena parte para amortização da dívida. 

Já na tabela SAC, largamente utilizada nos contratos, boa parte do valor 

financiado é pago durante todas as prestações de forma constante e com menos 

juros. Além disso, as parcelas apresentam valores decrescentes ao longo do tempo, 

em razão da quitação estar diluída em todas as prestações. 

                                            
9 Covered bounds (do inglês, “obrigações cobertas”) é um modelo europeu de captação de recursos 
de dívidas, garantido pelo financiamento imobiliário com garantia do próprio imóvel do agente 
garantidor. É, em resumo, uma forma de securitização de crédito de financiamento imobiliário. Já é 
utilizada em longa data na Europa, principalmente em momentos de crise. Este instrumento começou 
na Alemanha e ajudou a financiar a reconstrução do país desnivelado pelo lado Leste. Também 
financiou o mercado hipotecário italiano para saírem da crise – Bertalot (2012, p. 14). 
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Neste caso, existem diversas modalidades de financiamento. O SFH utiliza 

tanto a tabela SAC quanto a PRICE e o cliente escolhe a que mais se ajusta ao seu 

orçamento. Para aquele que está no início da carreira profissional, recomenda-se o 

uso da tabela Price, pois as prestações dos primeiros anos são menores, diferentes 

da SAC. Além disso, levam-se em conta no cálculo geral o Custo Efetivo Total (TEC) 

da aquisição do crédito e o impacto da correção dos preços indexada pelo Índice 

Geral de Preço do Mercado (IGP-M). 

 Os financiamentos efetuados pelo SFH, por serem regulados pelo Governo 

Federal, costumam ter taxas de juros menores, por utilizarem recursos do FGTS e 

da Caderneta de Poupança. Nos maiores Estados do país, como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal, os financiamentos cobertos pelo sistema 

do governo podem chegar a até R$ 750 mil reais e a R$ 650 mil para os demais 

Estados (EXAME, 2014). São negociados dois tipos de taxas: a pré-fixada e a pós-

fixada. A pré-fixada, cujos juros são acordados no ato da contratação e mantidos até 

o fim do financiamento.  

Quanto aos juros pós-fixados, têm uma taxa acordada pré-fixada e corrigida 

pela variação da Taxa Referencial (TR), logo majorada de acordo com a variação da 

Taxa Básica de Juros (SELIC). O juro deste crédito é comparado como um dos mais 

baratos do Brasil em virtude de o imóvel adquirido ser dado como garantia ao banco, 

porém, podem oscilar entre 6,91% a 16,45%, diferença de juros de quase três 

vezes.  

No Brasil, as taxas de juros para o setor, mesmo sendo de menor risco, são 

muito maiores em relação às taxas de juros na Europa, com 3% ao ano, ou nos 

EUA, com 5% ao ano (BACEN, 2006). Como vemos no quadro abaixo, as taxas de 

juros são inviáveis quando menores que 9%, porque o custo de captação, hoje na 

caderneta de poupança, um dos menores do Brasil, é de aproximadamente 6%, 

além de custos operacionais, dentre outros. É praticamente impossível obter juros 

menores, mesmo com uma queda na taxa SELIC.  
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Tabela 9 – Viabilidade de taxa de juros para o agente financeiro (em %) 

 

 

Fonte: Bacen, 2006, p. 10. 

 

 

Custos adicionais são incluídos no financiamento chamado de Custo Efetivo 

Total (TEC), que engloba todas as despesas e taxas para o financiamento, por 

exemplo, juros, seguro habitacional (MIP e DPI), tarifas mensais de serviço 

administrativo, custo de avaliação do imóvel e impostos, incluso o Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF). Outros custos, como o perfil de cliente para análise de 

crédito, têm bastante consideração quanto ao valor final a ser acordado.   
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2.2 OFERTA E DEMANDA HABITACIONAL NA ECONOMIA CONTEMPORÂNEA 

 

 

A força do mercado financeiro imobiliário, lançando milhares de 

empreendimentos em todos os cantos do país, atende às demandas de imóveis das 

classes média e alta. No entanto, o setor para habitação social por meio de subsídio 

governamental pressupõe complementar a lacuna da população excluída do 

mercado imobiliário – a classe populacional de menor renda que está fora dos 

padrões para financiamento do SFI.  

Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário 

e Poupança (ABECIP) (2011, p. 187), o número de unidades financiadas via FGTS e 

Caderneta de Poupança, principais fontes de recursos do SFH, de 1970 a 2011, 

financiaram mais de 12,5 milhões de imóveis.  

 

 

Gráfico 8 – Rendimento real médio mensal (jan/2007 a dez/2012 – R$) 

 

Fonte: Ipeadata, 2014 

 

 

O gráfico 8 evidencia que houve grande crescimento do rendimento real no 

período de janeiro de 2007 a outubro de 2012, com um ganho de 55,5% em pouco 

mais de cinco anos.  
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Gráfico 9 – Déficit habitacional por faixa de renda 

 

Fonte: ABECIP, 2012. 

 

 

Dados do IBGE (2010) mostram que 72% da população brasileira vive com 

até 5 salários mínimos, o que, se confrontado com os dados do gráfico acima, 

possibilita vermos a dimensão do problema.  

Segundo o trabalho de Araújo (2011, p. 359), no México, o “Efeito Tequila”10 

de 1994 causou problemas de desvalorização cambial, fazendo que o governo 

tomasse como medida o aumento a taxa de juros para 48,24% em 1995, ante 14,5% 

um ano antes, dificultando substancialmente a liberação de crédito habitacional. 

Seus bancos hipotecários, similares aos dos EUA, e criados na crise de 1994, 

vieram a substituir o escasso mercado de crédito e obtiveram como meta a 

padronização dos contratos imobiliários com os créditos originados, fato que o Brasil 

tenta estabilizar até hoje. 

                                            
10 O Efeito Tequila foi uma crise econômica que o México enfrentou a partir de dezembro de 2004, 
com a tentativa fracassada do governo em desvalorizar a moeda para aumentar as exportações. O 
efeito foi uma alta na inflação, perda de reservas, importações crescentes e fuga de investidores. 
Este último já era crítico devido ao clima de corrupção e instabilidade política do país, obrigando o 
governo a aumentar os juros a quase 50% ao ano. Internacional Polici centre for inclusive growth, 
CORTÉS, Fernando; MARÍA RUBALCAVA, Rosa. Colegio de Mexico, n. 169 out., 2012. 
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Em 2001, por meio desta estrutura, a taxa de juros mexicana diminuiu 

significativamente, o que possibilitou aumentar a oferta de crédito. O autor também 

cita que, em 2007, somente um banco de crédito habitacional mexicano, o Infonavit, 

representou 50,5% de todos os financiamentos imobiliários, bem acima dos 

financiamentos advindos do FGTS brasileiro, que representa cerca de 20,4% dos 

recursos liberados para financiamento habitacional. 

 

 

Gráfico 10 – Crédito imobiliário, PIB (em %) 

 

Fonte: ABECIP, 2012 

 

 

Como se pode observar, o Brasil somente ultrapassou os 2% de crédito 

imobiliário/PIB na série histórica a partir de 2009, com 2,12% do PIB, que continua, 

de forma ascendente, a financiar imóveis.  
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2.2.1 Brasil na crise mundial de 2008 

 

 

Quando houve a crise subprime11 de 2008, o governo tomou medidas 

macroeconômicas um pouco atrasadas no contexto de neutralização do problema 

para não sofrer abalos sistêmicos, aumentando inicialmente a oferta de crédito. 

Porém, o mercado imobiliário não sentiu nenhum efeito da crise.12 A Abecip 

confrontou dados próprios e do Banco Central, observando se no período da crise 

de 2008 houve efeitos na oferta de financiamentos e unidades ofertadas, como 

pode-se observar no gráfico. 

 

 

Gráfico 11 – Contratações acumuladas no período de 12 meses       

 

Fonte: ABECIP, 2012 

                                            
11 No último quadrimestre de 2008 o Brasil começou a sentir efeitos da crise mundial iniciada nos 
EUA. Por isso, o governo implementou várias medidas para a diminuição dos seus efeitos no país. De 
início, o governo fez leilão para segurar o valor do dólar, adia e reduz recolhimento de compulsórios, 
antecipa crédito agrícola, lança medidas provisórias para utilizar reservas para financiar exportações, 
autoriza bancos públicos a comprar ações de instituições financeiras nacionais, além de autorizar a 
CEF a comprar ações de construtoras com problemas de liquidez. Aumenta, ainda, a oferta de crédito 
para a compra de materiais de construção e efetua desonerações, tais como corte no IOF para 
investimentos estrangeiros e nos impostos sobre produtos industrializados (IPI).   

12 Sobre medidas do governo contra a crise financeira de 2008, ver mais no site do TCU: 
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/contas_09/Text
os/Ficha%201%20-%20Analise%20da%20Crise.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2013. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/contas_09/Textos/Ficha%201%20-%20Analise%20da%20Crise.pdf
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/contas_09/Textos/Ficha%201%20-%20Analise%20da%20Crise.pdf
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Como vemos, o resultado representa que a crise externa não afetou o 

mercado imobiliário brasileiro. Segundo o gráfico, nos resultados trimestrais de 

dezembro de 2007 a dezembro de 2009, o número de contratações e os valores dos 

financiamentos aumentaram consideravelmente. 

Desde então, incentivos e metas estabelecidos pelo PAC da habitação vêm 

aumentando a oferta de moradias à população de baixa renda. O convênio entre a 

União e os Entes subnacionais (Estados e Municípios) garante o financiamento em 

habitação à parcela da população que não tem acesso ao mercado imobiliário 

formal. 

Contudo, mesmo com aportes do Governo Federal no PAC da habitação aos 

municípios, tal ação mostra-se insuficiente para atingir a colossal demanda. Como 

cita Ferreira (2012, p. 08), o programa MCMV foi implementado sem consulta e 

discussão com os Conselhos das cidades e teve como objetivo reaquecer o 

mercado imobiliário no país em resposta à crise mundial de 2008, financiando 

incorporadoras e construtoras para a construção de imóveis à população de 0 a 10 

salários mínimos.  

Conforme Silva e Frozza (2011, p. 07), esta foi uma política anticíclica do 

governo para enfrentar a crise de 2008, o que aumentou o investimento na 

construção civil, resultando em aquecimento do mercado.  
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2.3 CENTRALIZAÇÃO FISCAL: UMA VISÃO MACROECONÔMICA 

 

 

As transformações econômicas advindas do Plano Real a partir de julho de 

1994 e, logo após, o Pacote Fiscal de 1999, levam ao questionamento sobre a 

eficiência e o pacto fiscal, gerado entre os governos subnacionais, estabelecido pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001.13  

A partir do final dos anos 1980, o Brasil começa a estabelecer um caminho 

mais amplo para a volta de uma antiga descentralização, a bandeira federativa,14 

visando diminuir a função centralizadora dos anos do Regime Militar, que 

concentrava os recursos de impostos obtidos na União. Foi então estabelecida uma 

forma de democracia em vias de restabelecimento (GUEDES; GASPARINI, 2007),15 

dando nova configuração de poder aos entes subnacionais (Estados e Municípios).  

O sistema de abertura influiu na criação de mecanismos de transferências 

destes recursos fiscais obtidos pela União, porque a maioria dos municípios gera 

receitas insuficientes para os seus haveres fiscais. Esta descentralização ocorreu 

através de emendas constitucionais, promovendo maiores transferências por meio 

de fundos de participação, como: Fundo de Participação Municipal (FPM); Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

profissionais da Educação (FUNDEB); Imposto sobre Produtos Industrializados 

Federal (IPI Federal); Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) estadual,16 dentre 

outros. 

                                            
13 Lei complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 18 abr. 2013. 

14 Gustavo Mehmeri Gusmão dos Santos enfatiza que a federação é garantida desde a Constituição 
Republicana de 1891, que criou dispositivos para a sua proteção com a iminência de intervenção, 
caso este direito seja violado. Na Constituição Federal de 1988, nos artigos 34 a 36, o artigo 34 
especifica, em caráter excepcional, a sua intervenção, tais como ameaça à integridade da Federação, 
segurança Nacional etc. No caso do artigo 36, refere-se ao decreto advindo do Presidente da 
República para a intervenção, que deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional no prazo de até 24 
horas. Disponível em: <http://www.raul.pro.br/artigos/interven.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2013. 

15 GUEDES, Kelly Pereira Guedes; GASPARINI, Carlos Eduardo. Descentralização fiscal e tamanho 
do governo no Brasil. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
80502007000200007&script=sci_arttext>. Acesso em: 28 set. 2013. 

