
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 
CURSO DE MESTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O subsídio no Programa Minha Casa, Minha Vida: 
 Um estudo de caso no município de Igarassu/ RMR/ PE 

 
 
 
 
 

Natália Patrícia Tenório Bezerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2014 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 
CURSO DE MESTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATÁLIA PATRÍCIA TENÓRIO BEZERRA 
 
 
 
 

O subsídio no Programa Minha Casa, Minha Vida: 
 Um estudo de caso no município de Igarassu/ RMR/ PE 

 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Desenvolvimento 
Urbano da Universidade Federal de 
Pernambuco como requisito para 
obtenção do grau de Mestre em 
Desenvolvimento Urbano. 
 
Orientadora: Maria Ângela de Almeida  
Souza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recife, 2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Maria Valéria Baltar de Abreu Vasconcelos, CRB4-439 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B574s Bezerra, Natália Patrícia Tenório 
  O subsídio no Programa Minha Casa, Minha Vida: um estudo de caso 

no município de Igarassu / RMR / PE / Natália Patrícia Tenório Bezerra. – 
Recife: O Autor, 2014. 

  125 p.: il. 
 
  Orientador: Maria Ângela de Almeida Souza. 
   Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 

Centro de Artes e Comunicação. Desenvolvimento Urbano, 2014. 
                          Inclui referências e anexos.  
 

1. Planejamento urbano. 2. Habitação popular. 3. Habitação – 
Financiamento. 4. Política habitacional. I. Souza, Maria Ângela de 
Almeida. (Orientador). II. Titulo. 

 
         711.4     CDD (22.ed.)    UFPE (CAC 2014-152) 
       



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DE APROVAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicado a Welton, 
meu pequeno príncipe. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 
 
Agradeço a Deus e aos espíritos de luz por mais essa conquista, acompanhada do 
meu momento mais feliz e para quem dedico este trabalho, como motivação maior. 
 
Aos meus pais, Marina e Carlos, minha gratidão. As minhas irmãs, Jéssica e 
Wanessa, junto com meu cunhado Deivison, estes que sempre me apoiaram nessa 
caminhada, inclusive me emprestando um computador e cedendo o espaço de sua 
casa, quando tudo parecia ter se perdido, Obrigada! 
 
À Profª. Ângela Souza, cuja motivação me deu forças para encarar este desafio 
diante de tantas adversidades, cujo apoio e competente orientação foram decisivos 
para conclusão deste trabalho. Muito obrigada!  
 
Aos familiares e amigos que de certa forma contribuíram para o meu 
desenvolvimento pessoal e profissional durante esta caminhada. 
 
Ao amigo Pedro por caminhar comigo desde a graduação, mesmo em mestrados 
diferentes compartilhamos dos mesmos ideais e dividimos momentos de tristeza e 
alegria. Sempre com palavras de incentivo. 
 
Aos meus colegas da turma 33 do MDU, por compartilhar comigo das angústias e 
conflitos, mas também de momentos de muito entusiasmo. 
 
À Renata e a Élida pelo pronto atendimento quando solicitado, sempre com um 
sorriso.  
 
Aos professores Suely Leal e Flávio Miranda, pela grande contribuição teórica a 
minha formação acadêmica em Desenvolvimento Urbano. Ainda ao Prof. Breno 
Fontes, pelas discussões e apoio durante a realização do estágio docência em 
Sociologia Urbana, proferida aos alunos do curso de Ciências Sociais, de onde 
advém minha formação acadêmica. 

 
Ao Sr. Milton Costa, Coordenador de Filial da Caixa Econômica Federal – GIHAB 
Recife – pela satisfação em fornecer os dados do PMCMV, inclusive dados 
específicos do município de Igarassu. Obrigada pelo pronto atendimento sempre que 
solicitado.  

 
Ao Ministério das Cidades pela divulgação das informações e dados nacionais que 
deram subsídios a este trabalho.  
 
À FACEPE pela concessão da Bolsa de Mestrado, sem a qual não seria possível a 
realização deste estudo. 
 

 
Por fim, a todos que direta ou indiretamente colaboraram com esta pesquisa. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

“Habitação é um dos reclamos maiores na 
luta pela ampliação da cidadania, para 
que se reconheça nesta a faceta social, à 
qual compete ao Estado dar substancia 
pela aplicação dos recursos públicos na 
política de desenvolvimento social”.  

(Azevedo e Andrade, 1982, pág. IV) 
 
Contudo, 
 
“(...) não é a solução do problema da 
habitação que resolve ao mesmo tempo a 
questão social, mas a questão social que 
tornará possível a solução do problema 
da habitação”  

(Friedrich Engels, 1872) 
Contribuição ao Problema da Habitação 



 

RESUMO 

 

 

 

Sendo a habitação um bem de custo elevado sua aquisição somente pode ser 
alcançada, pela maioria da população brasileira, através de financiamento em longo 
prazo. Para a população de baixa renda esse acesso é ainda mais difícil e por isso 
mesmo a moradia necessita não apenas ser financiada, mais quase que 
integralmente subsidiada pelo Poder Público. O que torna a expansão dos 
investimentos para a política habitacional função da capacidade fiscal do Estado. 
Como os recursos são aplicados a fundo perdido, sem retorno para os cofres 
públicos, em longo prazo vai-se estabelecendo uma capacidade cada vez menor do 
Estado investir em programas que impliquem recursos subsidiados, como também o 
leva a estabelecer um processo de seletividade na definição de prioridades da 
alocação de recursos para diversos programas sociais que impliquem subsídios. Por 
isso mesmo que a nova Política Nacional de Habitação, através do Plano Nacional 
de Habitação (PlanHab), procurou estabelecer estratégias de como trabalhar com à 
alocação desses recursos de modo a conter uma possível crise fiscal do Estado. 
Nesse sentido, quando o programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) é lançando, 
parte das propostas até então discutidas são absorvidas, outras não. O destaque 
para este programa está no elevado aporte de recursos disponibilizados, ao mesclar 
subsídios diretos e indiretos para ampliação do crédito junto às faixas de renda com 
alguma capacidade de financiamento. 
De modo que o PMCMV passa a ser objeto de estudo desta dissertação, com foco 
no equacionamento do subsídio e acesso das famílias de baixa renda aos 
empreendimentos subsidiados. Demonstrado em um estudo de caso realizado no 
município de Igarassu/ Região Metropolitana do Recife/ Pernambuco, o trabalho 
busca elucidar quanto ao real valor pago pelo Estado, sob a forma de subsídios, e a 
real população beneficiária na aquisição da casa própria. Identificando pontos de 
avanço da política de subsídios, assim como os nós que ainda precisam ser 
desatados.  
 
 

 
Palavras-chave: Subsídio. Financiamento. PMCMV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 
As a property with a high cost, the acquisition of a house only can be achieved by the 
majority of the population, through long-term financing. For the low-income 
population that access is more difficult and therefore housing need not only be 
financed, but almost fully subsidized by the government. What makes the expansion 
of investment in housing policy function of the fiscal capacity of the State. As 
resources are applied to repayable funds, no return to the public coffers, the long run 
will be establishing a dwindling capacity of the state to invest in programs that include 
subsidized resources, but also takes to establish a process of selectivity in prioritizing 
the allocation of resources to various social programs involving subsidies. Therefore 
the new National Housing Policy, through the National Housing Plan (PlanHab) 
sought to establish strategies how working with the allocation of these resources to 
contain a possible fiscal crisis of State. In this sense, when the 'Minha Casa, Minha 
Vida (MCMV)' program is launching part of the proposals until then discussed are 
absorved, but others are not. The emphasis for this program is the high contribution 
of available resources, to merge direct and indirect subsidies for the expansion of 
credit in the income brackets with some funding capacity. 
Thereby the MCMV becomes the object of study of this dissertation, focusing on 
addressing the subsidy and access for low-income families to subsidized projects. 
Demonstrated in a case study conducted in the municipality of Igarassu / 
Metropolitan Region of Recife / Pernambuco, the study seeks to elucidate the actual 
amount paid by the State in the form of subsidies, and the real beneficiary population 
in home ownership. Identifying points ahead of the subsidy policy, as nodes that still 
need to be untied. 
 

 

 

Keywords: Subsidy. Funding. PMCMV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema central desta dissertação está focado no subsídio habitacional como 

condição de acesso à moradia através do programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV), para a população de baixa renda. Começando por descrever a trajetória 

do subsídio na politica habitacional brasileira, através da facilidade no acesso ao 

crédito e financiamento, indicando os reais beneficiários de uma política subsidiada, 

o estudo focaliza as estratégias do seu equacionamento, propostas pelo Plano 

Nacional de Habitação (PlanHab) e das diretrizes que foram ou não implementadas 

pelo PMCMV, apontando os desafios e riscos de financiamento na execução do 

programa na Região Metropolitana do Recife (RMR), especificamente para o 

município de Igarassu/PE.  

Os argumentos iniciais são pautados por considerações em função da 

organização do Estado brasileiro e o seu papel diante do provimento de politicas 

públicas para o setor habitacional. Quando o Banco Nacional de Habitação (BNH) é 

extinto, em 1986, as políticas públicas em âmbito federal, voltadas para o 

enfrentamento da questão habitacional, se alternaram entre programas baseados na 

iniciativa de governos locais, do setor empresarial ou do setor cooperativado. O 

Estado, então, passa a atuar apenas como espectador de um país que vinha 

crescendo demograficamente, atendendo muito pouco aos movimentos e pressões 

populares em favor de moradias. Mesmo diante de um sério problema social, das 

vezes em que o Poder Público procurou intervir na promoção de habitações, as 

ações se mostraram insuficientes, por vezes excludentes, e, até autoritárias. Na 

maioria das vezes, motivadas por interesses secundários, seja visando obter ganhos 

lucrativos para a máquina pública, seja com o simples intuito da promoção política e 

partidária (CARDOSO, 2011). 

Como alternativa, a solução encontrada pela população de baixa renda tem 

sido recorrer à invasão de terrenos públicos ou mesmo privados e usar de toda sua 

força para construir o seu imóvel. Alternativa esta que não vem a resolver o 

problema da moradia, uma vez que estarão fatalmente sujeitas as ações de 

remoção, desocupação ou de reintegração de posse, perfazendo da questão 

habitacional uma das mais sérias atualmente enfrentadas na cidade. De acordo com 

relatório da ONU-Habitat (2010) mais de 800 milhões de pessoas vivem em favelas 
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em todo o mundo, um número que cresce a cada ano1. O que significa que o 

problema habitacional é extremamente complexo envolvendo múltiplas dimensões 

que, ao interagirem, provocam o quadro de pobreza intrinsecamente associado à 

falta de moradias adequadas aos segmentos de baixa renda. 

 Esta situação deixa evidente o papel que o Poder Público deve assumir frente 

ao provimento de políticas sociais, sobretudo para o setor habitacional. Sobretudo 

porque,  

a intervenção do Estado na questão habitacional decorre, em todas as 
sociedades, da incompatibilidade entre o custo da habitação e a capacidade 
de pagamento das famílias que necessitam ter acesso à moradia para viver 
nas cidades. Por se tratar do bem de consumo essencial de maior custo, a 
habitação requer o fracionamento do seu valor de consumo, seja por meio 
do aluguel, seja por financiamento de longo prazo, para viabilizar o seu 
acesso por parte das famílias de baixo poder aquisitivo (SOUZA, 2009, pág. 
117). 

 

Felizmente, na última década, a questão habitacional vem ocupando lugar de 

destaque entre as políticas públicas prioritárias do país, configurando um movimento 

de retomada propiciado pelo vertiginoso crescimento do crédito habitacional e pela 

dotação de recursos orçamentários para a concessão de subsídios (ELOY, 2013, 

pág. 02). 

Avanços institucionais que compreendem a criação de um Ministério das 

Cidades (MCidades) (2003), com o objetivo de discutir e aprovar uma política de 

desenvolvimento urbano para o Brasil, não somente para o setor habitacional, mas 

incorporando e articulando as políticas urbanas de saneamento ambiental, 

transporte e mobilidade.  

Momento em que a Secretaria Nacional de Habitação (SNH) foi então 

incorporada pelo MCidades, que passou elaborar uma nova Política Nacional de 

Habitação (PNH), centrada em estratégias de como equacionar o déficit habitacional 

brasileiro, e, nessa perspectiva, de como equacionar o subsídio na política para o 

atendimento prioritário à população e baixa renda. 

Como instrumento para colocar em prática à nova PNH, foi elaborado um 

Plano Nacional de Habitação (PlanHab)  com o objetivo de planejar as ações 

públicas e privadas, no médio e longo prazo, com o propósito de formular uma 

                                                 
1
 No ano de 2030 os países em desenvolvimento e demais regiões do globo terão a maior parte de 

suas populações vivendo em cidades. Essa tendência à rápida urbanização, já consolidada em 
nações com economias mais desenvolvidas, está mudando a face dos desafios enfrentados pela 
sociedade, governos e formuladores de políticas públicas. 
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estratégia a nível federal para ajudar a diminuir o déficit habitacional do país, 

considerando o perfil do déficit, a demanda futura por moradia e a diversidade do 

território nacional, assim como a melhor estratégia de equacionar o subsídio.  

Durante esse processo foi lançado o programa Minha Casa, Minha Vida, que 

“instituiu um mix  de recursos orçamentários e onerosos, reconhecendo finalmente 

que o subsídio é condição sine qua non para o acesso à moradia pelos segmentos 

de menor renda da população” (ELOY, 2013, pág. 03). 

 

Nosso interesse no equacionamento do subsídio na política habitacional 

reside na preocupação de atendimento à população de baixa renda ao acesso à 

moradia digna, garantido por sua vez, pela regulação e provisão oferecida pelo 

Estado. O que por outro lado pode resultar numa crise fiscal a médio e longo prazo, 

diante do processo contraditório que encontra seu reflexo e causa no orçamento 

governamental que garante as famílias à casa própria pela política subsidiada 

(O‟CONNOR, 1977).   

De forma que o objeto de estudo desta dissertação é o programa Minha Casa, 

Minha Vida, programa regulamentado e sustentado pelo Estado como política 

habitacional de atendimento à população, com prioridade para redução do déficit nas 

menores faixas de renda. Focalizando o estudo para a RMR, especificamente o 

município de Igarassu, com estudo empírico nos empreendimentos construídos para 

faixa prioritária do programa e de acesso à população de baixa renda. 

Para a construção dos argumentos que norteiam o equacionamento do 

subsídio proposto pelo programa Minha Casa, Minha Vida partimos de alguns 

pressupostos e questionamentos.  

Como a associação entre o modo de operação dos sistemas financeiros em 

economias de mercado e o valor social da moradia é precisamente o que conduz à 

“incompletude” do setor habitacional (incluindo financiamento), sugere-se, portanto, 

uma participação estatal relevante. O que induz a aplicação de subsídios como 

garantia do acesso à população de baixa renda  ao bem “habitação”. 

De modo que indagamos: Qual o grau de adequação dos mecanismos 

formais de financiamento habitacional (crédito e subsídio) tal como foram 

estruturados, enquanto instrumento de acesso à moradia do público de menor poder 

aquisitivo? O subsídio ofertado pelo PMCMV é mecanismo efetivo de acesso à 
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moradia? Como o elevado aporte de recursos subsidiados pode comprometer a 

funcionalidade do programa? A quem o subsídio beneficia? 

Este trabalho, portanto, pretende analisar quais foram os recursos aportados 

pelo Estado e apropriados privadamente pelo indivíduo, beneficiário do programa, e 

se estes são oriundos de baixa renda. Através de um estudo empírico na Região 

Metropolitana do Recife, especificamente para o município de Igarassu / RMR / PE. 

Definindo precisamente três objetivos específicos que ajudem a compor a 

análise: 1) Analisar a trajetória do subsídio na política habitacional brasileira inter-

relacionando com as suas principais formas de concessão pela esfera estatal; 2) 

Analisar o PlanHab e elevar a título de comparação com o PMCMV, identificando as 

principais estratégias absorvidas pelo programa; e 3) Refletir sobre a dupla proposta 

do PMCMV dentre os objetivos de combater a crise econômica estimulando a 

economia e combater o déficit habitacional e a parceria que se instaura com o setor 

privado como o principal agente no provimento da produção habitacional.  

São poucos os trabalhos que tratam especificamente da questão do subsídio 

e do seu equacionamento, por isso mesmo, para identificar sua trajetória na política 

habitacional brasileira, tomamos como referências principais os trabalhos 

desenvolvidos por Azevedo e Andrade (1982), Souza (1991;1993;2009),  Bonduki 

(2009) e Eloy, Costa, Rossetto (2013).  

Diante das principais formas de concessão do subsídio e de análises 

primordiais para compreensão do objeto de estudo aqui proposto, foi de fundamental 

importância o trabalho desenvolvido por Hoek-Smit e Diamonnd (2003), assim como 

nele contido o trabalho desenvolvido por Medeiros (2007), de onde extraímos o 

conceito do subsídio, como: 

  
(...) um incentivo dado pelo governo para possibilitar e persuadir uma certa 
classe de produtores ou consumidores a fazer alguma coisa que, de outra 
forma, eles não fariam, pela diminuição do custo de oportunidade

2
 ou pelo 

aumento dos benefícios potenciais de faze-lo (HOEK-SMIT E DIAMOND, 
2003, apud  MEDEIROS, 2007, pág.17).  

 

Com o objetivo de elucidar o relacionamento existente entre os setores 

privado e estatal e entre as despesas públicas e privadas, tomamos como referência 

O‟Connor (1977), diante do pressuposto de que o Estado capitalista deve tentar 

                                                 
2
 O custo de oportunidade seria o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada. 



17 
 

desempenhar duas funções básicas e muitas vezes contraditórias: “Acumulação e 

Legitimação”, ou seja, lucratividade na acumulação de capital X harmonia social. 

Nesse sentido, uma análise político-econômica torna-se de fundamental importância 

para entender a crise do Estado capitalista e de como o mesmo deve operar na 

promoção de políticas sociais que de fato beneficiem o povo, sobretudo as camadas 

mais pobres da sociedade. 

De modo que a questão do subsídio, nesse aspecto, coloca-se de modo 

polêmico no equacionamento da política habitacional, desde que a viabilização dos 

financiamentos voltados para as famílias de menor renda implicam um volume 

expressivo de recursos subsidiados, e a expansão dos investimentos torna-se 

função da capacidade fiscal do Estado (O‟CONNOR, 1977). 

Como os recursos são empregados a fundo perdido, sem retorno para os 

cofres públicos, em longo prazo vai-se estabelecendo uma capacidade cada vez 

menor do Estado investir em programas que impliquem recursos subsidiados, como 

também o levam a estabelecer um processo de seletividade na definição de 

prioridades da alocação de recursos para diversos programas sociais que impliquem 

subsídios (SOUSA, 2012). 

Contribuíram ainda para a análise o estudo desenvolvido por Carneiro (2003), 

sobre o financiamento a habitação e os níveis de instabilidade econômica, em que a 

grande estratégia de financiamento para o setor imobiliário seria a proposta de 

mecanismo de participação do setor público na atividade de financiamento da casa 

própria. De forma que, seria viável atrair o maior montante possível de capitais 

privados para uma dada alocação de recursos públicos. Uma vez traçado um 

diagnóstico geral e organizado dos mecanismos de financiamento equiparados com 

o equilíbrio macroeconômico em longo prazo, ao mesmo tempo gere incentivos 

microeconômicos de expansão da oferta e redução da inadimplência, o Estado 

apresente uma alternativa por meio da redução dos custos privados de 

inadimplência. Sustentando que esta é a grande responsável pelos altos spreads3 

entre as taxas de remuneração da poupança e os custos finais de financiamento ao 

beneficiário. 

                                                 
3
 Diferença entre o preço de compra (procura) e venda (oferta) de uma ação, título ou transação 

monetária. 
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Estudos mais recentes quanto aos limites e perspectivas da financeirização 

da política habitacional, propostos por Royer (2006) e Medeiros (2007), com foco no 

atendimento para as famílias de baixa renda, afirmaram que: 

 
(...) Compreender a utilização da habitação e do crédito habitacional a 
serviço da acumulação de capital é um grande desafio para os estudos 
críticos das políticas públicas do setor. De fato, é curioso observar que os 
instrumentos de crédito se transformaram no objetivo principal da política 
habitacional, independentemente de sua adequação para atacar o 
problema. Nesta perspectiva, o estudo dos sistemas de financiamento da 
habitação no Brasil não pode ignorar este desafio, oferecendo ferramentas 
de análise que permitam separar a efetividade social das políticas – medida 
pelo atendimento às necessidades habitacionais da população, do êxito na 
construção de um ambiente institucional favorável à acumulação de capital 
pelos agentes privados. 
É importante estabelecer, desde o início, que o trabalho não ignora a 
importância do crédito e do fomento de mercados privados para o 
financiamento e promoção da política habitacional. Os dados mais recentes 
do desenvolvimento da política habitacional no Brasil deixam muito claro 
que estes são instrumentos fundamentais para atacar a falta de novas 
unidades. No entanto, uma coisa é a utilização do crédito como mecanismo 
de provisão de um direito social. Outra, bem diferente, é a sua destinação 
como mecanismo privilegiado de acumulação de capital e redistribuição de 
riqueza e renda aos grupos de maior poder aquisitivo, como parece indicar 
a trajetória de financeirização do crédito imobiliário (ROYER, 2009, pág. 21-
22). 

 

Esta dissertação, portanto, procura delimitar o objeto de estudo, o marco 

temporal e a base documental, de modo que partimos de uma análise macro do 

subsídio na política habitacional do PMCMV para um estudo empírico realizado no 

município de Igarassu/ RMR / PE. 

O objeto de estudo, conforme já evidenciado anteriormente, trata-se da 

questão do subsídio no PMCMV, diante do grande aporte de recursos viabilizados 

pelo programa e prioridade de atendimento para a população de baixa renda, 

aplicados empiricamente na Região Metropolitana do Recife, especificamente para o 

município de Igarassu/PE. O recorte temporal adotado abrange o período de março 

de 2009 a dezembro de 2013, constituído pela execução do PMCMV 1 e 2. A base 

documental que dá suporte as análises deste trabalho tem como a base de dados 

institucionais, fornecida pelo Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal 

(CEF), além de entrevistas informais com representantes da CEF e dados 

específicos sobre os beneficiários do programa no município de Igarassu/RMR/PE. 

Além de aportes teóricos e conjunturais de diversos autores de referência, dentre os 

já citados, outros merecem destaque, como Ferraz (2011) e Cardoso (2013). 
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A análise de Cardoso (2013) enfoca para as estratégias propostas pelo 

PlanHab não absorvidas pelo PMCMV, além de destacar o papel singular conferido 

ao setor privado, que dentre outras questões, pode gerar problemas distributivos 

entre os estados da federação.  

 
De fato, não é possível esperar que o mercado venha a oferecer o leque de 
alternativas previstas no PlanHab, o que apenas poderia ser alcançado 
através da promoção pública, articulando os atores coletivos e privados 
necessários para viabilizar as soluções previstas. O poder público 
municipal, no novo programa, de fato deixou de ter controle sobre a 
implantação dos empreendimentos habitacionais de interesse social. Os 
municípios pouco influenciam nos aspectos morfológicos e na localização 
dessa produção, já que a estrutura de provisão passou a seguir a estrutura 
de mercado. Em termos “ideais” seria possível se imaginar que o controle 
dos municípios sobre essa produção se desse através de mecanismos 
regulatórios, já que cabe a eles a responsabilidade pela aprovação dos 
projetos. No entanto, a pressão por resultados, a forte legitimidade do 
programa, aliados ao despreparo das administrações locais para controlar 
efetivamente os processos de organização e desenvolvimento do território, 
fizeram com que as administrações locais se tornassem meros 
coadjuvantes desse processo, atuando mais no sentido do relaxamento dos 
controles do que de uma regulação efetiva. 
Essa relação de dependência do programa para com a dinâmica imobiliária, 
fruto da hegemonia conferida ao setor privado, pode gerar problemas 
distributivos, já que os governos estaduais e municipais não controlam 
diretamente os meios necessários para garantir que os recursos 
estabelecidos na cota sejam efetivamente transformados em contratos. É 
possível que algumas administrações locais, com maior experiência em 
política habitacional, possam atuar como “facilitadoras” das iniciativas 
privadas, como parece ter acontecido em alguns casos, mas mesmo essa 
“competência” específica traz como consequência uma acentuação da 
desigualdade. Ou seja, aqueles municípios ou estados que já têm recursos 
(financeiros ou administrativos) atrairão mais recursos enquanto aqueles 
mais pobres e com baixa qualificação não conseguirão atingir as suas cotas 
(CARDOSO, 2013, pág. 58-60). 

 

A análise das questões discutidas no desenvolvimento deste trabalho nos 

forneceram elementos para responder as questões levantadas diante dos 

pressupostos aqui assumidos e lançar mão de outros questionamentos que podem 

permear um trabalho futuro, quanto ao dilema do subsídio na política habitacional 

brasileira.  

A seção 2 aborda a trajetória do subsídio na política habitacional brasileira, 

dando ênfase ao acesso das famílias de baixa renda aos programas de 

financiamento. De modo que a base teórica ajuda a elucidar sobre as principais 

formas de concessão do subsídio aplicadas em cada momento da política 

habitacional brasileira. 
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A seção 3 enfoca o equacionamento do subsídio proposto pela nova política 

nacional de habitação. Como primeiro instrumento o Plano Nacional de Habitação 

(PlanHab) é apontado como solução para minimizar os efeitos nocivos de uma 

política subsidiada, traçando algumas estratégias de equacionamento de modo a 

garantir o acesso à população de baixa renda e permitir a permanência da política 

em longo prazo. Como segundo, o PMCMV, em que é descrito todo o processo de 

financiamento do programa e distribuição do aporte de recursos por região, 

identificando questões que não foram absorvidas pelo PlanHab. Analisando quanto a 

aderência do programa ao público alvo do déficit habitacional (até 3 SM4), com base 

em estudos recentes e dados oficiais publicados recentemente (CEF, Ministério das 

Cidades, IPEA, entre outros). Aponta-se uma preocupação quanto à dupla face do 

programa em atender o déficit e atender ao mercado, perfazendo um comparativo 

com a questão do déficit habitacional.  

A seção 4 analisa os resultados das questões que foram colocadas no 

decorrer do trabalho, sobretudo na seção 3. O custo do subsídio é analisado pelos 

empreendimentos construídos na Região Metropolitana do Recife, especificamente 

no município de Igarassu/PE, apontando seus principais efeitos na distribuição por 

faixa de renda, traçando um determinado perfil das famílias beneficiárias do 

programa, para quem de fato vem beneficiando e identificando os principais 

problemas que uma politica totalmente subsidiada pode gerar na economia. 

A Conclusão por sua vez considera o subsídio como condição de acesso às 

populações mais carentes à habitação, entretanto, considerando que uma política 

não deve ser totalmente subsidiada, o que pode comprometer o sistema e gerar uma 

crise fiscal do Estado. Deixando margem para estudos posteriores de que a 

habitação enquanto propriedade adquirida de forma subsidiada pode ser repassada 

para venda no mercado por valores superiores. 

 Por fim, os Anexos estão divididos por seções: o primeiro um esquema 

operacional do PMCMV e os dois anexos seguintes referentes à metodologia 

utilizada na tabela 15, ao qual descrevem o número de domicílios e renda média per 

capita dos beneficiários com renda de até 3 SM - FAIXA 1/PMCMV.  

  

                                                 
4
 Salário Mínimo. 
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Procuramos propiciar, no texto apresentado, uma reflexão sobre o elevado 

aporte de recursos aportados pelo PMCMV, traduzindo em um montante de 

subsídios pagos pela esfera estatal, sem retorno para os cofres públicos. Dando 

destaque para os reais beneficiários do programa, explicitados empiricamente no 

município de Igarassu/ RMR/PE.  
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2 A política de habitação social: O subsídio como condição de acesso à 
moradia pela população de baixa renda 

 

 

Um dos principais entraves para a produção de habitação de interesse social 

está no acesso à terra urbanizada e bem localizada, que rompa com o modelo 

extensivo e excludente de promoção de novas periferias (MARICATO, 2011).  

A moradia, nesse sentido, assume um valor de mercadoria que agrega não 

somente o custo da renda da terra, mais os materiais de construção, a mão de obra, 

o custo dos construtores, etc. Todo um conjunto de elementos e mais o jogo do 

mercado que formam o preço da moradia. 

O conceito de “habitação social” adotado no Brasil se dá a partir da 

intervenção estatal na produção habitacional da era Vargas, que, de acordo com 

Bonduki (1998) é a habitação produzida e financiada pelo Estado destinada a 

população de baixa renda. Ao longo do tempo, diferentes nomes foram atribuídos a 

esse tipo de produção (popular, econômica e social). Atualmente chamada de 

segmento econômico pelo programa Minha Casa, Minha Vida (SHIMBO, 2010). 

Como o preço da habitação não é compatível com o nível de renda de grande 

parte da população brasileira, que possa acessar o financiamento ou mesmo 

assumir o pagamento das prestações, a habitação social necessita ser subsidiada 

pela esfera estatal.   

Por isso mesmo, o objetivo desta primeira seção será destacar o papel do 

subsídio na trajetória da política habitacional brasileira. Evidenciando como esse 

aporte de recursos pode beneficiar a população de baixa renda e se de fato 

beneficiou diante das políticas implementadas. Dando destaque para a nova política 

nacional de habitação, protagonizada pelo programa Minha Casa, Minha Vida.   

Ainda serão discutidas as principais formas de concessão do subsídio, inter-

relacionando com a sua trajetória na política habitacional brasileira. 

 

2.1 A trajetória do subsídio na política habitacional brasileira 

 

Em decorrência da falta de uma política estrutural de habitação, a população 

brasileira até a década de 1940 passou a autoconstruir suas casas e combinada 

com os loteamentos nas periferias a situação tornou-se precária quanto à 
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infraestrutura básica, diferentemente dos centros urbanos onde se concentravam a 

pavimentação, os transportes, a água, os esgotos, a energia elétrica, as praças, os 

jardins e consequentemente, era alto o preço da terra. Estabeleceu-se, assim, uma 

acentuada diferença entre os preços da terra nos centros urbanos e nas periferias 

em formação.   

O problema habitacional estava centrado nos aluguéis: devido à falta de 

regulação e livre atuação do mercado e o alto valor cobrado pelos empreendedores 

imobiliários que não era acessível aos trabalhadores de mais baixa renda 

(BONDUKI, 2004). Período marcado pela expansão dos cortiços5, caracterizado não 

apenas pelas moradias precárias (em acomodação e infraestrutura), mas também 

pela irregularidade da terra (BONDUKI, 2004)6.  

No entanto,  

 
a expansão dos cortiços começa a trazer, dentre outros fatores, problemas 
para a saúde pública. Por isso, o governo vê como alternativa a 
conscientização de um novo tipo de moradia: a casa própria que, além de 
representar um alto valor agregado, trazia status social ao trabalhador. O 
governo militar dá suporte a essa ideia, pois se acreditava que através da 
promoção de políticas conservadoras (como o direito à propriedade) ter-se-
ia apoio popular ao regime. 
Assim, houve pesada intervenção governamental no sentido de criar um 
forte aparato financeiro e institucional; um sistema que possibilitasse o 
acesso à casa própria através do crédito habitacional. Para tanto, o setor 
público seria o financiador e gestor dos recursos, atuaria na regulação do 
sistema, e seria também o planejador do tipo de construção a ser 
empreendida. Cabia ao setor privado a construção propriamente dita das 
unidades habitacionais, bem como a venda destas ao consumidor final 
(DUTRA, 2013, pág.140). 

