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RESUMO 

 

A formulação das políticas públicas, em especial aquelas ligadas à habitação de 
interesse social – HIS-, seguem um processo dialético de construção, em que estão 
envolvidas as figuras do Estado e Mercado.O conjunto formado pelo Estado e 
Mercado mantém-se em constante tensão e disputa de poder, o que proporciona além 
dos produtos (políticas, programas e projetos), períodos de crises e rupturas que dão 
margem a novos arranjos institucionais. É possível verificar uma mudança na relação 
entre o Estado e o Mercado na formulação das políticas públicas de financiamento de 
HIS, justificada pela conjuntura de crescimento da economia brasileira, principalmente 
a partir de 2003, ano em que teve início o primeiro Governo Federal Lula, e passando 
pela crise financeira internacional (em 2008). Dessa forma, o Estado e o Mercado 
imobiliário vêm passando por um processo de redefinição de suas inter-relações, 
articulando novos arranjos, novas escalas de atuação e novas lógicas de valorização 
financeira do espaço urbano. Essa peculiaridade exigiu o rápido afinamento do 
discurso e das propostas na reformulação das políticas habitacionais, tendo como 
principal fruto dentro do pré-existente Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 
-, o lançamento do “Programa Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV -, estabelecido na 
Lei 1.977 do ano de 2009. Diante do exposto, essa pesquisa tem como objeto de 
estudo a relação entre as políticas públicas de financiamento de HIS, promovidas pelo 
Estado, e o comportamento do Mercado Formal de habitação. Acredita-se que os 
papéis estabelecidos para cada agente no novo modelo de financiamento habitacional 
introduzido com o PMCMV, sofreram adaptações em conformidade com a 
necessidade de cada localidade para tornar essa política exequível. Resta identificar a 
natureza dessas adaptações, ou seja, o que mudou na atuação de cada agente 
envolvido nesse processo. Sabendo que o capital privado permanece onde há mais 
possibilidade de lucro, tende-se a acreditar que a maior parte das adaptações foram 
feitas na escala de atuação do Estado. A recomendação de flexibilização de legislação 
urbana feita pelo PMCMV aponta para como o Estado vem procedendo essas 
mudanças na atuação para viabilizar a produção de moradias de interesse social por 
esse programa. Conclui-se que na mudança para o PMCMV, a relação direta para 
construção e financiamento de projetos habitacionais passou a ser realizado entre o 
banco Caixa Econômica Federal e as construtoras. O município ficou liberado da 
função de interlocutor direto entre todos os agentes envolvidos na produção das HIS e 
puderam concentrar esforços na negociação com as partes, com foco na efetivação 
das políticas públicas de HIS propostas pelo PMCMV. Essa capacidade e 
disponibilidade de interlocução e negociação do poder público municipal (representado 
por seus gestores), sem dúvida, representa um fator primordial para a aproximação 
entre Estado e Mercado Imobiliário no Município de Parnamirim. 

 

Palavras-Chave: Estado. Mercado. Habitação de Interesse Social. PMCMV.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The formulation of public policies, particularly those relating to social housing – SH -, 
follow a dialectical process of construction, which are involved in the figures of the 
State and tha Market.The combination of the State and Market remains in constant 
tension and struggle for power, which provides beyond products (policies, programs 
and projects), periods of crises and disruptions that can give rise to new institutional 
arrangements. It is possible to verify a change in the relationship between the State 
and the Market in the formulation of public policies of SH financing, justified by the 
context of the Brazilian economy growth, especially after 2003, year that began the first 
Lula Federal Government , and through the international financial crisis (in 2008). 
Thus, the State and the Real Estate Market has been undergoing a process of 
redefinition of their interrelations, articulating new arrangements, new scales of action 
and new logics of financial valorization of urban space. This peculiarity demanded the 
rapid thinning of speech and the proposals in the reformulation of housing policies, with 
the primary result within the pre-existing Growth Acceleration Program – PAC -, the 
release of My House , My Life – PMCMV -, established by Law 1.977 of the year 2009. 
Given the above, this research has as study object the relationship between financing 
public policies of SH, promoted by the State, and behavior of Formal Housing Market. It 
is believed that the established roles for each agent in the new housing finance model 
introduced with the PMCMV, have been adapted according to the needs of each 
location to make this a workable policy. It remains to identify the nature of these 
adaptations, in other words, what has changed in the performance of each agent 
involved in this process. Knowing that private capital remains where there is more 
chance of profit, we tend to believe that most of the adjustments were made on scale of 
State action. The recommendation of easing urban legislation taken by PMCMV points 
to how the State has been making these changes in activity to implement the 
production of social housing by this program. We conclude that in the change for 
PMCMV, the direct relationship for construction and housing projects financing began 
to be made between the Caixa Econômica Federal bank and the builders. The city was 
liberated from the direct interlocutor role between all actors involved in the production 
of SH and could concentrate on negotiating with the parties, focused on the 
effectiveness of SH public policies proposed by PMCMV. This ability and willingness 
for dialogue and negotiation of municipal government (represented by their managers), 
undoubtedly, represents a key factor for rapprochement between State and Real 
Estate Market in the City of Parnamirim. 