16 As principais transferências constitucionais são o Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM), Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FUNDEB), 
além dos menores, tais como o Imposto Territorial Rural (ITR), Imposto Sobre Operações 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.raul.pro.br/artigos/interven.pdf
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Para atender as demandas subnacionais de forma suplementar, por causa do 

resultado da ineficiência de arrecadação local, o Governo Federal criou o Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação Municipal (FPM), 

transferidos pela Secretaria do Tesouro Nacional17 na reforma tributária de 1967. Os 

repasses são periódicos, sendo semanais ou mensais, e variam de acordo com as 

necessidades de cada município, calculada pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU).15 

A desigualdade e a concentração da renda nacional nos grandes centros 

fazem que a maioria dos municípios necessite do Governo Federal, através da 

destinação de repasses do Fundo de Participação Municipal, de transferências e de 

convênios. Outro segundo elemento apoiador dos municípios são os Estados que 

buscam garantir investimentos em grandes obras municipais, como grandes vias 

públicas, hospitais, escolas etc., com as quais geralmente os municípios não têm 

condições de arcar. Porém, a não sustentabilidade financeira da maioria dos 

municípios faz que o Governo Federal legitime a situação de maior participação no 

aporte do bolo tributário nacional para gerir sua melhor distribuição.18 

Neste caso, a ideia da descentralização total, na qual todos os recursos 

municipais ficariam com o município gerador, enfraqueceria o Governo Federal. 

Segundo Fábio Giambiagi e Ana Cláudia Além (2008, p. 328), a Constituição Federal 

de 1988, que introduziu importantes mudanças nas relações intergovernamentais, 

resultou num expressivo aumento na participação subnacional dos gastos com 

autonomia para legislar, coletar, controlar e gastar recursos, podendo, até mesmo, 

fixar alíquotas de impostos. 

                                                                                                                                        
Financeiras/Ouro (IOF-Ouro), Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados 
(FPEX), entre outros. Disponível em: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/prefeituras-governos 
estaduais/transferencias-constitucionais-e-legais/fpm>. Acesso em: 24 jan. 2014. 

17 Os valores repassados para cada ente subnacional são dimensionados de acordo com o censo 
demográfico anual efetuado pelo IBGE. (Finanças públicas, 2009-2012) FINANÇAS PÚBLICAS. 
Noções básicas para os municípios. CNM – Confederação Nacional dos Municípios. Gestão 2009-
2012. 

18 Esta foi uma estratégia adotada sistematicamente pelo governo federal para aumentar a 
capacidade de regulação da União ante os estados. Quase onipresentes durante a Primeira 
República, estes perdem progressivamente recursos e atribuições como provedores de bens e 
serviços à população (RODRIGUES, 2011, p. 32). 

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/prefeituras-governos%20estaduais/transferencias-constitucionais-e-legais/fpm
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/prefeituras-governos%20estaduais/transferencias-constitucionais-e-legais/fpm
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Todavia, a arrecadação própria dos municípios é insuficiente para seu 

financiamento e o grande atrativo da intervenção Federal dá-se em contrapartida 

aos municípios que somente deverão prestar contas e seguir as diretrizes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Por isso, regras de partilha foram estabelecidas desde a 

reforma tributária de 1967:19 o Governo Federal20 recebe recursos produzidos pelos 

entes subnacionais e os distribui (BALTHAZAR, 2004, p. 103).  

A discussão se dá pelo fato de que os Entes subnacionais não têm autonomia 

tributária e, caso não sigam a cartilha da Lei de Responsabilidade Fiscal que regula 

o controle de gastos do orçamento público, estabelecida como um pacto nacional, 

deixam de receber recursos federais ou são acometidos de sanções, com 

diminuição de repasses ou empréstimos a juros mais altos. Isto engessa o 

orçamento público local e limita os investimentos dos governos locais em diversos 

setores carentes, como criação de creches, obras públicas de relevância, habitação 

de interesse social, contribuindo para o aumento do déficit habitacional, entre outros.  

Neste contexto, Sérgio Prado (2003, p. 276) sublinha a ideia liberal de 

autonomia tributária, para que o município se auto ajustasse as suas necessidades, 

de acordo com sua eficiência econômica local. Além disso, enfatiza que o pacto 

federativo prevê a equidade da distribuição para diminuir a desigualdade, o que 

acaba fatalmente por estabelecer limites à descentralização.  

Um bom medidor baseia-se na identificação de regiões mais carentes para 

que a observância dos recursos seja alocada com maior eficiência, do ponto de vista 

social, deixando as regiões de melhor situação econômica com menores repasses.  

Isto porque grandes cidades são geradoras de maiores recursos próprios, devido a 

maiores arrecadações de impostos advindo de IPTU, ISS etc. 

                                            
19 Reforma tributária de 1964-1967. Receita Federal. Arquivo Histórico. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/irpf/historia/hist1964a1967.asp>. Acesso em: 20 maio 
2015. 

20 Dentre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
destacam-se as seguintes: I) cuidar da saúde e da assistência pública; II) proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação e à ciência, proteger o meio ambiente e combater a poluição; IV) 
promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; V) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo 
a integração social dos setores desfavorecidos; VI) estabelecer e implantar política de educação para 
política de trânsito; nas áreas em que se permitiu a competência concorrente, coube a União legislar 
apenas sobre norma legais. Em exemplo de competência prioritária, encontra-se na atuação dos 
municípios a responsabilidade para prover educação infantil e ensino fundamental. SILVA, Maria da 
Conceição. Mecanismos de cooperação financeira Estados-Municípios: São Paulo e Rio de Janeiro, 
coletânea descentralização e federalismo fiscal no Brasil. Organizado por Fernando Rezende e 
Fabrício Augusto de Oliveira. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer; FGV, 2003, p. 150). 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/irpf/historia/hist1964a1967.asp
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Tabela 10 – Participação das regiões no PIB, de 2002 a 2011 (em %) 

 

Fonte: IBGE. Contas nacionais n. 40. Contas regionais do Brasil 2011. Rio de janeiro, 2013, p.14 

 

 

Isto mostra que pouco tem mudado no quadro da distribuição da participação 

das regiões no PIB em todo o período analisado. A região Nordeste manteve-se 

quase estável no período de 2002 a 2011, contudo, como destaque, a região Norte 

do Brasil teve ganho de participação de 12,96%, e a Centro-Oeste aumento de 8,3% 

no período. Já a região Sudeste, a mais rica, passou de 56,7% para 55,4% de 

participação, perda de 1,3% que aponta uma tendência de aumento da redistribuição 

do PIB para as regiões mais carentes.  

 

 

Tabela 11 – Brasil descentralização vertical (1990, 1995, 2000, 2005, 2010) (CT* 

total e por ente federativo, em % do PIB) 

 

Fonte: IPEA (2013, p. 23). Nota: CT*: Carga tributária. 
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No período citado na tabela 13, percebe-se o tamanho da carga tributária 

destinada à União e a baixíssima carga tributária que gerada pelos 5.568 municípios 

do Brasil. Neste contexto, a dependência de transferências da União aos municípios 

é notória. 

 

 

2.4 FUNDOS DE TRANSFERÊNCIA FEDERAL AOS MUNICÍPIOS 

 

 

Historicamente, os fundos de transferência são legitimados como mitigadores 

da desigualdade que assola o país. Discute-se então a necessidade de ampliação 

de fundos sociais intergovernamentais que financiem as demandas sociais 

transferindo recursos à administração pública local. Segundo Prado:  

[Os fundos] são legalmente definidos de forma a constituírem direitos de 
níveis de governos inferiores sobre os orçamentos dos governos superiores. 
O caso típico no Brasil é o SUS – Sistema Único de Saúde, cuja fonte é o 
Orçamento Geral da União, mas sustenta fluxos regulares de recursos para 
o custeio dos serviços de saúde nos governos subnacionais (PRADO, 2003, 
p. 277) 

O SUS é um bom exemplo disso: 

No caso brasileiro, durante muito tempo, as transferências do governo 
central para os governos subnacionais na área de saúde tinham o caráter 
de – e eram tratados pelas estatísticas como – voluntárias. Porém, no 
período recente, a crescente institucionalização e formalização dos 
sistemas têm dado a elas, cada vez mais, o caráter de transferências legais, 
direitos dos governos subnacionais (PRADO, 2003, p. 282).  

Estes investimentos se tornaram obrigatórios e universalizados na 

constituição Federal de 1988. Prado acredita que com tal constituição, tanto o 

regime de partilha quanto às transferências de recursos, que eram mais rígidos no 

regime militar, foram perdidos, pois as novas responsabilidades sociais em grande 

escala foram atribuídas ao governo federal com a crescente janela aberta no artigo 

195 da constituição federal, que prevê a criação de novos tributos para dar cobertura 

financeira a estas obrigações.  
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De fato, o Governo Federal, que necessita de muitos recursos para atender 

as necessidades sociais do país, aumenta os impostos e as contribuições,18 além de 

aumentar consideravelmente o volume de sua participação nacional, não tornando o 

nível de distribuição equitativo.  

Os repasses federais aos entes subnacionais, segundo o pacto federativo, 

segue a lógica dos repasses constitucionais per capta. Dada a grande disparidade 

de renda entre os entes subnacionais, o repasse federal é fundamental a municípios 

que dispõem de arrecadação local quase nula.  

A exemplo disso, há o município de Belágua (MA), com uma população de 

6.527 habitantes, cuja renda per capita é de R$ 146,70. A cidade recebeu, em 2010, 

um total de R$ 7.709,787 por meio de repasse federal, valor per capita de R$ 1.181 

mil por habitantes no ano, segundo dados do IBGE, 2013, sendo que deste valor de 

repasse,21 R$ 4.227,685 (54,83%) vieram do FUNDEB.22  

Em 2010, o município de Guarulhos (SP), uma das cidades mais ricas e 

populosas do país, com população de 1.299,249 de habitantes, renda per capita de 

R$ 24.989, recebeu R$ 274.256,250 de repasses federais em 2010, correspondendo 

a um valor per capita de R$ 223,11. Dessa forma, aos municípios grandes como 

Guarulhos, os repasses são muito menores em termos relativos.  

Dos fundos de repasse, quem lidera são os recursos do FUNDEB. Do 

montante de repasses federais ao longo do ano, 85% são recursos para educação. 

O que significa que outros repasses, como o Fundo de Participação Municipal 

(FPM), o IPI (exportação) e vários outros, são irrelevantes e, para um município 

desta magnitude econômica, não seriam necessários, em tese, maiores valores de 

repasse. Na verdade, são estes grandes municípios que contribuem para o 

enriquecimento do Governo Federal. 

                                            
21Os principais impostos e contribuições federais são: Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico Incidente sobre as Operações Realizadas com Combustíveis (CIDE), Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuições Previdenciárias, impostos sobre importação, Imposto de 
Renda (IR), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), Imposto Territorial Urbano (ITR), Programa de Integração Social e Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014).  

22 Até setembro/2006 era repassado o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental), sendo então substituído pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que 
contempla investimentos no Ensino Básico/Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Educação de Jovens e Adultos. Por regra, tal fundo tem que destinar até 60% dos recursos para 
salários aos professores. 
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Os recursos de transferências são fundamentais para compor o orçamento 

público local, podendo representar quase 100% da receita pública de alguns 

municípios (IPEA, 2009).  Para a cidade de São Paulo, os recursos de transferências 

correntes representam valor bastante expressivo, mas não chegam a 50% da receita 

pública. 

 

 

Gráfico 12 – Transferências correntes ao município de São Paulo em bilhões de 

reais (1990 a 2010). Valores reais de 2012  

 

 

Fonte: Fundação Seade 2013. 

 

 

Neste contexto, em 2010, os repasses de transferências correntes recebidas 

do Estado de São Paulo e da União ao município representaram cerca de 37,72% 

da receita total que foi de R$ 34,480 bilhões. Isto mostra que necessidades vigentes 

sobre investimentos podem ser financiadas com repasses de transferências 

correntes.  
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Gráfico 13 – Total de despesa municipal em bilhões de reais (1990 a 2010). Valores 

reais de 2012 

 

Fonte: Fundação Seade 2013. 

 

 

Na década de 1990, os dados evidenciam que houve maiores 

desalinhamentos entre receita e despesas e, logo na década seguinte, maior 

ajustamento. Isto se deve à Lei da Responsabilidade Fiscal que condiciona os entes 

subnacionais a tetos de gastos e investimentos.  

 

 

2.5 IMPLICAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

 

A ideia de adotar mecanismos de restrição fiscal advém do final dos anos 

1980. Neste contexto, há o tratado do bloco europeu de Maastricht de 1992, que 

estabelece limites anuais de dívida pública de 60% do PIB e deficit público de até 

3% do PIB aos países membros. Caso os tetos sejam ultrapassados, existe um 

programa de reestruturação financeira a ser adotado e, em caso de fracasso, o país 

membro sofre sanções. Este entendimento é importante para se ter a dimensão do 

que é uma efetiva restrição fiscal, limitação de empenhos e investimentos que 

impactam na eficiência efetiva municipal. 
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Rafael Terra de Menezes (2005, p. 755) cita que, em 1990, outros modelos 

existentes, como o americano, chamado Budget Enforcement Act (BEA), foram 

implantados como um instrumento desenvolvido para controle de gastos sobre a 

receita pública. Há também o Fiscal Responsability Act (FRA), adotado pela Nova 

Zelândia, em 1994, com o objetivo de estabelecer normas para controlar, por 

exemplo, a transparência. Estes modelos que deram certo nos países ricos 

chegaram como um “efeito cascata” a outros países, principalmente os da América 

Latina, para incentivar os governos a organizar melhor suas finanças públicas devido 

a situação da presente descentralização fiscal subnacional. 