 

Nesse sentido, o momento que marca a intervenção do Estado brasileiro no 

setor habitacional é a partir da criação das Carteiras Prediais, em 1937, 

evidenciando o desajuste em que as políticas anteriores atuaram de forma 

ineficiente, seja na produção de novas unidades habitacionais, seja na regulação do 

setor imobiliário de aluguéis (MARICATO, 1987). Mas apenas em meados da 

década de 1940 é que a intervenção estatal, em nível nacional, passa a atuar 

especificamente para a promoção de habitações para as populações de baixa renda.  

O Governo Federal passa a compreender a habitação como uma área 

prioritária de investimento social. No entanto, um dos principais desafios era saber 

                                                 
5
 Habitação irregular precursora das atuais favelas. 

6
 Ver BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 

2004. 
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como atuar, considerando os principais problemas já verificados nas décadas 

anteriores e que permaneciam sem solução: a concentração do problema nas 

famílias com até três salários mínimos; o difícil acesso destas famílias ao mercado 

imobiliário de aluguéis; o difícil acesso dessa parcela da população à terra 

urbanizada; e o baixo poder aquisitivo e de financiamento dessa faixa de renda 

(SANTOS,1999 apud DUTRA, 2013, pág. 140).  

Definido o papel do Estado como provedor do bem habitação e regulador da 

política de habitação, a partir de então, são desenhados no cenário da política 

nacional de habitação quatro momentos distintos, com diferentes instituições a frente 

das formulações da política habitacional. “Embora no interior desses períodos 

algumas redefinições adotadas, especialmente quanto à concessão de subsídios as 

famílias de baixa renda, venham modificar substancialmente o caráter da politica 

habitacional implantada” (SOUZA, 2009), conforme aponta o quadro 1, inclusive no 

acesso ao crédito pelo beneficiário ao longo desse processo.  
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QUADRO 1. Quatro momentos da política habitacional brasileira 
 

Org. 
Inst. 

Período Subsídio 
Fonte de 
recursos 

Motivação Resultado/consequência 

FCP 1946-1964 
De forma direta e 

clientelista 

Doações, 
contribuições, 
transferências 
do Tesouro e 
empréstimos 
compulsórios 
de pessoas 
físicas 

Sentido social 
da habitação e 
lógica da casa 
própria na 
visão populista 

A política que havia sendo 
pensada como redistributiva, 
transformou-se em uma política 
limitada pela barganha política-
eleitoreira. Sem contrapartida 
financeira que possibilitasse que 
a concessão de subsídios fosse 
autofinanciada. 

BNH 1964-1986 

De forma indireta, 
através de baixas taxas 
de juros de 
financiamento;  
Subsídios internos e 
cruzados entre 
mutuários do sistema; 
Diferentes planos para 
os segmentos de 
renda. O plano A 
permitia reajustes das 
prestações 

FGTS 

Geração de 
emprego e 
aumento da 
produção 
habitacional; 

Pressão pela extensão do plano 
A para todos os segmentos de 
renda e criação do plano C, 
semelhante ao plano A. O que 
provocou o descasamento entre 
prestações e saldos. 

Sub-reajuste das 
prestações e ampliação 
do descompasso da 
correção entre parcelas 
e saldo restante 

FGTS – FCVS 

Conter a 
inadimplência 
devido ao 
aumento da 
inflação 

Crescente desequilíbrio e 
sobrecarga do FCVS; O saldo 
devedor torna-se maior que o 
valor do imóvel no mercado 

Descontos no valor da 
dívida 

Recuperar 
parte do rombo 
do SFH 

C
a

ix
a

 E
c

o
n

ô
m

ic
a
 F

e
d

e
ra

l 

M
in

is
té

ri
o

s
 

1986-1995 

De forma indireta, 
através de baixas taxas 
de juros de 
financiamento. 

FGTS / OGU 

Uso político e 
distorcido dos 
recursos 
durante o 
governo Collor 

Suspensão dos financiamentos 
com recursos do FGTS - 
1991/1994 

S
e

p
u

rb
/M

P
O

 

1995-2003 

De forma indireta, 
através de baixas taxas 
de juros de 
financiamento e de 
forma direta através da 
atuação de programas 
de urbanização de 
assentamentos 
precários e outros 
(PSH) 

FGTS / OGU / 
FDS e 
Contrapartidas 
locais 

Retomar o 
financiamento 
habitacional, 
sobretudo para 
a população de 
baixa renda; 
Atuar na 
urbanização 
das favelas 

Com exceção da urbanização das 
favelas, as famílias com renda 
abaixo de 5 sm ficam excluídas 
do financiamento 

C
a

ix
a

 e
 M

in
is

té
ri

o
 d

a
s

 C
id

a
d

e
s

 

M
c
id

a
d

e
s
 

Apartir de 
2003 

De forma indireta, 
através de baixas taxas 
de juros de 
financiamento; spread 
e outras taxas 

FGTS / FGTS 
não retornável 
(descontos) / 
OGU / FDS e 
Contrapartidas 
locais 

Atender rendas 
abaixo de 6 
sm; Ampliar a 
produção 
habitacional e 
gerar 
empregos 

Ampliação do acesso ao crédito e 
à habitação; Pressão pelo 
aumento dos limites de renda 
para concessão dos subsídios 

P
M

C
M

V
 

Apartir de 
2009 

De forma direta através 
da concessão explícita 
de subsídios para faixa 
1 do programa; De 
forma indireta como 
complemento de renda 
para a faixa 2 

FAR/ OGU / 
FDS / 
Entidades e 
FGTS 

Atender a 
demanda (até 
10 sm) e 
Atender ao 
Mercado 

Aumento da produção 
habitacional em larga escala; 
Aumento do emprego e geração 
de renda 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos diversos 
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2.1.1  1º momento (1946-1964) – Fundação da Casa Popular 

 

A Fundação da Casa Popular (FCP) foi instituída pelo Decreto-lei nº 9.218, 

de 1º de maio de 1946, como o primeiro órgão em âmbito nacional voltado 

exclusivamente para atender à demanda por moradia da população de baixa renda. 

Sua criação, entretanto, não almejava apenas suprir a demanda por moradia face ao 

desajuste das politicas anteriores que atuavam de forma fragmentada e atendiam 

apenas aos associados. Uma dupla estratégia, já nesta época, foi utilizada pelo 

governo na tentativa de lidar com as incertezas políticas da época: “por um lado, 

deflagrou medidas repressivas que culminariam com a declaração de ilegalidade do 

Partido Comunista e a cassação de seus parlamentares em 1947; por outro, tentou 

ganhar as simpatias dos setores populares através de ações de cunho social” 

(AZEVEDO E ANDRADE, 1982, pág. 20).  

Essa estratégia política é a que O‟Connor (1977) chama de primeira 

premissa, onde o Estado capitalista tenta desempenhar duas funções básicas e 

muitas vezes contraditórias: “Acumulação e Legitimação”, ou seja, lucratividade na 

acumulação de capital X harmonia social.  

Ou seja, na medida que um Estado capitalista empregue abertamente sua 

força de coação para ajudar uma classe a acumular capital à custa de outras 

classes, sua legitimidade enfraquece. O que significa que abala a base de suas 

lealdades e apoios. Por outro lado, um Estado que ignore a necessidade de 

acumular capital arrisca-se a secar a fonte de seu próprio poder, a capacidade de 

produção de excedentes econômicos e os impostos arrecadados deste excedente (e 

de outras formas de capital) (O‟CONNOR, 1977, pág. 19). Essa contradição irá 

explicar outras estratégias utilizadas no âmbito habitacional, como o lançamento do 

programa Minha Casa, Minha Vida em 2009, apresentado como o quarto momento 

da política nacional de habitação.  

 Quando a FCP foi criada, previa-se um dispositivo legal que além da captação 

de recursos como doações, contribuições e transferências do Tesouro, fossem feitos 

empréstimos compulsórios de pessoas físicas que comprassem um terreno de valor 

superior a 200 mil cruzeiros ou que construíssem edificações de área acima de 200 

m2. De maneira que, os primeiros estariam obrigados a pagar o valor do empréstimo 

igual a 0,5% do preço de compra do terreno e os últimos, a 15 cruzeiros por metro 

quadrado construído. De acordo com Azevedo e Andrade (1982, pág. 22), “o prazo 
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de resgate era superior a 30 anos, equivalendo na realidade, a um imposto 

disfarçado. A intenção era nitidamente redistributiva”. Em outras palavras, se tratava 

de uma política „Robin Hood‟7, mediante o financiamento concedido pela FCP  

adquirentes de imóveis mais bem sucedidos estariam subsidiando as habitações 

para a população de baixa renda.  

 Não foi o que aconteceu, conforme descreve Azevedo e Andrade (1982, pág. 

23): 

(...) esse dispositivo não chegou a ser implementado. Três meses depois o 
Decreto-lei nº 9.777 o revogava, instituindo em seu lugar a contribuição 
obrigatória de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel adquirido, 
qualquer que seja a forma jurídica da aquisição, cobrado juntamente com o 
imposto de transmissão, de valor igual ou superior a 100 mil cruzeiros. 
Mantinha-se inalterada a filosofia redistributiva, cobrado que era o imposto 
apenas aos adquirentes de propriedades imobiliárias cujo valor de 
transmissão excedia a 100 mil cruzeiros. 

 

O imposto terminou não tendo eficácia devido a basicamente duas razões: 

primeiro, para fugir da taxação o contribuinte terminava falseando o valor real das 

transações, e, segundo, os Estados a quem competia a arrecadação, nem sempre 

repassaram os impostos cobrados para a FCP. De forma que coube ao setor público 

o ônus administrativo e o desgaste politico, sem contrapartida financeira que 

possibilitasse que a concessão de subsídios fosse autofinanciada. 

A política que foi pensada como uma política redistributivista, transformou-se 

em uma política limitada pela barganha político-eleitoreira. Embora norteada pelo 

clientelismo politico, a FCP não dispunha de um respaldo político real e o seu  

resultado foi a escassez de recursos financeiros e a ausência de legislação 

específica que garantisse prerrogativas e mecanismo para captação de recursos, 

além da ineficácia institucional e dependência exclusiva das irregulares doações 

orçamentárias da União. “O empréstimo imobiliário transformara-se em verdadeiro 

privilégio, assegurado, apenas, a uma porção diminuta dos pretendentes, ao passo 

que se tornava crescente a marginalização de setores sociais, sobretudo nos 

estratos inferiores de renda” (SOUZA, 2009, pág. 120).  

O acesso à casa própria, no fim das contas, era limitado e as informações 

sobre a população que teria direito ao financiamento eram vagas, sem mencionar 

que, com as pressões clientelistas da época, uma parte do numero de unidades 

                                                 
7
 “Tirar dos ricos para dar aos pobres”. 



28 
 

habitacionais em cada conjunto era “separada”, como um “estoque de reserva”, para 

atender aos candidatos que não estavam inscritos e que representavam alguma 

indicação política (AZEVEDO E ANDRADE, 1982). 

O decreto-lei que instituiu a Fundação descrevia de maneira muito superficial 

quem poderia ter acesso ao financiamento. Primeiro, fazia referência a brasileiros e 

estrangeiros com mais de dez anos de residência no país, ou com filhos brasileiros, 

que não tivessem habitação própria (Azevedo e Andrade, 1982). Somente após 

algum tempo os critérios de renda e tamanho da família foram incorporados, de 

maneira que só poderiam ter acesso candidatos cuja renda familiar líquida não 

excedesse a 60 mil cruzeiros anuais, e famílias que fossem constituídas de no 

mínimo cinco pessoas. O que por um lado dava uma conotação de política social ao 

não estabelecer um valor de renda mínima, uma vez que não excluía a população 

de baixa renda, por outro lado, elevando o teto salarial para até 12,8 salários 

mínimos líquidos mensais, terminava por permitir que uma classe de renda elevada 

tivesse acesso a política de forma subsidiada, pagando valores muito abaixo do que 

de fato poderiam pagar.  

O grande problema na concessão do subsídio era exatamente dissociar a 

política de subsídios (condição fundamental para promoção da moradia para baixa 

renda) da imagem paternalista do Estado, que subsidiava quase integralmente a 

habitação, desvirtuando o propósito do benefício.  

Na análise de Azevedo e Andrade (1982, pág. 38): 

 
O modelo da casa integralmente subsidiada era um poço sem fundo. Sem 
retorno, por maiores que fossem as inversões, não se lograria ampliar 
significativamente o atendimento de casa própria. A saída do investimento 
autofinanciado esbarrava na própria logica do populismo. Como exigir que 
se pagasse por um bem que até então venha sendo distribuído quase sem 
ônus?

8
 Como conciliar uma politica de retorno de investimentos com a 

imagem paternalista do Estado? 
 

 
Do ponto de vista quantitativo, a FCP obteve desempenho pouco expressivo, 

conforme apontam os dados na tabela 1. Por ano, apenas 900 moradias foram 

edificadas, em média. Quanto à distribuição geográfica, por região das unidades 

habitacionais, foi notório certo desequilíbrio, principalmente em favor da região 

Sudeste, que concentrou quase 70% das habitações construídas em detrimento da 

                                                 
8
 Em um ou dois anos conforme se apurou junto a moradores de conjuntos habitacionais, mesmo no 

único conjunto construído em Recife/PE, as prestações se tornavam irrisórias. Dai a visão de que a 
casa própria era quase um premio.  
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região Sul e Centro-Oeste, que apresentaram 5,6% e 11% respectivamente. No 

caso da região Centro-Oeste, o elevado número de habitações com certeza foram 

resultados da implantação de Brasília. Na região Norte não houve nenhum tipo de 

construção, fato que se deve muito mais a inexpressividade política da região 

perante às outras regiões, do que propriamente o baixo nível de urbanização da 

área. A região Nordeste, por sua vez, foi a que maior apresentou desequilíbrio face a 

sua redistribuição por Estado. Enquanto no Maranhão, Alagoas, Sergipe e Piauí a 

atuação da FCP foi quase simbólica, o Estado de Pernambuco representou 5,8%, 

com 982 unidades habitacionais construídas.   

Como não houve correção monetária, os recursos habitacionais aos poucos 

foram sendo descapitalizados, resultando na insolvência da FCP. 

 

Tabela 1. Casa e conjuntos construídos pela Fundação da Casa Popular, por Estados 
e Região (Dados até 31 de dezembro de 1961) 

Fonte: Azevedo e Andrade (1982): Dados básicos: Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro. 
Fundamentos e bases de um plano de assistência habitacional. Rio, 1961, 60pp. Elaboração própria. 

 

 

Estados /Região 
Número de casas Número de conjuntos 

construídas % s/ FCP construídas % s/ FCP 

Alagoas 52 0,3 1 0,7 

Bahia 100 0,6 4 2,8 

Ceará 526 3,1 2 1,4 

Maranhão 50 0,3 1 0,7 

Paraíba 228 1,3 6 4,2 

Pernambuco 982 5,8 7 4,9 

Piaui 74 0,4 2 1,4 

Rio Grande do Norte 240 1,4 7 4,9 

Sergipe 65 0,4 1 0,7 

REGIÃO NORDESTE 2317 13,7 31 21,7 

Rio de Janeiro (antigo Est. Da Guanabara) 3993 23,5 5 3,5 

Ex-Rio de Janeiro 343 2 7 4,9 

São Paulo 2959 17,4 24 16,8 

Minas Gerais 4248 25 46 32,2 

Espirito Santo 294 1,7 2 1,4 

REGIÃO SUDESTE 11837 69,8 84 58,7 

Distrito Federal 1520 9 4 2,8 

Goiás 180 1,1 4 2,8 

Mato Grosso 160 0,9 2 1,4 

REGIÃO CENTRO OESTE 1860 11 10 7 

Paraná 141 0,8 2 1,4 

Santa Catarina 196 1,2 3 2,1 

Rio Grande do Sul 613 3,6 13 9,1 

REGIÃO SUL 950 5,6 18 12,6 

REGIÃO NORTE - - - - 

TOTAL 16964 100 143 100 
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2.1.2 2º momento (1964 – 1986) - Banco Nacional de Habitação  

 

O Banco Nacional de Habitação (BNH) foi criado entre as primeiras medidas 

do governo militar, em 1964, a partir da necessidade do regime em tratar dos 

problemas sociais aliando-se à concepção técnica do problema habitacional. Nesse 

sentido, a partir da Lei nº 4380 de 21 de agosto de 1964, um complexo Sistema 

Financeiro de Habitação foi criado no contexto das reformas bancárias e do mercado 

de capitais. O Banco estatal era voltado exclusivamente para a regulamentação, 

fiscalização e garantia de liquidez desse Sistema, que coordenava todos os 

investimentos para o setor habitacional. A mesma Lei também promoveu a correção 

monetária9 com o objetivo de proteger o valor dos títulos da divida pública contra os 

efeitos perversos da inflação, para evitar a descapitalização dos fundos de 

financiamento imobiliário, viabilizar a recuperação de parte substancial dos mesmos 

e garantir a sua constante reaplicação em novos projetos habitacionais 

(SOUZA,1991). A estrutura e fontes de recurso desse sistema serão discutidas mais 

adiante. 

A formulação da política trazia o discurso de que a “casa própria” 

representava um senso mais elevado de responsabilidade da população de baixa 

renda porque trazia um certo status ao trabalhador, proprietário do imóvel. O que 

significava fator de estabilidade política. Como existia um descompasso entre o ritmo 

de crescimento da população e a construção de novas moradias, o que caracteriza o 

déficit habitacional, a proposta da política implementada em 1964 era aumentar o 

ritmo das construções de moradias de tal maneira que pudesse acompanhar o 

crescimento urbano (SOUZA, 1990).   

Contrariamente à atuação da FCP, que manteve altos índices de corrupção e 

foi baseada no clientelismo paternalista, o BNH instituiu uma nova concepção à 

politica habitacional: o problema da habitação passa a ser uma questão de 

financiamento. “O problema da insuficiência de habitações populares é 

fundamentalmente de natureza financeira, motivado pela inexistência de 

financiamento imobiliário a longo prazo” (SOUZA 1990, pág.40).  

                                                 
9
 A Correção monetária aplicada pelo SFH baseia-se na Unidade Padrão de Capital (UPC), moeda 

oficial do BNH, cujo valor aquisitivo se mantem constante, porque sua expressão na moeda da época 
(cruzeiro) é atualizada trimestralmente, conforme a variação do índice de preços. A UPC correspondia 
em valor, então, a uma ORTN – Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -, título de divida 
pública flutuante e não nominativo (Souza, 1990, pág.121).  
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 Nesse sentido, a necessidade de criação de um aparato financeiro para o 

setor habitacional se justificava pela forma de atendimento desta política pelo 

governo: financiar a casa própria sem oferecer subsídios diretos aos mutuários, na 

forma de baixas taxas de juros e alargado período de pagamento.  

 A questão do subsídio é tratada pelo BNH de duas formas, que representam 

dois momentos de atuação na política: primeiro, tenta-se combater o subsídio, na 

perspectiva de uma política autossustentada e que dá ênfase a dinamização do 

setor da construção civil, oferecendo apenas facilidades no acesso ao crédito; 

segundo, é reconhecida a necessidade do subsídio, ofertado de forma direta para 

o atendimento à população de baixa renda e diminuição do déficit habitacional, onde 

de fato a casa é subsidiada pelo Estado.   

 O Sistema Financeiro de Habitação (SFH) funcionava como um captador de 

recursos, uma poupança de longo prazo voltado exclusivamente para os 

investimentos em habitação. As duas principais linhas de crédito do país tornaram-

se uma de suas principais instituições financeiras: a primeira linha de crédito era o 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE), um sistema de poupança 

voluntário e privado, constituído basicamente de letras imobiliárias e das cadernetas 

de poupança. Esse fundo destinava-se a atender o financiamento de moradias para 

as faixas de renda média e alta da população, acima de cinco salários mínimos, 

propostos por empreendedores ou construtoras privadas que também se 

responsabilizavam pela venda dessas unidades. A segunda linha de crédito era o 

recém-criado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)10, constituído das 

contribuições compulsórias dos trabalhadores empregados no setor formal da 

economia e destina-se a atender a construção de casas de interesse social, cujos 

principais agentes promotores seriam as Companhias de Habitação (COHAB): 

agências estatais associadas a empresas privadas de construção civil (ARRETCHE, 

1990).  

Com o SFH, esperava-se criar uma fonte de financiamento que fosse estável, 

de longo prazo e autofinanciada. A estrutura institucional responsável tanto pelo 

gerenciamento, normatização e fiscalização dos recursos do FGTS e das cadernetas 

de poupança do SBPE, bem como pela coordenação das atividades habitacionais 

                                                 
10

 Mecanismo que tinha por objetivo substituir o antigo sistema de indenização, pago aos 
trabalhadores demitidos „sem justa causa‟ e legitimar o fim da instabilidade do emprego. Mediante 
confisco de 8% do salário mensal dos trabalhadores enquadrados no regime da CLT – Consolidação 
das Leis Trabalhistas. 
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era exatamente o Banco Nacional de Habitação (BNH), órgão ligado ao Governo 

Federal (DUTRA, 2013).  

Do ponto de vista do subsídio, como as fontes de recursos do Sistema tinham 

custos de captação e de financiamento regulados pelo governo, abaixo das taxas de 

mercado, significa dizer que embora o discurso inicial fosse de combate ao subsídio, 

desde o inicio o Sistema oferecia um subsídio implícito. A questão estava no acesso 

às famílias de baixa renda a política subsidiada, como condição para aquisição da 

casa própria. 

Existia, ainda, um sistema de subsídios internos e cruzados, onde as taxas de 

juros eram crescentes, diretamente proporcionais aos valores de financiamento e  

inferiores aos custos de captação para financiamentos mais baixos, com menor valor 

da prestação, na tentativa de permitir o acesso aos beneficiários de menor renda. 

Essa estratégia, em tese, promoveria uma compensação interna e não 

comprometeria o equilíbrio financeiro do sistema (ELOY, COSTA, ROSSSETTO, 

2013).  

Entretanto, mesmo com as taxas de juros subsidiadas, a população de baixa 

renda continuava com dificuldades de acesso ao financiamento. E o aporte de 

recursos orçamentários para subsídios enfrentava forte resistência dos condutores 

da política econômica à época.  

 
Enquanto o BNH funcionava como órgão centralizador da política, os 
financiamentos eram concedidos por um conjunto de agentes de atuação 
segmentada por faixa de renda. As Companhias Habitacionais (COHABS), 
por exemplo, empresas de economia mista municipais ou estaduais, 
atendiam famílias com renda mensal entre 1 e 3 sm. Nesse caso, subsídios 
eram frequentemente concedidos, em nível local, sob a forma de doação de 
terrenos e implantação de infraestrutura. Os financiamentos incluíam 
correção monetária e eram de longo prazo, entre 15 e 25 anos. Portanto, 
qualquer beneficiário que tenha assinado um contrato de financiamento no 
início dos anos 70 carregou o financiamento por altos e baixos da história 
econômica do Brasil. Os planos de financiamento denominados A e C e, 
posteriormente, o Plano de Equivalência Salarial (PES), descasavam a 
correção dos saldos e das prestações provocando a existência de saldo 
residual ao final do prazo contratado (ELOY, COSTA, ROSSETTO, 2013, 
pág. 3).  

 

Do ponto de vista quantitativo o BNH financiou, através do Sistema Financeiro 

de Habitação, cerca de 4,5 milhões de moradias construídas entre 1964-1986, 

conforme aponta a tabela 2. Entretanto, apenas 1,5 milhão (33%) destinou-se a 

população de baixa renda, sempre em conjuntos habitacionais localizados nas 

periferias urbanas, em que o valor da terra era barato por não dispor de 
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infraestrutura básica11, nem equipamentos comunitários de educação, saúde, lazer e 

cultura, e não apresentar oferta de empregos (SOUZA, 2009).   

 

Tabela 2. Número de financiamentos habitacionais concedidos pelo Sistema 
Financeiro da Habitação no período de 1964 a 1986, em milhares de moradia 
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1.235 264 1.499 33,6 489 299 788 17,6 1899 280 2179 48,8 4.466 100 

Fonte: Azevedo (1988, apud MEDEIROS, 2007). 
(1) – Programas de financiamento ao mercado popular: Envolvendo famílias com rendimentos de 

até 3 SM. Os financiamentos deveriam ter valor unitário de até 200 UPC; 
(2) –Programas de financiamento ao mercado econômico: Referente às famílias com rendimentos 

entre 3 e 6 SM. Com financiamento der valor unitário entre 200 e 400 UPC; 
(3) – Programas de financiamento ao mercado médio: Abrangendo famílias com rendimentos 

acima de 6 SM. Com financiamento de valor superior a 400 UPC. 

 

Em paralelo aos programas tradicionais promovidos pelas COHABS, alguns 

programas alternativos12 foram formulados no final da década de 1970, evidenciando 

o reconhecimento da necessidade do subsídio para garantia do acesso à população 

de baixa renda aos programas habitacionais. Esse momento caracteriza a segunda 

fase de atuação do BNH, quando os subsídios passam, então, a “representar a 

concessão do direito clamado pelos movimentos sociais urbanos de luta pelo acesso 

a moradia, que marcaram os conflitos urbanos do final dos anos 1970 nas grandes 

cidades brasileiras” (Souza, 2009, pág. 123).    

Para quitação do débito, a legislação brasileira até 1967, previa que ao 

término do prazo contratual, caso ainda houvesse saldo residual, o beneficiário teria 

um prazo adicional de cerca de metade do prazo contratado, para quitar o débito por 

completo. O que provocou um estado de insegurança, tanto por parte dos 

                                                 
11

 Água, esgoto, transporte, coleta de lixo, pontos de comércio nas proximidades.  
12

 Segundo Souza (2009), destacam-se como programas alternativos do BNH: o programa de 
Financiamento de Lotes Urbanizados (Profilurb) (1975), que visa ampliar as condições de acesso ao 
solo urbano com condições mínimas de infraestrutura, em face do crescente processo de favelização; 
o Programa de Financiamento da Construção, Conclusão e Ampliação ou Melhoria de Habitação de 
Interesse Social (Ficam) (1977), que concede recursos acopláveis ou não ao Profilurb, mas que, na 
prática, se efetiva financiando habitações para famílias inseridas na faixa de renda contemplada pelas 
Cohabs; e, por fim, o Programa de Erradicação de Sub Habitação (Promorar) (1979), que visa à 
urbanização das áreas pobres consolidadas e em processo de conflito, ou o reassentamentode 
favelas removidas diante da impossibilidade de urbanização no próprio local. Uma vez que implica a 
remoção de habitações no interior das favelas para implantação de infraestrutura ou a criação de 
lotes urbanizados com moradias para o reassentamento de famílias em outro local, o Promorar 
absorve, em sua implementação, o Profilurb e o Ficam.   



34 
 

beneficiários, que não vislumbravam o fim da quitação do imóvel, quanto por parte 

da entidade financiadora, que via gradativamente o montante total da dívida subir de 

valor, sem que as prestações fossem reajustadas. 

Para minimizar esses efeitos, o BNH lançou em 1967 um novo plano de 

reajustamento: as prestações passaram a ser reajustadas anualmente, conforme 

variação do salário mínimo, e foi criado um Fundo de Compensação de Variações 

Salariais (FCVS), que dava garantias de que o débito total seria pago dentro do 

prazo contratual. Após, investida do BNH, o fundo era alimentado com recursos dos 

beneficiários, que optavam por contribuir como garantias do pagamento das 

prestações. 

Entretanto, com a desestabilização da economia, o agravamento da crise 

econômica e o congelamento dos salários na década de 1980, a capacidade de 

pagamento das prestações dos beneficiários caiu para zero, aumentando 

vertiginosamente o numero de inadimplentes. A alternativa do governo foi aumentar 

a concessão de mais subsídios sob a forma de sobre ajustes nas prestações.  De 

acordo com Santos (1999 apud ELOY, COSTA, ROSSETTO, 2013, pág. 4) “a 

aceleração da inflação para os patamares de 100%, em 1980, e de 200%, a partir de 

1983, em virtude dos sucessivos choques externos, adversos, que abalaram a 

economia brasileira, tornou o quadro insustentável”.  Os sobre ajustes aplicados 

fizeram com que os beneficiários do SFH pagassem prestações muito baixas, na 

faixa de 5% a 10% dos aluguéis correspondentes. Como o custo do dinheiro no 

ambiente hiperinflacionário era superior à valorização dos imóveis, o saldo devedor 

resultava maior que o preço de mercado dos imóveis, garantia dos financiamentos. A 

saída, mais uma vez, é subsidiada: incentivo à quitação das dívidas por meio de 

descontos que se iniciaram em torno de 25% do saldo devedor e chegaram a atingir 

100 %. Por fim o FCVS teve que arcar com o pagamento desses saldos, cujas 

obrigações rapidamente superaram o montante de contribuições dos beneficiários 

(ELOY, COSTA, ROSSETTO, 2013).  

 
A combinação destes fatores resultou em uma divida gigante no FCVS, 
atingindo valores atuais superiores a R$ 50 bilhões, que servia como 
subsídio para todos os mutuários que financiaram a compra de seus 
imóveis e optaram pela cobertura do fundo. Em muitos casos, as prestações 
dos financiamentos mais antigos cobriam não mais que 15% do valor dos 
juros devidos, gerando amortizações negativas que tornaram inconsistentes 
a trajetória principal da dívida (CARNEIRO e VALPASSOS, 2003, p.27). 
 

 



35 
 

Com a extinção do BNH, em 1986, os recursos do fundo foram transferidos 

inicialmente para o Banco do Brasil, depois para o Ministério da Habitação e mais 

outros tantos ministérios, até posteriormente para a Caixa Econômica Federal, até lá 

foi se deteriorando pela falta de normas e de estrutura de seus novos gestores. A 

dívida terminou sendo absorvida pelos cofres públicos.  

 

2.1.3 3º momento (1986-2003) – Caixa Econômica Federal 

 

Com a falência do BNH “implantou-se uma verdadeira via crucis” 

(ARRETCHE, 1990, pág. 32) no campo institucional com transferências de 

responsabilidades do setor habitacional entre distintos ministérios, inclusive a gestão 

do FGTS, culminando na sua absorção pela Caixa Econômica Federal (CEF). Os 

demais agentes do SFH, como as COHABs, órgãos integrantes do modelo original, 

ou sobreviveram às mudanças e carregam, até os dias atuais, suas carteiras 

habitacionais, ou foram fechados e suas dívidas repassadas aos acionistas – 

estados e municípios. O SFH continua em funcionamento até o presente momento, 

apesar de ter sofrido reestruturação na década de 90. 

Seguiu-se uma confusão institucional provocada por reformulações 

constantes nos órgãos responsáveis pela questão urbana e habitacional 

(ARRETCHE, 1995). A fragmentação institucional enfraquecia o poder de 

negociação dos órgãos encarregados da aplicação dos recursos da habitação, “uma 

vez submetidos a lógicas e interesses distintos, cada um deles interferia 

negativamente na ação do outro” (ARRETCHE, 1996, pág. 110).  

 
Nesse período, a gestão da política habitacional enfrentou grande 
instabilidade institucional, descontinuidade e ausência de estratégia. Houve 
uma completa desestruturação do enfrentamento dos problemas 
habitacionais, tendo a questão perambulado por sete ministérios (Bonduki e 
Rossetto, 2009, p.48). Além da instabilidade institucional entre os anos 85 a 
95 a recessão econômica no início dos anos 80 reduziu as captações 
comprometendo a capacidade de financiamento dos programas federais de 
habitação. Ademais, recursos do FGTS foram usados sem crivo técnico, 
gerando inúmeros “conjuntos-problema” – com superfaturamento, ausência 
de infraestrutura, abandono das obras, baixa qualidade construtiva (ELOY, 
COSTA, ROSSETTO, 2013, pág. 5). 
 
 

Essa situação provocou uma quase anulação da oferta habitacional por mais 

de vinte anos após a extinção do BNH, apenas recentemente sendo retomada a 

produção em larga escala com o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, 
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objeto de estudo dessa dissertação no que se refere ao equacionamento do 

subsídio. 