 

 

Palavras-Chave: Estate. Market. social housing. PMCMV.   
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A formulação das políticas públicas, de forma geral, e em especial aquelas 

ligadas à habitação de interesse social, seguem um processo dialético de construção, 

em que estão envolvidas as figuras do Estado e Mercado. A sociedade que comporia 

a tríade de interessados na formulação de políticas sociais, participa de forma 

tangencial à esse processo, apesar de serem  os principais beneficiados. Esse  

conjunto formado pelo Estado e Mercado mantém-se em constante tensão e disputa 

de poder, o que proporciona além dos produtos (políticas, programas e projetos), 

períodos de crises e rupturas que dão margem a novos arranjos institucionais. Não 

cabe especificamente a um desses personagens, definir como serão as políticas, elas 

surgem da relação entre eles e dos acordos provenientes. É justamente nesse viés 

dialético que o presente trabalho se insere. 

A produção e comercialização de moradia podem ser estudadas sob a ótica do 

Mercado Formal ou Informal. A separação entre as formas de produção e valoração do 

espaço é nítida em cada um dos dois “mercados”. Para o formal a produção do 

espaço, construindo habitações, inserindo infraestrutura acaba por valorizar a terra, 

tornando-a mercadoria e com valor econômico bastante bem definido. Enquanto, que 

a produção do espaço pelo Mercado informal percorre caminho inverso, ao 

desvalorizar a terra ocupada, pois, apesar de responder a uma demanda real tratam-

se em geral, de ocupações irregulares, insalubres e inseguras, portanto, indesejadas 

por aqueles inseridos no Mercado formal. 

  Significa dizer que as disputas pelo território urbano, da cidade, tem se tornado 

cada vez mais injustas com o passar do tempo e a fixação de modos de acumulação 

do capital que promovem elevadas diferenciações sociais, de classe e de renda. O 

principal reflexo da desigualdade dessa disputa, para os estudos de habitação, é o 

elevado número de déficit habitacional verificado nos centros urbanos. 

Em decorrência do elevado déficit habitacional, tem-se como resposta da 

população a inserção marginal da cidade, produzindo moradias de formas autônomas 

e fora do chamado “Mercado imobiliário Formal”.  Diante da impossibilidade de 

compra, aluguel ou qualquer outro tipo de permanência no espaço urbano, essa 

população se vê obrigada a instalar-se em áreas periféricas, que além de distantes de 

suas áreas de trabalho (promovendo longos e onerosos trajetos – problemas de 

mobilidade) são desprovidos (em sua maioria) de infraestrutura. 

A forma de esses grupos adentrarem no Mercado imobiliário formal pode 

contribuir para a diminuição do cenário de desigualdade, sendo necessárias para isso 

negociações entre as partes interessadas. A solução para as disputas por espaço e 
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poder nos grandes centros urbanos parece passar pelo pareamento do discurso e dos 

objetivos do conjunto Estado e Mercado, abandonando, paradigmas de gestão 

hegemônica, tornando-a inclusiva e participativa. Observar o desenvolvimento dessa 

relação pode fornecer material propositivo rumo a formulação de novos modelos de 

política públicas e espera-se que consequentemente, novos resultados. 