Atribuindo-se o poder aos municípios com arrecadações próprias, seria 

prejudicada a administração macroeconômica pelo fato de os municípios terem 

excessivos gastos e provocarem um efeito inflacionário, além de provocar problemas 

no Balanço de Pagamentos. Neste caso, o Governo Central não teria controle sobre 

este problema, o que em tese forçaria o aumento de juros para a contenção da 

demanda agregada da economia. 

Como observa MENEZES (2005), a descentralização fiscal abrangeu 

predominantemente a arrecadação de receita sem fazer o mesmo com as despesas. 

Isto foi um dos motivos que fizeram que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

fosse implantada.  

Luiz Guilherme de Oliveira cita o que se prevê no Art. 1, inciso 1, da lei 

complementar 101 de 4 de maio de 2000 da LRF: 

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas, além da obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesa com 
pessoal, da seguridade social e outras, divida consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas, concessão de 
garantias e inscrição em Restos a Pagar (OLIVEIRA, 2000, p. 113).   
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Todos estes dispositivos são ligados às metas fiscais da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), segundo as alíneas do inciso 2, do artigo 165, da Constituição 

Federal, sobre o qual Oliveira observa: 

A LDO atenderá o disposto do § 2° do art. 165 da constituição: a) equilíbrio 
entre receitas e despesas; b) critérios e formas de empenho, a ser efetivada 
na alínea b do inciso II deste artigo; e) controle de custos e a avaliação dos 
resultados dos programas financiados com recursos do orçamento; f) 
demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas; § 1° metas fiscais em que serão estabelecidas metas 
anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício 
a que se referirem e aos dois seguintes (OLIVEIRA, 2000, p.115). 

Por isso, estes dispositivos dariam garantias ao Governo Federal em assumir 

as dívidas dos entes subnacionais podendo assim equilibrar as contas nacionais 

com restrições orçamentárias e estabelecimento de metas fiscais (GIAMBIAGI, 

2008, p. 172). 

As citadas dívidas foram contraídas ao longo de décadas e ampliadas devido 

aos desajustes macroeconômicos advindos do plano Real (COFECON, 2013, p. 12), 

da baixa arrecadação municipal e de programas eleitoreiros que reforçaram o 

endividamento. Os municípios se financiavam com os bancos locais e na maior parte 

lhes deram verdadeiros calotes.  

Outros meios de captação de recursos advinham das próprias estatais que, 

em vez de utilizarem seus lucros para reinvesti-los em modernização, repassavam 

seus recursos aos governos locais, o que causou sucateamento de muitas estatais 

(FILGUEIRAS, 2007, p. 175-184). Neste contexto, foi necessário que houvesse, por 

parte do Governo Federal, a criação de um amplo programa de resgate aos bancos 

públicos e privados, com o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER) e o Programa de Incentivo 

à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES).  

Mesmo assim, o Governo Federal iniciou várias rodadas de debates, criando 

a Lei da Responsabilidade Fiscal, com viés disciplinador sobre as contas municipais 

e os processos orçamentários, provendo importância central aos planos de 

organização fiscal para orçamento público, tais como o Plano Plurianual (PPA), a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  
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Como evidencia Menezes (2005), a LDO estabelece metas de resultado 

primário, nominal, de dívida pública e de receitas e despesas para o exercício 

corrente, garantindo que sejam compatíveis com as receitas e despesas do LOA e a 

LDO.  Em Relação à LRF, foram estabelecidos alguns limites fiscais aos municípios:  

a) Teto de 60% dos recursos da receita líquida corrente para gastos com 
pessoal; b) Limites de endividamento municipal de 1,2 vezes a Receita 
corrente líquida, de acordo com a Resolução n°40 do Senado Federal; c) 
Limite de 16% da receita corrente líquida para operações de crédito, de 
acordo com a Resolução nº 43 do Senado Federal; d) Limite de 11,5% da 
receita corrente líquida para o pagamento do serviço da dívida; e) Limite de 
7% da receita corrente líquida para antecipações de receitas orçamentárias 
(AROs); f) Limite de 22% da receita corrente líquida para garantias 
(MENEZES, 2005, p. 15). 

Tudo isto com a participação do governo federal, que também estabeleceu 

outros mecanismos de renúncia fiscal e gastos eleitorais, forçando os municípios a 

respeitarem os parâmetros e encaminharem relatórios periódicos sob pena de 

sanções em caso de descumprimento das metas.  

Devemos analisar a importância disso no orçamento público e se vai ao 

encontro aos benefícios locais. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada com o 

objetivo de que se mantenha a descentralização de forma moderada, porque antes 

não havia nenhum critério para os estados e os municípios seguirem a composição 

dos seus gastos.  

Não é de interesse do Ministro da Fazenda querer saber quanto um município 

gasta,23 e sim estabelecer limites percentuais para este feito. De acordo com as 

regras, nenhum município pode imprimir moeda, prerrogativa inteiramente do 

Governo Federal. A teoria diz que um município endividado tem duas saídas. A 

primeira é cortar gastos e aumentar impostos, além de pedir resgate ao governo 

Federal; a segunda alternativa é o governo municipal fazer empréstimos bancários 

ou captar recursos no mercado financeiro, emitindo títulos que garantam boa 

rentabilidade. 

                                            
23Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/planejamento/loa/>. Acesso em: 
22 out. 2013. 
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De fato, a economia brasileira passou por grandes transformações após a 

implantação do Plano Real. Como observa Claudemir Galvani (1995, p. 10), uma 

delas baseou-se na grande mudança na estrutura econômica baseada na 

estabilidade da moeda como bandeira que deve ser a todo custo estabelecida. 

Projeto se iniciado no Ministério da Fazenda em 1993, então liderado pelo ministro 

da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e tinha como cerne o equilíbrio das 

contas públicas com um ajuste fiscal.  

Aliás, este foi o principal pilar para que se promovessem as reformas 

estruturantes para a futura conversão da moeda (Cruzeiro/URV/Real). O projeto 

inicial se deu com o Programa de Ação Imediata (PAI), cujo foco era a diminuição 

dos gastos públicos, o enquadramento dos bancos estatais, a criação do Imposto 

sobre Movimentação Financeira (IPMF, em 6/1993) e a renegociação rígida das 

dívidas dos estados e municípios com a União, através da rolagem delas. 

Dessa forma, desde esta época o governo federal sinaliza um viés de controle 

fiscal focando não somente a dívida mobiliária e os gastos federais, mas também a 

máquina fiscal dos estados e municípios. Um plano de estabilização financeira, 

iniciado em dezembro de 1993, através da Medida Provisória 395, de 07/12/1993, 

buscou solidificar acordos com os municípios dando-lhes uma contrapartida: 

transferir 15% da arrecadação do fundo fiscal aos estados e municípios, mais um 

aumento de 5% nas alíquotas dos impostos Federais; e para fechar o quadro, 

proibiu a emissão de títulos públicos para criação de dívidas, sendo esta permitida 

somente se for para rolagem. 

Em 11 de setembro de 1997, por causa da reestruturação das dívidas 

mobiliárias dos estados e municípios, a União sancionou a lei nº 9.496/97, 

condicionando os Entes subnacionais a regras penosas. Sendo assim, agora teriam 

que, além de seguir as Leis de Responsabilidade Fiscal (2001), limitando seus 

gastos, comprometer parte de suas receitas destinadas a investimentos locais para 

custear os juros e o principal da dívida (superávit primário). Consolida-se, portanto, a 

proibição aos estados e municípios de emitirem títulos públicos para financiamento, 

designando somente o tesouro nacional para esta prática. 
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As resoluções n° 40 e n° 43 do Senado Federal, de 2001, impõem limite de 

endividamento público mobiliário aos estados, ao Distrito Federal e a municípios de 

até 200% em relação as suas receitas correntes líquidas.24 Até 2016, esta relação 

tem de ser reduzida para o máximo de 115%. Caso supere esta meta e não haja 

esforços para sua redução para 1,15 a cada exercício, as operações de crédito e 

repasses voluntários por parte do governo federal serão dificultadas (IPEA 2013, 

p.19). 

 

 

Tabela 12 – Relação entre despesa corrente líquida (DCL) e receita corrente líquida 

(RCL)25 das regiões do Brasil em % (2000 e 2011) 

 
REGIÃO 

 
ANO 

 

  

 
2000 
 

2011 
 

Norte 0,69 0,23 

Nordeste 1,38 0,45 

Sudeste 1,83 1,46 

Sul 1,99 1,23 

Centro Oeste 2,01 0,63 

Brasil 1,7 1,04 

 

Fonte: IPEA (2013, p. 22), elaboração própria. 

 

 

                                            
24 Em 11 de setembro de 1997 foi sancionada a lei n." 9.496/97, que estabeleceu critérios para o 
refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária dos entes nacionais. Isto diminuiu a 
capacidade de financiamento dos municípios. Em 11 de setembro de 2007 o governo federal 
declarou, sob o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, sua autorização 
até 31 de maio de 2000 a assumirem a dívida mobiliária somente os Estados e o Distrito Federal.  

25 A Receita Corrente Líquida é o somatório de diversas receitas: tributárias; de contribuições; 
patrimoniais; agropecuárias; industriais; de serviços; e de transferências correntes, além de outras 
receitas correntes do ente da federação, deduzidos alguns itens específicos definidos na LRF. Não 
cabem, para o cálculo das receitas, interpretações que extrapolem os dispositivos legais (IPEA, 
2013). 
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No ano 2000, percebemos na tabela acima que a maioria das regiões tinha 

despesa líquida acima de 1x a receita líquida, com exceção da região Norte com 

0,69. Em 2011, vemos que houve melhora em todos as regiões, com destaque para 

a região Centro-Oeste, com relação 2,01, em 2000, para 0,63, em 2011.  

Analisando-se regionalmente, o município de São Paulo, com uma das 

maiores receitas públicas do Brasil, possui muitos empenhos financeiros 

proporcionais ao seu tamanho, por isso, necessita de constantes financiamentos de 

capital que pode elevar a sua dívida. Mesmo assim, de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, deve-se garantir, como definido pelo Pacto Federativo, o 

não desalinhamento de suas contas, evitando o endividamento mobiliário para 

financiar a máquina administrativa e os investimentos públicos.  

Da parte dos passivos, relatório expedido por Domingos Dissei, do Tribunal 

de Contas do Município de São Paulo (2012), a dívida consolidada líquida do 

município em 2011 foi de R$ 48,024 (Cf. Tabela) e o orçamento para o ano foi de R$ 

34,004 bilhões (FUNDAÇÃO SEADE, 2013), resultando numa razão, entre receita 

consolidada líquida para despesa consolidada líquida de 1,41, muito acima da média 

nacional de 1,04 de 2011. Isto se deve à relação entre a arrecadação de 

transferências correntes ainda serem grandes. Contudo, segundo o autor, uma 

cidade com dívida alta prejudica seus programas de investimentos, ao ter que 

priorizar o pagamento de sua dívida mobiliária de juros e principal.  

 

 

Tabela 13 – Fluxo da dívida (original). Período: 2000 a 2012 (em bilhões de R$)  

 

Fonte: O autor sobre dados do Dissei, 2013. 
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CAPÍTULO III  

 

 

3 CIDADE DE SÃO PAULO, SEUS PROGRAMAS HABITACIONAIS E SOLUÇÕES  

 

 

Esta seção solidifica os pressupostos anteriores sobre o contexto histórico da 

Política Nacional de Habitação do Novo Mercado Financeiro Imobiliário que atende 

às classes média e alta e aquece a indústria imobiliária como um todo, garantindo 

grande aumento no nível de emprego e crescimento da economia nacional. Também 

faz uma análise das questões sobre o Federalismo Fiscal. Ademais, abordam-se as 

políticas públicas para investimentos em habitação social, ministradas pelos 

municípios que serão exemplificados através de dados fiscais da cidade de São 

Paulo dimensionados à importância da alocação de recursos disponíveis para este 

fim.  

Assim como abordado no capítulo anterior, habitação é um bem de 

necessidade básica do ser humano, mas que possui alto custo financeiro. David 

Harvey enfatiza sobre o sacrifício para se obter uma casa: 

[...] as pessoas procuram com razão um espaço pessoal seguro – uma casa 
na qual vivem sua vida diária e exercem sua atividade reprodutiva, digamos, 
num horizonte temporal de vinte anos. Mas para isso elas têm de se tornar 
proprietárias, adquirindo uma hipoteca em um mercado de dívida 
organizado (HARVEY, 2011, p. 156).  