Os primeiros anos de atuação da CEF, na utilização dos recursos do FGTS, 

foram marcados pela má utilização do fundo: durante o governo Collor houve um 

alto numero de projetos habitacionais financiados, somando-se mais de 500 mil 

unidades entre 1990-1991. Essas contratações foram motivos de investigações e 

escândalos, o que comprometeu a capacidade de investimento do FGTS nos anos 

seguintes, sendo progressivamente recuperada a partir de 1995. 

 

 No Estado de Pernambuco, com a crise do SFH e a suspensão dos recursos 

do FGTS para qualquer tipo de empréstimo, entre 1991-1994, se esgotaram as 

formas de se produzir habitação popular no âmbito local. A carência de recursos 

limitava as tentativas e avanços a iniciativas próprias, tanto do governo estadual 

quanto dos governos dos municípios da Região Metropolitana do Recife (SOUZA, 

2007). 

 Com a adoção e consolidação do Plano Real o país tornou-se menos volátil 

para o crescimento do crédito de longo prazo, com a introdução, de forma 

incremental, de medidas institucionais e econômicas. Na análise de Arretche (2002), 

a agenda de reformas do governo FHC tinha a proposta de romper com o paradigma 

de centralização da politica habitacional dos governos militares, através da 

descentralização da alocação dos recursos federais pela introdução de princípios de 

mercado na provisão de serviços, com o objetivo de abrir os caminhos para a 

participação do mercado privado e lançar uma política de credito para o beneficiário 

final. 

A questão habitacional, nesse período, estava sob a coordenação da 

Secretaria de Política Urbana, no Ministério do Planejamento e Orçamento 

(SEPUR/MPO) e o Governo Federal propôs a estrutura de um novo modelo 

habitacional com foco em quatro premissas: 

 
1)Focalização das politicas públicas voltadas ao setor habitacional no 
atendimento das camadas populacionais de baixa renda (...); 2) A 
necessidade de descentralizar e aumentar o controle social sobre a gestão 
dos programas federais de habitação; 3) o reconhecimento por parte do 
governo, de sua incapacidade de resolver sozinho o problema habitacional 
do país e da necessidade de tentar melhorar o financiamento do mercado 
de moradias no Brasil; e 4) O reconhecimento de que as políticas públicas 
não devem negligenciar a grande parcela da população de baixa renda que 
trabalha no setor informal da economia e/ou habita moradias informais 
(SANTOS,1999 apud MEDEIROS, 2007, pág. 55). 
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Quanto ao financiamento, os três principais eixos para a nova Política 
Nacional de Habitação estavam focados no:  

 
1. Programa de urbanização de áreas de favelas com a possibilidade de construção 

de novas moradias com recursos para desenvolvimento institucional local, 

financiando Estados e Municípios (como o Pró-moradia /FGTS) ou o Programa 

HBB – Habitar Brasil BID – (um mix composto de recursos a fundo perdido da 

União, recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e alguma 

contrapartida local); 

2. Financiamento habitacional voltado ao usuário final, através da Carta de Crédito, 

destinado as famílias de renda mensal de até 12 sm, incluindo o crédito para 

materiais de construção; 

3. Financiamento voltado para as construtoras, denominado programa de Apoio à 

Produção.  

Entretanto, como a prioridade do governo era conter a inflação, os efeitos 

expansivos do crédito imobiliário causavam apreensão e por isso os recursos do 

SFH não eram aplicados em habitação por meio de vários expedientes. 

 
Uma dessas drenagens ocorreu no programa de estimulo a Restruturação 
ao sistema Financeiro Nacional (Proer), em 1995. Com a estabilização, 
parte do setor bancário ficou em situação delicada, com o fim de receitas 
decorrentes da inflação. Uma das medidas instituídas para recuperar o 
sistema consistiu na venda, por parte dos bancos em melhor situação, de 
créditos do FCVS com deságio de 50% para instituições em liquidação, 
como forma de melhorar o resultado financeiro destas ultimas. Como 
compensação, os bancos vendedores puderam computar a computar 
integralmente os créditos negociados sob a obrigatoriedade de aplicações 
de recursos em habitação. Esse “credito virtual” foi aplicado pelos bancos 
em modalidades mais rentáveis, como títulos da divida pública – assim, 
recursos habitacionais foram drenados para compensar o ajuste no sistema 
bancário (DIAS, 2012, pág. 37). 
 

 

Deu-se inicio uma revisão do uso dos recursos do SFH, especificamente do 

FGTS e dos recursos da caderneta de poupança como recursos fundamentais para 

subsidiar uma política nacional de habitação.  

Foram desenvolvidos programas pela SEPUR/MPO que podem ser divididos 

segundo sua fonte de recursos: 1) O único programa financiado com o Orçamento 

Geral da União era o Habitar Brasil, criado no governo anterior com a preocupação 

de recuperar áreas degradadas, sendo o Pró-Moradia e o Pró-Saneamento para o 

setor público, em que as intervenções diretas do Governo se restringiam a melhorias 

de áreas degradadas, em situação de pobreza extrema; e 2) a maior parte dos 
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programas foram financiados com recursos do FGTS, e se dividem quanto aos 

tomadores do financiamento, como o Programa Carta de Crédito13 (FGTS/SBPE), 

dividido em Carta de Crédito Associativa e Carta de Crédito Individual, para pessoas 

físicas e associações, e Apoio à Produção, para o produtor, em que as políticas 

deveriam buscar utilizar mecanismos de mercado. 

 
É interessante notar que já em 1996 os programas para o setor público 
Habitar-Brasil e Pró-Moradia foram os que tiveram menor número de 
contratações. Algumas das causas para esse mau desempenho podem ser 
atribuídas à baixa capacidade de pagamento do setor público e à falta de 
capacitação de estados e municípios. A principal delas, no entanto, foi o 
contingenciamento do setor público, que já se manifestava como  
consequência da política econômica do governo. O Consenso de 
Washington já causava estragos em outras áreas que demandavam 
investimento estatal e não seria diferente com a política habitacional, ainda 
mais suscetível ao ajuste fiscal conduzido pela política econômica do 
governo FHC (ROYER, 2009, pág. 70).  

 
 

O programa Carta de Crédito destacou-se em volume de recursos e de 

contratos assinados, sem a intermediação das companhias de habitação ou 

governos municipais, era executado pela CEF e concedia financiamentos 

diretamente às famílias, nas modalidades  individual e associativa sempre com 

recursos do FGTS, subsidiado indiretamente por meio de taxas de juros abaixo das 

taxas de mercado. Como o subsídio embutido na taxa ainda era insuficiente para 

viabilizar o acesso das rendas mais baixas, o financiamento de unidades, novas ou 

existentes, concentrou-se nas rendas superiores a 5 SM, enquanto as rendas mais 

baixas tinham acesso praticamente restrito ao financiamento de materiais de 

construção (ELOY, COSTA, ROSSETTO, 2013).  

Em 1999 foi criado o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), que, 

embora fosse financiado majoritariamente por recursos do FGTS, por meio de 

empréstimos ao novo fundo criado para esse fim, apresentava como inovação 

alternativa ao financiamento tradicional, o arrendamento com opção de compra. 

Buscava-se, assim, uma maior flexibilização para contemplar as famílias com 

rendimentos informais. Contudo, atendeu majoritariamente famílias com renda entre 

4 e 6 SM e teve um desempenho muito aquém do esperado, em função, 

principalmente, do alto custo de manutenção do parque habitacional que permanecia 

                                                 
13

 Importante dizer que o Programa Carta de Crédito introduz o conceito de credito direto ao 
consumidor final, que tem a escolha não somente à compra do imóvel novo, mas também à compra 
de terreno, materiais de construção e imóveis usados (MEDEIROS, 2007). 
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sob a propriedade da CAIXA, até o arrendatário exercer a opção de compra, 

apresentando alta inadimplência no pagamento da taxa condominial . A Constituição 

Federal de 1988 instituiu importante marco, pois estabeleceu a responsabilidade 

compartilhada dos entes federativos – governos federal, estaduais e municipais – 

sobre a questão habitacional. A Emenda Constitucional nº 26/2000 incluiu a 

habitação entre os direitos sociais. A condição de direito social reforçou o papel 

fundamental da União na provisão de moradias para as famílias mais pobres, 

embora não obrigue, efetivamente, ao Estado, prover casas para todos. Em 2001, a 

promulgação do Estatuto das Cidades (Lei N
o 

10.257) enfatiza a habitação como 

parte integrante do desenvolvimento das cidades e abre caminho para a criação do 

Ministério das Cidades, em 2003 (ELOY, COSTA, ROSSETTO, 2013).  

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000, impôs controles 
rígidos aos gastos e endividamento dos estados e municípios. As COHABs, 
que em sua origem também atuavam como agentes financeiros, tiveram sua 
captação junto ao FGTS restringida e passaram a atuar somente como 
agentes promotores. Em 2001 foi criada (MP nº 2.196-3 de 24.08.01) a 
Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) para receber cerca de 875 mil 
contratos imobiliários da CAIXA, em valor estimado de R$26,6 bilhões, com 
o objetivo de sanear sua carteira e permitir seu enquadramento no Acordo 
de Basiléia. Os créditos remanescentes, no valor de R$ 4,9 bilhões, 
considerados de boa qualidade, permitiram que a CAIXA retomasse novos 
contratos, flexibilizando o processo de concessão de crédito por meio da 
redução da documentação exigida e da diminuição dos custos cartorários. 
Nesse período, iniciou-se uma série de importantes avanços no marco 
regulatório, que serão consolidados em 2004 (Lei 10.931), destacando-se a 
instituição da alienação fiduciária em substituição ao regime de hipoteca. É 
desse período a criação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), que 
integra o mercado imobiliário e de capitais por meio da securitização de 
recebíveis imobiliários. Até 2003, contudo, o desempenho do SFI foi pífio, 
muito aquém do esperado, não obstante o surgimento de agentes 
especializados e de estímulos diversos. De todo modo, por ser um sistema 
de mercado, com taxas de juros e encargos administrativos bem mais altos 
que os do SBPE e FGTS, não poderia atender a população alvo da política 
de subsídio vigente. Portanto, do ponto de vista da política habitacional de 
interesse social, o sustentáculo permanece sendo o FGTS (ELOY, COSTA, 
ROSSETTO, 2013, pág. 8). 

 

Diante desse diagnóstico, o atendimento à população de baixa renda foi 

bastante reduzido, salvo algumas importantes ações de saneamento engendradas 

no período. Apesar da diversidade de programas e da nova Política Nacional de 

Habitação prever investimentos de recursos do OGU de R$ 1,6 bilhões entre 1996 e 

1999, até 1997 apenas pouco mais de R$ 600 milhões haviam sido empregados de 

fato. A carência de recursos orçamentários limitou significativamente o alcance dos 

programas para a baixa renda, seja no financiamento direto às famílias ou a estados 
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e municípios, dada a baixa capacidade de endividamento. Segundo Bonduki (2008, 

p.80) “De uma maneira geral, pode-se dizer que se manteve ou mesmo se acentuou 

uma característica tradicional das políticas habitacionais no Brasil, ou seja, um 

atendimento privilegiado para as camadas de renda média”. Segundo o mesmo 

autor, entre 1995 e 2003, 78,84% do total dos recursos foram destinados a famílias 

com renda superior a 5 SM.  

O FGTS, por sua vez, ampliou seu limite de atendimento de renda familiar de 

12 para 20 SM, ampliando seu alcance pelos segmentos de renda mais alta 

(Maricato, 1998). “O subsídio atrelado ao crédito mantém a lógica de distribuição 

regressiva – beneficia apenas as famílias que conseguem acessar o crédito e na 

proporção do valor financiado” (ELOY, COSTA, ROSSETTO, 2013, pág.9). 

 

De fato, a preponderância destas modalidades de acesso ao crédito está 
vinculada à consolidação de uma visão bancária no financiamento 
habitacional, personificado no papel central que passou a ter a Caixa 
Econômica Federal como o único agente financeiro a operar os recursos 
destinados à habitação. Premida pela preocupação de evitar rombos nos 
fundos destinados a habitação, sobretudo o FGTS, a Caixa passou a 
privilegiar a concessão de créditos em condições de maior garantia e de 
mais fácil acompanhamento, o que explica a preferência pelo financiamento 
do imóvel usado (BONDUKI, 2008, pág.80). 

 

2.1.4 4º momento (a partir de 2003) - Ministério das Cidades 

 

A criação do Ministério das Cidades (MCidades), antes de mais nada, 

denota o reconhecimento por parte do Governo de que os desafios urbanos 

sobretudo as questões ligadas ao problema da habitação precisam ser encarados 

como política de Estado. Aliada a consolidação da estabilidade macroeconômica, a 

elevação do salário mínimo, o crescimento do emprego, a reestruturação 

institucional e regulatória iniciada no período anterior, torna-se possível a partir das 

secretarias instituídas pelo MCidades torna-se possível o ressurgimento do crédito e 

da produção imobiliária com força total, através de financiamentos do SFH, 

ancorados pela SBPE e pelo FGTS. 

A nova Política Nacional de Habitação (PNH) reformulada e instituída em 

2004, reconheceu de uma vez por todas que “a ausência de uma política de 

subsídios para compatibilizar o custo do imóvel à capacidade de renda da população 
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mais pobre conduz à aplicação dos investimentos habitacionais em faixas de renda 

média”14 .  

Com a nova PNH foi instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS), com o proposito de atender a população de baixa renda, e em 2005  

foi aprovado o projeto de lei de criação de um Fundo de Moradia, denominado 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, com previsão de 

aplicação de recursos orçamentários para subsídios15. A mesma lei também norteou 

os princípios básicos do Sistema Nacional de Habitação, em que se estabelecia um 

papel de fundamental importância para os municípios na implantação da política de 

habitação. De forma que caberia aos estados e municípios criarem um fundo de 

habitação, a serem geridos por um conselho com participação popular, responsáveis 

por elaborarem um Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS) e um 

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) que deveriam identificar as 

necessidades da politica.  O Fundo foi instalado em 2006, com a proposta de que o 

Presidente da República junto ao movimento de moradia alocariam recursos em 

torno de R$ 1 bilhão por ano. A inovação diz respeito à possibilidade de que a 

politica habitacional passasse a contar com subsídios diretos, que pudessem custear 

a produção de habitação para a população de baixa renda e fortalecer os órgãos 

públicos estaduais e municipais para a implantação de políticas habitacionais. Os 

recursos do Fundo de HIS seriam os instrumentos que permitiriam que os municípios 

alavancassem recursos próprios e potencializassem os recursos federais ou 

estaduais que lhes fossem repassados (CARDOSO, 2013). 

Além do que,  

 

juntamente com os recursos dos “descontos” do FGTS, estabelecidos pela 
Resolução 460 e a criação do FNHIS, marca um movimento inovador na 
politica habitacional, em que se manifesta um claro compromisso do 
governo federal em subsidiar a produção de moradias para as camadas de 
mais baixa renda, atendendo assim a uma demanda que se manifesta já 
claramente a partir das criticas a atuação do BNH (CARDOSO, 2013, pág. 
31). 
 
 

                                                 
14

 
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/4PoliticaNacionalHabitacao.pdf 
15

  O longo e difícil processo de aprovação do Fundo, se dá mediante a redução do escopo 
originalmente proposto, revela, ainda, a resistência aos subsídios como componente estrutural da 
política habitacional (ELOY, COSTA, ROSSETTO, 2013, pág. 10). 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/4PoliticaNacionalHabitacao.pdf


42 
 

Por isso, a partir de 2004, os subsídios vão se tornam parte integrante da 

nova PNH. Destacando-se alguns programas e medidas adotadas exclusivamente 

para atender a população de baixa renda. 

A Resolução Nº 460/2004 do Conselho Curador do FGTS permitiu que o 

fundo concedesse subsídios diretos à prestação nos financiamentos as famílias com 

renda mensal de até 5 SM. Através da utilização de parte da receita líquida obtida 

pelo FGTS, gerada pela diferença entre a rentabilidade aferida nas aplicações 

financeiras do Fundo e o rendimento pago aos depósitos, na concessão de 

subsídios no âmbito do Programa Carta de Crédito, fica estabelecido um novo tipo 

de subsídio, que se sobrepõe ao já existente subsídio da taxa, e que é oferecido, em 

parte, de forma direta, complementando a entrada e, também de forma indireta, 

custeando o spread e demais taxas da operação de financiamento. 

Também os saques do FGTS agora podem ser retirados em intervalos de 

quatro anos, seja para aquisição de imóvel residencial, seja para amortização de 

financiamentos habitacionais contratados anteriormente. 

O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), criado 

ainda no governo FHC, somente foi regulamentado em 2004 pela lei 10.931. O 

programa operacionalizado com recursos orçamentários federais (OGU) e 

contrapartidas locais – estaduais e municipais – ofertava subsídio direto às famílias 

com renda de até 3 SM para complementar o preço de compra/venda ou construção 

de novas moradias. Os agentes financeiros, juntamente com os governos locais, 

participam de leilões de recursos para subsídios habitacionais. O programa 

estabelece fronteiras máximas nas quais as propostas devem se adequar, como o 

preço da habitação, taxa de juros, comprometimento da renda, prazo de amortização 

etc., conforme tabela abaixo. Infelizmente, as operações de financiamento junto às 

famílias de baixa renda, de fato, não se concretizavam. O aspecto inovador do PSH 

imprimiu agilidade nas contratações e atendeu a população de renda informal. Como 

o valor do subsídio variava de modo inverso à renda declarada pelo interessado, 

havia um estímulo à subdeclaração de renda por parte de beneficiários e agentes, 

requerendo aportes de subsídio maiores que o necessário. 
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Tabela 3. Condições de financiamento do PSH 

Correção monetária e taxas de juros TR + 6% ao ano
16

 

Limite de comprometimento de renda 20% da renda bruta total 

Prazo máximo 72 meses 

Seguro de morte e invalidez permanente 
Taxa mensal de 0,0974% sobre o valor do 
financiamento 

Seguro de danos físicos do imóvel 
Taxa mensal de 0,025% sobre o valor de avaliação 
do imóvel 

Sistema de amortização Sistema PRICE
17

 

Fonte: Extraída de MEDEIROS, 2007 

 

O Programa Crédito Solidário (PCS) foi criado em atendimento às 

reinvindicações dos movimentos sociais, voltado para a população de baixa renda 

organizada em cooperativas ou associações, para produção de habitações ou a 

conclusão e reforma de moradias existentes, mediante concessão de financiamento 

diretamente ao beneficiário. O programa aproveitou-se da existência do Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS), criado em 1993 para financiar programas sociais 

locais, e na ocasião estava praticamente inoperante, destinado a qualquer 

modalidade de aquisição – material, terreno, unidade pronta, construção e reforma. 

O subsídio consistia na dispensa da cobrança de juros no financiamento por todo o 

prazo de amortização, de no máximo 240 meses. A utilização do FDS diversifica o 

funding para a habitação social, mas tem pouco impacto em termos de volume de 

recursos, além de ser um fundo finito, não renovável.  

 

Tabela 4. Condições de financiamento do PCS 

Correção monetária e taxas de juros 
TR, reajuste mensal do saldo devedor e das parcelas. 
Não existe cobrança de juros  

Limite de comprometimento de renda Até 25% da renda bruta mensal 

Prazo máximo de financiamento 240 meses 

Contrapartida mínima 5% do valor do investimento 

Taxa de abertura de crédito R$ 120,00 

Seguro de morte e invalidez permanente 
Taxa mensal de 0,0974% sobre o valor do 
financiamento 

Seguro de danos físicos do imóvel 
Taxa mensal de 0,025% sobre o valor de avaliação 
do imóvel 

Sistema de amortização Sistema PRICE 

Fonte: Extraída de MEDEIROS, 2007 

 

                                                 
16

 O PSH é um programa de subsídio e não propriamente de financiamento, o financiamento caberá a 
instituição financeira, ou aos governos locais, dentro dos limites estabelecidos pelo programa. 
17

 No sistema PRICE as parcelas são calculadas de maneira que o valor base das parcelas é sempre 
o mesmo, variando somente com a inflação. 
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A partir de 2006, o que se assiste é uma progressiva liberalização dos gastos 

públicos, possibilitada pela ampliação internacional das reservas que, por sua vez, 

foram viabilizadas pela ampliação da exportação de commodities. O cenário de 

crescimento econômico apresentado no país, a partir desse período, tem impacto 

decisivo na redução dos indicadores de pobreza e desigualdade,18 consequência, 

em parte, da elevação do salário mínimo e consolidação da Classe C, em parte dos 

programas de transferência de renda (o bolsa família), que “passará a ser 

considerado um “nicho de mercado” com importância crescente, passando a fazer 

parte das estratégias empresariais do setor imobiliário” (CARDOSO, 2013, pág. 32). 

Todos esses fatores contribuíram para que se desenhasse no país um 

momento propício de desenvolvimento da política habitacional e elevação dos 

financiamentos.  

Como um dos instrumentos previstos a implantação da nova PNH, em 2008, 

foi aprovado pelo Conselho das Cidades o Plano Nacional de Habitação 

(Planhab), com o objetivo de planejar as ações públicas e privadas, a médio e longo 

prazo, com o propósito de formular uma estratégia do Governo Federal que 

solucione ou pelo menos amenize as necessidades habitacionais do país, 

considerando o perfil do déficit habitacional, a demanda futura por moradia e a 

diversidade do território nacional (BEZERRA, 2012). Para a questão do subsídio 

este plano propôs inclui-los, um mix de OGU e FGTS, de forma explícita e como 

parte integrante e fundamental da estratégia de enfrentamento do déficit habitacional 

ao identificar a existência de 5 grupos de atendimento: o primeiro formado por 

famílias com renda líquida abaixo da linha de financiamento; os três grupos 

intermediários, compostos por famílias que possuem condição de acessar um 

financiamento habitacional, desde que subsidiado, variando o nível de subsídio 

necessário; e, finalmente o quinto grupo, formado por famílias que têm capacidade 

de obter financiamento ou adquirir imóvel no mercado, sem qualquer tipo de 

subvenção (ELOY, COSTA, ROSSETTO, 2013). Retomaremos essa discussão na 

próxima seção, aprofundando a estratégia mais viável para um bom 

equacionamento do subsídio.  

                                                 
18

 Segundo dados do IPEA, entre março de 2002 e junho de 2009 a pobreza em áreas metropolitanas 
caiu de 42,5% para 31,1% ao mesmo tempo em que a desigualdade, medida pelo índice de Gini, caiu 
de 0,53 para à 0,49 no mesmo período. Conforme IPEA (2009). 
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Os Programas de urbanização de favelas também produziam novas 

unidades habitacionais totalmente subsidiadas e receberam destaque através do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um audacioso programa de 

investimentos em infraestrutura19, em que as empresas estatais desempenham um 

papel de relevância, sobretudo a Petrobrás e a Eletrobrás. Dados mostraram que 

entre 2007 e 2009 (PAC1) foram contratadas R$15,2 billhões e entre 2011 e 2014 

(PAC2) foram contratados R$8,2 bilhões (Brasil, 2011).  

Atropelando o “bom andamento” da política, quanto às discussões teóricas e 

práticas, para ao atendimento à população de baixa renda através da concessão dos 

subsídios, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV, Lei 11977).  

O PMCMV é o primeiro programa elaborado no âmbito da Casa Civil, 

coordenado pelo Governo Federal e operacionalizado pela Caixa Econômica 

Federal. O programa já está na sua 3º fase, mas para fins de análise desta 

dissertação serão consideradas apenas as duas primeiras. A meta inicial de 

contratação foi de 1 milhão de novas moradias, com recursos da União da ordem de 

R$18,5 bilhões para os subsídios habitacionais. Na segunda fase, a meta inicial 

dobrou para mais 2 milhões de moradias, com uma previsão de recursos da União 

que ultrapassa R$60 bilhões para os subsídios habitacionais (ELOY, COSTA, 

ROSSETTO, 2013). Para as formas de financiamento, o programa divide-se em 

duas fontes de recursos para atendimento das famílias: 

 

1) FAR/OGU: A oferta de habitação destinada às famílias com renda fixada 

inicialmente em até 3 SM, atuais R$1.600,00, por meio da contratação direta da 

produção habitacional privada com recursos da União. As famílias assumem o 

compromisso de pagar 5%20
 

da sua renda por 10 anos, espécie de contrapartida 

parcelada. O critério de seleção é estabelecido pelas prefeituras, de acordo com 

uma lógica social e não de financiamento. Pode ser organizada, ainda, por 

cooperativas e associações de moradia (PMCMV-E, moldes do PCS) ou por 

oferta pública (moldes do PSH) para municípios abaixo de 50 mil habitantes.  

                                                 
19

 Nos seus primeiros quatro anos, o PAC ajudou a dobrar os investimentos públicos brasileiros de 
1,62% do PIB em 2006 para 3,27% em 2010. 
20

 Inicialmente a contrapartida requerida era de 10% da renda, também por 10 anos. 
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2) FGTS: Os subsídios ofertados provém de um mix de recursos oriundos do OGU e 

FGTS e são concedidos de forma direta (complemento da entrada) e indireta 

(spread e demais taxas). Subsídio para acesso a financiamento, com recursos do 

FGTS, e suporte do Fundo Garantidor de Crédito, para aquisição de unidades 

ofertadas pelo mercado. para rendas de até 6 SM, atuais R$3.275,00 e indiretos 

(diferencial da taxa de juros em relação às taxas do mercado, presente sempre 

nos financiamentos deste Fundo, cobertura do Fundo Garantidor e redução de 

custos cartorários e seguros), extensivos a rendas de até, inicialmente, 10 SM, 

atuais R$5 mil. 

 

Como o programa em questão é o objeto de estudo desta dissertação ele 

será descrito e discutido na próxima seção, dentro do cenário da nova Política 

Nacional de Habitação, apontando as estratégias que foram e não foram absorvidas 

do PlanHab e explicitando os desdobramentos do subsídio para a política atual.  

 

2.2 A questão do subsídio e suas principais formas de concessão 

 

Verificada como a questão do subsídio foi tratada na política habitacional 

brasileira até os dias atuais vai ficando mais claro que, diante da incapacidade 

financeira da população de baixa renda em pagar o menor preço existente pela 

habitação mais simples, via mercado formal, ela necessita ser subsidiada pelo 

Estado21. Seja através da concessão de subsídios, seja através do financiamento 

em longo prazo com menores taxas de juros, sendo de responsabilidade do setor 

público o papel de regulação normativa, desenvolvimento urbano e concessão de 

subsídios às camadas populares. 

Os subsídios, nesse sentido, se tornam ferramentas essenciais para viabilizar 

o acesso à habitação, seja pela compra ou reforma, para a população de baixa 

renda; assim como atua como complemento da renda para garantir o acesso da 

população de renda média, também excluída do mercado imobiliário formal, de 

forma que exista um aporte de recursos não apenas do Governo Federal, mas dos 

Estados e municípios da União, trabalhando em conjunto. 

                                                 
21

 O Poder Público tratado aqui refere-se à esfera do Estado no âmbito do Governo Federal, como 
regulador e provedor da política habitacional.   
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Na análise dos autores Hoek-Smit e Diamond (2003), a estruturação de uma 

política de subsídios está longe de simplesmente ter por objetivo garantir uma casa 

decente e um ambiente saudável para cada família. A questão é muito mais 

complexa, e requer, no mínimo, que sejam feitas as seguintes análises, verificando 

se: 

 

a) A deficiência na oferta de habitações no setor formal decorre de falhas da politica 

em vigor no ambiente da regulamentação do setor que estariam em desacordo 

com o que as famílias podem pagar ou com o que minimamente se aceita do 

ponto de vista de habitação adequada; ou as regulamentações estão alinhadas, 

mas parte da população é que geralmente não tem o mínimo suficiente de 

rendimentos para aquisição ou aluguel dessas habitações; 

Como o que ocorre no caso brasileiro, conforme discutido anteriormente, em 

que existe um descompasso entre a capacidade de pagamento das famílias de 

baixa renda e o elevado preço dos imóveis ofertados no mercado formal. 

b) A dificuldade de acesso a financiamentos habitacionais é a razão principal porque 

parte da população não consegue adquirir ou reformar habitações; ou estes 

problemas decorrem de sistemas de monopólios públicos ou privados ou outras 

formas de falhas no sistema; ou das condições macroeconômicas vigentes e não 

do sistema de financiamento em si; ou os fornecedores de credito estão relutantes 

em entrar no mercado da população de baixa renda, porque não conseguem 

mensurar o custo e mitigar o risco de fornecer credito para este mercado; ou existe 

incerteza sobre os retornos futuros dos financiamentos, pois os riscos de 

inadimplência são muito altos; 

c) Existem problemas no acesso às propriedades, servidas de infraestrutura em 

razão de monopólios públicos ou privados; ou porque o governo é incapaz de 

oferecer infraestrutura em tempo hábil. 

 

Garantir infraestrutura e acesso a terra urbanizada através da política 

habitacional tem se mostrado um grande dilema, reprodutor do desordenamento 

urbano e da periferização dos novos empreendimentos. Até porque “a distância é 

tempo; não apenas tempo de deslocamento, mas do somatório de todos os 
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deslocamentos, bem como seus custos e frequências para todos os membros da 

família (VILLAÇA, 2001) “. 

Como a estrutura do capitalismo é determinada pela propriedade privada e o 

capital visa o lucro a todo custo, não se torna viável o investimento em 

equipamentos coletivos e infraestrutura urbana, o que parece contraditório uma vez 

que os elementos urbanos, que compõem a cidade, terminam por agregar valor aos 

espaços (TOPALOV, 1979).  

Com a instauração do PMCMV o problema da localização dos 

empreendimentos continua a se apresentar em muitas cidades brasileiras e, da 

mesma forma, para o caso da Região Metropolitana do Recife. Conforme veremos 

mais adiante, grande parte das moradias, destinadas para a população de baixa 

renda, estão localizadas na periferia, resultando em sérios problemas que acabam 

prejudicando a todos, além de:   

 

(...) encarecer a extensão das infraestruturas urbanas, que precisam 
alcançar locais cada vez mais distantes, o afastamento entre os locais de 
trabalho, os equipamentos urbanos e as áreas de moradia aprofundam as 
segregações socioespaciais e encarecem os custos da mobilidade urbana. 
As longas viagens diárias entre a residência e os locais de trabalho ou de 
ensino congestionam as vias e os transportes coletivos, prejudicando a 
qualidade de vida coletiva. Ademais, o predomínio das opções sobre pneus 
– especialmente os automóveis que usam combustíveis fósseis e emitem 
gás carbônico – contribui para a poluição do ar, o aquecimento global e as 
mudanças climáticas, cujos efeitos já estão afetando milhões de pessoas no 
mundo inteiro (ROLNIK e NAKANO, 2009 apud CARDOSO, 2013, pág. 48). 

 

Entendida essas situações, fica mais fácil para os articuladores da política 

habitacional compreender as causas das deficiências tanto na produção como no 

acesso a habitações, de forma que viabilizem a melhor solução para cada situação, 

seja através da concessão do subsídio a produtores e/ou consumidores e/ou 

mudanças na regulamentação do setor.  

 

A utilização de subsídios deve ser precedida e/ou ser utilizada em conjunto 
com outras ações governamentais que a complementem, como desenvolver 
e reformar instituições e politicas, visando a facilitar o papel de entidades 
financiadoras e produtoras de habitações, seja estas públicas ou privadas, 
na expansão e melhoria da oferta de habitações e de programas de 
financiamento voltados à população de baixa e média renda, e melhorar o 
sistema de regulamentação do setor em diferentes esferas (aquisição de 
terra, produção, consumo, financiamento, infraestrutura, etc.), buscando 
permitir que mais famílias tenham acesso à habitação adequada. Sem 
essas medidas complementares, que melhoram a eficiência do 
mercado, e que muitas vezes substituem a necessidade de subsídios, 
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a implementação de uma politica de subsídios pode não gerar os 
resultados esperados (MEDEIROS, 2007, grifo nosso, pág. 19). 

 

Por isso mesmo, com o foco no subsídio do PMCMV, cabe aqui discutirmos 

quais as estratégias utilizadas pelo programa, diante do elevado aporte de recursos, 

para equacionar o subsídio e garantir o acesso à moradia pela população de baixa 

renda. Principalmente relacionando o programa com o modelo de atuação proposto 

pelo PlanHab, na tentativa de identificar pontos em comum e controvérsias. Esse 

assunto será abordado na seção 3. 

Quanto às principais formas de concessão de subsídios habitacionais, os 

autores Hoek-Smit; Diamond (2003) descrevem seis maneiras: 

 

1. Subsídio dos juros de financiamentos habitacionais diretamente às instituições 

financiadoras – o Poder Público intervêm diretamente, pagando parte dos juros 

junto às instituições financiadoras que praticam os juros de mercado; 

2. Subsídio dos juros de financiamentos habitacionais usando fundos especiais – 

utilização pelo Poder Público, de fundos especiais compostos de recursos 

provenientes de cobranças compulsórias sobre a população, como seguridade 

social, taxas sobre salários, contribuições para aposentadoria etc. que podem 

financiar a demanda por habitações por juros mais baixos que os de mercado; 

3.  Subsídio dos juros de financiamentos habitacionais pela dedução de impostos – 

do valor dos impostos a serem pagos é deduzido o valor de juros pago 

relativamente aos financiamentos habitacionais; 

4. O Poder Público dá suporte a criação de poupanças de longo prazo voltadas a 

habitação – os poupadores recebem um bônus baseado nas quantias poupadas 

em cada ano, mas estas poupanças só poderão ser retiradas após um mínimo 

preestabelecido de tempo, garantindo assim que estes valores poderão financiar 

outros poupadores. Estes fundos são gerenciados por instituições especializadas 

e investem em financiamentos habitacionais com baixas taxas de juros; 

5. Seguros e garantias patrocinadas pelo Poder Público para o risco do mercado 

primário – o Governo Federal assume totalmente ou em parte o risco de credito 

associado a uma parcela especifica dos financiamentos habitacionais, 
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consequentemente diminuindo o risco das entidades financiadoras e os juros 

cobrados por elas para estes financiamentos;  

6. Subsídios mediante aportes diretos de recursos aos consumidores – este é o 

modo mais simples e direto de subsídio, em que o Poder Público aporta dinheiro 

diretamente como parte de financiamento por meio da quitação de parcelas ou da 

entrada do imóvel, normalmente restrito a população de baixa renda e a compra 

da primeira habitação. 

Conforme apontado pelos autores, existem diversas formas de subsidiar 

habitações, seja para atender à produção seja para atender à demanda, ou mesmo 

o conjunto de várias maneiras que possibilitem atender o déficit habitacional, 

dependendo de cada caso. É por isso que, para além da regulação do Poder Público 

e dos aportes de recursos federais, os Estados e municípios devem traçar um 

diagnóstico do seu território para o atendimento das famílias de baixa renda, de 

modo que possa estruturar uma politica local que atenda à diversidade do seu 

espaço.   

Existem, entretanto, algumas diferenças entre se subsidiar a produção ou a 

demanda por habitações, como segue: 

 

1) O subsídio da produção foca principalmente na diminuição do custo de 

oportunidade e/ ou riscos envolvidos na produção de habitações. Ele pode ser 

ofertado mediante financiamentos diretos do Poder Público, provisão de 

infraestrutura, benefícios fiscais seguros para riscos de credito e inadimplência 

etc. Hoek-Smit; Diamond (2003) argumentam que em geral a desvantagem do 

subsídio da produção é que, quando usado inapropriadamente, distorce o 

mercado, principalmente quando o Governo Federal assume funções que 

poderiam ser feitas mais eficientemente pelo setor privado, impedindo muitas 

vezes a expansão e evolução do setor privado na produção de habitações; 

2) O subsídio da demanda foca no aumento da possibilidade de famílias assumirem 

habitações, de melhorarem as habitações em que moram ou mesmo de 

consumirem um tipo particular de habitação, podendo ser por compra, reforma ou 

aluguel. Hoek-Smit; Diamond (2003) argumentam que o subsídio da demanda por 

habitações é considerado mais eficiente que o subsídio da produção, pois dá aos 



51 
 

beneficiários a possibilidade de escolherem se querem comprar, reformar ou 

alugar habitações, como também a localização adequada as suas necessidades e 

o tipo de habitação que mais lhe agrada.  

No fim das contas, a decisão do uso ou não de subsídios, ou no caso da 

escolha do tipo ou dos tipos de subsídios a serem implementados, cabe ao Estado. 

Como o foco desta dissertação é testar a hipótese de que a política de habitação  

necessita ser subsidiada para a população de baixa renda, cabe-nos analisar alguns 

pontos essenciais para a manutenção de uma política de subsídios que se consolide 

em longo prazo e que seja autofinanciada22. Segundo Hoek-Smit e Diamond (2003) 

essas análises devem ser quanto à: 

 

1) Eficiência – Analisando o valor dos custos efetivos, diretos e indiretos, e se eles 

podem ser diminuídos sem impacto nos resultados pretendidos; relação entre os 

benefícios sociais e econômicos gerados e os custos efetivos dos subsídios; se 

os benefícios gerados substituiriam os investimentos que os beneficiários destes 

já fariam de qualquer forma, mesmo sem a existência dos subsídios; se os 

benefícios estimados dos subsídios serão valorizados pelos beneficiários de 

forma igual ou maior do que os custos efetivos incorridos pelo Poder Público 

(custo de oportunidade). 

 

2) Equidade – Analisando a equidade horizontal, beneficiários dentro da mesma 

faixa de renda, buscando que os subsídios sejam os menores possíveis por 

beneficiário, de forma a alcançar o maior numero possível de beneficiários; e a 

equidade vertical, beneficiários de faixas de renda diferentes, evitem subsídios tão 

grandes possibilitariam que beneficiários adquirissem habitações com atributos da 

qualidade acima daqueles dos estratos de renda mais altos, mas que não têm 

acesso aos mesmos subsídios; 

 

3) Transparência – Os custos dos subsídios devem poder ser medidos e 

apresentados de forma explícita e clara, preferencialmente mostrados no 

                                                 
22

 As estratégias do melhor equacionamento do subsídio na politica habitacional serão discutidas na seção 3 com 

base no estudo do Plano Nacional de Habitação – PlanHab, confrontando com as experiências  da politica 
subsidiada pelo BNH e pelo atual programa Minha Casa, Minha Vida. 
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orçamento do Poder Público; e o processo de seleção dos beneficiários deve ser 

claro e transparente para todos; 

 

4) Distorções do mercado – Os subsídios normalmente distorcem o mercado de 

alguma forma, mas o Poder Público deve cuidar para que estas distorções sejam 

as menores possíveis, buscando sempre, e em primeiro lugar, possibilitar que os 

mercados funcionem de forma independente; 

 

5) Mobilidade dos beneficiários – As políticas de subsídios devem cuidar para que 

os beneficiários possam escolher os locais onde queiram comprar, reformar ou 

alugar suas habitações, dependendo de suas necessidades, como trabalho, 

proximidade dos familiares, transporte etc. evitando programas que obriguem os 

beneficiários a escolherem locais pré-fixados, como por exemplo, grandes 

conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado;  

 

6) Facilidade administrativa – As políticas de subsídios devem procurar diminuir a 

carga de controle e acompanhamento necessários ao gerenciamento dos 

programas de subsídios, diminuindo-se os custos administrativos, que podem ser 

complementados pelo uso de parceiros privados para sua execução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

3 O equacionamento do subsídio na nova Política Nacional de Habitação (PNH) 

 

 

Quando a nova Política Nacional de Habitação (PNH) foi aprovada em 2004, 

pelo Conselho das Cidades, esteve centrada em estratégias de como equacionar o 

déficit habitacional brasileiro, tendo como ponto de partida o Projeto Moradia, 

elaborado pelo Instituto Cidadania em 200023. A política serviu como principal 

instrumento de orientação das estratégias e das ações a serem implementadas pelo 

Governo Federal. Sua formulação e implementação dependem fundamentalmente 

de três eixos: política fundiária, política financeira e estrutura institucional. Os 

aspectos relacionados à construção civil estariam dependentes dessa aliança 

formada por fatores determinantes.  

Coube à nova PNH realizar uma síntese do diagnóstico sobre o problema 

habitacional brasileiro nos últimos dez anos, através da organização de um Sistema 

Nacional de Habitação (SNH), responsável por organizar os agentes que atuam na 

área de habitação. Desse modo, as três esferas de governo (União, Estado e 

Município), mercado privado, cooperativas e associações populares podem atuar em 

conjunto empenhados em combater o déficit habitacional24, possibilitando a criação 

de programas e projetos habitacionais a partir de recursos onerosos e não onerosos 

e assumidos posteriormente pela instância local (BONDUKI, ROSSETTO, 

GHILARDI, 2009).  

O SNH foi subdividido em dois subsistemas que em parceria estabelecem 

mecanismos para provisão de moradia para todos os segmentos sociais: 1) o 

Sistema de Habitação de Interesse Social (SNHIS), voltado para o atendimento da 

população de baixa renda e 2) o Sistema Nacional de Mercado (SNM), voltado para 

as famílias de maior renda que conseguem acessar o crédito via mercado. Ambos 

se diferenciam quanto às fontes de recursos, formas de condições de financiamento 

                                                 
23

 Inspirada na tese de que se deveria ampliar o mercado imobiliário (até então restrito ao mercado de 
luxo atendido para alta renda) para atender a classe média e concentrar os recursos financeiros do 
Estado (ou seja, da gestão federal), para as famílias situadas abaixo de 5SM, corresponde à classe 
que concentra 92% do déficit habitacional e à grande maioria da população brasileira (MARICATO, 
2005).   
24

 O conceito de déficit habitacional, adotado pelo Ministério das Cidades como indicador para 
acompanhamento da política nacional de habitação, vem sendo construído no Brasil pela Fundação 
João Pinheiro (FJP). A Fundação desenvolveu, a partir da década de 1990, metodologia que se utiliza 
de dados secundários da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a qual vem sendo 
atualizada e revisada sucessivamente. Para o cálculo do déficit são considerados quatro 
componentes de análise: habitação precária, coabitação familiar, ônus excessivo de aluguel e 
adensamento excessivo em domicílios locados. 
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e a distribuição dos subsídios que se direcionam exclusivamente para o SNHIS e, 

dentro deste, para as faixas de menor renda (BONDUKI, ROSSETTO, GHILARDI, 

2009).  

A estrutura do SNHIS é demonstrada no quadro 2 e sua organização 

institucional é composta por: 

 
(...)  uma instância central de coordenação, gestão e controle, representada 
pelo Ministério das Cidades, além do Conselho Gestor do FNHIS

25
, por 

agentes financeiros e por órgãos e agentes descentralizados. Essa 
estrutura deverá funcionar de forma articulada e com funções 
complementares em que cada um desses agentes de representação 
nacional, instituídos por legislação e competências específicas, que passam 
a responder à PNH e devem balizar seus programas e suas ações pelos 
princípios e diretrizes por ela estabelecidos. Já os agentes 
descentralizados, para participar do Sistema e ter acesso aos programas 
destinados à habitação de interesse social, devem realizar a adesão ao 
SNHIS (BONDUKI, ROSSETTO, GHILARDI, 2009, pág.5). 

 

  Quadro 2. Estrutura do SNHIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Aragão (2010) apud Cardoso (2013) 

                                                 
25

 O FNHIS foi constituído pela Lei Federal n° 11.124/05, resultado do projeto de lei de iniciativa 
popular apresentado ao Congresso Nacional em 1991. É elemento essencial do SNH e centraliza 
todos os recursos orçamentários da União, ou administrados por ela, disponíveis para a moradia de 
baixa renda. (...) Os recursos do FNHIS são aplicados de forma descentralizada, por intermédio dos 
entes locais que aderirem ao Sistema, assegurando o atendimento prioritário às famílias de menor 
renda por meio de uma política de subsídios (BONDUKI e ROSSETTO, 2009). 
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3.1 O subsídio no Plano Nacional de Habitação (PlanHab) 

 

3.1.1 As propostas e definição dos grupos de atendimento no PlanHab  

 

A elaboração do Plano Nacional de Habitação (PlanHab) se insere como um 

dos principais instrumentos previstos para a implantação da nova PNH. O debate foi 

articulado através da consultoria do Consorcio PlanHab, composto pelo Instituo Via 

Pública, FUPAM (Lab-Hab/FAU-USP) e Logos Engenharia, sob a coordenação da 

Secretaria Nacional de Habitação (SOUSA, 2012).  O principal objetivo do Plano é 

planejar as ações públicas e privadas, a médio e longo prazo, com o propósito de 

formular uma estratégia do Governo Federal que solucione ou pelo menos amenize 

as necessidades habitacionais do país, considerando o perfil do déficit habitacional, 

a demanda futura por moradia e a diversidade do território nacional. 

O Contexto de elaboração do PlanHab refere-se a um momento da política no 

Brasil em que as atenções estão voltadas para a articulação entre os setores das 

políticas sociais. No contexto político trata-se de nova gestão de políticas públicas 

que, conforme prescreve o Estatuto das Cidades26 reconhece a gestão democrática, 

por meio da participação da população, como uma importante diretriz de garantia 

dos direitos fundamentais, em especial o direito às cidades.  

As propostas discutidas pelo PlanHab foram marcadas por um processo 

democrático e participativo, em que diversos atores do cenário da política urbana 

estavam envolvidos com a formulação de estratégias para conter o déficit 

habitacional, considerando a diversidade das características urbanas das regiões e 

municípios brasileiros e destacando o equacionamento do subsídio como elemento 

central da politica inclusiva da população de baixa renda aos programas 

habitacionais.  

O Plano começou a ser formulado em meados de 2007 e foi finalizado em 

janeiro de 2009, com posicionamentos inovadores para a politica habitacional, com a 

formulação de estratégias para ofertar 35 milhões de habitações até 2023 e reduzir o 

déficit habitacional concentrado nas menores faixas de renda, estimado em oito 

milhões de moradias, além de atender a demanda futura estimada em 27 milhões 

                                                 
26

 O Estatuto das Cidades foi instituído pela Lei Federal 10.257, em 10 de julho de 2001. 
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para os 15 anos que se seguiam a 2008 (MOYSÉS, BORGES, 2012 apud SOUSA, 

2012, pág. 27).  

Considerando o caráter especulativo da apropriação privada, a escassez de 

terra e os impactos urbanos e ambientais da sua localização, o plano compreende 

que para equacionar as necessidades habitacionais – ou déficit habitacional – faz-se 

necessário elaborar estratégias especificas que garantam o acesso à terra urbana 

“legalizada e urbanizada”, assim como promova a regularização fundiária de 

assentamentos informais de modo a garantir a permanência dos moradores de baixa 

renda (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008). 

Em função da complexidade dos problemas habitacionais,  

 

(...) encontrados nas cidades e famílias com características culturais, 
politicas, ambientais, de acesso ao financiamento habitacional e 
socioeconômico distinto, exige-se uma abordagem analítica especifica de 
que o PlanHab trata a partir da criação de duas grandes categorias: uma 
tipologia de municípios e o agrupamento de famílias, segundo a capacidade 
de acessar o financiamento. A partir de tal abordagem são estabelecidas 
fontes de recursos diferenciadas de financiamento e de previsão de 
subsídios.  (Sousa, 2012, pág. 28). 

 

Estas questões são importantes, no contexto de análise da alocação de 

subsídio pelo PlanHab, porque é a partir dessas abordagens que serão 

estabelecidas  fontes de recursos diferenciadas de financiamento e de previsão para 

concessão de subsídios. De forma que, o plano estabelece os grupos de 

atendimento de famílias e para cada, uma modelagem de financiamento 

diferenciada. O objetivo é que a intervenção do Estado no mercado habitacional 

possa atender a população de baixa renda de maneira equiparada ao financiamento, 

a promoção e a produção da habitação popular (SOUZA, 2009).  

Com a necessidade de integração entre a política de desenvolvimento urbano 

e a política habitacional, um estudo foi elaborado, em paralelo ao PlanHab, de modo 

a fornecer parâmetros que pudessem orientar o investimento público de maneira a 

diminuir as desigualdades sociais e regionais, bem como contribuir para um projeto 

de desenvolvimento nacional. Intitulado Tipologia das Cidades Brasileiras27, o estudo 

considera “um conjunto de indicadores urbanísticos e socioeconômicos com grande 

relevância para a definição de prioridades para o PlanHab, especialmente para 

                                                 
27

 Essa tipologia foi elaborada pelo Observatório da Metrópoles (...) O estudo parte da abordagem 
regional que serviu de base para a Politica Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que 
caracteriza as microrregiões em função de seu dinamismo e riqueza. (...) (Souza, 2009). 
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atender a demanda por moradia digna e reduzir o déficit habitacional” (Souza, 2009, 

pág. 129). 

Para elaboração do PlanHab, Souza (2009), em análise detalhada, aponta 

que para o plano foi realizado um novo agrupamento de tipos de cidades 

direcionando para aspectos mais relevantes para a questão habitacional, resultando 

em 11 tipos de cidades, conforme demonstrado no Quadro 3. Esses tipos foram 

adotados como critérios de regionalização para o calculo e analises do déficit 

habitacional urbano acumulado e da projeção de demandas futuras por domicílios. 

Servem de base para a formulação de produtos habitacionais que sejam ofertados 

de modo diferenciado por cada tipo de município, considerando as características de 

cada tipo e seus requisitos básicos para conter o déficit e atender a demanda de 

novas moradias, com distribuição diferenciada de recursos e subsídios.  

 

Quadro 3. Tipologia das Cidades Brasileiras adotada pelo PlanHab 
Tipologia 
das Cidades 
Brasileiras, 
[2005] 

Tipologia adotada pelo PlanHab 

Tipo 1 
A 

Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro e de São 
Paulo 

Municípios integrantes 
de regiões 
metropolitanas e 
municípios com mais de 
100 mil habitantes 

Tipo 1 
B 

Regiões metropolitanas e principais aglomerados e 
capitais do Centro-Sul 

Tipo 2 
C 

Regiões metropolitanas e principais aglomerados e 
capitais prósperas do Norte e Nordeste 

Tipo 3 D Aglomerados e centros regionais do Centro-Sul 

Tipo 4 E Aglomerados e centros regionais do Norte e Nordeste 

Tipo 5 
F Centros urbanos em espaços rurais prósperos 

Municípios com 
população entre 20 e 100 
mil habitantes 

Tipo 6 

Tipo 7 
G 

Centros urbanos em espaços rurais consolidados, com 
algum grau de dinamismo Tipo 9 

Tipo 8 

H 
Centros urbanos em espaços rurais com elevada 
desigualdade e pobreza 

Tipo 10 

Tipo 11 

Tipo 12 

Tipo 13 

Tipo 14 
I Pequenas cidades em espaços rurais prósperos 

Municípios com 
população com menos 
de 20 mil habitantes 

Tipo 15 

Tipo 16 
J 

Pequenas cidades em espaços rurais pobres, com 
baixo dinamismo Tipo 17 

Tipo 18 
K 

Pequenas cidades em espaços rurais pobres, com alto 
dinamismo Tipo 19 

Fonte: Elaboração própria com base em Souza (2009). 

 



58 
 

Os critérios adotados para esse novo reagrupamento foram (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2008 apud SOUZA, 2009, pág. 130): 

 

1. Destacar as Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, em função 

das suas peculiaridades de concentração populacional, restrições com relação à 

terra urbanizada disponível para produção habitacional, e o alto grau de 

urbanização; 

2. Manter a divisão por faixas de renda diferenciando municípios com mais de 100 

mil habitantes e aglomerações urbanas, entre 20 e 100 mil e menos de 20 mil 

habitantes, e as diferenças nos graus de riqueza entre microrregiões; 

3. Agrupar municípios com características semelhantes, que se inserem num 

mesmo tipo de microrregião (com distintos graus de riqueza) e que se diferenciam 

apenas em função do grau de urbanização; 

4. Agrupar municípios com características semelhantes, situados em microrregiões 

com graus de riqueza similares, que se diferenciam em função do dinamismo 

(considerado como indicador de diferenciação importante na definição de 

prioridades regionais); 

5. Agrupar municípios com maiores graus de pobreza (em microrregiões de baixa 

renda) e precariedade habitacional e urbanística; 

6. Os tipos de menos de 20 mil habitantes foram agrupados mantendo a 

diferenciação por microrregião, independentemente do maior ou menor grau de 

urbanização (principal fator de diferenciação dos tipos 14 e 15; 16 e 17; e 18 e 

19), já que o Déficit Habitacional Rural foi considerado como universo à parte. 

 

3.1.2 Financiamento e Subsídios no PlanHab 

 

As principais propostas do PlanHab estão estruturadas em quatro eixos 

estratégicos: 1) Financiamento e subsídios; 2) Arranjos e desenvolvimento 

institucional; 3) Cadeia produtiva da construção civil; e 4) estratégias urbano 

fundiárias. Como a questão central a ser tratada nesta dissertação é quanto ao 

equacionamento do subsídio como garantia de acesso à população de baixa renda a 

moradia digna, nos deteremos a análise das estratégias relacionadas à questão do 

financiamento e subsídios. Embora, admitamos que os quatro eixos estratégicos do 

plano devam atuar simultaneamente.  
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Com a perspectiva de direcionar a política para o atendimento prioritário à 

população de baixa renda, o PlanHab realizou uma análise detalhada de diversas 

variáveis para uma nova modelagem de financiamentos e aporte de subsídios, 

como: redução de juros e taxas, custo financeiro, limites de financiamento e 

subsídios, prazos, capacidade de pagamento e poupança prévia, faixa de renda das 

famílias, especificidades habitacionais e custos locais, valor de venda do imóvel, tipo 

e valor da garantia oferecida, dentre outros itens. “A composição dessas variáveis 

definiu a acessibilidade ao sistema pelo grupo prioritário e a produtividade do 

sistema considerando as disponibilidades orçamentárias” (Souza, 2009, pág. 133).  

 Para potencializar a aplicação dos subsídios (recursos a fundo perdido) de 

modo a ampliar a abrangência do atendimento habitacional, foram definidos grupos 

de atendimento e faixas prioritárias de acordo com diferenças de renda familiar 

regional, capacidade de acessar um financiamento e de acordo com as fontes de 

recurso que possam viabilizar esse financiamento, identificando a distribuição do 

déficit acumulado e a projeção da demanda futura. 

Assim, o PlanHab estabelece as seguintes estratégias no eixo de 

Financiamento e Subsídios (BONDUKI, ROSSETTO, GHILARDI, 2009, pág. 18): 

 

1. Ampliar os recursos não onerosos destinados à habitação de interesse social, 

garantindo estabilidade e previsibilidade; 

2. Destinar recursos do FNHIS para urbanização e regularização de assentamentos 

precários e produção de unidades novas para as famílias sem capacidade de 

tomar financiamento (Grupo de Atendimento 1); 

3. Reduzir os custos e ampliar o orçamento do FGTS para ampliar o financiamento 

às famílias que necessitam de subsídio parcial (Grupos de Atendimento 2 e 3); 

4. Criar a Carta de Subsídio para operacionalizar com agilidade a política de 

subsídios, com recursos do FGTS e do SNHIS; 

5. Criação do Fundo Garantidor para reduzir o risco de crédito do agente financeiro e 

garantir o atendimento às faixas de baixa renda com alto risco de crédito. O foco 

do fundo é o Grupo de Atendimento 2; 

6. Estimular, através de direcionamento, a utilização de recursos do SBPE para 

financiar imóveis destinados ao Grupo de Atendimento 4. 
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A proposta do PlanHab é otimizar a fonte de recursos existentes – onerosos e 

não onerosos – bem como a adequação do sistema a capacidade do público alvo da 

política habitacional, ampliando a demanda solvável Os subsídios especialmente, 

mais escassos e preciosos por serem não retornáveis, precisam ser direcionados de 

forma racional, focada estritamente nos que deles mais necessitam e distribuídos 

com base em uma política única e equânime.  

De acordo com o Ministério das Cidades (2008 b, pág. 31-32), independente 

da fonte de recursos, alguns princípios norteadores permeiam a sistemática 

proposta pelo Plano para a nova modelagem do financiamento e subsídios. São 

eles: 

 
a) Priorizar o atendimento às famílias dos Grupos I e II, que compõem 93% do déficit 

básico acumulado e quase 65% da demanda futura projetada nas áreas urbanas 

e 62% nas áreas rurais, expandindo continuamente a demanda solvável entre as 

famílias desses grupos, através de condições mais adequadas de acesso ao 

sistema formal; 

b) Alocar geograficamente os recursos, respeitando a distribuição do déficit e da 

demanda projetada, compatibilizados com os demais preceitos e 

condicionalidades a serem  estabelecidos no âmbito deste Plano; 

c) Dimensionar os prazos de financiamento e os níveis de comprometimento de 

renda, considerando as vulnerabilidades das famílias alvo desta Política e, ao 

mesmo tempo, buscando viabilizar o acesso a uma solução habitacional; 

d) Viabilizar o acesso a soluções de moradia, compatibilizando as capacidades 

financeiras dessas famílias com os custos das soluções através da 

complementação de recursos não-retornáveis (subsídios); 

e) Contar, sempre que possível, com a participação própria do beneficiário 

(financeira, mão-de-obra, ou outra); 

f) Otimizar os recursos utilizados a fundo perdido (subsídios) e distribuí-los através 

de uma  política única e equânime; 

g) Combinar recursos e esforços federais com recursos e esforços nos níveis 

estadual e municipal (contrapartidas); 

h) Incentivar a formalização da produção e a regularização do acesso a terra; 

i) Estimular a participação de entidades de classe e movimentos organizados, 

ampliando  seus espaços nas esferas de decisão e implementação; 
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j) Inserir o componente da assistência técnica sempre que soluções de 

autoconstrução/cestas de materiais forem utilizadas. 

 

Uma das propostas centrais do PlanHab está em ampliar o número de 

famílias atendidas, ao mesmo tempo que garantir o acesso às famílias de baixa 

renda, através da articulação de recursos onerosos (como o do FGTS) e recursos 

não onerosos (como os do FNHIS).  

A inovação do plano está na criação de um Fundo Garantidor que permite 

aumentar a garantia de pagamento de empréstimos para a habitação de interesse 

social, de modo a “propiciar a diminuição de spreads e taxas de juros dos agentes 

financeiros e aumentar as garantias das famílias, de modo a potencializar o 

financiamento formal” (Souza, 2009, pág. 134). 

 

Esse Fundo terá o objetivo de viabilizar o acesso ao financiamento de longo 
prazo para famílias com capacidade de pagamento mensal, classificadas 
como alto risco de crédito pelas instituições financeiras, mediante estímulos 
ao credor e ao devedor. Trata-se, portanto, de possibilitar o acesso ao bem 
habitacional às famílias que têm capacidade de tomar um financiamento, 
mas que, atualmente, têm rendimento considerado insuficiente para um 
financiamento de longo prazo. Esse Fundo Garantidor também possibilitará 
uma maior utilização dos recursos de financiamento do FGTS, que poderão 
ser complementados com recursos a fundo perdido do OGU/FNHIS, por 
meio de um programa de subsídios habitacionais, a ser criado, capaz de 
chegar com rapidez às famílias de baixa renda (BONDUKI e ROSSETTO, 
2009, pág. 15). 

 
 

O Fundo Garantidor, nesse sentido, permite que as famílias que se 

encontram na faixa de alto risco de crédito para os agentes financeiros possam 

acessar o crédito imobiliário, como as que foram caracterizadas pelo PlanHab como 

as famílias com renda entre R$ 600 e R$ 1,6 mil (em 2008) e se inserem no Grupo 

2. O Quadro 4 apresenta a classificação das famílias feita pelo PlanHab, de acordo 

com sua capacidade de acesso ao financiamento, as fontes de recursos propostas e 

as condições de subsídio previstas. 

Os principais desafios encontrados para a habitação de interesse social, no 

qual a população está enquadrada entre os grupos 1 e 3, em geral, residem na 

insuficiência de renda de grande parte das famílias para acessar uma moradia 

digna, devido ao alto custo do bem habitação, e nas dificuldades em manter o 

financiamento a longo prazo, comprometendo parte considerável da renda familiar. 
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Para essa questão, o PlanHab ao estabelecer os grupos de atendimento 

familiar procurou definir qual seria o atendimento mínimo para garantir que cada 

família brasileira tenha condições de adquirir uma moradia pronta. Segundo Souza 

(2009, pág. 135), esse atendimento mínimo seria equivalente ao subsídio 

básico, valor suficiente para garantir o acesso a um lote legal urbanizado + cesta de 

materiais + assistência técnica.  

 
 

Quadro 4. Caracterização dos Grupos de Atendimento por condições de subsídios 
previstas 

Grupo Capacidade financeira 
Fonte de 
recursos 

Subsídios 

I 
Famílias com renda líquida abaixo da linha de 
financiamento, sem condições de retorno regular 
e estruturado. 

FNHIS - 

II 

Famílias que acessam o financiamento 
habitacional e possuem renda que lhes permite 
algum compromisso de pagamento mensal 
regular e estruturado, mas em valor insuficiente 
para acessar uma moradia adequada e com alto 
risco de crédito para os Agentes Financeiros, 
face às suas rendas informais e reduzidas. 

 FGTS/FNHIS 
Financiamento 
com subsídio 

Subsídio Equilíbrio 
Complemento (FGTS 

e/ou FNHIS-OGU) 

III 

Famílias que podem acessar o financiamento 
habitacional, com renda mensal que lhes permite 
assumir o compromisso de um pagamento 
mensal, mas em valor nem sempre 
suficiente para acessar uma moradia adequada. 

FGTS/FNHIS 
Financiamento 
com desconto 

Subsídio Equilíbrio 
FGTS 

IV 

Famílias com capacidade de assumir um 
financiamento habitacional, com capacidade de 
pagamento regular e estruturada – emprego e 
renda estáveis – sendo capazes de oferecer 
garantias reais para os financiamentos 
contraídos, em valor suficiente para acessar uma 
moradia adequada. 

FGTS - 

V 
Famílias com capacidade de acesso ao imóvel 
adequado às suas necessidades, por meio de 
financiamento de mercado. 

SBPE - 

Fonte: Elaboração própria a partir de Souza (2009) 

 

No entanto, mesmo com a concessão do subsídio básico a população 

continuaria sem acesso à moradia pronta, ela teria que ser totalmente subsidiada. E 

mesmo assim, conforme aponta Souza (2009), não existem recursos suficientes que 

consigam subsidiar uma moradia pronta, localizada em local adequado, mesmo com 

um grande aporte de recursos de todas as fontes não retornáveis. Por isso, o 
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PlanHab definiu um subsídio capaz de dar conta da questão considerando as 

especificidades da rede urbana brasileira: 

 
Assim, se nas cidades menores é possível garantir, no mínimo, o apoio ao 
auto empreendimento da casa, nas regiões metropolitanas e nos municípios 
maiores o acesso ao lote urbanizado não é viável e apropriado; ao menos 
como uma solução massiva, o que torna o problema mais complexo, pois o 
subsídio – integral ou complementar – necessário para viabilizar uma 
unidade pronta para uma família de baixa renda nessas áreas é 
significativamente superior ao “subsídio básico” (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2008 b, p. 15). 
 