Em todo caso, qualquer família é um demandante em potencial deste bem e o 

setor gera muito emprego. Segundo Lucena (1986) e Azevedo (1988), uma 

habitação pode custar em média 4 anos da renda anual bruta do proprietário e 

constitui um bem meritório26 e compartilhado pelo setor privado.  

No entanto, devido ao seu elevado valor, o papel do governo é fundamental 

neste setor (RESENDE, 1990), ainda que seja para atender mercados eficientes, 

visando a arcar com serviços habitacionais mínimos, em caso de insuficiência de 

renda. 

                                            
26 Isto é, um serviço que o setor privado oferece, mas que o setor público também oferta à população 
devido à sua importância social.  
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Apesar de o papel social do governo ser de extrema importância, 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1995), o Brasil não universalizou o acesso à 

moradia. A convenção da ONU sobre os Direitos Humanos, Sociais, Econômicos e 

Culturais, preconiza que uma casa simples deve conter paredes e tetos duráveis, 

água potável, saneamento básico, acesso fácil às ruas próximos e a equipamentos 

públicos para transporte, postos de saúde e escolas, sem preocupação com o 

despejo. 

Conferências internacionais das Nações Unidas da UN-Habitat I, II e III foram 

promovidas em declarações, como a de Vancouver, sobre assentamentos humanos 

(1976), a de Istambul (1996), além de fóruns urbanos mundiais. O Documento da 

Assembleia Geral das nações Unidas, Resolução n. 44/228 da Assembléia Geral da 

ONU, de 22 dezembro de 1989, abordam grandes questões sobre o meio ambiente 

e o desenvolvimento, conforme o protocolo da Agenda 21 (1995):  

Devem ser implementadas políticas formuladas nacionalmente de 
programas integrados e multifacetados, que dediquem especial atenção às 
mulheres, aos habitantes mais pobres das áreas críticas e a outros grupos 
vulneráveis, e que permitam a participação, enquanto agentes da mudança 
e do desenvolvimento sustentável, dos grupos com maior potencial. Os 
programas que atingem objetivos múltiplos, mediante o estimulo ao 
desenvolvimento econômico sustentável, ao atenuação dos impactos 
adversos das tendências e fatores demográficos e a supressão de danos 
ambientais a longo prazo, devem receber ênfase especial. Entre outros, de 
acordo com as necessidades, devem ser incluídos tópicos como segurança 
alimentar, acesso à posse segura da terra, condições mínimas de 
habitação, bem como infraestrutura, educação, bem-estar familiar, saúde 
reprodutiva da mulher, planos de crédito familiar, programas de 
reflorestamento, conservação do meio ambiente e emprego feminino 
(AGENDA 21, 1995, p. 46). 

Como podemos observar, precisa-se assegurar direitos sociais para garantir 

desenvolvimento econômico sustentável, suprimindo os danos ambientais, 

segurança alimentar, saúde habitação, além de um cabedal de diretrizes a serem 

incorporadas sob o plano nacional que deve ser impetrado aos países. Neste caso, 

os municípios têm de implementar em suas políticas sociais os direitos básicos para 

seus habitantes. Habitação decente em áreas e que possuam infraestrutura viária, 

esgoto encanado e ampla participação de instituições para incentivos e promoções a 

estas práticas, como: universidades, organizações religiosas, cívicas e culturais para 

capacitar pessoas têm uma relação direta para que se garanta saúde à população e 

ao meio ambiente. 
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O relatório evidencia que o investimento em assentamentos humanos gera 

demanda considerável no volume de investimentos dos setores público e privado. 

Em 1988, para cada dólar do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) investido em gastos com cooperação técnica para assentamentos humanos 

foram gerados US$122 dólares, o mais alto retorno dentre todos os setores sociais 

do PNUD. Estes investimentos geram empregos e renda ao grupo dos sem 

rendimento, entretanto, há implicações ambientais do desenvolvimento urbano. 

Neste caso, deve-se priorizar o atendimento alocando de forma adequada as 

necessidades dos pobres de áreas urbanas e rurais, dos desempregados e do 

número de pessoas sem qualquer fonte de renda (AGENDA 21, 1995, p. 75). 

Segundo dados da Agenda 21 (1995, p. 73), todos têm direito à habitação 

segura e saudável, pois é essencial para o bem-estar físico, psicológico, social e 

econômico das pessoas, devendo ser parte fundamental das atividades nacionais e 

internacionais. Além disso, como anteriormente citado, o direito à habitação 

adequada, como direito humano fundamental, está consagrado na Declaração 

Universal dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  

Em 2002, conforme sublinha Denise Antonucci (et. al., 2009), no fórum 

mundial de Nairóbi foram abordados diversos assuntos de relevância sobre dois 

pontos principais: a questão da pobreza e do meio ambiente sobre as perspectivas 

dos desafios urbanos engajados em um processo econômico globalizado. Dentre os 

principais desafios urbanos estavam a questão do transporte e das favelas.  

Mike Davis (2006, p. 33) completa que a definição oficial adotada pela reunião 

de Nairóbi sobre favela, vem descrita como local que apresenta excesso de 

população, habitações pobres e informais, acesso à água potável inadequada, 

condições sanitárias e insegurança da posse de moradias relegados a um excesso 

de marginalidade econômica e social. 

Em 2004, no fórum de Barcelona, segundo a autora, o tema central foi sobre 

cidades, local que contempla um celeiro de culturas, inclusão, integração e críticas 

sobre as transformações da urbanização contemporânea. O terceiro fórum de 2006, 

demonstrou com mais ênfase as estratégias contemporâneas da UN-HABITAT 

embasados na declaração do Milênio sobre as necessidades de suporte técnico 

financeiro e da cooperação internacional para que haja um desenvolvimento urbano 

sustentável.   
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Em 2003, segundo Antonucci (et. al, 2009), 43% da população dos países em 

desenvolvimento encontravam-se em favelas. Na América latina, este percentual 

chega a 32%. O pior quadro se encontra na África Subsaariana com 72% da 

população favelada. Em relação aos sem-teto, o número chega a 100 milhões. A 

autora complementa que estes dados colocam em cheque as premissas da 

declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Porém, baseado no que foi afirmado anteriormente, vemos que há uma série 

de políticas orientadoras racionalizando o que seria ideal para prover garantias 

fundamentais à população mundial, sobretudo aos grupos mais vulneráveis. 

Contudo, as demandas habitacionais são diversas, variam nos diferentes segmentos 

sociais e se transformam com a própria dinâmica da sociedade.  

No caso do Brasil – país cuja desigualdade social é muito elevada e o 

processo de penetração capitalista da sociedade ainda apresenta lacunas e/ou 

deficiências importantes (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2012) –, o maior problema 

se encontra na dificuldade do acesso à terra para a população de baixa renda que 

reivindica o direito à cidade. Diante desta situação, esta população se afasta dos 

locais de trabalho, que se localizam nos centros urbanos, para morar em favelas. 

Como observa Marisa do Espírito Santo Borin (1995, p. 129), as primeiras 

favelas aparecem na cidade de São Paulo somente no início da década de 1940 

formadas por invasões espontâneas de população em terrenos públicos próximos ao 

centro. Todavia, o fenômeno espontâneo de favelização se iniciou em larga escala 

na década de 1970 devido à inviabilidade da compra de terrenos por causa da alta 

do preço dos lotes, o que fez que os trabalhadores de baixa renda não mais 

conseguirem enfrentar a alta dos preços do aluguel.  

Lúcio Félix Frederico Kowarick (2009, p. 163) aponta que no município de São 

Paulo sempre existiu periferia, as quais, desde o período do início da República, 

eram chamadas de arrabaldes; contudo, eram poucos aqueles que viviam longe do 

centro, pois a vida das pessoas estava próxima às linhas de bonde, que 

concentravam altas densidades populacionais. 
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Kowarick (2009, p. 163) argumenta também que o município de São Paulo 

deixa de ser uma cidade transitória para ser um lugar de morada permanente, dando 

condições precárias de vida às pessoas obstadas de obter uma casa própria, 

mesmo na mais longínqua das periferias. Além disso, elas corriam o risco de 

remoção por parte do poder público em razão de o terreno ser invadido. 

Desemprego ou trabalho precário aliado à ausência de garantias sociais representa 

a vida das famílias pobres de São Paulo. O autor também cita que muita coisa 

mudou em 30 anos: as redes urbanas chegaram lá, inclusive sobre as 

características de habitabilidade do modo mais heterogêneo possível, fugindo da 

binariedade Centro-Periferia (KOWARICK, 2009, p. 12).  

Segundo Nabil Bonduki, (1998 apud KOWARICK, 2009 p. 165), a formação 

das sub-habitações decorreu das autoconstruções, nas quais o operário adquiria um 

terreno, abria um poço depois do serviço, comprava os tijolos etc. Aos domingos ele 

convidava a turma para auxiliar e, em poucos domingos, as casas eram erguidas 

pelos barrancos em bairros da Vila Matilde, Vila Esperança, Vila Guilhermina etc.  

Já os cortiços foram produzidos, entre outros tipos de habitação, para atender 

à demanda de trabalhadores cujos salários eram exíguos frente aos altos custos do 

aluguel e tornou-se a forma preponderante e quase exclusiva de moradia dos 

operários até a década de 1950. É importante ressaltar que em São Paulo, 

diferentemente do Rio de Janeiro, não se formaram favelas nessa época. O cortiço 

sempre foi definido como um conjunto de duas ou mais entradas comuns para servir 

de residência a mais de uma família e cada uma das habitações de cortiço chama-

se quarto ou cubículo (BORIN, 1995, p. 122).  

Assim como exemplificado no capítulo 1, os principais atuantes nas 

construções de casas populares eram as Companhias de Habitação (COHAB), 

instituições de economia mista e administradas pelos governos locais (AZEVEDO, 

1988). Ainda como organizações associadas à atividade financeira para 

comercialização existiam as Coophab (cooperativas habitacionais), os Institutos de 

caixas de pensão que, juntamente com as COHAB, eram definidos como agentes 

operadores do Sistema Financeiro Habitacional. 
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O crescimento do município de São Paulo, em função do ritmo acelerado da 

industrialização, acabou ocorrendo sem planejamento e controle das ocupações, 

caracterizando-se pela presença de zonas urbanas ilegais, nas quais vive grande 

parte da população. São formas de organização e construção do espaço que 

contrariam as normas jurídicas em diferentes níveis: civil, penal e administrativo. 

Além de em grande parte constituírem-se em zonas populares da cidade, onde 

habitam as camadas de mais baixa renda (BORIN, 1995, p. 128).  

Segundo Taschner (1993 apud BORIN, 1995, p. 130), na década de 1960, a 

população favelada era vista como uma doença da cidade e um antro de 

criminalidade; considerada como um conjunto de marginais que deveria ser 

extirpado do tecido urbano e a política era a de remoção e reintegração da 

população favelada em conjuntos habitacionais (BORIN, 1995, p. 130) 

Ainda Taschner (1993 apud BORIN, 1995, p. 128) cita que a percepção da 

não solução da moradia popular na década de 1970 leva o governo municipal a 

financiar programas de urbanização de favelas; começava-se a abandonar a ideia 

de erradicar as favelas para a construção de novos bairros, pois, devido ao alto 

custo, a saída foi focar o equipamento público nestas áreas ilegais.   

Paulo Somlanyi Romeiro (2009), estuda o verdadeiro papel das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) que estabelecem um novo paradigma no 

tratamento de assentamentos informais ocupados pela população de baixa renda. 

Este paradigma, derivado da Constituição de 1988, se consolidou com o Estatuto 

das Cidades, Lei 10.257 de 10 de julho de 2001: efetivação da função social da 

propriedade e do ordenamento jurídico das diretrizes gerais da política urbana, por 

meio da gestão democrática da cidade e da regularização fundiária de áreas 

ocupadas pela população de baixa renda, ou seja, o reconhecimento ao direito 

subjetivo à regularização fundiária para essa população que vive em assentamentos 

informais.  

Isto se incorpora à criação de um regime jurídico especial que se materializa 

quando a política das ZEIS é reconhecida e incorporada ao Plano Diretor ou a outras 

leis municipais. Segundo o autor, até mesmo quanto à proteção dos mananciais, o 

Estado de São Paulo criou leis estaduais a partir dos anos 1970 e, em 1976, e 

definiu padrões urbanísticos exigidos para tais zonas. Entretanto, esta lei não 

conteve a expansão urbana das áreas de proteção, considerando a falta de oferta à 

população de baixa renda de moradia acessível no mercado formal de terras. Como 
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explana Martins (2015, p. 50), com as ZEIS, passou a se tornar possível aos 

municípios reservar terrenos para habitações através de doações pelas prefeituras.  

Entretanto, os problemas gerados pelos efeitos negativos entre as relações 

do homem com o meio ambiente apresentam-se com intensidade muito maior nos 

espaços de elevada concentração populacional, principalmente em áreas de 

grandes adensamentos, como o da região metropolitana de São Paulo. 