Como o enfrentamento da questão habitacional nas regiões metropolitanas 
é essencial e indispensável, é proposta uma estratégia de tratamento 
especifico, ampliando o “subsídio básico” por duas alternativas: em nível 
federal, criando o “subsídio localização”, que seria acrescentado ao 
“subsídio básico”; em níveis estadual e municipal, um “subsídio 
complementar”, ressaltando-se que os demais níveis de governo, sobretudo 
os estados e o município principal da região metropolitana, devem fazer um 
esforço adicional para equacionar a questão da moradia. A criação do 
“subsídio localização” articula-se, portanto, com a idéia de que o custo para 
enfrentar o problema habitacional nas regiões metropolitana e nos 
municípios de maior dimensão é muito superior ao dos demais e que isto 
não se contrapõe com a necessária equidade que deve existir num sistema 
de subsídio. Nesta questão reside um aspecto central do enfrentamento do 
problema habitacional no Brasil (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008 b, p. 
15). 
 

. 
Portanto, o equacionamento do subsídio deveria ser feito da seguinte forma: 

 
1) Para as cidades menores, o "subsídio básico", entendido como valor necessário 

para garantir o acesso a um lote legal urbanizado + cesta de materiais + 

assistência técnica;  

2) Para as regiões metropolitanas e cidades maiores, acréscimo do subsídio básico 

através do "subsídio localização", concedido aos empreendimentos habitacionais 

localizados nas áreas mais centrais e consolidadas;  

3) Subsídio complementar, através da participação direta de estados e capitais de 

regiões metropolitanas.  

 

O subsídio localização é um valor adicional concedido aos 

empreendimentos habitacionais que estão localizados nas áreas mais centrais e 

consolidadas (Souza, 2009). Embora seja importante deixar claro que são limitadas 

as ações do governo federal, quanto a garantir uma localização adequada dos 

projetos habitacionais, sem que os municípios estejam dispostos a colaborar para 

amenizar o déficit. Cabe a eles, por meio de seus planos diretores e habitacionais, 
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definir os locais onde é permitida e deve ser estimulada a implantação de novos 

empreendimentos. Por isso, conforme ressalta Bonduki (2009): 

 
O PlanHab propôs incentivar, com prioridade no acesso aos recursos, os 
municípios que adotassem políticas fundiárias e urbanas corretas, como a 
instituição do imposto progressivo para combater os imóveis ociosos e 
subutilizados, lembrando que quase 2 mil municípios formularam planos 
diretores e, na sua grande maioria, não puseram em prática instrumentos 
para combater a especulação imobiliária (Bonduki, 2009, pág. 14). 

 

A proposta do PlanHab é implementar uma política nacional única, com 

parâmetros regionalizados para concessão de subsídios de forma complementar a 

capacidade de pagamento das famílias, atrelada a programas de financiamento. A 

política deve articular fontes não onerosas de recursos orçamentários federais – 

FNHIS, PSH, FDS – com recursos das esferas estaduais e municipais, bem como 

alavancar os recursos onerosos e descontos disponibilizados pelo FGTS (Ministério 

das Cidades, 2008 b apud Souza, 2009, pág. 136). 

Conforme análise de Souza (2009), o PlanHab estrutura dois cenários de 

investimento: um realista, com investimento orçamentário de 0,6% para 1% do OGU; 

e um otimista, baseado na Proposta de Emenda Constitucional Moradia Digna, que 

destina 2% do OGU para essa finalidade. Para além dos recursos do OGU, ainda 

estão propostos à utilização dos recursos advindos do FGTS e do SBPE. O objetivo 

do programa é: 

 

(...) agilizar o projeto de repasse dos recursos destinados à produção que, 
atualmente, são transferidos para os estados e municípios. Nesse sentido, 
os critérios para a distribuição dos recursos por estado levam em conta o 
déficit habitacional e as carências habitacionais de cada região (SOUZA, 
2009, pág. 136). 

 

Para os grupos familiares, foi fixado o valor de financiamento que cada faixa 

de renda familiar é capaz de acessar e referenciado a uma opção de moradia 

adequada para atender àquele grupo. O subsídio necessário resulta da diferença 

entre o custo dessa solução habitacional definida e o valor acessado no 

financiamento, de modo a permitir o acesso da família à moradia (Sousa, 2012). 

Para os 27 estados da federação e para cada tipo de município, foram estimados os 

custos dos produtos habitacionais, as unidades habitacionais, definidas em 3 

formatos de referência: 
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a) Unidade pronta, tipo apartamento – adequada para regiões urbanas mais 

adensadas, com escasso acesso à terra – localizada em área não central (edifício 

residencial multifamiliar com andar térreo, sem elevador, 5 pavimentos tipo com 8 

unidades cada uma em 2 prumadas de escada e telhado – unidade tipo: sala, 2 

quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, com área útil de 45,82m2);  

b) Lote com cesta de materiais de construção – mais adequado para regiões de 

maior disponibilidade de terra, o que possibilita a produção de unidades maiores 

(lote de 125 m2, mais cesta básica de materiais para a construção de uma casa 

sala, quarto, cozinha e banheiro, em padrão popular, com área útil construída de 

27,72m2 a 31,11m2);  

c) Cesta de materiais de construção - para a construção de uma casa (sala, quarto, 

cozinha e banheiro, em padrão popular, com área útil construída de 27,72m2 a 

31,11m2).  

 

A partir dos custos médios dos produtos habitacionais de referência, foram 

elaboradas as propostas de solução padrão de moradias segundo os grupos famílias 

a serem atendidas, com seus respectivos subsídios, conforme demonstrado no 

Quadro 5. O Quadro 6 apresenta a modelagem dos subsídios definidos conforme a 

faixa de renda dos grupos de atendimento das famílias e segundo os tipos de 

municípios. É importante considerar que o PlanHab eliminou o salário mínimo como 

indexador para fixar as faixas de atendimento, adotando os valores nominais nas 

suas propostas (SOUZA, 2009). 

O lançamento, em paralelo, do programa habitacional Minha Casa Minha 

Vida, com uma meta de construção de um milhão de moradias para atender à 

população de até 10 salários mínimos, bem como um volume de subsídios 

considerável, vem precipitar estratégias que estavam sendo propostas e discutidas 

pelo PlanHab, e também desconsidera os posicionamentos inovadores adotados 

pelo PlanHab, a exemplo da formulação de diretrizes segundo a tipologia dos 

municípios brasileiros. 
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Quadro 5. Padrões de referência de custo para soluções padrão de moradias segundo Grupo Familiar de Atendimento (R$ de 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Souza (2009, pág. 141) 

*A contribuição pode ser compartilhada com o Fundo Garantidor 
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Quadro 6. Definição dos tetos de subsídio. Valores máximos dos subsídios (equilíbrio e complemento) definidos conforme a faixa de 

renda/grupos de atendimento e segundo os tipos de municípios (R$ 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Souza (2009, pág. 141) 
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3.2 O subsídio no programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) 

 

3.2.1 A política subsidiada do PMCMV e sua estrutura de financiamento 

 

O lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) em meio às 

discussões e propostas inovadoras do PlanHab deixaram os formuladores do plano 

e profissionais envolvidos perplexos com a meta inicial de construção de 1 milhão de 

moradias, para atender a população com renda de até 10SMs, com um elevado 

aporte de recursos e subsídios.  

Na análise de Souza (2009): 

 

O programa foi lançado em 2009 repercutindo no processo de implantação 
do PlanHab, pactuado como uma estratégia de longo prazo para equacionar 
o problema habitacional do país. Entretanto, ao aplicar R$ 26 bilhões de 
subsídios no MCMV, além do que já estava previsto pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), o governo federal adotou o cenário mais 
otimista proposto pelo PlanHab. E, como afirma Bonduki (2009), se esse 
patamar for mantido por quinze anos, conforme previa a estratégia do 
PlanHab, será possível produzir um impacto real no deficit habitacional do 
país (Souza, 2009,pág. 144). 

 

Segundo o Ministério das Cidades, quando da apresentação do programa, em 

março de 2009, os objetivos do programa são:  

 

1) Estimular a provisão de habitação de interesse social em larga escala; 

2) Aumentar o acesso à casa própria para as famílias de baixa renda; 

3) Estimular o crescimento econômico do país por meio do aumento do investimento 

no setor da construção civil; 

4) Promover distribuição de renda e inclusão social; 

5) Mobilizar o mercado formal na produção da habitação de interesse social. 

 

Considerando algumas das propostas de suas propostas, D‟Amico (2011) 

identifica algumas questões que o programa se propõe a resolver para combater o 

déficit habitacional:  

 

a) Os problemas de infraestrutura e saneamento básico das residências existentes, 

ao combater o déficit por reposição de estoque, via concessão de subsídios às 

famílias; 
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b) Regularizar a questão fundiária das moradias em terrenos invadidos ou em áreas 

públicas;  

c) Aumentar a oferta de unidades habitacionais, facilitando o acesso aos recursos do 

BNDES e dos fundos instituídos pelo PMCMV por parte das construtoras, visando 

diminuir o déficit por incremento de estoque; 

d) Eliminar a “elitização” dos financiamentos imobiliários ao conceder subsídios às 

classes sociais mais pobres, sobretudo aquelas com renda mensal de até três 

salários mínimos e que em geral não têm acesso aos recursos do FGTS;  

e) Resolver os aspectos técnicos da construção de novas moradias, ao determinar 

padrões de construção, impor limites para a construção de unidades habitacionais 

por empreendimento e exigir uma infraestrutura urbana mínima para aprovação 

dos projetos e liberação dos recursos.  

 

O programa não se confunde com o PlanHab, que tem um sentido muito mais 

amplo e estratégico, mas incorporou parcialmente algumas de suas propostas, como 

a forte elevação dos recursos não onerosos proveniente do Orçamento Geral da 

União – OGU, destinados a subsidiar a produção de novas unidades de habitação 

de interesse social; os financiamentos passaram a ser garantidos por um fundo 

garantidor, instrumento proposto pelo PlanHab para viabilizar a concessão de crédito 

para as famílias de renda média e baixa em programas habitacionais; a estratégia 

em dividir a população por faixa de renda também foi absorvida do Plano, muito 

embora, o PMCMV tenha estabelecido apenas 3 faixas de atendimento, propondo 

que as famílias com renda abaixo da linha de financiamento, sem condições de 

retorno regular, fossem absorvidas também pela faixa 1 do programa, causando um 

descompasso no atendimento dentro da própria faixa de renda. Sobre essa questão 

foi possível identificar a média de renda das famílias beneficiárias do programa para 

faixa 1, a ser analisado na próxima seção.  

Por outro lado, o programa deixou de adotar um conjunto de estratégia 

fundamentais, que foram pensadas pelo PlanHab e consideradas indispensáveis 

para resolver o problema da habitação, sobretudo nos eixos que não se 

relacionavam com os aspectos financeiros. 

A meta inicial do programa, caracterizado como PMCMV 1, previa que até o 

final de 2010 fossem construídas 1 milhão de moradias, de modo a reduzir em 14% 

o déficit habitacional do país e para a segunda fase (PMCMV 2), divulgada em junho 
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de 2011, a meta foi ampliada para dois milhões de moradias até 2014, além de 

expandir o montante global de recursos alocados. Estes passam de R$ 71,7 bilhões 

na primeira fase do programa para R$125 bilhões na segunda fase, respectivamente 

alocados R$34 bilhões de subsídios e o restante na forma de empréstimos e R$ 

72,6 bilhões de subsídios alocados e R$53,1 bilhões em financiamento pelas 

instituições financeiras (FERRAZ, 2011). No PMCMV 2 mantém-se a priorização dos 

três grupos de acordo com os critérios de renda da primeira fase, alterando a 

proporção de moradias previstas entre os grupos (ampliando o nº de moradias 

previstas para a faixa inferior, de 0 a 3 SM, de 40% para 60% do número de 

moradias), conforme apresentado na tabela 5. 

 

Tabela 5. Distribuição por faixa de renda e metas propostas pelo PMCMV 1 e 2 

Fonte: Elaboração própria com base na cartilha do programa. 
* No PMCMV 1 a distribuição das faixas de renda estiveram condicionadas ao salário mínimo. 

 

O PMCMV é estruturado a partir de modalidades de subprogramas (PNHU, 

PNHR, MCMV Entidades e MCMV abaixo de 50.000) e distribuído pelas faixas de 

renda, seguindo os princípios e modelos operacionais detalhados nos quadros a 

seguir: 

 

Quadro 7. Instrumentos e modelagem de subsídios por faixa de renda 
FAIXA RENDA INSTRUMENTO MODALIDADES FONTE 

I Até R$ 1.600,00 
Subsídio quase integral + 

retorno do beneficiário 
com 5% da renda 

Empresas/FAR  
Entidades/ FDS   

Mun. Até 50 mil hab.  
Rural Grupo 1 

OGU 

II 
De R$ 1601 a R$ 
3.100 

Subsídio + Financiamento FGTS Rural Grupo 2 OGU + FGTS 

III 
De R$ 3.100,01 a 
R$ 5.000 

Financiamento FGTS Rural Grupo 3 FGTS 

Fonte: Elaboração própria. 

FAIXA 

PMCMV 1 * (2009/2010) PMCMV 2 (2011/2014) 

RENDA 

META 

(valor 
absoluto, 
em mil) 

% 
META 

RENDA 

META 

(valor 
absoluto, 
em mil) 

% 
META 

I 
até 3 SMs  (R$ 1.395 em 
2009) 

400 40 até R$ 1.600,00 1.200 60 

II 
De 3 a 6 SMs (R$ 1.395,01 a 
R$ 2.790) 

400 40 De R$ 1601 a R$ 3.100 600 30 

III 
De 6 a 10 SMs (R$ 2790,01 a 
R$ 4.600) 

200 20 
De R$ 3.100,01 a R$ 
5.000 

200 10 

TOTAL 1000 100   2000 100 
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Quadro 7.a 

FAIXA 1 – Famílias com renda de até R$ 1.600 

FORMAS DE 
ATENDIMENTO 

FAR PMCMV ENTIDADES 

DESCRIÇÃO 

A produção é por oferta, ou seja, a 
construtora define o terreno e o projeto, 
aprova-o junto aos órgãos competentes e 
vende integralmente o que produzir para a 
CAIXA, sem gastos de incorporação 
imobiliária e comercialização, e sem risco 
de inadimplência dos compradores ou 
vacância das unidades.  

Organizadas por entidades sem fins 
lucrativos (cooperativas, associações, etc.), 
compreende aquisição de terreno e 
construção de unidade habitacional, 
construção em terreno próprio ou de 
terceiros, aquisição de imóvel novo, 
aquisição e requalificação de imóvel.  

RECURSOS 
FAR

28
 FDS

29
 

União aloca recursos por área do território nacional 

SUBSÍDIO Subsídio integral com isenção de seguro 

F
IN

A
N

C
IA

M
E

N
T

O
 

A
n

á
li
s
e

 

As prefeituras das cidades são 
encarregadas de cadastrar as famílias 
beneficiárias por enquadramento da renda 
familiar através de: 
• Documentos pessoais. 
• Comprovação de renda (formal ou 
informal) somente para enquadramento no 
programa. 
• Verificação do CADÚNICO – Cadastro 
Único. 
• Verificação do CADMUT – Cadastro 
Nacional de Mutuário. 
Não há análise de risco de crédito. 

As entidades apresentam projetos à Caixa, 
que podem ser (ou não) em parceria com 
estados e munícipios. A Caixa efetua as 
análises e, após sua conclusão, envia ao 
Ministério das Cidades a relação de projetos 
para seleção. O Ministério das Cidades faz a 
seleção e reencaminha para a Caixa que 
aguarda o envio, pela entidade selecionada, 
da lista de beneficiários a serem atendidos. 
A Caixa efetua a análise de enquadramento 
dos beneficiários indicados, contrata a 
operação e acompanha a execução da obra.  

C
o

n
d

iç
õ

e
s

 

•Não ter sido beneficiado anteriormente em 
programas de habitação social do governo; 
•Não possuir casa própria ou financiamento 
em qualquer UF; 
•Estar enquadrado na faixa de renda 
familiar do programa; 
•Pagamento de 5% da renda durante 10 
anos, com prestação mínima de R$ 25,00, 
corrigida pela TR;  
•Prioridade para registro do imóvel em 
nome da mulher; 
•Sem entrada e sem pagamento durante a 
obra; 
•Sem cobrança de seguro por Morte e 
Invalidez Permanente – MIP e Danos 
Físicos do Imóvel – DFI. 

 
•Estar enquadrado na faixa de renda familiar 
do programa; 
• Pagamento de 5% da renda durante 10 
anos, com prestação mínima de R$ 25,00, 
corrigida pela TR; 
• Sem entrada e sem pagamento durante a 
obra; 
• Os agentes financeiros poderão dispensar 
a contratação do seguro MIP e DFI. 

O
p

e
ra

c
io

n
a

li
z
a
ç

ã
o

 

•O beneficiário dirige-se à prefeitura, estado 
ou movimento social para cadastrar-se; 
•Após seleção é convocado para 
apresentação da documentação pessoal 
(na CAIXA, correspondente imobiliário, 
prefeitura ou outros credenciados); 
• Assinatura do contrato ocorre na entrega 
do empreendimento. 

Após a Caixa efetuar a análise de 
enquadramento dos beneficiários indicados, 
contrata a operação e acompanha a 
execução da obra, que pode ser feita por 
administração direta, empreitada global, 
mutirão assistido e autoconstrução. 

                                                 
28

 Trata-se de um fundo que operacionaliza o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), 
destinado ao atendimento de populações de baixa renda, que arrendam o imóvel por 15 anos e 
detêm a opção de compra no final do contrato, deduzido o montante pago do valor de mercado do 
imóvel. Este programa fora incluído no PAC com algumas modificações (como encurtamento do 
prazo para venda dos imóveis). Com o MCMV, a União fica autorizada a transferir recursos para o 
FAR para sua utilização no âmbito do novo programa. 
29

 O Fundo de Desenvolvimento  Social é destinado ao financiamento de projetos de investimentos de 
relevante interesse social nas áreas de habitação popular, saneamento básico, infra-estrutura  urbana 
e equipamentos comunitários. Instituído pelo Decreto nº 103, de 22 de abril de 1991. 
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Características 
operacionais 

 

• Distribuição de acordo com o déficit 
• Prazo de obra de até 15 meses (ideal) 
• Sem Seguro de Término da Obra (apenas Risco de Engenharia) 
• Avaliação de mercado apenas para o terreno 
• Alçada para aprovação no âmbito da Superintendência Regional 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas cartilhas do programa divulgadas pelo site da Caixa e 
publicada pelo Fórum Urbano Mundial (ROLNIK, 2010). 

 

Para esta faixa renda existe ainda o atendimento pelo Programa Nacional de 

Habitação Rural - Grupo 1, que consiste no financiamento aos agricultores e 

trabalhadores rurais, organizados de forma associativa por entidades sem fins 

lucrativos ligadas ao meio rural (Cooperativas, Associações, etc) ou às famílias de 

agricultores familiares com renda bruta anual familiar de até R$ 10.000, organizadas 

de forma associativa por entidades sem fins lucrativos ligadas ao meio rural 

(cooperativas, associações, etc), contemplando subsídios para a construção de 

moradia em área rural, por meio da aquisição de material de construção, assistência 

técnica e trabalho técnico social. Os beneficiários poderão ter as seguintes 

condições de financiamento: 4% do valor da operação em parcelas anuais, em até 4 

anos; sem entrada e sem pagamento durante a obra e sem cobrança de seguro. E o 

PMCMV para munícipios com menos de 50 mil habitantes, operado através de 

Agentes Financeiros Privados (e não pela Caixa Econômica). A operacionalização 

dessa modalidade é feita via oferta pública de recursos. As instituições financeiras 

se inscrevem e são selecionadas pela CAIXA, que em conjunto com o MCidades, 

define e publica o volume de recursos destinado a cada Agente Financeiro, ficando 

cada agente financeiro responsável por uma determinada região. O MCidades 

também recebe, via site, o cadastro de propostas dos entes federados, que são 

então selecionadas tendo como referência o déficit habitacional municipal. Os 

agentes financeiros são os responsáveis pela análise de risco e contratação das 

propostas selecionadas, e por manter o MCidades informado sobre as contratações 

(CARDOSO, 2013). 

Para famílias com rendimento acima de R$ 1.600,00 as formas de 

atendimento são detalhadas no quadro a seguir: 
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Quadro 7.b 

Famílias com renda de R$ 1601 a R$ 5.000 

FORMA DE 
ATENDIMENTO 

FAIXA 2 FAIXA 3 

PNHU 

DESCRIÇÃO 

Compreende construção ou compra de novas unidades habitacionais em áreas 
urbanas e requalificação de imóveis já existentes em áreas consolidadas. No caso 
de compra de novas unidades, os recursos destinam-se ao financiamento de 
empresas da construção civil do mercado imobiliário para produção destas 
habitações.  

RECURSOS FGTS FGTS / FGHab 

SUBSÍDIOS Subsídio parcial em financiamentos 

Subsídio zero – Direito ao Fundo 
Garantidor: cobertura em caso de 
perda de capacidade de pagamento, 
proporcional a renda familiar. 

F
IN

A
N

C
IA

M
E

N
T

O
 

A
n

á
li
s
e

 

• Documentos pessoais. 
• Ficha cadastro habitacional. 
• Comprovação de renda (formal ou informal): 
– IRPF 
– Análise cadastral (SERASA / BACEN / SPC/ CADIN) 
– CADMUT – Cadastro Nacional de Mutuário 
• Análise de risco / capacidade de pagamento (realizada na agência, na entrega 
dos documentos). 

C
o

n
d

iç
õ

e
s

 

•Não ser detentor de financiamento ativo nas condições do Sistema Financeiro da 
Habitação – SFH, em qualquer parte do país; 
•Não ter recebido a partir de 1º de maio de 2005, desconto concedido pelo FGTS 
na concessão de financiamento habitacional;  
•Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de outro imóvel 
residencial urbano ou rural, situado no atual local de domicílio, nem onde pretende 
fixá-lo; 
•Não ser titular de direito de aquisição de imóvel residencial urbano ou rural, 
situado no atual local de domicílio, nem onde pretende fixá-lo; 
•Tabela PRICE ou SAC; • Prazo para pagamento: até 30 anos; 
•Financiamento: até 100%; 
•Entrada opcional; 
•Pagamento mínimo durante a obra, em função da renda;  
•Cobrança de seguro com valor reduzido;  
•Comprometimento de até 20% da renda para pagamento da prestação; 
• Valor de avaliação limitado ao teto do FGTS para a região. 

J
u

ro
s

 

• Juros nominais: 
Renda de 3 a 5 salários mínimos – 
5% a.a. + TR. 
Renda de 5 a 6 salários mínimos – 
6% a.a. + TR. 

• Juros nominais:  8,16% a.a + TR 
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
li
z
a
ç

ã
o

 

•União e FGTS alocam recursos por área do território nacional, sujeitos a revisão 
periódica.; 
•Construtoras apresentam projetos de empreendimentos às superintendências 
regionais da CAIXA; 
•A CAIXA realiza pré análise e autoriza o lançamento e comercialização; 
•Após conclusão da análise e comprovação da comercialização mínima exigida, é 
assinado o Contrato de Financiamento à Produção; 
•Durante a obra a CAIXA financia o mutuário pessoa física e o montante é abatido 
da dívida da construtora; 
•Os recursos são liberados conforme cronograma, após vistorias realizadas pela 
CAIXA; 
•Concluído o empreendimento, a construtora entrega as unidades aos mutuários 

Fonte: Elaboração da autora com base nas cartilhas do programa divulgadas pelo site da Caixa e 
publicada pelo Fórum Urbano Mundial (ROLNIK, 2010). 
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 A estratégia de utilização do Fundo Garantidor foi absorvida pelo PMCMV do  

PlanHab, com a finalidade de garantir o pagamento aos agentes financeiros de 

prestação mensal de financiamento habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro 

da Habitação, devida por mutuário final, em caso de desemprego e redução 

temporária da capacidade de pagamento, para famílias com renda mensal de até 10 

SM e  assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de morte ou 

invalidez permanente, e as despesas de recuperação relativas a danos físicos ao 

imóvel com renda familiar mensal de até 10 SM.  O Fundo possui natureza privada e 

patrimônio próprio dividido em cotas, conforme disposto no art. 20 da Lei nº 11.977. 

Conforme o regulamento disposto nesta lei, a  

 
União fica autorizada (mediante art. 20) a participar até o limite de R$ 2 
bilhões para o fundo. Além da cota-parte da União, constituem patrimônio 
do FGHab: os recursos dos agentes financeiros (proporcionais ao valor do 
financiamento para o mutuário final), os rendimentos obtidos com aplicação 
das disponibilidades financeiras em títulos públicos federais e em ativos 
com lastro em créditos de base imobiliária, cuja aplicação esteja prevista no 
estatuto social, os recursos provenientes da recuperação de prestações 
honradas com os recursos do FGHab, e outras fontes. Além disso, os 
rendimentos auferidos pela carteira do FGHab não se sujeitam à incidência 
de imposto de renda na fonte. De acordo com o art. 27, o risco de crédito 
compartilhado entre o Fundo e os agentes financeiros nos percentuais, 
respectivamente, de 95% e 5%, a ser absorvido após esgotadas medidas 
de cobrança e execução dos valores honrados pelo FGHab. Os 
financiamentos imobiliários por ele garantidos, serão dispensados da 
contratação de seguro com cobertura de morte ou invalidez permanente e 
danos físicos do imóvel (art.28) (FERRAZ, 2011, pág. 92) 

 
 

Analisando melhor a Lei 11.977 que instituiu o programa, é possível identificar 

o papel atribuído às chamadas subvenções econômicas que nada mais são do que 

os subsídios governamentais. Em todas as dimensões do PMCMV as subvenções 

econômicas possuem uma finalidade bem explicitada em lei, a saber: 

 

a) Art. 5º (sobre o PNHU): complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio 

econômico financeiro das operações de financiamento realizadas pelas entidades 

integrantes do SFH, compreendendo as despesas de contratação, de 

administração e cobrança e de custos de alocação, remuneração e perda de 

capital; 

b) Art. 13 (sobre o PNHR): complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio 

econômico financeiro das operações de financiamento realizadas pelos agentes 
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financeiros; ou complementar a remuneração do agente financeiro, nos casos em 

que o subsídio não esteja vinculado a financiamento; 

c) Art. 19 (sobre o PMCMV em municípios com até 50 mil habitantes), parágrafo 3º: 

remuneração das instituições financeiras ou dos agentes financeiros pelas 

operações realizadas. 

 

Estando, ainda, a União, autorizada a transferir recursos ao Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR) até o limite de R$ 14 bilhões e ao Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS), até o limite de R$ 500 milhões (art.18). Estando 

condicionada a liberação dos recursos mediante algumas condições: 

 

Seja exigida participação obrigatória dos beneficiários sobre a forma de 
prestações mensais, haja a quitação da operação em caso de morte ou 
invalidez do mutuário e haja o custeio de danos físicos ao imóvel, sem 
cobrança de contribuição do beneficiário. De acordo com o art. 19, fica a 
União autorizada a conceder subvenção econômica, no montante de até 1 
bilhão de Reais para implementação do PMCMV em Municípios com 
população de até 50 mil habitantes e para atendimento a beneficiários com 
renda familiar mensal de até 3 SM, por meio de instituições financeiras ou 
de agentes financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, que 
devem ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil e pelo CMN. E, por fim, 
a referida Lei escabele que a União fica autorizada a conceder subvenção 
econômica para o PNHR até o montante de R$ 500 milhões, com os 
recursos do FDS mencionados anteriormente (FERRAZ, 2011, pág. 91). 

 

De modo que algumas características previstas no desenho do PMCMV 

parecem especialmente relevantes para o arranjo de financiamento a moradia. 

Lembrando que os projetos são executados através de doação de terrenos pelos 

municípios (com processo de escolha de construtora pelo município e com 

chamamento efetuado pela Caixa) e pelas empresas através de parceria com 

Estados, municípios e associações e de forma autônoma30. São elas: 

 

1. Regulamentação das subvenções econômicas e dos procedimentos de 

enquadramento da demanda pelos Municípios (em parceria ou não com 

entidades), mediante análise da CEF. Destinam-se ao objetivo de garantir o 

recebimento do benefício; 

2. O lançamento do empreendimento pela construtora do mercado imobiliário é feito 

de forma simultânea à garantia de comercialização mediante o prévio 

                                                 
30

 Para um maior detalhamento da operacionalização do programa, ver organograma presente na 
cartilha do Fórum Urbano Mundial, disponibilizado no anexo 1 desta seção. 
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enquadramento/seleção da demanda. Isso significa que a construtora não incorre 

em custos de comercialização após o lançamento, já que o Programa focaliza e 

subvenciona a demanda previamente. Além disso, parte das subvenções 

econômicas destina-se à redução dos custos cartoriais e isenções fiscais 

(redução de IPI, etc...). 

3.  A subvenção econômica destina-se a: “Complementar o valor necessário a 

assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das operações de financiamento 

realizadas pelas entidades integrantes do SFH” (art. 5º da Lei 11.977). Ou seja, a 

subvenção destina-se à Instituição financeira, em nome do mutuário enquadrado 

no programa. 

4. Dispensa de seguro por parte do mutuário ou da Instituição Financeira quando da 

utilização dos recursos do FAR e FDS.  

 

Na análise de Eloy, Costa e Rossetto (2013, pág. 13), para o modelo atual da 

política de subsídios, consolidado com o PMCMV, alguns aspectos são relevantes:  

 

1) A focalização nas rendas familiares de até R$3.275,00;  

2) O subsídio concedido de modo desvinculado do crédito para as rendas mais 

baixas (PMCMV FAIXA I (até R$1.600,00) e PAC);  

3) O subsídio atrelado ao crédito para rendas com alguma capacidade de 

financiamento, mesclando subsídios diretos e indiretos;  

4) A escolha pela aquisição – propriedade – como forma de acesso à moradia;  

5) A unidade pronta e acabada, não incluindo formas alternativas de provisão como 

previa o Plano Nacional de Habitação.  

  

Pode-se entender o PMCMV como um programa de crédito tanto para o 

consumidor como para o produtor. No caso da produção, o construtor solicita crédito 

à CAIXA para construção de empreendimentos direcionados ao público, dividido 

pelas três faixas de renda (CARDOSO, 2013).  