Celina Foresti (1987, p. 125) salienta que a expansão da Cidade de São 

Paulo e seus arredores apresentou ritmo de crescimento após o período da 

Segunda Grande Guerra, consolidando assim um processo de metropolização 

iniciado na década de 1930, passando de uma população de 1,6 milhões de 

habitantes em 1940, para 2,7 milhões em 1950; 4,8 milhões em 1960; 8,2 milhões 

em 1970; e finalmente 12,5 milhões em 1980. Houve um crescimento 

desproporcional, principalmente no que diz respeito à expansão de bairros 

dormitórios, fato ocorrido a partir dos anos 1945, o que tem provocado sucessivas 

novas áreas ao tecido urbano que gerou, com o passar do tempo, uma cidade 

gigante que extravasa os limites municipais.  

Expansão acelerada que dificulta o monitoramento contínuo das alterações 

ambientais e da estruturação do espaço urbano, além da tomada de decisões pelos 

órgãos de planejamento, pela dificuldade de obter informações da dinâmica urbana.   

A procura de inserção de uma parte da sociedade de baixa renda toma voz 

em órgãos que lutam pela política nacional de regularização fundiária e para que 

estas comunidades recebam melhor tratamento, seja na obrigação em pagar 

impostos prediais condizentes, seja na efetivação dos direitos em receber os 

equipamentos públicos urbano de forma padrão e decente.  

Se as ocupações se referem às terras públicas, inclusive da União, a Lei 

Federal 11.481/07 garantiu mecanismos mais ágeis para a regularização da terra, 

tirando obstáculos jurídicos e aperfeiçoando a legislação patrimonial em busca de 

desburocratizar o acesso e a entrega de títulos de posse para a população de baixa 

renda. A Lei Federal nº 11.977/2009 de regularização fundiária urbana institui 

instrumentos de demarcação urbanística e legitimação de posse para a ocupação 

em áreas privadas, sem que haja oposição do proprietário feita de forma 

administrativa.  
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Borin (1995, p. 129) reforça a ideia de esta situação ser encarada sob o ponto 

de vista entre o indivíduo e o Estado como um quadro de ausência de cidadania, no 

qual os direitos urbanos são reservados aos habitantes regulares com maior acesso 

a equipamentos e infraestrutura urbana. Para o restante majoritário, sobram o 

preconceito e o estigma de marginais por viverem fora da legalidade urbana.  

No âmbito Federal, após a criação do Ministério das Cidades, em 2003, 

estruturou-se em 2005 o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS e FNHIS) pela Lei Federal nº 11.124/2005), sinalizando uma 

instituição com relação à moradia de interesse social que analisa a capacidade 

administrativa dos municípios em aplicar fundos para habitação. Este modelo foi 

desenvolvido pelo Centro de Estudo da Metrópole (CEM - Cebrap), integrado à 

secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Com isto, pôde-se 

estabelecer maior parceria intergovernamental segundo diretrizes do projeto. Este 

centro de estudos dimensiona o tamanho do problema, mais de 70% dos municípios 

participam do sistema e ocorre por meio de atualização de informações 

socioeconômicas de sua população local, a fim de poderem receber recursos 

federais em parceria com as políticas habitacionais municipais.  

O Ministério das Cidades incorpora a luta pelo direito à moradia como 

primeiro programa nacional de regularização fundiária urbana. Em 2001, houve uma 

revolução do conceito com o estatuto das cidades, Lei federal n° 11.257, que trouxe 

poder aos municípios através de participação popular nos conselhos, debates e 

audiências públicas para a discussão do uso do solo urbano com normas especiais 

aos mais pobres, inclusive para a concessão de registros de usucapião em áreas 

ocupadas privadas.  

A luta pelo direito à moradia para a população mais carente é também a luta 

por uma cidade mais justa, seja social ou ambientalmente. Pessoas vivendo em más 

condições, como em encostas, áreas de inundação, criação de esgoto a céu aberto, 

entre outros, degrada a condição de vida humana e do meio ambiente. A bandeira é 

levantada pelo Movimento pela Reforma Urbana, cuja luta vem desde a década de 

1960, e da qual participam grandes profissionais acadêmicos, ONGs e poderes 

públicos. 
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A Constituição, em seu artigo 5° inciso XXIII, diz que a propriedade deve 

cumprir sua função social. O artigo 182 estabelece que o plano Diretor é o 

instrumento básico para a definição da função social da propriedade. No artigo 183, 

vemos que a garantia do direito à moradia estabelece as condições em que a posse 

confere ao morador o domínio pleno ou útil sobre o imóvel urbano particular.  

Segundo Romeiro (2009, p. 12-13), os artigos 182 e 183 do capítulo II da 

Constituição da República Federativa do Brasil, em conjuntos, determinam o 

conteúdo da função social da propriedade urbana e quais os parâmetros existentes 

para essa definição, que foi consolidada. 

Nas grandes metrópoles brasileiras, tanto os programas de regulação 

fundiária quanto os de urbanização de assentamentos precários são implementados 

como instrumento de política pública vinculados à habitação popular. Tais políticas 

são fundamentais às lutas de muitas associações de moradores de favelas e bairros 

ilegais. Neste caso, a questão habitacional está intimamente ligada a uma política 

urbana. Azevedo (1996) e a Fundação João Pinheiro (1995, p. 11) observam que 

programas de habitação, sobretudo aos mais pobres, estão fadados ao fracasso 

caso não estejam associados a outras políticas urbanas de transporte, energia 

elétrica, esgotamento sanitário, abastecimento de água etc. Este pressuposto pode 

funcionar ainda se estiver dissociado do viés orientado aos interesses da construção 

civil.  

De acordo com dados da Pnad de 2009 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2012), o Brasil possui 7,517 milhões de imóveis vagos; 72% dos quais localizados 

em áreas urbanas e 28,0% em áreas rurais. Desse montante, 6,307 milhões estão 

em condições de serem ocupados, 894 mil estão em construção ou reforma e 340 

mil em ruínas. Excetuando-se estes últimos, os demais constituem o estoque do 

mercado, uma vez que representam as unidades prontas e aquelas com potencial 

para serem habitadas no futuro próximo. Segundo dados da Fundação João 

Pinheiro (2009, p. 43), pouco menos da metade desses domicílios, 2,985 milhões, 

encontram-se na região Sudeste. São Paulo sozinho responde por 1,364 milhão de 

unidades. 
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No contexto municipal, são várias as iniciativas que congregam a política 

pública de habitação social, desde investimentos derivados de recursos fiscais até 

convênios. Neste caso, a estrutura é dividida em Habitação de Interesse Social (HIS) 

e Habitação de Mercado Popular (HMP). A primeira corresponde àquela destinada a 

famílias com renda igual ou inferior a 6 (seis) salários mínimos, de promoção pública 

ou conveniada ao Poder Público, nos termos do disposto no Capítulo IV do decreto 

44.667/04.  

Já a Habitação de Mercado Popular corresponde àquela destinada a famílias 

com renda igual ou inferior a 16 (dezesseis) salários mínimos, de promoção privada, 

nos termos do disposto no Capítulo VI do Decreto 44.667/04. Há também o 

Empreendimento de Interesse Social (EIS), que corresponde a uma edificação ou a 

um conjunto de edificações, podendo incluir o parcelamento do solo e a 

consequente aprovação na modalidade de Plano Integrado.  

Os municípios também buscam aumentar sua arrecadação própria via 

captação financeira estabelecendo leilões, os Certificados de Potencial Adicional de 

Construção (CEPAC, Lei nº 10257/2001). Os CEPACs visam delimitar a área para 

aplicação de organização urbana consolidada (OUC), o que significa um conjunto de 

intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal com ampla 

participação dos diversos segmentos da sociedade civil e empresarial com objetivo 

de se alcançar transformações urbanísticas, sociais e ambientais. Delimitam-se 

assim normas de ocupação de solo e construções edilícias, regularizando 

construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com as leis 

vigentes; construindo-se imóveis de padrões previstos pela legislação vigente e 

regularizando obras em desacordo com estes padrões. Criam-se, portanto, novos 

direitos de construções, chamado de Direitos Adicionais de Construção.  

Os municípios criam estes direitos e concedem aos interessados, mediante 

contraprestação pela aquisição do certificado CEPAC. Assim, o certificado torna-se 

uma alternativa financeira para o município, cujos recursos captados podem ser 

aplicados em investimentos públicos de revitalização ou reestruturação de 

determinada área da cidade. O CEPAC é fiscalizado pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), pois são valores mobiliários e ofertados publicamente. Porém, 

não são títulos de crédito e nem participação, e sim meramente certificados a serem 

utilizados dentro de certos padrões. Não são dívidas de capital e nem títulos, e sim 

valores mobiliários específicos. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamentos/servicos/index.php?p=154017
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamentos/servicos/index.php?p=154150
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Vejamos algumas operações urbanas via CEPAC. 

 

 

Tabela 14 Saldo das operações urbanas com investimentos via arrecadação com os 

CEPACs (em R$) 

 

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo, 2015 

 

 

Observamos que os ganhos financeiros via leilões dos CEPACs são bastante 

expressivos e a operação água Espraiada foi, até o presente momento, o melhor 

plano via arrecadação. Notamos que em todas as operações houve saldos positivos 

em relação aos investimentos nas regiões citadas; e os valores auferidos com os 

leilões são aplicados diretamente na própria região que contempla desapropriações, 

auxílio, habitação de interesse social, entre outros. 

 

 

Tabela 15 – Resumo das principais aplicações dos recursos auferidos com os 

CEPACs pela Prefeitura do município de São Paulo (em R$) 

 

Fonte:  Prefeitura Municipal de São Paulo, 2015 
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A operação Água Espraiada consistiu no local onde se puderam destinar 

maiores recursos devido à arrecadação correspondente, seu maior custo decorreu 

das desapropriações da região. Na região da faria Lima, também houve uma grande 

dotação de recursos para desapropriações, particularmente na região da favela do 

Real Parque. Assim como na região da Água Espraiada, os investimentos em metrô 

tiveram bastante destaque. Já os investimentos no Centro se concentram 

basicamente na região do Anhangabaú.  

Segundo Adailton Isidro de Deus (2007, p. 39), os exemplos do Centro e da 

Água Espraiada do Município de São Paulo servem para confirmar que o poder 

público, ainda que em um processo democrático e envolvendo a sociedade civil e 

ONGs, orientam os instrumentos de intervenção urbana para realizar interesses 

econômicos da minoria que recebe infraestrutura em determinada cidade. Em outras 

palavras, age em detrimento da maioria que aparece nos planos estratégicos, mas é 

esquecida na implementação.  

O caso da Ponte Espraiada, que possuía originalmente um projeto para a 

produção de um conjunto habitacional que nunca foi construído, em conjunto com a 

rapidez que a ponte fora levantada, denuncia como o uso do solo e do espaço 

urbano está servindo como reprodução do capital, independentemente das 

necessidades sociais.  

Nair D’Aquino Fonseca Gadelha (1996, p. 06), colhendo dados da Empresa 

Municipal de Urbanização (EMURB), deixa claras as intenções em relação ao 

modelo de intervenção, colocando a Operação Urbana como um mecanismo jurídico 

e financeiro de geração de recursos à Prefeitura do Município de São Paulo com a 

cessão do direito de construção acima dos limites determinados pela lei de 

zoneamento. Com isso, estima-se um ganho potencial de R$327 milhões num 

período de 20 anos.  

Gadelha completa (1996, p. 78) que uma lógica de intervenções desta 

natureza tem a ver com o fortalecimento das relações mercantis da cidade em 

detrimento da população local. Reitera que, em nome das operações urbanas, 

remoções das populações locais, muitas vezes de forma truculenta, como as 

populações das favelas da região da Água Espraiada, Jd. Edith e de outras regiões, 

realizadas em 1995, foram guiadas pela lógica do mercado corporativo especulativo. 
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Isto segue o que David Harvey afirma como um processo urbano que segue 

“a lógica da circulação e da acumulação de capital” (HARVEY, 2001, p. 163). Harvey 

(2011, p. 157) pergunta se as nossas cidades foram projetadas para as pessoas ou 

para os lucros. Segundo a crítica suscitada pelo autor, fica claro o papel da 

variedade de lutas sociais e de classes para a formação do lugar. 

Mark Davis (2006, p. 105) afirma que esta forma de segregação urbana é 

uma guerra social incessante, principalmente com a intervenção do Estado, em 

nome do progresso e do embelezamento da área: “para redesenhar as fronteiras 

espaciais em prol de proprietários de terrenos, investidores estrangeiros, a elite com 

suas casas próprias e trabalhadores de classe média”.  

Por outro lado, segundo Adailton Isidoro de Deus (2007, p. 83), o interesse 

político sobre um conjunto habitacional é um grande instrumento de marketing, 

chamado pelos moradores da favela de “um grande comércio” para promoção 

pessoal de um líder que defende os menos favorecidos. Este marketing, segundo o 

autor, pode enganar muitas pessoas, mas de fato a prioridade é desapropriar os 

terrenos, engavetando projetos para gerar mais lucros, obtendo investimentos dos 

empresários em vez de se criar um conjunto habitacional. O autor mais uma vez 

utiliza este fato para justificar a existência de estratégias entre o poder público e o 

privado para utilizar o espaço como possibilidade de reprodução do capital, assim 

engavetando o interesse social.  

Deus (2007, p. 20) cita o exemplo da favela Jardim Edith II, que margeava a 

Avenida Jornalista Roberto Marinho, removida por um consórcio de empresas da 

Berrini e de outras regiões próximas, incluindo empresas da construção civil, 

hipermercados, e por uma série de investimentos públicos em conjuntos de 

apartamentos chamados de Cingapura.  

Segundo Deus (2007, p. 20) o espaço habitado pode tanto atuar 

naturalizando ações e reorganizações das relações sociais entre ricos, classe 

média, pobres ou sem nada, dando a impressão de que estas desigualdades 

sempre existiram, quanto sobre a revelação da injustiça social reproduzida em um 

rígido processo histórico de exploração entre as pessoas.  
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Nesse sentido, Fix (2001 apud GADELHA, 2004, p. 79) conclui que isto é uma 

política pública de remoção dos favelados para novas ocupações clandestinas 

empurrados pelo poder público associado ao capital.  

A alternativa de se remover favelas fatalmente gera um efeito de valorização 

da área que encarece o valor dos imóveis que deverão ser vendidos quando 

construídos nestas áreas. Este é o resultado da mudança de paisagem e a 

incorporação da valorização do solo. Muitos dos moradores locais se rebelam contra 

a remoção e a reintegração de posse de terrenos privados ou da prefeitura que 

foram invadidos, gerando pulverização deles e criando-se novas favelas satélites. 

Deus (p. 2009, p. 35) cita o caso do projeto Água Espraiada do Município de São 

Paulo, onde as remoções de moradores do Jardim Edith I acabaram por espraiar a 

favela junto à avenida Jornalista Roberto matinho, criando a favela Jardim Edith II.  

Os moradores que vivem em zonas vulneráveis passam imediatamente a se 

enquadrar nas Zeis, lei nº 13.260 de 2001, cujo objetivo é a consolidação das 

famílias e a produção de habitações de interesse social determinado em uma faixa 

perimetral definida.  

Com o constante desenvolvimento da cidade há um inevitável um processo 

de transformação urbana da centralidade, isto significa, como no exemplo de Deus 

(2003), que na região da Berrini é cada vez mais notória a busca da remoção de 

famílias de antigas favelas para a construção de grandes empreendimentos. 

 

 

Tabela 16 Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – Resumo da 

Movimentação Financeira até 28/02/2015 (em R$) 

 

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo, 2015 
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O quando acima evidencia o nível de investimentos em habitação de 

interesse social na região da Água Espraiada, o custo de desapropriação representa 

mais de 50% da dotação financeira.  

A partir dos conceitos apresentados, inferimos que as regiões localizadas na 

periferia da zona sul de São Paulo enquadram-se perfeitamente como áreas que 

sofreram aumento da desigualdade ambiental nas transformações urbanas recentes 

da cidade.  

 

 

3.1 REGIÃO SUL: BAIRROS SUPERPOPULOSOS E ÁREA AMBIENTAL 

 

 

Como explanado no capítulo 1, Sachs (1993) evidencia também 1970 como o 

marco para o processo de favelização do município de São Paulo.  

Ainda construindo bases para a justificativa da favelização urbana, Elizabeth 

Borelli afirma: 

O modelo de periferia, apontado pela sociologia urbana na década de 1970, 
atribuía ao Estado a responsabilidade pela reprodução da dinâmica 
capitalista; sendo o Brasil um país de capitalismo tardio, a periferia seria 
produto da acumulação econômica e da especulação imobiliária, ou seja, 
um aglomerado distante do centro, habitado pela crescente mão de obra 
necessária para o funcionamento da própria dinâmica da acumulação. 
Nessa ótica, a periferia consistia no espaço da espoliação urbana, quer 
dizer, da sistemática exclusão das classes trabalhadoras ao acesso aos 
serviços de consumo coletivo (BORELLI, 2012). 

Isto quer dizer que a própria mão de obra realizadora da acumulação 

capitalista não participa dos benefícios gerados por ela, sendo-lhes impostas 

segregação espacial e baixa possibilidade de consumo. Neste contexto de exclusão 

econômica e social, a massa da população procura lugares de baixo custo para 

morar, o que envolve invasões de locais públicos e privados, bem como ampliação 

de favelas já existentes.  
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Borelli (2012) enfatiza a degradação do meio ambiente em áreas de 

preservação ambiental e a construção civil clandestina que está se ampliando sobre 

elas: 

O expressivo crescimento demográfico e a expansão horizontal dessas 
áreas, na metrópole paulistana, têm contribuído para o aumento da 
heterogeneidade das periferias e para o crescimento da pobreza, da 
vulnerabilidade social e ambiental (BORELLI, 2012). 

Como evidencia Romeiro (2009, p. 29), o poder público local não conseguiu 

autorização dos órgãos estaduais competentes para a realização de obras de 

infraestrutura que pretendiam conter a degradação da área de proteção aos 

mananciais. A partir de 1997, criou-se nova lei que visava proteger as áreas de 

mananciais, autorizando o poder municipal local a estabelecer planos emergenciais 

de obras, pois concluiu-se que a ausência de infraestrutura urbana causava de 

maior degradação ambiental.  

Segundo Borelli (2012), a região Sul de São Paulo é a que contém a maior 

área de preservação ambiental de mata atlântica e abriga os principais mananciais 

da cidade, mas está ameaçada por uma imensa população que vive próxima às 

áreas ribeirinhas:  

Territorialmente, a zona sul ocupa 45,5% da cidade de São Paulo, numa 
área de 687 km2. O adensamento populacional é notório; dados da 
Secretaria de Planejamento Municipal (Seplan) atestam que, em 1991, a 
região contava com 2.961.713 milhões de habitantes, passando para 
3.510.141 milhões em 2005 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 
2011). De acordo com a Fundação Seade, os padrões de expansão 
populacional observados nos últimos anos têm causado uma crescente 
pressão sobre as áreas de preservação ambiental e de proteção de 
mananciais. O crescimento populacional absoluto registrado na capital no 
período foi de aproximadamente 477 mil pessoas, das quais 30% 
concentraram-se em Marsilac, Parelheiros e Grajaú, que contêm extensas 
áreas de proteção ambiental ou de mananciais, confirmando que a extensão 
das periferias urbanas [...] tem sua expressão mais concreta na segregação 
espacial ou ambiental, configurando imensas regiões nas quais a pobreza é 
homogeneamente disseminada (BORELLI, 2012). 
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Nesta região, situam-se mais de 270 favelas e a maior parte da área situa-se 

em região de proteção aos mananciais, concentrando-se nos bairros de Socorro, 

Cidade Dutra e Grajaú. Constitui-se numa região vulnerável, devido ao elevado 

número de habitações precárias que, além de estarem em áreas irregulares, 

convivem com esgoto a céu aberto que deságua nos mananciais. Esta região 

periférica é mapeada em toda região do Campo Limpo, Capela do Socorro, M' Boi 

Mirim, Cidade Ademar e Parelheiros, utilizando dados da Pesquisa IRBEM (2011), 

divulgada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Além disso, a autora localiza e 

mapeia os bairros e áreas da Região Sul de São Paulo que tem possuem maior 

vulnerabilidade urbana. 

 

 

Figura 1 – Mapa da região Sul da cidade de São Paulo: áreas de habitações 

subnormais próximas às represas (mapa central em cor laranja). 2014. 

 

Fonte: Habitsp-Plus, 2013. 
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Como podemos visualizar na figura 1, as regiões que compreendem os dois 

mananciais, a represa Billings e a Guarapiranga, apresentam alta densidade 

populacional vivendo em sub-habitações. As áreas compreendem as regiões 

divididas pelas subprefeituras de M’Boi Mirim (lado oeste), Socorro (lado leste) e 

Parelheiros (parte sul).  

 

 

3.2 FINANÇAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO E OS INVESTIMENTOS EM 

HABITAÇÃO 

 

 

Esta seção aborda os dados financeiros, do período de 2002 a 2011, no 

âmbito da receita pública do Município de São Paulo, sob a ótica da arrecadação em 

termos correntes e sua eficiência. 

O município de São Paulo, maior cidade do país em termos de população, 

PIB e com uma imensa estrutura pública administrativa, auferiu grande receita que, 

em termos reais, cresceu 72,11% de 2002 a 2011, muito além do observado sobre o 

PIB real nacional do mesmo período que foi de 37,83%. Somente nos anos 2003 a 

2007 a receita total municipal aumentou 51,95%.  

Para entendermos melhor se este crescimento da arrecadação deriva de 

receitas próprias ou de transferências correntes da União ou do Estado de São 

Paulo, mostraremos de forma desagregada suas principais fontes de receitas.  
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Gráfico 14 – Total de receita municipal, de 2002 a 2011 (em bilhões de R$) 

 

Fonte: Fundação Seade, 2013. 

 

 

De fato, a receita municipal aumentou bastante no período, perdendo 

eficiência somente no período entre 2002 a 2003, quando caiu 5,83%, logo se 

recuperando em 2004 e aumentando a arrecadação em 9,88%. 

 

 

Gráfico 15 – Receitas próprias (em bilhões de R$).  

 

Fonte: Fundação Seade, 2013. 
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Gráfico 16 – Principais componentes das receitas próprias, de 2002 a 2011 (em 

bilhões de R$) 

 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2013 

 

 

De 2002 a 2011, no quesito arrecadação própria, o Imposto sobre Serviços 

(ISS) teve alta de 109,13%, liderando entre os tributos de arrecadação em ganhos 

de receita, o que evidencia aquecimento da atividade econômica da cidade. No caso 

do Imposto Territorial Urbano (IPTU), segunda maior arrecadação, observa-se 

bastante oscilação durante o período, com o saldo geral apresentando aumento de 

37,2% de 2002 a 2011. Entre o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 

taxas e a receita de capital, esta última foi a única que ultrapassou a casa de 1 

bilhão de reais, com destaque para o ano 2010, quando chegou a R$ 3,160 bilhões, 

ou seja, entre 2009 e 2010 houve variação de 174,33% que, contudo, caiu para 

990,568 milhões seguindo os patamares médios dos anos anteriores.  
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Gráfico 17 – Principais repasses da União: Sistema Único de Saúde (SUS) e Fundo 

de Participação Municipal (FPM) (em milhões de R$).   

 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2013 

 

 

Se analisarmos os dados, veremos que os repasses do SUS, que representa 

um fundo social, aumentou, no pequeno intervalo de 2002 a 2004, cerca de 250%, 

de R$ 372.85 milhões para R$ 1.308,5 bilhões. Em seguida, apresentou pequena 

queda em 2005, logo se recuperando e mantendo trajetória estável. Já o Fundo de 

Participação Municipal (FPM),27 pouco variou no período de 2002 a 2008, não 

ultrapassando a casa dos R$ 200 milhões; e os repasses do Fundef/Fundeb (gráfico 

abaixo), ao longo do período de 2002 a 2011, aumentaram 104,08%, tendo ligeira 

queda em 2003.  

 

 

                                            
27  Na receita própria estão incluídos ganhos com IPTU, ITBI, ISS, taxas, receitas de capital e outras 
receitas. As receitas de capital contemplam operações de crédito, alienação de bens, amortização de 
empréstimos, transferências de capital, entre outras.  
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Gráfico 18 – Repasse do FUNDEB – 2002 a 2011 (em bilhões de R$) 

 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2013 

 

 

Contemplando as transferências advindas do Governo do Estado de São 

Paulo, os principais repasses são as quota-parte do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS),28 que destinam 25% de sua receita para divisão 

com os municípios. Além da quota-parte de 50% do IPVA,29 que é licenciado no seu 

município.30 

 

 

                                            
28 ICMS- Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços é um imposto de competência dos 
Estados e do Distrito Federal que tem como fato gerador à circulação de mercadorias, serviços de 
transportes intermunicipais e comunicações. Sua alíquota pouco varia e São Paulo é, em conjunto 
com o Rio de Janeiro, um dos Estados que mais cobram, cerca de 18%. Deste valor, 25% vão para 
os municípios (Constituição Federal, art. 158, IV).  

29  IPVA- Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, Lei Constitucional n°63, art. 2º. O 
repasse aos municípios da arrecadação deste imposto é de 50% de acordo com os carros 
emplacados.  

30 Mecanismos complexos de arrecadação sejam próprios ou de transferências. É administrado pela 
Secretaria de Finanças e Orçamento, além da Secretaria do Planejamento (Sempla), que aprecia 
proposta orçamentária advinda do Executivo.  
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Gráfico 19 – ICMS e IPVA (em bilhões de R$) 

 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2013 

 

 

Dessa forma, percebemos que o maior valor de transferência é o ICMS, que 

passou dos R$ 4.840,4 bilhões de reais em 2002 para R$ 6.163,6 bilhões de reais 

em 2011, uma variação de 27,34%. Em relação ao IPVA, os valores repassados são 

muito menores, porém, a variação positiva foi maior, 33,55%, no mesmo período. No 

contexto geral, a arrecadação própria que contempla principalmente IPTU, ITBI, ISS, 

Taxas e Receitas de capital variou 71,9% de 2002 para 2011.  