 
 
O MCMV fixou-se exclusivamente na produção de unidades habitacionais 
prontas, mais pertinentes ao setor da construção civil, enquanto o PlanHab 
previu um leque de alternativas habitacionais a custos unitários mais 
reduzidos (lotes urbanizados e/ou materiais de construção com assistência 
técnica, por exemplo), com potencial para atender a um número maior de 
famílias nas faixas de renda mais baixas. (Souza, 2009, pág. 25) 
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Para cada tipo de empreendimento construído, as unidades devem ser 

comercializadas no valor definido dentro de limites estabelecidos segundo as 

características da cidade e da região, e segundo as faixas de renda familiar atendida 

a concessão de níveis diferentes de subsídio conforme a faixa, de acordo com os 

quadros a seguir (considerando-se que a faixa 1 tem subsídio integral):  

 
Quadro 8. Teto dos imóveis financiados por característica do município para renda de 

até R$ 1.600,00 (faixa 1) 

UF LOCALIDADE 

VALOR MÁXIMO DE 
AQUISIÇÃO DA UNIDADE 

HABITACIONAL 

Apartamento Casa 

DF Capital R$ 76.000,00 R$ 76.000,00 

MT/MS/GO 
Capital e respectiva região metropolitana R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

Demais municípios R$ 57.000,00 R$ 57.000,00 

PI 
Capital e respectiva região metropolitana R$ 61.000,00 R$ 61.000,00 

Demais municípios R$ 57.000,00 R$ 57.000,00 

SP 

Municípios integrantes das regiões metropolitanas do 
Estado de São Paulo. Municípios de Jundiaí/SP, São 
José dos Campos/SP, Jacareí/SP e DF. R$ 76.000,00 R$ 76.000,00 

Demais municípios R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 

MG 
Capital e respectiva região metropolitana R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 

Demais municípios R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

BA 
Capital e respectiva região metropolitana R$ 64.000,00 R$ 64.000,00 

Demais municípios R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

PE/CE 
Capital e respectiva região metropolitana R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 

Demais municípios R$ 59.000,00 R$ 59.000,00 

RS/PR/SC 

Capital e respectiva região metropolitana e demais 
municípios 

R$ 64.000,00 R$ 64.000,00 

R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

AC/AM/AP/
PA/RO/RR/

TO 

R$ 62.000,00 R$ 62.000,00 

R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

ES 
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

R$ 58.000,00 R$ 58.000,00 

AL/RN/PB/S
E/MA 

R$ 61.000,00 R$ 61.000,00 

R$ 57.000,00 R$ 57.000,00 

RJ  
R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 

R$ 69.000,00 R$ 69.000,00 

Fonte: Adaptado da Portaria nº168, de 12 de abril de 2013, que revogou a portaria nº465, de 03 de 
outubro de 2011. 
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Quadro 9. Teto dos imóveis financiados por característica do município para renda de 
R$ 1.601 a R$ 5.000 (faixa 2 e 3) 

MUNICÍPIO 

VALOR 

2009 2014 

Regiões metropolitanas em SP, RJ e DF R$ 130.000 R$ 190.000 

Cidades com mais de 1 milhão de habitantes R$ 150.000 R$ 170.000 

Cidades com população acima de 250 mil habitantes R$ 130.000 R$ 145.000 

Cidades com população igual ou superior a 50 mil habitantes* R$ 100.000 R$ 115.000 

Demais cidades R$ 80.000 R$ 90.000 

Fonte: Elaboração própria com base em Cardoso (2013) e Decreto nº 7.825. 
*Segundo o Censo 2010, o município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, possui o 
correspondente a 102.021 habitantes. 
 

Quadro 10. Valores máximos de subsídios por faixa de renda (Acima de R$ 1.600 – 
faixa 2 e 3) 

Fonte: Apresentação oficial na 20ª reunião do ConCidades, em 25/03/2009 

 
 

O acesso ao subsídio, nesse sentido, depende do enquadramento de dois 

fatores principais: a renda do beneficiário e o valor do imóvel. Com o novo piso 

salarial de 2010 os limites de renda das faixas 1, 2 e 3, contempladas pelo 

programa, foram fixados em R$ 1.600, R$ 3.100 e R$ 5.000, respectivamente. Mas 

no que se refere ao enquadramento do imóvel, o programa definiu um teto31, 

conforme demonstrado nos quadros acima, que no decorrer dos anos foi sendo 

ampliado. Para a faixa 1, o valor máximo das unidades habitacionais, por todos os 

Estados e municípios, já foram revogados por três vezes até ser estabelecido o teto 

atual. Para as faixas 2 e 3, em função da decisão do Conselho Curador do FGTS 

(CCFGTS), ampliaram-se os tetos dos imóveis enquadrados no programa ano após 

ano, sendo demonstrado no quadro 8 apenas os valores anteriores e atuais32 

(FERRAZ, 2011). O discurso amplamente divulgado para tal iniciativa é corrigir os 

                                                 
31

 O valor máximo do preço dos imóveis, enquadrados pelo programa, independe da faixa de renda, 
sendo estabelecidos pelos municípios a que pertencem. 
32

 Para mais informações sobre o aumento dos tetos dos valores financiados no âmbito do MCMV, 
ver: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/869572-governo-sobe-valor-maximo-do-minha-casa-minha-
vida.shtml e  http://www.pac.gov.br/noticia/f3a4a78b. 

REGIÕES 

3 SM 4 SM 5 SM 6 SM 

atual novo atual novo atual novo atual novo 

RMs de SP, RJ e DF 
R$ 

6.384,00 
R$ 

23.000,00 
R$ 

2.800,00 
R$ 

16.000,00 * 
R$ 

9.000,00 * 
R$ 

2.000,00 

Cidades com mais de 
100 mil habitantes, 
capitais e RMs 

R$ 
5.012,00 

R$ 
17.000,00 

R$ 
2.200,00 

R$ 
10.000,00 * 

R$ 
3.000,00 * 

R$ 
2.000,00 

Cidades de 50 mil a 
100 mil habitantes 

R$ 
4.101,00 

R$ 
13.000,00 

R$ 
1.800,00 

R$ 
6.000,00 * 

R$ 
2.000,00 * 

R$ 
2.000,00 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/869572-governo-sobe-valor-maximo-do-minha-casa-minha-vida.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/869572-governo-sobe-valor-maximo-do-minha-casa-minha-vida.shtml
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valores pela inflação e permitir que o programa continue atendendo à demanda da 

classe média das cidades, que tiveram forte aumento no preço dos imóveis. O que 

só reforça o argumento de que ao estabelecer limites bastante superiores o 

programa termina por beneficiar os segmentos de classe média e gera para o setor 

privado um mercado com riscos reduzidos. Não contemplando a população de baixa 

renda que são as famílias que de fato necessitam do subsídio para acessar a 

política de financiamento e adquirir a casa própria.  

Segundo Rolnik (2011): 

 

Essa tendência é preocupante por vários motivos: primeiro não há 
evidências de que o aumento da renda dos brasileiros esteja 
acompanhando o aumento dos preços dos imóveis; nesse cenário, a 
compra da casa própria para a população de baixa renda ficará cada vez 
mais inacessível; e, claramente, os subsídios públicos estão indo parar no 
bolso dos proprietários (Blog Rolnik, publicado em 03/02/2011). 

 

Apesar da enorme disponibilidade de recursos, as metas quantitativas do 

MCMV são tímidas para o atendimento às famílias de menor renda, pois o valor 

unitário médio do subsídio é mais elevado do que seria necessário numa estratégia 

que objetivasse garantir o direito à moradia para todos (Souza, 2009). Enquanto que 

a principal estratégia elaborada pelo PlanHab para tratar do subsídio não foi 

incorporada pelo PMCMV. Trata-se do Subsídio Localização – valor adcional para 

viabilizar a produção e a reabilitação de HIS em áreas históricas, centrais e 

consolidadas (Ministério das Cidades, 2008 b), de modo que pudesse estimular os 

municípios a buscarem localizações que gerassem impactos positivos para o 

desenvolvimento urbano. Caso contrário, torna-se limitada as possibilidades do 

Governo Federal em garantir terra urbanizada através da doação de terrenos e o 

programa fica a mercê do mercado privado, que pouco está preocupado em atender 

a população de baixa renda.  

Para além das questões relacionadas ao eixo de financiamento e subsídios 

propostas pelo PlanHab, outras questões não foram consideradas pelo PMCMV, 

dentre elas a desarticulação com a política urbana. Em estudo recente, Cardoso 

(2013, pág. 44), aponta algumas questões que estariam sendo mal equacionadas 

pelo programa, sintetizando as críticas em oito pontos:  
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1) A falta de articulação do programa com a política urbana; 

2) A ausência de instrumentos para enfrentar a questão fundiária; 

3) Os problemas de localização dos novos empreendimentos; 

4) Excessivo privilégio concedido ao setor privado; 

5) A grande escala dos empreendimentos; 

6) A baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos empreendimentos; 

7) A descontinuidade do programa em relação ao SNHIS e a perda do controle 

social sobre a sua implementação; 

8) As desigualdades na distribuição dos recursos como fruto do modelo institucional 

adotado. 

 

Como conclusão preliminar da análise, o autor ressalta que estamos diante de 

um programa que apresenta duas contradições básicas e que se articulam. Uma 

primeira contradição ocorre entre os objetivos de combater a crise, estimulando a 

economia, e os objetivos de reduzir o déficit habitacional; uma segunda com relação 

ao privilégio concedido ao setor privado para atuar como agente fundamental da 

efetivação da produção, ao invés de levar em consideração outras formas de 

produção, baseada na produção pública ou na autogestão, coletiva e individual 

(ADAUTO, 2013, pág. 44). 

 

Do subsídio público disponibilizado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, 
com recursos da União e do FGTS, 97% são destinados à oferta e à 
produção direta por construtoras privadas, enquanto apenas 3% ficam 
reservados a entidades sem fins lucrativos, cooperativas e movimentos 
sociais, para a produção de habitação urbana e rural por autogestão. O 
programa não contempla a promoção estatal, apostando na iniciativa 
privada como agente-motor do processo. A justificativa é a dificuldade do 
poder público, sobretudo municipal, na aplicação de recursos e a lentidão 
do PAC, devido à ineficiência, falta de quadros, burocratismo, restrições 
legais e fiscais, licitações demoradas, órgãos de fiscalização (tribunais de 
contas e controladorias). A pequena parcela destinada aos movimentos 
populares e às cooperativas justifica-se pela pouca capacidade de resposta 
desses a uma demanda em grande escala, além de apresentarem 
dificuldades e atrasos na execução das obras (FIORI, FIX, 2009 apud 
SOUZA, 2009, pág. 24) 

 

Exatamente sobre essas duas contradições do programa, especificamente 

sobre a primeira, em que o programa se propõe a reduzir o déficit e gerar 

lucratividade para a economia, é que vamos tratar no próximo tópico. Com a 

preocupação de que o subsídio esteja, mais uma vez, sendo mal equacionado pela 
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atual politica habitacional. Desde a sua viabilização como garantia de acesso ao 

financiamento para a população de baixa renda, através da política subsidiada, a 

expansão dos investimentos como função da capacidade fiscal do Estado, o que 

pode levar a falência do PMCMV.  

De acordo com O‟Connor (1977), a necessidade de legitimação junto aos 

setores populares das administrações locais leva estas, ao longo do processo, a 

uma crise fiscal que, embora apareça sob diversas formas, possui uma raiz comum:  

a existência de um descompasso entre o nível dos recursos de origem tributária e o 

nível dos dispêndios totais do poder político local. O resultado pode resultar na 

elevação do endividamento em longo prazo, artifício que responde ao hiato entre 

receitas e despesas, pressionando ainda mais este crescimento no futuro, desde 

que ele seja estrutural. De modo que, ao longo do processo, vai-se estabelecendo 

uma capacidade cada vez menor de o Estado de investir em programas que 

impliquem recursos subsidiados, como também o leva a estabelecer um processo de 

seletividade na definição de prioridades de alocação de recursos para diversos 

programas sociais que impliquem subsídios. 

 

3.2.2  A dupla frente de propostas do PMCMV  

 

A relação entre mercado e Estado na politica habitacional não é característica 

exclusiva do cenário atual da política habitacional proposta pelo programa Minha 

Casa, Minha Vida (PMCMV). Conforme analisado na seção 2, o padrão de 

intervenção e centralização estatal no setor foi se modificando ao longo do tempo, 

mas mesmo durante a atuação do BNH já havia a segmentação da provisão da casa 

própria em dois mercados distintos: um voltado para atender a população de baixa 

renda, através da promoção pública e outro para atender aos setores de renda 

média e alta, com financiamento e promoção privada. Mas, para além da produção, 

outra face da política também estava preocupada em aumentar a geração de 

emprego e renda através do ramo da construção civil.   

Quando o PMCMV foi lançado em 2009, vinculou-se o argumento de que se 

tratava de uma política anticíclica para combater os efeitos da crise internacional que 

ameaçava atingir a economia do país. Por se tratar do ramo da construção civil 

como o setor de maior multiplicação de empregos e elevação do PIB de um país, 

buscou-se atacar duas vertentes: alavancar os indicadores da economia e minimizar 
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o problema crônico da habitação, em que o déficit habitacional já ultrapassava 6 

milhões de moradias. 

Esse tipo de estratégia tem sido utilizado pelo governo federal brasileiro para 

combater os efeitos nocivos da crise mundial, e,  

 
(...) englobam desde a isenção de impostos – como, por exemplo, a 
diminuição do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a indústria 
automobilística – até o aumento de crédito para as empresas exportadoras. 
Porém, até o advento do PMCMV, ainda não houvera uma política pública 
ativa, de caráter nacional, cujo agente gestor e operador fosse o governo 
federal, através da participação direta de seus ministérios ou empresas 
estatais (D‟AMICO, 2011, pág. 47-48). 

 

No entanto, a intervenção do mercado na política do país se dá muito antes 

da crise mundial, “apesar de a crise agravar a situação do mercado imobiliário, ela 

não está na origem dos limites para o crescimento do setor e dos problemas 

mencionados” (Sousa, 2012, pág. 39). Segundo Arantes e Fix (2009) apud Sousa 

(2012, pág. 39), mesmo antes da crise existem indícios de que os investidores 

estrangeiros compraram ações das empresas e participaram na elaboração do 

programa, como condição para reerguê-las. 

 Segundo Sousa (2012): 
 

O Governo Federal, de forma contraditória à criação do Ministério das 
Cidades, delegou a elaboração do pacote habitacional a Casa Civil e ao 
Ministério da Fazenda, que por meio do dialogo com representantes dos 
setores imobiliários e a construção civil, desenvolveram uma politica de 
governo em resposta a crise, retomando a ideologia da casa própria e 
oferecendo o sistema de arrendamento em favor da aquisição e ampliação 

da produção para uma escala em massa (Sousa, 2012, pág. 39). 
 

 Por isso mesmo, em sua análise, Shimbo (2010, pág. 124) chega a afirmar 

que “as construtoras serão o principal agente do programa (...) a Caixa Econômica 

Federal mais construtoras”.    

De fato, dentre os objetivos do programa para concessão de subsídios ao 

financiamento da unidade habitacional, distribuídos segundo faixas de renda, o 

primeiro grande incentivo está voltado para a produção via setor privado, com a 

contratação de empreiteiras e construtoras que apresentam os projetos à CEF. O 

segundo incentivo da política é a aquisição via subsídio total para as famílias de 

mais baixa renda (com maior concentração de déficit habitacional), e subsídio parcial 

para as famílias entre três a seis salários mínimos (BONDUKI, 2009). Os subsídios 

do Programa são compostos com recursos do Orçamento Geral da União e recursos 
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do FGTS, geridos pela CEF, a qual concentra ainda a maior parte da concessão de 

financiamentos no programa, embora este contemple a possibilidade de participação 

de outras instituições financeiras do SFH33, como, por exemplo, o Banco do Brasil 

(BB) que passou a operar em 2012.  A principal estratégia do governo continua 

sendo via casa própria. Assim, é possível perceber que se mantém a lógica de 

financiamento da casa própria via recursos federais, com o setor privado 

responsável pela produção.  

Quando o Governo lançou à Medida Provisória 25234, na verdade estava 

preocupado em dar maior segurança para o mercado imobiliário atuar na provisão 

da habitação, sobretudo na habitação popular. 

Como o volume de recursos empregados no setor habitacional é muito grande 

faz-se necessário o corte de gastos e a priorização dos diversos serviços dentro da 

esfera estatal. Mas o volume e conteúdo das despesas governamentais, assim como 

a distribuição do peso tributário sobre elas não são determinados pelas leis do 

mercado, refletindo antes (e sendo estruturalmente determinadas por) conflitos 

econômicos entre classes e grupos. Ninguém se livra da crise fiscal e da 

consequente crise social que ela agrava (O‟Connor, 1977). 

Quando o programa foi anunciado, do ponto de vista da politica habitacional, 

o volume de subsídios era tão grande, inédito na história do país, que os atores 

ligados ao Fórum de Reforma Urbana e os movimentos de moradia vislumbravam 

uma politica que de fato pudesse atender à população de mais baixa renda e reduzir 

o déficit habitacional. A própria urbanista Ermínia Maricato (2009), deu a seguinte 

declaração, assim que o programa foi lançado: 

 

                                                 
33

 A Lei de criação do Programa (lei 11.977) prevê que qualquer instituição do SFH está autorizada 
participar como financiadora do PMCMV. Segundo o art. 8º CAP.IV, inclui: “bancos múltiplos, bancos 
comerciais, caixas econômicas sociedades de crédito imobiliário, pelas associações de pupança e 
empréstimo, companhias hipotecárias, órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive sociedades 
de economia mista que operem com financiamentos de habitações e obras conexas, fundações 
cooperativas e outras formas associativas para construção ou aquisição da casa própria sem 
finalidade de lucro, pelas caixas militares, pelas entidades abertas de previdência complementar, 
pelas companhias securitizadoras de crédito imobiliário e, por outras instituições que venham a ser 
consideradas pelo Conselho Monetário Nacional como integrantes do Sistema Financeiro da 
Habitação”. 
34

 Medida que amplia a segurança dos investidores do setor imobiliário através dos mecanismos da 
alienação fiduciária nas transações imobiliárias e da instituição do principio do “patrimônio de 
afetação” que retira os bens mantidos sob custódia em caso de falência dos imóveis residenciais 
financiados. Ou seja, o imóvel pertence a Caixa Econômica até a sua liquidação, caso haja 
inadimplência o mutuário perde o direito sobre o imóvel. 
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Entre 1990 e 2000, a população brasileira cresceu 1,4% e a das favelas 
mais de 4%. Então, todo investimento que ataque de frente esse déficit será 
bem-vindo. Ele é tão gigantesco que é preciso fazer o máximo que der. E o 
programa Minha Casa, Minha Vida tem uma faceta interessante. Por causa 
da crise financeira, o Brasil teve um rombo terrível no nível de emprego no 
final do ano passado, e o programa pretende contribuir para reverter essa 
queda. É uma medida que merece aplausos (MARICATO, 2009 apud 
ADAUTO, 2013, pág. 44). 
 
 

Contudo, as definições das metas do programa para cada região, e posterior 

distribuição dos recursos, ficaram condicionadas às estimativas do déficit 

habitacional existente em cada região. De modo que, tomando como referência o 

déficit de cada região proporciona a estados como o Nordeste, que apresenta os 

maiores déficits, serem privilegiados em detrimento dos outros Estados. Tomando 

como referência amostral a meta inicialmente estabelecida pelo programa de 1 

milhão de moradias (PMCMV 1), conforme apresentado na tabela 5, ao cruzarmos a 

coluna do % do déficit em relação ao déficit total com o % de moradias do MCMV 

em relação ao total do MCMV, não encontramos disparidade alguma, pelo contrário, 

fica evidente que os valores são muito próximos um do outro (ver tabela 6). 

Tabela 6. Distribuição do Déficit Habitacional e Metas do PMCMV 1, por Unidade da Federação 
e Região Geográfica 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
(1) 

Fundação João Pinheiro (2008) e 
(2) 

Brasil (2009). 
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Longe de ser otimista, infelizmente, o cenário não é real. A realidade do 

programa se apresenta quando cruzamos o déficit habitacional brasileiro com as 

metas do programa por faixas de renda. Como se referem ao PMCMV 1, as faixas 

de renda são correspondentes em salários mínimos, conforme apresentados pelo 

governo para o ano de 2009.  

 

Tabela 7. Déficit habitacional(1) e Metas do PMCMV(2) por faixa de renda - Brasil - 2009 

Faixa de renda 
(em SM) 

Déficit 
habitacioanal 

(valor absoluto) 

Déficit 
habitacional 

(%) 

Meta PMCMV 
(valor absoluto) 

% do Déficit 
atendido por 

faixa de renda 

0 a 3 SM 6.544.800 91% 400.000 6% 

3,1 a 6 SM 482.400 7% 400.000 83% 

6,1 a 10 SM 172.800 2% 200.000 116% 

TOTAL 7.200.000 100% 1.000.000 14% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da 
(1) 

Fundação João Pinheiro (2008) e 
(2) 

Brasil 
(2009). 

 

Então, do percentual de 14% propostos pelo programa em atendimento ao 

déficit, a faixa considerada prioridade e de fato que detêm o maior percentual do 

déficit em termos absolutos irá reduzir apenas 6% do déficit, ou seja, caso a meta 

seja atingida em 100%, serão beneficiadas 6.144.800 famílias das 6.544.800 

existentes. Para a faixa intermediária, com destaque para o fato de que recebem um 

aumento do subsídio parcial em financiamento com redução do seguro, a meta 

pretende atender 83% do déficit, ou seja, caso a meta seja atingida em 100%, serão 

beneficiadas 400.000 pessoas das 482.400 existentes.  

Para a faixa 3, diante da meta estabelecida pelo governo, o déficit não apenas 

deixará de existir como para essa faixa de renda deixará um saldo positivo de 16%. 

Ou seja, além de todos serem atendidos pelo PMCMV com uma residência, 16% 

dessa população terá mais de uma.   

E quanto ao volume de recursos viabilizados? O subsídio: “Quem está 

pagando o aumento dos gastos empregados no setor habitacional, e a quem esta 

beneficiando?”, “O aporte de subsídios concedidos é autossustentável? A que 

preço?” “Como os mecanismos de financiamento podem contribuir significativamente 

na diminuição do déficit, sem que o modelo se transforme em uma fonte permanente 

de agravamento da situação fiscal do governo em longo prazo?” 
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4 O subsídio do PMCMV na Região Metropolitana do Recife / Pernambuco  

    

 

 Após análise minuciosa dos dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal 

e Ministério das Cidades e através do cruzamento de informações já apresentadas 

no decorrer desta dissertação, apresentamos algumas tabelas, gráficos e mapas 

que legitimam as preocupações discutidas até aqui e apontam para os principais 

desafios encontrados pela política do PMCMV para o atendimento das famílias de 

baixa renda, através da concessão de subsídios diretos, evidenciando quem de fato 

vem sendo atendido pelo programa e os problemas que podem surgir em longo 

prazo pelo elevado montante de subsídios concedidos a fundo perdido. 

Tomando como referência as faixas de renda distribuídas por unidades da 

federação percebe-se que, as faixas 1 e 2 do programa estão sendo atendidas de 

forma equipara. Para um total de 3.408,184 unidades habitacionais produzidas em 

nível nacional pelo programa (posição em 31 de maio de 2014) 47% foram 

destinadas para a faixa 1, população prioritária com renda de até R$ 1.600,00,  e 

41% para a faixa 2, que são as famílias com renda entre R$ 1.601,00 a R$ 3.100,00 

(corresponde a classe média que há muito tempo não conseguia acessar o mercado 

imobiliário de luxo, agora beneficiada pela concessão do subsídio complementar). O 

que significa que, da meta proposta pelo PMCMV 1 e 235 para faixa 1, em que previa 

a contratação de 1.600.000 uh36, cerca de 1.592,207 novas moradias foram 

construídas, faltando pouco menos de 1% para alcançar a meta. Enquanto que das 

1.000.000 moradias propostas para faixa 2, foram construídas 1.384.306 UH, 

ultrapassando em mais de 300.000 mil habitações (Ver tabela 8). 

Para a faixa 3, compreendida pelas famílias de mais alto poder aquisitivo, 

com renda entre R$ 3.101,00 e R$ 5.000,00, foram produzidas 13% do valor total a 

nível nacional, algo em torno de 431.671 habitações, e que também superou a meta 

proposta pelo programa nas duas etapas, fixada em 400 mil moradias. 

 

 

 

 

                                                 
35

 Tabela 5. Distribuição por faixa de renda e metas propostas pelo PMCMV 1 e 2. Seção 3, ver 
página 70. 
36

 uh – unidade habitacional 
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Tabela 8. Número de unidades contratadas pelo PMCMV (1 e 2) segundo faixas de 
financiamento, região e unidades da federação (UF) 

Fonte: Ministério das Cidades (Banco de Dados: 31/05/2014). Elaboração própria. 

 

A região Nordeste foi a que mais produziu moradias para a faixa 1, com 

628.185 unidades, representando um total de 64% para a região e 39% em nível 

nacional para esta faixa de renda. Em segundo lugar encontra-se a região Sudeste, 

com 442.131 moradias, responsáveis por 28% da produção a nível nacional. A 
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AC 7.231 0,5 80,9 1.247 0,1 13,9 464 0,1 5,2 8.942 0,3 

AM 29.716 1,9 67,4 8.148 0,6 18,5 6.213 1,4 14,1 44.077 1,3 

AP 9.732 0,6 95,9 23 0,0 0,2 392 0,1 3,9 10.147 0,3 

PA 97.329 6,1 76,4 20.153 1,5 15,8 9.944 2,3 7,8 127.426 3,7 

RO 28.669 1,8 73,8 6.444 0,5 16,6 3.747 0,9 9,6 38.860 1,1 

RR 8.347 0,5 92,7 562 0,0 6,2 95 0,0 1,1 9.004 0,3 

TO 21.851 1,4 82,5 3.507 0,3 13,2 1.126 0,3 4,3 26.484 0,8 

TOTAL 202.875 13 77 40.084 3 15 21.981 5 8 264.940 8 

N
O
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E

 

AL 58.233 3,7 57,7 36.824 2,7 36,5 5.828 1,4 5,8 100.885 3,0 

BA 184.640 11,6 71,9 44.494 3,2 17,3 27.767 6,4 10,8 256.901 7,5 

CE 64.222 4,0 65,6 28.116 2,0 28,7 5.521 1,3 5,6 97.859 2,9 

MA 117.142 7,4 81,0 23.014 1,7 15,9 4.427 1,0 3,1 144.583 4,2 

PB 29.712 1,9 41,2 36.053 2,6 49,9 6.435 1,5 8,9 72.200 2,1 

PE 68.757 4,3 57,5 39.859 2,9 33,3 11.065 2,6 9,2 119.681 3,5 

PI 51.553 3,2 74,6 14.504 1,0 21,0 3.003 0,7 4,3 69.060 2,0 

RN 33.587 2,1 45,8 34.609 2,5 47,2 5.168 1,2 7,0 73.364 2,2 

SE 20.339 1,3 45,2 17.871 1,3 39,7 6.819 1,6 15,1 45.029 1,3 

TOTAL 628.185 39 64 275.344 20 28 76.033 18 8 979.562 29 

S
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D
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S
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E
 ES 17.891 1,1 37,0 15.787 1,1 32,6 14.688 3,4 30,4 48.366 1,4 

MG 131.021 8,2 39,2 175.252 12,7 52,4 27.874 6,5 8,3 334.147 9,8 

RJ 106.552 6,7 53,9 49.854 3,6 25,2 41.344 9,6 20,9 197.750 5,8 

SP 186.667 11,7 30,7 276.988 20,0 45,5 145.142 33,6 23,8 608.797 17,9 

TOTAL 442.131 28 37 517.881 37 44 229.048 53 19 1.189.060 35 

S
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PR 67.178 4,2 29,3 139.353 10,1 60,8 22.797 5,3 9,9 229.328 6,7 

RS 74.403 4,7 31,9 134.581 9,7 57,6 24.480 5,7 10,5 233.464 6,9 

SC 32.252 2,0 25,0 85.066 6,1 66,0 11.627 2,7 9,0 128.945 3,8 

TOTAL 173.833 11 29 359.000 26 61 58.904 14 10 591.737 17 
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E
 

DF 16.524 1,0 34,6 22.806 1,6 47,7 8.437 2,0 17,7 47.767 1,4 

GO 53.258 3,3 28,0 112.562 8,1 59,2 24.329 5,6 12,8 190.149 5,6 

MS 26.861 1,7 46,2 26.971 1,9 46,4 4.324 1,0 7,4 58.156 1,7 

MT 48.540 3,0 55,9 29.658 2,1 34,2 8.615 2,0 9,9 86.813 2,5 

TOTAL 145.183 9 38 191.997 14 50 45.705 11 12 382.885 11 

BRASIL 1.592.207 100 47 1.384.306 100 41 431.671 100 13 3.408.184 100 
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mesma região também foi responsável pela elevada produção a nível nacional para 

as faixa 2 e 3, com 37% e 53%, respectivamente.    

O Estado de Pernambuco aparece na região Nordeste como o 3º que mais 

produziu para faixa 1 com 68.757 uh e como o 2º que mais produziu para a faixa 2, 

com 39.859 uh, representando respectivamente 57,5% e 33,3% sobre o total dos 

empreendimentos construídos para o Estado, em um total de 119.681 novas 

unidades habitacionais.   

Do ponto de vista quantitativo, o total de empreendimentos construídos pelo 

PMCMV, em apenas 4 anos, é algo inédito no país. O próprio BNH, nos seus 22 

anos de atuação, apenas conseguiu produzir 20% da produção de moradias no país 

(pouco mais de um milhão de casas populares) (BONDUKI, 1999).  

Para a faixa 1, o cenário não é tão otimista, ao cruzarmos os dados entre o 

número de moradias produzidas para este segmento de renda com o déficit 

habitacional dessa população, conforme já apresentado no comparativo com as 

metas propostas pelo programa na Tabela 737, de um total de mais de 6,5 milhões 

de déficit habitacional, somente para a população de baixa renda de até 3 SM, e 

com uma meta de construção de 400 mil moradias reduziria o déficit em apenas 6%. 

Ou seja, mesmo alcançando a meta, resta um longo caminho a se percorrer até que 

a redução do déficit seja significativa para essa população, pelo menos em termos 

quantitativos que é a lógica do PMCMV.  

Do ponto de vista geral ao atendimento ao déficit brasileiro, dados recém-

divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)38 apontam para 

uma redução do déficit habitacional no país. O documento foi elaborado com base 

na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-2012), em que o estudo 

mostra que o déficit de 10,43% do total dos domicílios brasileiros registrados em 

2007 caiu para 8,84% em 2012, sendo em 2012 o déficit de 5.431.973 residências, 

conforme tabela 9.  

 

                                                 
37

 Tabela 7. Déficit habitacional e Metas do PMCMV por faixa de renda - Brasil – 2009. Seção 3, 
ver página 85. 
38

 Nota técnica “Estimativas do déficit habitacional brasileiro” (PNAD 2007-2012), de autoria dos 
pesquisadores do Ipea Vicente Correia Lima Neto, Bernardo Alves Furtado – diretor-adjunto de 
Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do Ipea – e Cleandro Krause. Para fazer a 
estimativa os técnicos do Instituto utilizaram uma metodologia desenvolvida pela Fundação João 
Pinheiro (FJP), em que o déficit habitacional é constatado quando há pelo menos um de quatro 
componentes: habitações precárias, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento 
excessivo em domicílios locados. 
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Tabela 9. Déficit habitacional geral e por componentes 2007-2012 

  2006 2008 2009 2011 2012 

Número de domicílios 55.918.038 57.703.161 58.684.603 61.470.054 62.996.532 

Déficit habitacional 5.836.183 5.409.011 5.954.191 5.596.460 5.431.973 

Precárias 1.244.028 1.139.729 1.074.637 1.163.631 870.563 

Rústico 1.135.644 1.039.445 1.005.875 1.034.725 785.887 

Improvisados 108.384 100.284 68.762 128.906 84.676 

Coabitação 2.308.886 2.032.883 2.319.073 1.809.495 1.757.696 

Cômodos 214.476 190.213 224.120 237.914 178.433 

Conviventes com intenção de mudar 2.094.410 1.842.670 2.094.953 1.571.581 1.579.263 

Excedente aluguel 1.756.369 1.735.474 2.020.899 2.110.409 2.293.517 

Adensamento aluguel 526.900 500.925 539.582 512.925 510.197 

  
    

  

Estimativas relativas 

Déficit habitacional 10,43% 9,38% 10,14% 9,09% 8,84% 

Precárias 2,22% 1,98% 1,83% 1,89% 1,42% 

Coabitação 4,13% 3,52% 3,95% 2,94% 2,86% 

Excedente aluguel 3,14% 3,01% 3,44% 3,43% 3,73% 

Adensamento aluguel 0,94% 0,87% 0,92% 0,83% 0,83% 

Fonte: IBGE/PNAD 2007-2012 

 

A análise dos dados aponta que houve comportamentos distintos para os 

componentes do déficit se, observados isoladamente. Houve queda, tanto em 

termos absolutos quanto relativos, no que diz respeito à precariedade (rústicos ou 

improvisados), à situação de coabitação (famílias conviventes com a intenção de se 

mudar ou residentes em cômodos) e ao adensamento excessivo em imóveis locados 

(àqueles com mais de três habitantes vivendo sob o mesmo cômodo). O único 

componente que apresentou elevação no período de 2007 para 2012 foi o ônus 

excedente de aluguel, que passou de 1,75 milhões de domicílios para 2,293 milhões 

(aumento aproximado de 30% em cinco anos). Entretanto, cabe ressaltar que o 

mercado de locação de imóveis urbanos pode ter sofrido da mesma alta que foi 

observada no mercado de compra e venda de imóveis, o que explica o fato da maior 

parcela da população ter comprometimento valor superior a 30% de sua renda 

familiar. 