O repasse estadual, que contempla principalmente o ICMS e o IPVA, 

aumentou somente 28,79%. Os principais repasses da União, como FPM, SUS e 

Fundeb aumentaram 123,24% no período de 2002 a 2011. Isto mostra que a 

arrecadação própria aumentou bastante, mas os repasses do governo federal 

lideram o aumento de repasses.  

Portanto, no período de 2002 a 2011, a receita total que engloba a 

arrecadação própria e todos os repasses aumentou 72,11%. O aumento dos 

recursos próprios representa, em termos médios, 53,17% da receita total, que 

praticamente não oscilou no período de 2002 a 2011. Já os repasses federais, em 

termos médios, representaram 11,64% da receita total, aumento de 29,8% entre 

2002 e 2011, enquanto o Estadual representou 26,57% da receita total, sofrendo no 

mesmo período uma queda expressiva de 25,2%.  
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No entanto, este é um problema comum no Brasil. Como cita Isabella Souto 

(2014), apenas 19 municípios brasileiros conseguiram gerar receitas maiores que as 

transferências, por isso, os municípios dependem do Governo Federal para poderem 

administrar suas regiões.  

Sobre o município de São Paulo, resta-nos saber se estes aumentos de 

receitas próprias e de fundos de transferências, já calculados em termos reais, 

segundo a variação do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGP-DI), 

da Fundação Getúlio Vargas  foram repassado para os investimentos em habitação 

de interesse social, visto que a cidade de São Paulo, segundo dados de Brancatelli 

(2011), possui 2.627 favelas com quase 1 milhão de famílias, significando cerca de 

25% da população da cidade, se se considerar que uma família possui em média 3 

integrantes.  

 

 

Gráfico 20 – Investimentos em habitação, de 2002 a 2011 (em milhões de R$) 

 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2013 

 

 

Entres os anos 2002 a 2005, os investimentos em habitação caíram de 

R$367,6 milhões para R$157,8 milhões, uma queda de 57,07%. De 2006 a 2011, 

período de crescimento dos investimentos em habitação, o aumento foi de 268,41%. 

Ou seja, o investimento em habitação quase triplicou. Este seria um dado de grande 

relevância se a base inicial de investimentos não fosse baixa. Neste contexto, é 
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preciso analisar se a receita própria e os repasses são insuficientes para aumentar a 

escala de investimentos no setor, já que o desafio para erradicar as favelas 

demonstra ser um grande para os gestores do Município.  

Vimos que a arrecadação municipal no período contemplado aumentou, bem 

como cresceram os repasses estaduais e os fundos constitucionais ao município. No 

entanto, no âmbito dos investimentos de interesse social, não houve aumento na 

mesma proporção da arrecadação. Um exemplo disso é o dos investimentos em 

habitação. 

 

 

Gráfico 21 – Variação da arrecadação total municipal, de 2002 a 2011 (em %). 

 

Fonte: Fundação SEADE, 2013 

 

 

O próximo gráfico analisa a variação dos investimentos em habitação de um 

ano para o outro. Neste caso, existem somente dois períodos de resultado negativo: 

2003 e 2008. No primeiro, a arrecadação de 2002 a 2003 caiu 5,83%; no segundo 

período, de 2008 a 2009, devido à crise financeira mundial, houve uma queda de 

2,30%.  
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Gráfico 22 – Investimento habitacional municipal em relação ao orçamento, de 2002 

a 2011 (em %)  

 

 

Fonte: Fundação Seade, 2013 

 

 

Evidenciamos no caso que o ano de menor investimento em habitação em 

relação ao orçamento foi 2005, com investimento de somente 0,71% do orçamento 

para habitação. O melhor ano foi 2010, com investimento habitacional de 3,2% da 

receita total.  

 

 



113 

Gráfico 23 – Principais despesas municipais em relação ao orçamento de 2011 (em 

%) 

 

Fonte:  Fundação Seade, 2013.  

 

 

Observando o gráfico notamos que habitação e saneamento representaram 

um pequeno valor em relação ao orçamento de 2011, ou seja, somando-se os dois 

itens, chega-se a somente 4% do total. Este dado é muito importante se analisarmos 

uma única variável que define as classes sociais: a renda. Neste contexto, a cidade 

de São Paulo possui quase 30% dos chefes de família com renda de até dois 

salários mínimos, o que os impede totalmente de entrar no mercado imobiliário. 

 

 



114 

Gráfico 24 – Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes na 

região metropolitana de São Paulo, dados decenais (1991, 2000 e 2010, em %) 

 

Fonte: Fundação Seade, 2013. 

 

 

Segundo o gráfico, chega-se a quase 30% as pessoas responsáveis pelos 

domicílios particulares permanentes na região metropolitana de São Paulo que 

ganham até dois salários mínimos. São em grande parte pessoas que vivem em 

habitações precárias e não teriam condições de entrar num financiamento 

habitacional convencional. 

A cidade de São Paulo depende de repasses correntes para compor o 

orçamento e garantir ao Governo Federal o não desalinhamento das suas contas, 

com aumento do endividamento mobiliário para financiar toda máquina 

administrativa e investimentos públicos, segundo o pacto fiscal citado.  

Referindo-se aos repasses para o município de São Paulo, sejam federais ou 

estaduais, vemos que os investimentos em alguns setores, por meio de convênios, 

são essenciais para que eles deem certo. O programa de investimentos em 

habitação de interesse social31 do município advém destes mecanismos. 

                                            
31 O Investimento habitacional de interesse social congrega recursos próprios, além de: repasses do 
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento - 2005 e 2006), convênios com o Governo Estadual 
e Federal, operações urbanas e o Fundurb (Fundo de Desenvolvimento Urbano), Tal fundo é 
subdividido nos seguintes órgãos internos de administração da Secretaria de Habitação (SEHAB): 
Habi (urbanização de favelas); Resolo (regularização fundiária); mananciais (área de proteção); 
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Tabela 17 – Investimento habitacional. Principais recursos (milhões de R$) 

 

 

Fonte: Câmara municipal de São Paulo – Lei de Acesso à informação (LAI) 2013. Formulação 

própria. 

 

 

Percebemos que no período de dezembro de 2005 a dezembro de 2011, em 

valores correntes, a composição dos valores para investimentos habitacionais com 

repasses do governo federal foi de R$ 451,024 milhões, enquanto o estadual, com 

repasses dos programas de financiamento da SABESP, CDHU e MANANCIAL PAC 

foi de R$ 683.158,000,00 milhões. Ou seja, são valores importantes que 

complementam os investimentos próprios da cidade. 32  

 

 

                                                                                                                                        
Atendimento Habitacional (verba para famílias moradoras em área de risco); FMH – Fundo Municipal 
de Habitação, o Fundurb (citado); Operação Urbana e o Fundo Municipal de Saneamento. 

32 Nota: Os recursos contemplam os próprios repasses do Governo Federal e os repasses do 
Governo Estadual efetuados através da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
– SABESP; Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano – CDHU e convênio federal com o 
Governo do Estado de São Paulo, por meio do financiamento do “Mananciais PAC” (todos itens são 
somente os principais repasses). O programa Mananciais PAC é um convênio entre o Governo 
Federal e o Estadual. 
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3.3 SOLUÇÕES DE AMPLITUDE 

 

 

Em sua pesquisa, e com uma visão de mercado, Ana Beatriz Poli Veronezi 

(2008, p. 57) chama a atenção para o investimento em habitações populares por 

meio do relacionamento entre o Estado e a iniciativa privada, que equilibra a 

rentabilidade esperada e o grau de risco do negócio. Sabe-se que este segmento é 

altamente arriscado, uma vez que a capacidade de pagamento é baixíssima e os 

custos de produção da habitação popular com sua oferta a preço mínimo configura 

um negócio de baixa qualidade econômica.  

Neste caso, a autora propõe uma segmentação dos fluxos de recebíveis dos 

novos mutuários, convertidos em cédulas hipotecárias e subordinadas, com a 

aceitação do poder público federal de títulos de investimentos gerados nesta 

securitização, como forma de pagamento de tributos. Completa a autora que os 

títulos entregues ao estado apresentam taxa de renda inferior à taxa que o grau de 

risco dos mesmos recomendaria, utilizando-se padrões de investimento de mercado 

de capitais e considerando-se esta como um subsídio indireto do Estado para 

fomentar os investimentos neste mercado.  

Apesar disto, é fundamental que o empreendedor tome financiamento para a 

produção. Segundo a autora, para que o empreendedor pague o saldo devedor do 

financiamento da produção e obtenha o retorno do negócio é necessário agregar a 

parcela financiada do preço às cédulas 1 e 2 hipotecárias, que é o direito creditório 

contratado como fluxo de recebíveis. Em uma segunda etapa, o governo transfere 

estas cédulas hipotecárias como Agente de Crédito Imobiliário (ACI) sob a mesma 

estrutura de linha de crédito tradicional ligada à supremacia de uma parcela em 

relação à outra.  

Para a outra parcela, a cédula 2 é transferida para um FIDC33 para emissão 

de cotas. Veronezi propõe um elemento inovador, pelo fato de estas cotas serem 

                                            
33 Como exemplificado no site da Bovespa (sic), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
(FIDC) é um tipo de aplicação em que a maior parte dos recursos é destinada à aquisição de direitos 
creditórios. Os direitos creditórios vêm dos créditos que uma empresa tem a receber, como 
duplicatas, cheques, contratos de aluguel e outros. O direito de recebimento desses créditos é 
negociável, quer dizer, a empresa o cede a terceiros e isso é feito por meio de um FIDC. Por isso, 
créditos originados de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, 
imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços podem ser 
transformados em cotas de FIDC. Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/renda-fixa/o-
que-sao-fidcs.aspx?idioma=pt-br>. Acesso em: 2 jul. 2015. 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/renda-fixa/o-que-sao-fidcs.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/renda-fixa/o-que-sao-fidcs.aspx?idioma=pt-br
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aceitas pelo Estado como forma de pagamento de determinados tributos. Os três 

grupos participantes são os adquirentes, o empreendedor e o mercado financeiro. O 

empreendedor paga o financiamento junto ao mercado financeiro em duas frentes: a 

primeira paga o saldo devedor da produção; a segunda paga parte do retorno do 

empreendedor.  

Como explica Veronezi (2008, p. 65), com a venda das cédulas 2 aos fundos 

de FIDCs, o empreendedor recebe as cotas emitidas, aceitas pelo Poder Público 

como pagamento de tributos, em seguida faz-se sua colocação no mercado 

financeiro para completar seu retorno. Já as cédulas hipotecárias são pagas com as 

prestações dos mutuários de formas diferidas no tempo.  

As cédulas 1 têm preferência em relação às cédulas 2 para recebimento 

destes recursos, diminuindo assim o grau de risco das primeiras. Portanto, as 

cédulas 2 são pagas com parcelas financiadas do preço, somente depois de 

cumpridas as obrigações de pagamento das cédulas 1 como uma relação de 

estrutura de subordinação, pois esta é a cédula de referência sênior, e o risco é 

transferido para a cédula subordinada à cédula 2. A cédula 1, portanto, tem 

rentabilidade de acordo com o risco que permite redução no custo do crédito ao 

tomador. 

Para Maricato (1998, p. 08), deve-se observar o empresariado da Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), denominado Sistema Brasileiro de 

Habitação (SBH) que, segundo ela, prevê um mix de recursos onerosos e de fundo 

perdido, a fim de que se possa financiar as faixas da população de baixa renda em 

que se concentra o deficit habitacional. A autora cita ainda que a ampliação do 

mercado habitacional não é tarefa pouco importante para o governo de um país em 

que a própria classe média tem dificuldade em se inserir no mercado privado devido 

aos elevados preços.  

Portanto, esta classe, também sem alternativa, é levada a disputar com as 

faixas de renda mais baixas em moradias de loteamentos ilegais ou nas favelas. 

Neste caso, sublinha ela, podem-se abrir no mercado associativo novas tendências, 

ampliando o mercado privado por meio de ajustes dos recursos financeiros. A autora 

denuncia que o governo brasileiro parece ser vítima de um destino inexorável de 

subsidiar o mercado privado e ignorar a maioria que é excluída.  
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O Município de São Paulo demanda mais recursos fiscais que os outros 

devido a sua alta despesa corrente de capital e de empenho. Neste caso, é 

importante a busca por outras fontes de recursos para atender à demanda social. 

Como lembra Ferreira (2012, p. 05), a Constituição Federal incorporou poucas 

propostas populares de reforma urbana, mas que serviram de base para as 

Constituições Estaduais e Municipais progressistas dos anos de 1990. Este modelo 

de reforma influenciou no orçamento público junto à sociedade civil, o chamado 

orçamento participativo, através dos planos diretores.  