Importante perceber que: 

 

A atualização do déficit habitacional brasileiro é um meio para que se 
possam realizar avaliações da política habitacional brasileira. Mas é 
importante lembrar que a produção habitacional de interesse social, ainda 
que intensa, não necessariamente terá impacto imediato e direto na queda 
do déficit. Outros fatores, tais como a formação acelerada de novos 
domicílios e a valorização imobiliária devem ser levados em conta, 
especialmente nos casos em que as unidades de análise não 
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acompanharam uma tendência geral de queda do déficit habitacional (IPEA, 
2013, pág. 12-13) 

 

Quanto à análise da distribuição do déficit habitacional por faixa de renda, os 

dados mostram que a redução foi menor nos segmentos mais baixos. Em 

2012, 73,6% do déficit era composto por domicílios com famílias com renda de até 

três salários mínimos, ante 70,7% em 2007. Houve aumento, portanto, de três 

pontos percentuais nessa fatia, mas, ainda assim, registrou-se queda do déficit em 

números absolutos: de 3.954.386 domicílios em 2007 para 3.859.970 em 2012 entre 

as famílias com renda de até três salários mínimos. As demais faixas passaram a 

responder menos pelo déficit habitacional, de modo que houve recuo na falta de 

habitação em ritmo mais intenso na faixa de renda entre 3 e 5 SMs. O que corrobora 

nosso argumento de que os segmentos de maior renda são os que estão se 

beneficiando da atual politica de financiamento proposta pelo PMCMV (Ver tabela 10 

e gráfico 1). 
 

Tabela 10. Composição do déficit por faixa de renda 2007-2012 

FAIXA DE RENDA 2007 2008 2009 2011 2012 

Sem declaração de renda 1,70% 1,70% 1,90% 3% 2,40% 

Até 3 salários mínimos (SM) 70,70% 70,20% 71,20% 73% 73,60% 

Entre 3 e 5 SM 13,10% 14% 13,50% 11,70% 11,60% 

Entre 5 e 10 SM 10,40% 10,30% 9,60% 9,10% 9,40% 

Acima de 10 SM 4,10% 3,90% 3,80% 3,20% 2,90% 

Fonte: IBGE/PNAD 2007-2012 
 
 

Gráfico 1. Números absolutos do déficit por faixa de renda 2007-2012 
(em mil unidades) 
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  Fonte: IPEA. Elaboração própria. 

 

Cabe ainda ponderar que, segundo os resultados do Censo Demográfico 

2010, a desigualdade de renda no Brasil ainda é bastante acentuada, apesar da 

tendência de redução observada nos últimos anos. Embora a média nacional de 
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rendimento domiciliar per capita fosse de R$ 668 em 2010, 25% da população 

recebiam até R$ 188 e metade dos brasileiros recebia até R$ 375, menos do que o 

salário mínimo naquele ano (R$ 510). Enquanto cerca da metade da população 

urbana recebia, em média, até R$ 415, nas áreas rurais esse valor era de 

aproximadamente R$ 170. Como os dados sobre rendimento ainda são preliminares, 

consideram-se apenas pessoas e domicílios com declaração de rendimento positivo, 

excluindo aqueles com renda zero ou sem declaração39.  

Em 2010, a incidência de pobreza era maior nos municípios de porte médio 

(10 mil a 50 mil habitantes), independentemente do indicador de pobreza monetária 

analisado. Enquanto a proporção média de pessoas que viviam com até R$ 70 de 

rendimento domiciliar per capita naquele ano era de 6,3%, nos municípios com 10 

mil a 20 mil habitantes, essa proporção era duas vezes maior. As diferenças de 

rendimento entre homens e mulheres também chamava a atenção, sendo maior nos 

municípios com até 50 mil habitantes, onde eles recebiam, em média, 47% mais que 

elas (R$ 956 contra R$ 650) (IBGE, 2010). 

Nos municípios com até 50 mil habitantes, predominou o valor de até um 

salário mínimo para 75% da população. Já nos com mais de 500 mil habitantes, 

metade da população recebia até R$ 503. O rendimento médio domiciliar per capita 

nestes municípios mais populosos era R$ 991, mais de duas vezes superior ao 

observado nos municípios de até 50 mil habitantes (IBGE, 2010). 

Quanto à produção de empreendimentos para o Estado de Pernambuco 

49.456 uh foram contratadas com recursos FAR, correspondente à faixa 1 do 

programa, perfazendo um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Desse total, 

77% das obras estão concentradas no interior do Estado, sendo apenas 11.379 uh 

localizadas na Região Metropolitana do Recife. Desse total apenas 1.641 

correspondem a moradias concluídas e entregues na RMR.  

Para as faixas 2 e 3 o total de recursos disponibilizados pelo FGTS 

corresponde a cerca de 1 bilhão e meio de reais, mas diferentemente do que 

acontece na faixa 1, cerca de 70% das moradias foram contratadas na RMR, sendo 

6.519 uh concluídas e entregues. Para esta modalidade do programa, o que mais 

                                                 
39

 Os dados utilizados para gerar os resultados de rendimento são preliminares, pois ainda não foram 
submetidos a todos os processos de crítica e imputação previstos para a apuração do Censo 
Demográfico 2010. 
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chama atenção é o volume de subsídios concedidos como desconto no valor total de 

financiamento, sendo quase 300 mil, entre subsídios pagos pela OGU e FGTS. 

Para as modalidades de financiamento do programa, os valores da tabela 11 

foram atualizados em maio de 2014, conforme demonstrado na tabela 12.  De modo 

que, para a faixa 1, os dados disponibilizados com recursos FAR correspondem a 

modalidade Empresas e para a faixa 2 e 3 correspondem o FGTS-PJ, totalizando 

119.681 uh para o Estado de Pernambuco40. 

                                                 
40

 Conferir com a Tabela 8. Número de unidades contratadas pelo PMCMV (1 e 2) segundo faixas 
de financiamento, região e unidades da federação (UF), desta seção, pág. 87. 
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Tabela 11. Número e valores de financiamento de unidades contratadas pelo PMCMV (1 e 2) em Pernambuco segundo faixas de 
financiamento, fase de andamento das obras e localização na Região Metropolitana do Recife e no Interior do Estado 
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PE INTERIOR 

RMR 
 

PE INTERIOR 

RMR 
 

PE INTERIOR 

RMR 

Abs. 
% 

s/PE 
Abs. 

% 
s/PE 

Abs. 
% 

s/PE 

F
A

R
 

Contratos 34 28 6 17,6 97 66 31 32,0 131 94 37 28,2 

Unidades 12.716 11.075 1.641 12,9 36.740 27.002 9.738 26,5 49.456 38.077 11.379 23,0 

Investimento 
(R$) 

514.324.801 443.012.991 71.311.810 13,9 1.891.243.733 1.330.018.131 561.225.602 29,7 2.405.568.535 1.773.031.122 632.537.412 26,3 

F
G

T
S

 –
 P

J
 

Contratos 73 23 50 68,5 94 21 73 77,7 167 44 123 73,7 

Unidades 10.526 4.007 6.519 61,9 18.069 4.104 13.965 77,3 28.595 8.111 20.484 71,6 

Investimento 
(R$) 

568.813.540 210.524.651 358.288.889 63,0 936.210.952 177.754.660 758.456.292 81,0 1.505.024.492 388.279.311 1.116.745.181 74,2 

Financiamento 
(R$) 

381.175.943 137.067.366 244.108.578 64,0 827.906.915 153.058.030 674.848.885 81,5 1.209.082.858 290.125.396 918.957.463 76,0 

Subsídio OGU 
(R$) 

46.069.983 16.009.433 30.060.550 65,2 22.453.653 5.794.443 16.659.211 74,2 68.523.636 21.803.876 46.719.761 68,2 

Subsídio 
FGTS (R$) 

141.567.613 57.447.852 84.119.762 59,4 85.850.384 18.902.187 66.948.196 78,0 227.417.997 76.350.039 151.067.958 66,4 

T
O

T
A

L
 Contratos 107 51 56 52,3 191 87 104 54,5 298 138 160 53,7 

Unidades 23.242 15.082 8.160 35,1 54.809 31.106 23.703 43,2 78.051 46.188 31.863 40,8 

Investimento 
(R$) 

1.083.138.341 653.537.642 429.600.699 39,7 2.827.454.685 1.507.772.791 1.319.681.894 46,7 3.910.593.026 2.161.310.433 1.749.282.593 44,7 

Fonte: Ministério das Cidades (Banco de dados: 31/12/2013). Elaboração própria. 
                                                                                  
 

Tabela 12. Unidades contratadas pelo PMCMV (1 e 2) em Pernambuco por modalidades de financiamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ministério das Cidades (Banco de dados: Maio/2014). Elaboração própria. 

MCMV – PERNAMBUCO 
FAIXA DE RENDA MODALIDADES UNIDADES 

1 

Entidades 2.447 

Empresas 51.001 

Urbanização 4.852 

Oferta Pública 7.346 

Rural 3.111 

2 e 3 
FGTS-PJ 30.445 

FGTS-PF 20.479 

Total Geral 119.681 
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Diante da disparidade de empreendimentos contratados no interior do estado 

e Região Metropolitana, mesmo que o maior número de empreendimentos 

contratados para faixa 1 esteja situado no interior, o estudo de caso a que se propõe 

a análise refere-se à Região Metropolitana do Recife, aonde o município de Igarassu 

está localizado.  

Para a Região Metropolitana o maior percentual de contratações está 

centrado nas maiores faixas de renda, o que implica diretamente na alocação de 

subsídios complementares em beneficio desta camada social em detrimento da 

população de baixa renda que só consegue acesso ao financiamento mediante 

concessão de subsídios diretos. Como a manutenção do volume de subsídios, 

inclusive por parte do poder local, é função da capacidade do Estado em sustentar 

uma política subsidiada, em longo prazo pode desencadear uma crise fiscal. 

Principalmente quando os propósitos do subsídio são desvirtuados e o teto de 

financiamento é elevado, como é o caso do PMCMV. A crise, nesse sentido, pode 

aparecer de diferentes formas, mas um único ponto em comum: a existência de um 

descompasso entre o nível de recursos de origem tributária e os dispêndios totais do 

poder político local (O‟Connor, 1977). 

 

4.1 A medida do subsídio na RMR / PE 

 

A Região Metropolitana do Recife - RMR está localizada na zona da mata 

litoral de Pernambuco, ocupando cerca de 2.708 Km², equivalente a 

aproximadamente  2,8% da área total do Estado de Pernambuco (Censo/IBGE, 

2010). 

A região é dividida em níveis de integração dos municípios que a compõem, 

sendo os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, que, 

juntamente com os municípios de Abreu e Lima e Camaragibe, compreendem um 

nível de integração alto. Os municípios de Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, 

Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Moreno e São Lourenço são 

municípios classificados como de média integração na dinâmica metropolitana, que 

apesar de apresentarem continuidade de ocupação com o pólo, ou devido à 

proximidade entre eles, desempenham relações menos intensas, por isso mesmo 

desempenham funções típicas de municípios periféricos (SOUZA, 2006).  
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Cabe destacar que: 

 

 Na medida em que a distribuição espacial da população reflete, não só a 
distribuição de oportunidades de geração de renda, mas, também, os custos 
de localização e de comutação, o crescimento populacional na RMR 
acompanha tanto a dinâmica do mercado de trabalho, como a dos custos de 
habitação e de transporte, que por sua vez, guarda estrita relação com a 
dinâmica econômica e com o processo de urbanização. Nesse sentido, é 
importante destacar o elevado crescimento da população urbana dos 
municípios periféricos da RMR – Ipojuca (5,37), Itamaracá (4,66) e Igarassu 
(4,55) - e, em um segundo patamar de crescimento, os municípios limítrofes 
do Recife – Jaboatão dos Guararapes (3,43), Camaragibe (2,63), Paulista 
(2,51). Apenas Olinda (0,68) e Recife (1.03) mantêm os níveis muito baixos 
de crescimento da população total e urbana (SOUZA et.al., 2006, pág. 56-
57). 

 
 

Através de estudo realizado sobre o Índice de Desenvolvimento Humano – 

IDH do Recife, Bitoun (2005 apud SOUZA et. al., 2006), aponta que existe uma 

distinção nos índices de desenvolvimento humano para conjuntos de municípios, 

assim definidos: 

 

 Aqueles que se situam na sua parte central, configurando uma aglomeração 
urbana fisicamente contínua, onde são registrados deslocamentos 
pendulares dos seus habitantes no cotidiano dos seus afazeres de trabalho, 
estudos, lazer e consumo; e, aqueles que se situam na periferia 
metropolitana a norte, sul e oeste, configurando núcleos urbanos separados 
da aglomeração contínua por áreas não edificadas e amplas áreas rurais, 
ocupadas principalmente por canaviais. (BITOUN, 2005 apud SOUZA et.al., 
2006, pág. 23) 

 

 De acordo com Souza et. al. (2006), os indicadores de moradia adquiridos em 

pesquisa realizada no âmbito do Projeto “Análise das regiões metropolitanas do 

brasil”, desenvolvido pelo observatório das metrópoles, em 2005, permitiram 

constatar que, as políticas habitacionais até final dos anos 90 não tiveram escala 

suficiente para impactar no déficit habitacional da região,  em termos gerais, 

resumindo-se apenas a algumas ações pontuais de alguns programas. No entanto, 

das ações que foram implementadas, houve uma elevação significativa das 

condições da habitação, principalmente nas comunidades carentes, através de 

urbanização da área.  
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Mapa 1. Localização da Região Metropolitana do Recife/ PE, número de habitantes e 
densidade demográfica dos municípios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A região metropolitana é marcada por desigualdades socioespaciais 

relacionadas ao porte, níveis de renda e de integração na dinâmica Metropolitana. 

“Ocorrendo, ainda, contrastes entre os municípios da região Norte e da região Sul da 

RMR, estes historicamente muito mais marcados pelas permanências da 

monocultura canavieira e suas tensas relações sociais” (SOUZA et.al., 2006, pág. 

75). 

Segundo o Cadastro de Áreas Pobres da RMR: 

 

Existiam em 2000 cerca de 720 comunidades pobres na RM (loteamentos 
precários, pontas de ruas e favelas), das quais, 426 localizavam-se no 
Recife. São 592 mil habitantes (42% da população recifense) residindo em 
150 mil domicílios situados em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
carentes de regularização urbanística e fundiária

41
. Quanto à condição de 

Propriedade do domicílio, cerca de 79% são próprios e 14% são alugados 
(SOUZA et.al., 2006, pág. 75-76). 

 

                                                 
41

 Cálculo realizado pelo Observatório PE, a partir da comparação entre limites de ZEIS e Setores 
Censitários do IBGE de 2000. 



97 
 

Quando o Programa Minha Casa, Minha Vida é criado, em 2009, a dinâmica 

metropolitana de Recife começa a se movimentar, aliado às obras de intervenção 

urbanística propostas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Perante o Estado, a Região Metropolitana do Recife absorve pouco mais de 

50% do total de moradias produzidas, concentradas, também, nos municípios que 

compõem o núcleo metropolitano – Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e 

Paulista – os quais absorvem 19.552 mil moradias contratadas pelo PMCMV (Tabela 

13). Além desses, mais três outros municípios se destacam no contexto 

metropolitano, atraindo empreendimentos do PMCMV. Muito provenientes das 

dinâmicas urbanas recentes impulsionadas por processos econômicos instalados na 

região: ao norte, o município de Igarassu, com a implantação do polo fármaco 

químico e a instalação da fábrica da Fiat; a oeste, o município de São Lourenço da 

Mata, com a implantação da Arena e da Cidade da Copa 2014; e ao sul, o município 

de Ipojuca, com a implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape.  

Para distribuição dos empreendimentos habitacionais financiados pelo 

programa, o problema não está apenas na localização dos imóveis, mas no elevado 

número de contratações para as faixas 2 e 3 do programa. Do total de 160 

empreendimentos, compostos por 31.863 uh, quase 80% são destinados ao 

segmento econômico com 123 contratações. No entanto, do total de contratos 

assinados apenas 25,6% são referentes a moradias que já foram concluídas e 

entregues.  

Para a faixa 1, apenas o município de Igarassu se destaca pelo número de 

moradias entregues, sendo 4 empreendimentos dos 6 contratados, representando 

um atendimento de 57,3% quanto às unidades contratadas para o município. Com 

relação a RMR, das 1.641 uh entregues, 45,9% correspondem aos 

empreendimentos construídos no município de Igarassu (ver tabela 13). Por isso 

mesmo que a análise empírica dos dados se fará com maior detalhe para este 

município. Deve-se ressaltar que este município localiza-se a 28,2 km da capital 

pernambucana. 

A análise dos empreendimentos do PMCMV no contexto das cidades e, 

especialmente da região metropolitana do Recife, evidencia alguns aspectos 

importantes: 

Considerando que as diretrizes do programa exigem utilização de partidos 

arquitetônicos que proporcionem menor custo para manutenção do imóvel, existe 
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grande limitação à verticalização, pois esta estratégia de projeto acarretaria maior 

custo com manutenção de equipamentos como elevadores, além de maiores gastos 

com energia. A tendência, portanto, seria a reprodução de soluções convencionais, 

em 4 ou 5 pavimentos sem elevador, com unidades de área mínima estabelecida 

pelo programa, induzindo a reprodução de tipologias padrão, a exemplo daquelas 

produzidas no período do BNH. Por exemplo, apesar de a demanda social ser 

relativamente heterogênea, em termos de necessidades, o PMCMV estabelece um 

programa mínimo e um nível de acabamento único para aquelas moradias 

destinadas às famílias com renda até 3 SM, a Caixa Econômica Federal divulga 

duas tipologias, constituída por sala, cozinha, banheiro, circulação, dois dormitórios 

e área de serviço com tanque, totalizando 32m² de área útil para casa ou 37m² para 

apartamento (SOUZA, 2012).   

No entanto, no intuito de evitar a edificação de conjuntos habitacionais de 

extensas dimensões, os quais produzem espaços com morfologia monótona, de 

qualidade urbana inferior e com baixo nível de habitabilidade para o perfil da 

demanda, o PMCMV define como limite máximo para cada empreendimento a 

construção de quinhentas unidades habitacionais ou condomínios segmentados em 

até 250 habitações. Este tipo de regra, porém, não impede a estratégia empresarial 

de formação de grandes glebas parceladas e novos conjuntos de grande extensão 

aprovados de forma fracionada, apresentando a mesma tipologia (SOUZA, 2012). 

Segundo Sousa (2012), as construtoras, para obter ganho em escala de 

produção, definem uma planta genérica que se enquadre nos normativos da CEF, 

garantindo a aprovação de inúmeros projetos similares em diferentes terrenos.  
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Tabela 13. Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida por faixa de investimentos e situação das obras na Região 
Metropolitana do Recife (2009-2013) 
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RECIFE 2 - 272 2,4 - - - 25 14 2.902 14,2 1.133 39,0 27 14 3.174 10,0 1.133 13,9 35,7 

Olinda 6 - 1.944 17,1 - - - 13 5 2.140 10,4 696 32,5 19 5 4.084 12,8 696 8,5 17,0 

Jaboatão dos Guararapes 5 - 1.440 12,7 - - - 22 4 4.435 21,7 543 12,2 27 4 5.875 18,4 543 6,7 9,2 

Paulista 2 - 848 7,5 - - - 21 13 3.208 15,7 2.172 67,7 23 13 4.056 12,7 2.172 26,6 53,6 

R
e
g

iã
o

  
N

o
rt

e
 Abreu e Lima 5 1 2.305 20,3 385 23,5 16,7 1 1 58 0,3 58 100,0 6 2 2.363 7,4 443 5,4 18,7 

Araçoiaba - - 
 

- - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - - 
 

Itamaraca - - 
 

- - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - - 
 

Itapissuma - - 
 

- - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - - 
 

Igarassu 6 4 1.316 11,6 754 45,9 57,3 6 4 1.125 5,5 453 40,3 12 8 2.441 7,7 1.207 14,8 49,4 

R
e
g

iã
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O
e
s
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 Camaragibe - - 
 

- - - 
 

10 4 2.008 9,8 896 44,6 10 4 2.008 6,3 896 11,0 44,6 

Moreno 1 1 502 4,4 502 30,6 100,0 - - - - - 
 

1 1 502 1,6 502 6,2 100,0 

São Lourenço da Mata 9 - 2.496 21,9 - - - 20 5 2.808 13,7 568 20,2 29 5 5.304 16,6 568 7,0 10,7 

R
e
g
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S
u

l Cabo de Santo Agostinho 1 - 256 2,2 - - - - - - - - 
 

1 - 256 0,8 - - - 

Ipojuca - - 
 

- - - 
 

5 - 1.800 8,8 - - 5 - 1.800 5,6 - - - 

TOTAL 37 6 11.379 100,0 1.641 100,0 14,4 123 50 20.484 100,0 6.519 31,8 160 56 31.863 100,0 8.160 100,0 25,6 

Fonte: Ministério das Cidades (Banco de dados: 31/12/2013). Elaboração própria.
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Os setores de avaliação de projetos da CEF não dispõem de elementos para 

a análise espacial dos empreendimentos e, ao seguir os procedimentos 

padronizados estabelecidos, dão o aval para a construção de numerosos conjuntos 

habitacionais adjacentes que, na realidade, conformam um único empreendimento 

aprovado em etapas.  

Por isso que, como forma de assegurar a construção e entrega das casas, 

mesmo sem o pagamento de algumas prestações, foi criado o Fundo Garantidor no 

valor de R$ 1bilhão, cuja cobertura coincidirá com o período de vigência do contrato 

e terá variação de acordo com a faixa salarial. Também foi prevista a utilização de 

seguro nos casos de morte ou invalidez dos mutuários, com isenção para a 

população que percebe até cinco salários mínimos, formando uma espécie de 

mecanismo de amortecimento da inadimplência (SOUZA, 2012). 

Quando o programa foi anunciado tinha como subtítulo “Moradia para as 

famílias, renda para os trabalhadores, desenvolvimento para o Brasil”, e partindo da 

premissa de que soluções de mercado não permitiriam dar cobertura integral ao 

direito à moradia, o PMCMV estabeleceu uma política de subsídios à habitação 

social e popular utilizando uma instituição financeira pública, a Caixa Econômica 

Federal (CEF) como agente financeiro, bem como a atuação coordenada das três 

esferas de governo. A partir de 2012, o Banco do Brasil e outros bancos também 

passaram a produzir para faixa 1 do programa, conforme tabela 14. 

Como a lógica da alocação dos subsídios (conforme detalhado na seção 3) 

segundo faixa de renda, se propõe a financiar quase que integralmente a demanda 

habitacional das famílias com renda de até três salários mínimos foi preciso, em 

função do elevado preço da terra urbanizada em detrimento ao preço de venda das 

unidades definido pelo Conselho Gestor do FGTS que, através do programa, 

houvesse a disponibilização de terras de domínio público e do massivo investimento 

em subsídios (SOUZA, 2012). 

Entretanto, o aporte de subsídios federais para a construção pela iniciativa 

privada de 1 milhão de casas (PMCMV 1) e mais 2 milhões de casas (PMCMV 2) 

provocou uma elevação na procura por terrenos, na compra de espaços ainda 

vazios para construção e na consequente elevação do preço do metro quadrado, 

principalmente nas periferias da Região Metropolitana do Recife e dos grandes 

centros. 
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Tabela 14. Número de unidades contratadas pelo PMCMV 1 e 2 em Pernambuco 
segundo faixas de financiamento e instituições financeiras 

Fonte: Ministério das Cidades (Base de dados: Maio/2014). Elaboração própria. 

 

De modo geral, este processo de encarecimento das cidades arrasta consigo 

o preço dos imóveis aumentando o custo, o que tende a tornar o acesso à terra 

urbanizada cada vez mais difícil para a população que depende dos salários. Dentro 

do PMCMV, esta desigualdade se revela na relação que existe entre a linha 

“PMCMV Empresarial” e a linha “PMCMV Entidades”. Lago (2011) compara essas 

duas linhas e aponta que, de 2009 a março de 2011, a produção das entidades 

contratou cerca de 9,0 mil unidades, no valor total de R$ 440 milhões, enquanto a 

produção empresarial contratou no mesmo período 449 mil unidades. 

Ainda que os movimentos populares estejam acessando o PMCMV 

Entidades, em recentes experiências relatadas a prática especulativa das 

construtoras segue sendo a de estocagem de terras na periferia, com a produção 

em grande escala de empreendimentos para os segmentos acima de três salários 

mínimos (LAGO, 2011). Como se tratam de agentes com poder político (e 

econômico) bastante desigual, a distribuição dos recursos no sistema de mercado 

reproduz esta desigualdade: apenas 3% do total de unidades financiadas pelo 

PMCMV são destinados à modalidade “entidades”.  

Dessa forma, os efeitos nocivos da elevação dos preços imobiliários já 

começam a serem sentidos, com a superconcentração e com a sobrevalorização da 

INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS 

MODALIDADES 
PMCMV (1 e 2) 

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Total Geral 

Caixa 

FAR 46.101 - - 46.101 

CCFGTS - 38.915 5.525 44.440 

Entidades 2.447 - - 2.447 

FAR - Urbanização 4.852 - - 4.852 

Rural 3.111 - - 3.111 

Sub-Total CAIXA 56.511 38.915 5.525 100.951 

Banco do Brasil CCFGTS - 944 5.540 6.484 

Banco do Brasil FAR 4.900 - - 4.900 

BANCO SCHAHIN Oferta Publica 1.346 - - 1.346 

BICBANCO Oferta Publica 918 - - 918 

CEHAB/PE Oferta Publica 2.722 - - 2.722 

CHB Oferta Publica 84 - - 84 

DOMUS Oferta Publica 1.006 - - 1.006 

ECONOMISA Oferta Publica 535 - - 535 

PROVÍNCIA Oferta Publica 735 - - 735 

Sub-Total DEMAIS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS 12.246 944 5.540 18.730 

 
PERNAMBUCO 68.757 39.859 11.065 119.681 
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terra urbana, dando corpo a uma disputa desigual pela apropriação do espaço 

urbano por distintos agentes, de distintos interesses: por um lado, empreendimentos 

dos promotores imobiliários do circuito privado da incorporação e construção e, por 

outro, empreendimentos de organizações comunitárias e movimentos sociais. 

Diferentemente do que ocorreu em outros períodos na história habitacional 

brasileira, atualmente são os promotores e investidores imobiliários privados que 

promovem a periferização dos conjuntos habitacionais na administração 

especulativa do estoque de terras das cidades. Assim, ainda que estes conjuntos 

possam resultar em um importante valor de uso para os beneficiários dos subsídios, 

a tendência é que a expansão geográfica da urbanização capitalista no Brasil 

mantenha o padrão periférico de diferenciação socioespacial. 

Por isso mesmo, a análise dos dados da tabela 14 são extremamente 

preocupantes quanto à manutenção da aplicação de subsídios para o financiamento 

dos empreendimentos para faixa 1 do PMCMV. A primeira questão evidenciada é 

quanto ao percentual de apenas 5% pago pela população, que se reflete em apenas 

8% do retorno do investimento. Deixando para o Poder Público pouco mais de 90% 

para custear a moradia, ou seja, dos R$ 632.537,412 investidos nas 11.379 

residências contratadas, apenas R$ 53.450,034 são pagos pelos beneficiários. O 

restante é pago pelo Governo Federal a fundo perdido.  

Além do que, conforme verificado na tabela 13, do valor total de 

empreendimentos contratados (11.379 uh) apenas 1.641 foram concluídos e 

entregues na RMR. O que significa que, o montante investido pelo Estado já foi 

pago, os recursos já foram disponibilizados e o retorno desse investimento em longo 

prazo não acontecerá, conforme detalhado na tabela 14.     
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Tabela 15 . Subsídios e valores pagos pelo beneficiários do PMCMV - Faixa 1 - segundo municípios da Região Metropolitana do Recife (2009-2013) 

ITENS 

Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) 

R
M

R
 

Núcleo Metropolitano Região Norte Região Oeste Região Sul 

R
E

C
IF

E
 

O
li

n
d

a
 

J
a
b

o
a

tã
o

 d
o

s
 

G
u

a
ra
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e
s
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u
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s
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A
b
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a
 

A
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o
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b

a
 

It
a
m

a
ra

c
á
 

It
a
p

is
s
u

m
a
 

Ig
a

ra
s
s
u

 

C
a
m

a
ra

g
ib

e
 

M
o

re
n

o
 

S
ã
o

 L
o

u
re

n
ç
o

  

d
a

 M
a
ta

 

C
a
b

o
 d

e
 

S
a
n

to
 

A
g

o
s

ti
n

h
o

 

Ip
o

ju
c

a
 

Unidades Habitacionais 272 1.944 1.440 848 2.305 
   

1.316 
 

502 2.496 256 
 

11.379 

Valor do investimento 16.335.191 112.013.259 90.720.000 39.056.000 125.283.419 
   

68.723.599 
 

20.500.000 143.777.944 16.128.000 
 

632.537.412 

Número de domicílios com 
renda de até 3 SM 

366.783 97.522 172.274 81.549 26.098 
   

27.354 
 

15.100 27.897 48.613 
 

863.190 

Renda média domiciliar per 
capita dos beneficiários (1) 

836,13 821,32 742,69 814,87 681,42 
   

646,98 
 

571,29 616,23 684,98 
 

782,88 

Preço médio das unidades 60.055,85 57.619,99 63.000,00 46.056,60 54.352,89 
   

52.221,58 
 

40.836,65 57.603,34 63.000,00 
 

55.588,14 

Valor pago por unidade 
pelo beneficiário (5% da 
renda mensal em 10 anos) 
(2) 

R$ 5.016,8 R$ 4.927,9 R$ 4.456,1 R$ 4.889,2 R$ 4.088,5 
   

R$ 3.881,9 
 

R$ 3.427,7 R$ 3.697,4 R$ 4.109,9 
 

R$ 4.697,3 

%  do valor pago por 
unidade pelo beneficiário 

8 9 7 11 8 
   

7 
 

8 6 7 
 

8 

Valor Médio do Subsídio 
pago pelo Governo 
Federal por unidade 

55.039,1 52.692,1 58.543,9 41.167,4 50.264,4 
   

48.339,7 
 

37.408,9 53.906,0 58.890,1 
 

50.890,9 

% do subsídio pago pelo 
poder público por unidade 

92 91 93 89 92 
   

93  92 94 93 
 

92 

Valor total das prestações 
pagas por todos os 
beneficiários 

1.364.565 9.579.842 6.416.842 4.146.034 9.424.088   
 

5.108.544  1.720.722 9.228.687 1.052.129  53.450.034 

Valor Total do Subsídio 
pago pelo Governo 
Federal 

14.970.626 102.433.417 84.303.158 34.909.966 115.859.331   
 

63.615.055  18.779.278 134.549.257 15.075.871  579.087.378 

Fonte: Ministério das Cidades (Banco de dados: 31/12/2013).                           
Chamada: (1) Dados referentes à renda média domiciliar mensal dos municípios obtidos por meio do Censo 2010. Fonte: IBGE (Ver Anexo 1 desta seção). 