 

 

3.4 PLANO DIRETOR, UMA PROPOSTA DE LONGO PRAZO 

 

 

Ao redor do mundo, os planos diretores vieram organizar o que os gestores 

municipais deixaram de fazer: planejar de forma sustentável e alocando sua 

população conforme suas necessidades permanentes.  

O plano diretor efetivamente se tornou lei quando foi criado o Estatuto das 

Cidades, com a Lei Federal nº 10.257/2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 

da Constituição Federal e estabeleceu parâmetros e diretrizes da política de gestão 

urbana e ocupação do solo no Brasil.  

Criado como um instrumento orientador para política de desenvolvimento 

visando a ordenar a expansão urbana municipal, sua elaboração deve ser feita pelas 

prefeituras, com suas câmaras municipais e a sociedade civil, visando garantir o 

atendimento das necessidades da cidade, da qualidade de vida, da restauração dos 

sistemas ambientais, da regularização fundiária e da consolidação dos princípios da 

reforma urbana. Esta lei torna obrigatório o estabelecimento de um plano diretor a 

municípios com mais de 20 mil habitantes, com áreas que integrem regiões 

metropolitanas, de interesse turístico e áreas de empreendimentos ou com 

significativo impacto ambiental ao país. Frisa-se a importância de articulações com 

outros protocolos de planejamentos como o da Agenda 21, a Conferência das 

cidades etc.  
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Com a intensificação da participação da sociedade civil no planejamento 

urbano conseguiu-se que, através do Movimento Nossa São Paulo,34 em todo início 

de legislatura de um prefeito se estabelecessem cem planos de metas, regulados 

pela Lei Orgânica Municipal (LOM) de 2008, como o criado pela gestão do prefeito 

do município de São Paulo, Gilberto Kassab (2006-2013). A partir de 2013, a 

produção destas metas tornou-se lei (Art. 69 da LAO, emenda n. 30 da LOM n 

08/07), tendo o prefeito que apresentar suas metas em até 90 dias após o início de 

sua legislatura.  

Na legislatura do prefeito da Cidade de São Paulo, Fernando Haddad, foram 

apresentadas e aprovadas, por lei, 123 novas metas ao custo de R$ 23 bilhões 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013), conforme veremos nos mapas e nas metas 

que constam nas páginas a seguir):  

 

 

                                            
34 Disponível em: <http://www.nossasaopaulo.org.br/>. Acesso em: 7 jun. 2015. 
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META 35 – Financiamento de 55 mil unidades de habitação de interesse social (HIS) 

que englobam a desapropriação de terrenos, construção de unidades e sua 

distribuição de acordo com recortes de gênero/idade (5% para idosos) e a pessoas 

com deficiência e suas famílias. Além disso, estabelece a garantia de 2 mil unidades 

habitacionais a famílias que estão em situação de rua.  

 

 

Figura 2 – Mapa da cidade de São Paulo – Meta n. 35 

 

 

Fonte: PREFEITURA, 2013, p. 70. 
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META 36 – Beneficiar 70 mil pessoas no programa de Urbanização de 

Favelas, eliminando áreas de risco e implantando infraestrutura urbana nos 

assentamentos precários, para que todos os moradores tenham acesso aos 

serviços urbanos – custo de R$ 552,047 milhões. 

 

 

Figura 3 – Mapa da cidade de São Paulo – Meta n. 36 

 

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
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META 37 – Beneficiar 200 mil famílias no Programa de Regularização 

Fundiária administrado pela Secretaria Municipal de Habitação, entregando 

títulos de posse e propriedade regularizados. 

 

 

Figura 4 – Mapa da cidade de São Paulo – Meta n. 37 

 

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.  
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META 84 – Concluir as fases II e III do Programa de Mananciais, beneficiando 

70 mil famílias. Esta meta associa-se ao objetivo 14 que prevê proteger os recursos 

naturais da cidade focando áreas de mananciais, além de ampliar o sistema viário 

de áreas verdes para preservar os recursos hídricos e monitorar áreas de risco. 

Também está associada à Secretaria Municipal de Habitação, relacionada a vários 

convênios, e teve grande aporte do Governo Federal, no valor de R$ 8 bilhões para 

recuperação de mananciais. O custo desta meta da prefeitura é de R$ 3,533 bilhões. 

 

 

Figura 5 – Mapa da cidade de São Paulo – Meta n. 84 

 

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Evidenciamos que no contexto da habitação há muitas formas que tanto o 

Governo Federal quanto o Municipal e a iniciativa privada vêm trilhando para 

desenvolver um setor essencial da economia de qualquer país. A economia da 

construção civil tem o seu multiplicador e gera aumento na renda nacional, não 

ultrapassando comercialmente sua característica de non-tradable, mas servindo ao 

mercado financeiro que usa o setor privado como lastro para enriquecer investidores 

e aquecer os investimentos em grandes empreendimentos imobiliários, por meio de 

crédito securitizado. 

Em relação à trajetória dos investimentos do Governo Federal em habitação, 

vimos que houve volumosos e relevantes subsídios por parte do Estado no setor, 

principalmente nos anos dourados da década de 1970. Contudo, tais subsídios logo 

vieram a ruir nos anos 1980 devido às sucessivas altas inflacionárias, queda na 

renda e aos desalinhamentos nas cobranças de prestações dos mutuários, o que 

causou prejuízos incalculáveis ao governo federal. O setor somente veio a tomar 

fôlego em 2007, com o banco público da Caixa Econômica Federal atuando com 

quase monopólio utilizando recursos do FGTS e Caderneta do SBPE e a iniciativa 

governamental realizando amplos investimentos por meio do programa Minha Casa, 

Minha Vida.   

Com foco local, vimos que o Município de São Paulo investe pouco no setor 

em relação ao seu orçamento, mesmo com a participação de convênios entre o 

Governo Federal, Estadual, estatais etc. De qualquer maneira, pode-se imaginar que 

com a descentralização fiscal, os municípios possam buscar autonomia 

administrativa para captar recursos que sejam investidos em Habitação de Interesse 

Social, seja em crédito a fundo perdido, seja em financiamento habitacional a juros 

mais do que subsidiados etc. Este assunto deverá ser melhor explorado em outros 

trabalhos a começar com pesquisas sobre medidas de adequação sobre o Pacto 

Federativo imposto pela Lei Constitucional.  
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PRINCIPAIS LEIS DO PLANO DIRETOR PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 

PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013 

 

Art. 2º § 1º O Plano Diretor deverá considerar o disposto nos planos e leis 

nacionais e estaduais relacionadas às políticas de desenvolvimento urbano, 

incluindo saneamento básico, habitação, mobilidade e ordenamento territorial, e à 

política de meio ambiente. 

 

Art. 6º A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se 

orientam pelas seguintes diretrizes: 

X - incentivo à produção de Habitação de Interesse Social, de equipamentos 

sociais e culturais e à proteção e ampliação de áreas livres e verdes; 

 

Art. 7º A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se 

orientam pelos seguintes objetivos estratégicos: 

VI - reservar glebas e terrenos, em áreas dotadas de infraestrutura e 

transportes coletivos, em quantidade suficiente para atender ao déficit acumulado e 

às necessidades futuras de habitação social; 

 

Art. 15. A Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana localizada na 

periferia da área urbanizada do território municipal caracteriza-se pela existência de 

elevados índices de vulnerabilidade social, baixos índices de desenvolvimento 

humanoe é ocupada por população predominantemente de baixa renda em 

assentamentos precários e irregulares, que apresentam precariedades territoriais, 

irregularidades fundiárias, riscos geológicos e de inundação e déficits na oferta de 

serviços,equipamentos e infraestruturas urbanas. § 1º Na Macroárea de Redução da 

Vulnerabilidade Urbana, em decorrência do processo histórico de sua formação, 

predominam áreas com baixa qualidade urbana e ambiental. 

§ 2º Os objetivos específicos da Macroárea de Redução da Vulnerabilidade 

Urbana são: 

IV - promover a urbanização e regularização fundiária dos assentamentos 

urbanos precários, dotando-os de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana 

completa e garantindo a segurança na posse e a recuperação da qualidade urbana e 

ambiental; 
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V - promover a construção de Habitação de Interesse Social; 

 

Art. 18. A Macroárea de Redução da Vulnerabilidade e Recuperação 

Ambiental localiza-se no extremo da área urbanizada do território municipal, e se 

caracteriza pela predominância de elevados índices de vulnerabilidade 

socioambiental, baixos índices de desenvolvimento humano e assentamentos 

precários e irregulares, como favelas, loteamentos irregulares, conjuntos 

habitacionais populares, que apresentam diversos tipos de precariedades territoriais 

e sanitárias, irregularidades fundiárias e déficits na oferta de serviços, equipamentos 

e infraestruturas urbanas, ocupada predominantemente por moradias da população 

de baixa renda que, em alguns casos, vive em áreas de riscos geológicos e de 

inundação. 

III - construção de Habitação de Interesse Social para reassentamento de 

populações moradoras de áreas de risco, de áreas de preservação permanente, 

quando não houver outra alternativa, e das que residem em assentamentos 

precários na Macrozona de Proteção Ambiental; 

 

Art. 26. A Rede de Estruturação Local compreende porções do território 

destinadas ao desenvolvimento urbano local, mediante integração de políticas e 

investimentos públicos em habitação, saneamento, drenagem, áreas verdes, 

mobilidade e equipamentos urbanos e sociais, especialmente nas áreas de maior 

vulnerabilidade social e ambiental. 

 

ZEIS 

 

I - ZEIS 1 são áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos 

irregulares e empreendimentos habitacionais de interesse social, e assentamentos 

habitacionais populares, habitados predominantemente por população de baixa 

renda, onde haja interesse público em manter a população moradora e promover a 

regularização fundiária e urbanística, recuperação ambiental e produção de 

Habitação de Interesse Social; 

II - ZEIS 2 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou 

subutilizados, adequados à urbanização e onde  haja interesse público ou privado 

em produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse Social; 
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III - ZEIS 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não 

utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, 

equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja 

interesse público ou privado em promover Empreendimentos de Habitação de 

Interesse Social; 

IV - ZEIS 4 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados e 

adequados à urbanização e edificação situadas na Área de Proteção aos 

Mananciais das bacias hidrográficas dos reservatórios de Guarapiranga e Billings, 

exclusivamente nas Macroáreas de Redução da Vulnerabilidade e Recuperação 

Ambiental e de Controle e Recuperação Urbana e Ambiental, destinadas à 

promoção de Habitação de Interesse Social para o atendimento de famílias 

residentes em assentamentos localizados na referida Área de Proteção aos 

Mananciais, preferencialmente em função de reassentamento resultante de plano de 

urbanização ou da desocupação de áreas de risco e de preservação permanente, 

com atendimento à legislação estadual; 

V - ZEIS 5 são lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou 

subutilizados, situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e 

infraestruturas urbanas, onde haja interesse privado em produzir empreendimentos 

habitacionais de mercado popular e de interesse social. 

 

Mananciais 

 

Art. 53. Nas ZEIS 2 e 4 ficam estabelecidas as seguintes disposições 

complementares: 

I - averbação prévia de área verde, podendo esta ser doada para a criação de 

parque municipal ou praça pública; 

II - preservação, ou recuperação quando for o caso, das áreas de 

preservação permanente; 

III - atendimento integral por rede pública de água e esgotos, bem como 

coleta, preferencialmente seletiva, regular e transporte dos resíduos sólidos; 

IV - sistema de drenagem e manejo das águas pluviais; 

V - atendimento às condicionantes dos planos de manejo quando se tratar de 

área inserida em unidade de conservação, inclusive zona de amortecimento. 
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Art. 54. Nas ZEIS 4, além do disposto no artigo anterior ficam estabelecidas 

as seguintes disposições complementares: 

I - atendimento às diretrizes e parâmetros da legislação estadual de proteção 

aos mananciais; 

II - atendimento por sistema completo de abastecimento de água, coleta, 

tratamento e disposição final ou exportação de esgotos e sistema de coleta regular 

de resíduos sólidos, incluindo programas de redução, reciclagem e reuso desses 

resíduos, observadas as disposições específicas de cada subárea de ocupação 

dirigida, estabelecidas pelas leis estaduais de proteção e recuperação dos 

mananciais. 

Art. 59. Os Empreendimentos de Habitação de Interesse Social - EHIS e 

Empreendimentos de Habitação de Mercado Popular - EHMP são permitidos em 

todo o território do Município, com exceção das Macroáreas de Preservação dos 

Ecossistemas Naturais e de Contenção Urbana e Uso Sustentável e das ZER-1. 

Art. 60. Nas zonas em que são permitidos empreendimentos habitacionais 

EZEIS, EHIS, EHMP, HIS e HMP deverá ser observado: I - o coeficiente de 

aproveitamento máximo:  

Art. 96. Os imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados são sujeitos 

ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios. 