(2) Calculado considerando o percentual estabelecido no PMCMV da renda média mensal do município no período de dez anos. 
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Ao longo desse processo, conforme já evidenciamos, vai se estabelecendo 

uma capacidade cada vez menor do Estado investir em programas que impliquem 

recursos subsidiados. O impasse percorre um caminho de mão dupla: 

  

1) O caráter predominantemente empresarial e o princípio de auto-sustentação 

financeira do programa conduzem a uma redução das condições de acesso por 

parte das famílias de menor renda. Por outro lado, as medidas adotadas no 

âmbito desse programa, no sentido de ampliar tais condições de acesso, 

terminam por levá-lo ao esgotamento; 

 

2) O caráter politico social ressaltado nos programas alternativos, na figura do 

PMCMV Entidades e faixa 1 com recursos FAR, dão maiores condições de 

acesso a população de baixa renda, trazem explícito o requisito do subsídio, 

expresso não só nas condições de financiamento, como no aporte de recursos do 

governo local para dar suporte operacional aos programas. E é tal subsídio que 

termina por levá-los também ao esgotamento. 

 

3.2 A medida do subsídio no município de Igarassu/ RMR / PE 

 

O município de Igarassu está localizado na mesorregião Metropolitana e na 

Microrregião Itamaracá do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Goiana; 

a sul com Paulista e Abreu e Lima; a leste com Itamaracá, Itapissuma e Oceano 

Atlântico e a oeste com Tracunhaém e Araçoiaba. A área municipal ocupa 

305,560km² e representa 0,33% do Estado de Pernambuco, com população 

equivalente a 102.021hab (Censo /IBGE, 2010). A sede do município tem uma 

altitude aproximada de 19,0 metros e coordenadas geográficas 7º 50‟ 00 S e 34º 54‟ 

30” W, distando 32,3.km da capital Recife, cujo acesso é feito pela rodovia 

pavimentada BR101 e PE- 041. A cidade possui poucos núcleos em área rural e a 

sede urbana encontra-se mais dispersa e dividida pela BR 101. O município é 

dividido em 3 distritos: Sede (área urbana), Três Ladeiras e Nova Cruz (Ver mapa 2). 

De acordo com o IBGE, as principais atividades econômicas desenvolvidas 

pelo município de Igarassu são a agroindústria, voltada para o setor de álcool e de 

açúcar. Além desta, a indústria de transformação tem papel importantíssimo no 

município, sendo o terceiro setor que mais emprega pessoas.  
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Mapa 2. Município de Igarassu e seus distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Diagonal, 2013. Elaboração própria. 

 

Como em Igarassu não existe uma secretaria específica para habitação, à 

diretoria está vinculada à Secretaria de Articulação Social. O município não dispõe 

de nenhum diagnóstico habitacional da região, não têm articulado seu Plano Local 

de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e não está inscrito no FNHIS. Segundo os 

representantes da Secretaria, a Prefeitura não teria condições de atender ao déficit 

diagnosticado no plano e com o PMCMV poderia surgir uma expectativa por parte da  

população que seria difícil de suprir a demanda.  

Para o município não existem investimentos de Habitação de Interesse Social 

(HIS) por parte do Governo do Estado e todos os empreendimentos contratados 

para faixa 1 do programa partiram da iniciativa privada. De forma que inicialmente o 

município faz a mediação, com negociação do tipo de projeto e negociação com a 

Caixa e lança um edital para contratação da construtora que irá construir. A 

prefeitura não dispõe de terrenos próprios, mas existem muitos terrenos privados 

dentro da área urbana para ocupação e adensamento, com infraestrutura e com 

valor que viabiliza a elaboração desses projetos. Cabe destacar quanto ao 

adensamento da cidade, em sua maioria de forma horizontal. Mas com os 

investimentos do PMCMV, existe uma necessidade de aprovar projetos cada vez 

mais verticais. 
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Em entrevista com o Diretor de Habitação do município, Sr. José, o mesmo 

evidenciou interesse do setor privado para construção de hotéis e condomínios para 

a classe média-alta e alta (grupo JCPM com investidores estrangeiros). A instalação 

do aeródromo nessa região é um dos atrativos para tais empreendimentos. Quanto à 

oferta de empreendimentos, está centrado em imóveis em torno de R$ 90.000 e não 

possuem um padrão definido, estão variando entre pequenos empreendimentos (5-

10 unidades) a grandes empreendimentos (600-1.000 unidades).  Cruz de Rebouças 

é o bairro com maior potencial de adensamento e uso misto, procurado pelos 

empreendedores estrangeiros para construção de hotéis e flats e pelos 

empreendedores locais, para habitações, estando em construção o primeiro grande 

conjunto de prédios (térreo+3) do município, com 900 unidades. 

Para análise da atuação do PMCMV no município, apresentamos um mapa 

de localização dos empreendimentos habitacionais por tipo de investimento e nível 

de renda no município de Igarassu, de modo que espacializamos os 

empreendimentos construídos para faixa 1 do PMCMV na região durante  os anos 

de 2009/2013. Identificados por pontos amarelos circulados de preto (Ver Mapa 3). 

Os demais pontos no mapa estão descritos no indexador e referem-se a 

empreendimentos e áreas de interesse, em sua maioria, do setor privado. Os 

símbolos laranja, em formato de casinha, correspondem a empreendimentos 

privados com perfil de atendimento para faixas de renda média/baixa alguns 

financiados por programas anteriores e outros financiados pelo PMCMV, inseridos  

nas faixas 2 e 3, sendo para este 4 empreendimentos. 

Assim, quando distribuímos espacialmente, podemos perceber de forma clara 

que além dos conjuntos estarem localizados distante do núcleo central do 

município42, estão concentrados na divisa entre os municípios de Itapissuma e 

Itamaracá, consequentemente mais próximos do município de Goiana. Conforme 

demonstra o mapa de localização, no mesmo mapa dos empreendimentos. Este 

município por sua vez encontra-se em grande expansão, com a implantação do polo 

fármaco químico e a instalação da fábrica da Fiat, o que comprova o interesse do 

setor privado em aplicar recursos nesta região, devido ao preço da terra ter um custo 

menor do que nos municípios do núcleo metropolitano. 

 

                                                 
42

 O Conjunto Residencial Tropical está situado quase que na zona rural do município de Igarassu.  
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Mapa 3. Localização dos empreendimentos construídos para faixa 1 – PMCMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Diagonal, 2013. Elaboração própria. 

 

O interesse do setor privado têm sido intenso na região, principalmente do  

setor imobiliário, que vem atuando na construção de conjuntos habitacionais pelo 

PMCMV para as faixas 2 e 3. Igarassu inclusive, já atingiu a meta prevista para 

imóveis nessa faixa de renda. O interesse por essa região, além dos já evidenciados 

até aqui, são referentes ao preço da terra no município, que ainda possui terrenos 

com preços acessíveis e dentro da área urbana, o que facilita o desenvolvimento 

dos projetos. Para efeitos de comparação de valores do m² entre municípios 

vizinhos43: 

Goiana - aproximadamente R$ 135,00/m² 

Igarassu – aproximadamente R$ 61,00/m² 

Condado – aproximadamente R$ 21,00/m² 

                                                 
43

 Valores baseados em ofertas de imóveis em sites da internet. 
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Abreu e Lima – aproximadamente R$ 121,00/m² 

Itapissuma – aproximadamente R$ 237,00/m² 

 

Quando nos reportamos à análise do volume de recursos viabilizados pelo 

programa, construídos para faixa 1, no município de Igarassu/RMR//PE, voltamos 

para a questão crucial que se coloca quanto à concessão de subsídios e o retorno 

desse investimento para os cofres públicos. Atentando a partir de agora para 

identificar quem de fato está sendo beneficiado pelo programa e tendo acesso à 

moradia subsidiada.  

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), a renda per 

capita média da população do município cresceu 124,40% nas últimas duas 

décadas, passando de R$171,17 em 1991 para R$252,37 em 2000 e R$384,10 em 

2010. Sendo que a taxa média anual de crescimento foi de 47,44% no primeiro 

período e 52,20% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 

2010) passou de 30,73% em 1991 para 19,18% em 2000 e para 8,44% em 2010. 

Considerando a renda média dos beneficiários pelo PMCMV – faixa 1 – no 

município de Igarassu, o valor corresponde à 80% do atual salário mínimo no valor 

de R$ 724,00, sendo a renda média de R$ 577,64. Com base nesse valor, seria 

possível destinar no mínimo 30% para custear o valor da moradia, percentual padrão 

já utilizado em outras políticas habitacionais, como o BNH. Por ser a moradia um 

bem caro, a população necessita de subsídios para alcançar o financiamento e as 

vezes que ela seja totalmente subsidiada. No entanto, a preocupação que se coloca 

a partir de agora é quanto à manutenção da política subsidiada pelo PMCMV em 

longo prazo, considerando que o percentual que compromete a renda do trabalhador 

é de apenas 5%. Traduzido para as maiores faixas de renda que acessam o 

subsídio como um bom negócio de aquisição da moradia subsidiada e posterior 

repasse superfaturado pelos valores do mercado. Um estudo mais apurado se faz 

necessário para entender os dilemas do subsídio na política atual, com análise dos 

dados referentes a repasses e vendas de imóveis adquiridos pelo programa, 

inclusive para faixa 1 após aos 10 anos  de pagamento das prestações. 

Considerando de um lado a viabilização econômico-financeira da política, e de outro, 

a discussão do bem subsidiado. 
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Como um dos pressupostos deste trabalho é considerar a concessão do 

subsídio, viabilizado pelo PMCMV, como condição de acesso à população de baixa 

renda à moradia, este processo vem sendo realizado de forma muito lenta, 

considerando que existe uma disparidade muito grande entre o preço da moradia e a 

renda per capita da população. Conforme demonstram os gráficos abaixo mais de 

2/3 dos domicílios têm renda domiciliar per capita de até 2 SM e mais 50% da 

população recebe até 1 SM.  

 
Gráfico 2. Percentual de renda da população de Igarassu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

Fonte: Diagonal, 2013. Elaboração própria. 
 
 

Gráfico 3. Percentual de rendimento até 2 sm da população de Igarassu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Diagonal, 2013. Elaboração própria. 

 
 

Algumas propostas foram levadas ao Congresso Nacional, em Brasília, no 

sentido de dividir a faixa 1 em duas, permitindo o acesso ao subsídio integral para 

uma faixa de renda de até 1 SM, a ser implementado na fase 3 do PMCMV. 

Infelizmente até o momento a mudança não ocorreu. 

Por fim, a tabela a seguir reforça o cenário preocupante em que a política de 

subsídios beneficia poucos, mais ainda assim com um custo elevado. 

0 20 40 60 80 100

Igarassu

Nova Cruz

Três Ladeiras

Sem renda e Até 2 SM Entre 2 e 5 SM Entre 5 e 10 SM Mais de 10 SM

0 10 20 30 40 50

Igarassu

Nova Cruz

Três Ladeiras

Sem renda Até 1/2 SM Entre 1/2 e 1 SM Entre 1 e 2 SM
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Tabela 16. Subsídios arcados pelo poder público nos empreendimentos habitacionais do PMCMV Faixa 1 no Município de Igarassu 

ITENS 
Residencial 

Igarassu 

Conjunto 
Residencial 

Tropical 

Conjunto 
Residencial 

Caminho das 
Águas 

Conjunto 
Habitacional 
Residencial 

Jardim 
Paraíso 

TOTAL 

Número de Empreendimentos 151 302 206 95 754 

D
a
d

o
s
 d

o
s
 

b
e
n

e
fi

c
iá

ri
o

s
 

Quantidade de idosos 10 9 
 

7 26 

Total de renda pesquisada dos candidatos principais 23.389,73 50.996,76 64.500,80 19.613,52 158.500,81 

Total de renda declarada dos candidatos principais 61.325,76 - 69.693,23 38.717,42 169.736,41 

Total de renda conjunta pesquisada 4.446,91 10.512,57 11.200,80 6.518,76 32.679,04 

Total da renda declarada pelo cônjuge 7.530,47 - 11.396,20 6.804,00 25.730,67 

Renda média dos beneficiários (1) 599,29 527,02 612,58 628,37 577,64 

Preço médio das unidades  40.811,26 39.613,66 51.426,19 50.659,90 44.472,56 

Investimento 6.162.501 11.963.325 10.593.796 4.812.690 33.532.312 

R
e
to

rn
o

 d
o

s
 

In
v
e
s
ti

m
e
n

to
s

 

Valor médio pago por unidade pelo  beneficiário em 
10 anos (5% da renda) (2) 

3.595,8 3.162,1 3.675,5 3.770,2 3.465,8 

% pago do valor médio por unidade pelo beneficiário 9 8 7 7 8 

Valor total pago por todos os beneficiários em 10 
anos 

542.960,46 954.962,64 757.147,38 358.172,88 2.613.243,36 

S
u

b
s
íd

io
 Valor médio do subsídio pago por unidade 37.215,50 36.451,53 47.750,72 46.889,66 41.006,72 

Valor total dos subsídios pagos pelo Governo 
Federal 

5.619.540,12 11.008.362,68 9.836.648,67 4.454.517,48 30.919.068,95 

% de subsídio pago pelo Poder Público sobre o 
investimento e por unidade  

91,2 92,0 92,9 92,6 92,2 

Fonte: Caixa Econômica Federal (Abril/2014). Elaboração própria. 
(1) Dados referentes à renda média domiciliar mensal dos beneficiários do PMCMV (Faixa 1)  em Igarassu. (Fonte: Caixa Econômica Federal) 

(2) Calculado considerando o percentual estabelecido no PMCMV da renda média mensal dos beneficiários do PMCMV em Igarassu (Faixa 1)  no período de 
dez anos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Estado assume papeis diferenciados ao longo da trajetória 

habitacional no Brasil: desde mero regulador da ordem social da nação à 

agente provedor e facilitador da moradia social. Sendo um desafio para o setor 

público a redução do déficit habitacional, provedor de moradias dignas - em 

quantidade e qualidade -, mas principalmente pela provisão proporcional da 

oferta habitacional condizente com o nível de renda da população, onde os 

subsídios precisam ser escalonados conforme a condição financeira e 

econômica da população.  

A popularização da casa própria como solução mais fomentada para o 

problema da moradia para a população de baixa renda está tão arraigada no 

Brasil que seguiu duas trajetórias: a primeira delas é incentivada pelo setor 

público e visível na produção de conjuntos habitacionais, dominada pelo setor 

privado, que traz consigo a concessão do subsídio como garantia do acesso à 

moradia. Entretanto, esta parceria não impossibilitou a criação de um mercado 

informal de moradias, denominado de “autoempreendimento” dos indivíduos, 

que se dá de maneira informal e sem apoio do governo. Como resultado, tem-

se o povoamento de favelas e ocupações irregulares em que, além da 

característica precária da unidade habitacional, os cidadãos se veem mal 

servidos de infraestrutura e equipamentos sociais (BONDUKI, 2008).  

Estas primeiras considerações indicam falhas nos sistemas de 

financiamento que, ao viabilizarem um determinado montante de recursos para 

subsidiar a política para os que de fato precisam, terminam desvirtuando os 

propósitos do subsídio, preocupados em atender a demanda do mercado, e 

subsidiando uma camada da população que não necessariamente necessita de 

subsídios para ter acesso à politica. 

A trajetória da política habitacional no Brasil se dá através da promoção 

de um bem privado, a casa própria, constantemente associada não só ao 

direito à moradia, mas também ao direito à propriedade. Por isso mesmo tanto 

a estrutura do BNH (1960-1986) quanto o atual PMCMV (2009) contam com 

uma forte parceria entre o setor público e privado, principalmente no que se 

refere à estrutura de incentivos via acesso ao crédito imobiliário para produção 
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de unidades habitacionais. Ambas as políticas financiam a produção e 

financiam o consumo, isentando o produtor imobiliário de riscos e buscando 

viabilizar o acesso dos beneficiários. Uma atuação que parece ser benéfica não 

só para os cidadãos, mas também para a economia,  como estratégia de 

desenvolvimento econômico.  

Segundo Rolnik e Nakano (2009), conforme publicação na revista Le 

Monde Diplomatique, em 05 de março de 2009: 

 

A análise crítica sobre a política habitacional brasileira vigente entre 
as décadas de 1960 e 1980 traz aprendizados importantes que 
precisam ser levados em conta no debate atual. Desde a criação do 
BNH (Banco Nacional de Habitação), o uso dos recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em financiamentos para a 
produção e comercialização de empreendimentos habitacionais 
dinamizou o mercado imobiliário de médio e alto padrão nas cidades 
brasileiras, provocando grande aumento no preço de terrenos. Dos 
4,5 milhões de moradias erguidas com financiamentos do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH) entre 1964 e 1986, apenas 33% se 
destinaram à população de baixa renda, sempre em conjuntos 
localizados nas periferias urbanas, em áreas onde a terra era barata 
por não haver acesso à infraestruturas de saneamento básico e 
transporte coletivo nem equipamentos comunitários de educação, 
saúde, lazer e cultura, e não apresentar oferta de empregos. Enfim, 
por não ser cidade. O crédito imobiliário naquele período jamais 
alcançou a faixa de renda familiar mensal entre 0 e 3 salários 
mínimos, que concentrava – e continua concentrando – 90% do 
déficit habitacional. O resultado foi o aumento da favelização e da 
autoconstrução em loteamentos precários e irregulares país afora. 
Podemos afirmar que algumas das medidas anunciadas (e a ausência de 
várias outras) nos fazem antever um impacto urbanístico semelhante ao 
vivido no período do BNH. A proposta atual de utilizar os recursos do 
FGTS, oriundos dos trabalhadores, em financiamentos para a compra de 
imóveis de até R$ 600 mil, alterando o limite atual de R$ 350 mil, significa 
assumir, com todas as letras, que a intenção não é implementar uma 
política habitacional de fato. Famílias cuja renda permite a obtenção de 
créditos para compra de imóveis com aqueles preços correspondem a 
somente 0,9% do déficit habitacional brasileiro. Além do mais, essa 
demanda pode ser perfeitamente atendida com produtos habitacionais 
financiados pelos fartos e abundantes recursos do SBPE (Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo) (ROLNIK; NAKANO, 2009) 

 

Quando na década de 2000 foi proposta a nova Política Nacional de 

Habitação, vislumbrava-se uma nova perspectiva para tratar do 

equacionamento do subsídio e da própria política, sobretudo para camadas de 

renda mais pobres. A inovação do PlanHab estava na mobilização substancial 

de recursos orçamentários da União, associados aos do FGTS, que pudessem 

transformar, qualitativamente e quantitativamente, o sistema de crédito 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=461
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=461
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=461
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=461
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habitacional brasileiro, sobretudo com atenção especial para a diversidade dos 

municípios brasileiros (SOUZA, 2009). 

O subsídio, por sua vez, mostra-se de modo polêmico no 

equacionamento da política habitacional, desde que a viabilização dos 

financiamentos voltados para as famílias de menor renda implicam um volume 

expressivo de recursos subsidiados, e a expansão dos investimentos torna-se 

função da capacidade fiscal do Estado, conforme defende O‟Connor (1977).  

Principalmente quando é lançado o Programa Minha Casa Minha (2009), 

em que a iniciativa privada assume um papel protagonista no desenvolvimento 

do programa, a concessão do subsídio e acesso ao crédito habitacional, além 

de representar uma questão técnica, deixa transparecer também uma decisão 

política, implicando uma relação de poder. 

 
A concessão de crédito estabelece uma hierarquia em relação às 
possibilidades de acesso ao crédito e ao consumo em função da 
capacidade de pagamento de cada indivíduo. No Brasil, o uso de um 
fundo do trabalhador, o FGTS, desde a década de 1960, consolida a 
captura privada de um fundo dos trabalhadores que alimenta a 
produção habitacional. E essa utilização continuada do FGTS permite 
que os sucessivos governos minimizem o uso de recursos 
orçamentários para o desenvolvimento de políticas subsidiadas.  
A inovação do PlanHab e do Programa Minha Casa e Minha Vida 
está na mobilização substancial de recursos orçamentários da União, 
associados aos do FGTS, o que possibilita mudar, qualitativamente e 
quantitativamente, o sistema de crédito habitacional brasileiro. 
(FIORI, FIX, 2009 apud SOUZA, 2009, pág. 27). 

   

Contudo,  

 
O PlanHab previu um leque de alternativas habitacionais a custos 
unitários mais reduzidos (como lotes urbanizados e/ou material de 
construção com assistência técnica), com potencial de atender um 
número maior de famílias; já o Minha Casa, Minha Vida fixou-se 
exclusivamente na produção de unidades prontas, mais ao gosto do 
setor da construção civil. Dessa forma, as metas quantitativas do 
programa, malgrado a enorme disponibilidade de recursos para 
subsídio, são tímidas nas faixas de renda mais baixas, pois o valor 
unitário médio do subsídio é mais elevado do que seria necessário 
numa estratégia que objetivasse garantir o direito à moradia para 
todos. (CARDOSO, 2013, PÁG. 58) 

 

Esse modelo, baseado na lógica de mercado, faz com que as unidades 

produzidas sejam concebidas como mercadorias, rentáveis aos seus 

proponentes, o que explica o fato delas estarem atingindo, predominantemente, 

a classe média e terem atendido aos interesses do empresariado da 
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construção civil. Para Vainer (2000), os grandes projetos de intervenção urbana 

são nada mais do que um planejamento estratégico, “inspirado em conceitos e 

técnicas empresariais” (p.76), na qual as cidades estão submetidas às mesmas 

situações e exigências do mercado, sendo ela mesma, do ponto de vista do 

autor, tratada como uma mercadoria: “a cidade objeto de luxo” (p.78). Essa 

distorção da política habitacional revela a incompatibilidade da finalidade social 

da política habitacional com o modo empresarial de produção da moradia. Na 

impossibilidade de conciliação, os interesses dos empresários influenciam (e 

até certo ponto determinaram) os investimentos públicos para habitação e o 

público para o qual eles seriam direcionados, em detrimento da função social 

da política habitacional.  

O subsídio assume um papel de destaque no PMCMV, não apenas no 

expressivo volume de recursos, mas na sua alocação de forma explícita e 

direta. Algumas questões foram absorvidas do PlanHab, contudo a grande 

preocupação é com relação à locação do subsídio distribuído diante de tetos de 

renda e de imóveis tão elevados, enquanto no PlanHab, por meio de 

complexas simulações, foram definidos os subsídios no limite necessário para 

viabilizar o acesso das famílias de baixa renda a moradia o programa em 

questão surge de modo polêmico. 

Conforme aponta Bonduki (2009): 

 

Ao publicizar o novo programa antes de apresentar o Plano Nacional 
de Habitação (PlanHab) – uma estratégia de longo prazo para 
equacionar o problema habitacional, formulada e debatida por ano e 
meio, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Habitação, que 
estava pronta para ser publicada em janeiro de 2009 –, o governo 
perdeu uma excelente oportunidade para mostrar como uma ação 
anticíclica poderia se articular com uma estratégia estrutural para 
atacar um problema brasileiro crônico, no âmbito de um projeto 
nacional de desenvolvimento com inclusão social (BONDUKI, 2009, 
pág. 8). 

 

 

Outros autores destacam para o volumoso aporte de recursos que não 

vem sendo suficiente para atender a demanda das famílias de menor renda. 

 

O subsídio, embora tão importante, é absolutamente insuficiente para 
equacionar satisfatoriamente o acesso à habitação. A complexidade 
da produção habitacional – dado o perfil sócio econômico do passivo 
(déficit), o contingente populacional e a extensão territorial do Brasil – 
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exige uma orquestração afinada de inúmeros aspectos, dentre os 
quais destacamos a terra e a inserção urbana. Se não forem 
contempladas as diversas questões envolvidas, os recursos 
financeiros empregados podem ser não apenas insuficientes para as 
metas pretendidas, exigindo continuamente maiores aportes, mas 
podem agravar problemas sociais já existentes relativos à inserção 
das classes sociais mais pobres junto às áreas servidas de 
infraestrutura e serviços na cidade. Pois, na complexa política de 
promoção habitacional urbana em larga escala, construir moradia é 
também construir cidade (ELOY,COSTA, ROSSETTO,  2013, pág. 
18). 

 

Conforme demonstrado no decorrer deste trabalho, através de incursões 

teóricas e empíricas, ficou evidente que a execução do PMCMV na Região 

Metropolitana do Recife, especificamente para o município de Igarassu/ PE a 

habitação está sendo paga pelo Estado mais de 90% do seu valor, o que 

representa sérios riscos em longo prazo, uma vez que o aporte de recursos 

viabilizados não tem retorno para a esfera federal. Considerando esse 

comportamento na dimensão nacional do programa e levando em conta o que 

aponta O‟Connor (1977) sobre a possibilidade de uma crise fiscal decorrentes 

de aportes de recursos subsidiados, é possível admitir o esgotamento desta 

política. 

Além do que, partindo do pressuposto que construir moradias é produzir 

cidades e demandar desenvolvimento urbano é preciso estar atento para a 

relação que se firma entre Estado e Mercado Imobiliário para produção de 

moradias. De acordo com Rolnik e Nakano (2009): 

 

Existem algumas armadilhas e falácias nesse pacote habitacional 
que, pelo menos no que foi aventado publicamente até agora, tem 
sido alicerçado sobre uma política de ampliação do acesso ao crédito 
associada a distintas formas de desoneração da indústria da 
construção, sem conexão com qualquer estratégia urbanística ou 
fundiária, confundindo política habitacional com política de geração 
de empregos na indústria da construção. 

 

De acordo com Maricato (2012) apud Silva (2013, pág. 121), o modo 

como o PMCMV é executado, apesar do avanço em termos de liberação de 

recursos e subsídios para a população de baixa renda teremos a manutenção 

da “desigualdade e a segregação nas cidades dominadas pelo capital 

imobiliário rentista e pelo patrimonialismo visceral.” Resultando não apenas 

condições desiguais de acesso à moradia como do próprio acesso ao “direito à 

cidade” , que no caso do programa objeto de estudo se confunde com o próprio 
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direito a vida urbana, pois muitos indivíduos não possuem o direito de 

“escolher” morar atrelado a cidade. 

Diante de um bem tão caro quanto a mercadoria habitação e o dilema de 

acesso e equacionamento do subsídio para atender a população de baixa 

renda, uma pergunta leva a outros questionamentos para um trabalho futuro: a 

casa própria seria de fato a forma mais adequada de provimento de moradia 

para este contingente populacional? Para além do subsídio.  
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SEÇÃO 3:  ANEXO 1. Esquema operacional do PMCMV pelo FAR, PNHU e PNHR 
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SEÇÃO 4: ANEXO 1. Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal mensal domiciliar per 
capita, segundo os municípios da Região Metropolitana de Recife - Pernambuco – 2010 
 

Municípios 

Domicílios particulares permanentes                                      

Total                                                                              

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita (salário mínimo)  

Até 1/4 
Mais de 
1/4 a 1/2 

Mais de 1/2 
a 1 

Mais de 1 
a 2 

Mais de 2 a 3 Mais de 3 a 5 Mais de 5 
Sem 

rendimento  

Paulista   90 635    10 291    20 260    27 845    18 223    4 930    2 892    1 291    4 893  

Recife   470 754    47 248    93 310    119 148    75 257    31 820    33 610    47 128    23 126  

Olinda   113 238    12 616    24 715    32 365    20 724    7 102    5 444    3 836    6 420  

Jaboatão dos Guararapes   197 047    26 121    48 916    57 562    30 854    8 821    6 779    6 120    11 845  

Itapissuma   6 464    1 787    1 905    1 669     468     83     47     16     487  

Igarassu   29 677    5 074    8 765    9 023    3 706     786     394     143    1 782  

Camaragibe   42 262    5 567    11 910    13 647    5 989    1 288     830     637    2 389  

Cabo de Santo Agostinho   53 402    7 988    15 064    16 365    7 489    1 707     755     400    3 627  

Abreu e Lima   28 138    4 081    7 984    9 225    4 098     710     354     107    1 578  

São Lourenço da Mata   30 317    5 834    9 102    8 873    3 402     686     376     153    1 887  

Moreno   16 453    3 726    4 993    4 564    1 528     289     147     74    1 132  

Ipojuca   22 016    4 164    6 501    6 145    2 451     511     297     171    1 774  

Ilha de Itamaracá   5 402    1 404    1 409    1 230     590     160     129     74     406  

Araçoiaba   4 823    1 329    1 547    1 227     259     50     20     12     379  

Fonte: Extraído da tabela 4.13.7.6 do Censo Demográfico 2010 - IBGE 
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SEÇÃO 4: 
ANEXO 1.1 Número de domicílios e renda média per capita dos beneficiários com até 3 SM - FAIXA 1/PMCMV 

FAIXA 
DE 

RENDA 

VALOR 
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DOMICILIOS PARTICULARES PERMANENTES POR MUNICÍPIO 
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RMR 

Até 1/4 181,00 47.248 12.616 26.121 10.291 4.081 
   

5.074 
 

3.726 5.834 7.988 
 

122.979 

> 1/4 a 
1/2 

362,00 93.310 24.715 48.916 20.260 7.984 
   

8.765 
 

4.993 9.102 15.064 
 

233.109 

> 1/2 a 2 
SM 

724,00 119.148 32.365 57.562 27.845 9.225 
   

9.023 
 

4.564 8.873 16.365 
 

284.970 

> 1 a 2 
SM 

1.448,00 75.257 20.724 30.854 18.223 4.098 
   

3.706 
 

1.528 3.402 7.489 
 

165.281 

> 2 a 3 
SM 

2.172,00 31.820 7.102 8.821 4.930 710 
   

786 
 

289 686 1.707 
 

56.851 

Número de 
domicílios com 
renda de até 3 SM 

366.783 97.522 172.274 81.549 26.098 
   

27.354 
 

15.100 27.897 48.613 
 

863.190 

Renda dos domicílios  
até 1,4 SM 

8.551.888,00 2.283.496,00 4.727.901,00 1.862.671,00 738.661,00 
   

918.394,00 
 

674.406,00 1.055.954,00 1.445.828,00 
 

22.259.199,00 

Renda dos domicílios 
entre 1/4 a 1/2 SM 

33.778.220,00 8.946.830,00 17.707.592,00 7.334.120,00 2.890.208,00 
   

3.172.930,00 
 

1.807.466,00 3.294.924,00 5.453.168,00 
 

84.385.458,00 

Renda dos domicílios 
entre 1/2 a 2 SM 

86.263.152,00 23.432.260,00 41.674.888,00 20.159.780,00 6.678.900,00 
   

6.532.652,00 
 

3.304.336,00 6.424.052,00 11.848.260,0 
 

206.318.280,00 

Renda dos domicílios 
entre 1 a 2 SM 

108.972.136,00 30.008.352,00 44.676.592,00 26.386.904,00 5.933.904,00 
   

5.366.288,00 
 

2.212.544,00 4.926.096,00 10.844.072,0 
 

239.326.888,00 

Renda dos domicílios 
entre 2 a 3 SM 

69.113.040,00 15.425.544,00 19.159.212,00 10.707.960,00 1.542.120,00 
   

1.707.192,00 
 

627.708,00 1.489.992,00 3.707.604,00 
 

123.480.372,00 

Total de renda dos 
domicílios  que 
recebem até 3 SM 

306.678.436,00 80.096.482,00 127.946.185,00 66.451.435,00 17.783.793,00 
   

17.697.456,0 
 

8.626.460,00 17.191.018,0 33.298.932,0 
 

675.770.197,00 

Renda média 
domiciliar per capita 
dos beneficiários 

R$ 836,13 R$ 821,32 R$ 742,69 R$ 814,87 R$ 681,42 
   

R$ 646,98 
 

R$ 571,29 R$ 616,23 R$ 684,98 
 

R$ 782,88 

Fonte: Censo Demográfico 2010.  Dados trabalhados com base na tabela 4.13.7.6 do IBGE. Elaboração própria. 