O entendimento da questão da habitacional traz sem dúvida, possibilidade de 

melhoramento e representa o maior incentivo na produção de qualquer pesquisa, 

principalmente na área de habitação social e seu entendimento perpassa por executar 

um panorama geral do passado recente das políticas públicas no Brasil seguido da 

contextualização do momento atual de produção e financiamento de HIS.  

O principal vilão combatido na formulação e execução das políticas públicas 

habitacionais é o “déficit habitacional” que se apresenta de duas formas: qualitativa e 

quantitativamente, dessa forma, as políticas devem atuar nas duas esferas, mesmo 

que através de instrumentos e políticas diferentes. Sabendo que o papel das políticas 

públicas é fundamental no desenvolvimento das cidades, e dos cidadãos, pois, pode 

incluir ou excluir parcelas como explica Raquel Rolnik quando diz que “a legislação 

acaba por definir territórios dentro e fora da lei, ou seja, configura regiões de plena 

cidadania e regiões de cidadania limitada” (1997, p. 13 apud AZEVEDO, 2007, p. 14), 

torna-se importante torna-las eficazes e capazes de proporcionar a melhoria nas 

condições de habitação da população, minimizando as consequências do processo de 

segregação sócio-espacial, comum, nos centros urbanos.  

É possível verificar a existência de uma mudança na relação entre Estado e 

Mercado na formulação das políticas públicas de financiamento de HIS, justificada 

pela conjuntura de crescimento da economia brasileira, principalmente a partir de 

2003, ano em que teve início o primeiro governo federal Lula, e passando pela crise 

financeira internacional (em 2008). Dessa forma, o Estado e o Mercado imobiliário vêm 

passando por um processo de redefinição de suas inter-relações, articulando novos 

arranjos, novas escalas de atuação e novas lógicas de valorização financeira do 

espaço urbano.  

Essa peculiaridade exigiu o rápido afinamento do discurso e das propostas na 

reformulação das políticas habitacionais, tendo como principal fruto dentro do pré-

existente PAC “Programa de Aceleração do Crescimento”, na área habitacional, o 

lançamento do “Programa Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), estabelecido na Lei 

1.977 do ano de 2009.  



12 
 

A conjuntura de reformulação de políticas habitacionais acrescida da 

necessidade de velocidade na prestação de contas abriu espaço para introdução de 

novos modos de atuação, que agilizassem não apenas a formulação, mas também a 

execução dessas políticas. A criação e implantação de um novo Sistema de 

Financiamento Imobiliário (SFI) em substituição ao Sistema de Financiamento 

Habitacional (SFH) congrega grande parte das mudanças ocorridas. A principal 

mudança a ser destacada para o entendimento da relação entre as políticas públicas 

de financiamento de habitação de interesse social promovidas pelo Estado e o 

comportamento do Mercado Formal de habitação é a identificação dos papéis de todos 

os agentes envolvidos, Caixa Econômica Federal (CEF), Construtoras (Mercado 

Formal) e Município (Estado). 

A criação e atuação do SFI é marcadas pela proximidade entre lógica de 

mercado e formulação de políticas, sendo a financeirização um forte exemplo de 

condicionantes que contribuíram para essa mudança. Essa reformulação do SFH para 

SFI ocasionou diferentes relações estabelecidas entre os agentes: CEF, município e 

construtoras. Antes da criação do PMCMV, a relação entre os agentes se dava 

linearmente entre município e construtora e município e CEF, ficando o município no 

centro das negociações. Com o PMCMV essa relação se modificou, ficando a 

construtora no centro das negociações, conectando-se diretamente com a CEF e com 

os municípios. O presente trabalho tem foco na relação dialética que se estabeleceu 

entre Estado e Mercado, nesse novo arranjo institucional  que se configurou 

principalmente após o PMCMV. 

É nesse contexto que o Mercado Imobiliário passou a ter voz e voto no 

processo de formulação das novas diretrizes habitacionais que nortearam as políticas 

públicas e os poderes atribuídos à municipalidade em anos de construção das 

políticas urbanas brasileiras com o Movimento da Reforma Urbana, (Estatuto da 

Cidade, Ministério das Cidades, “PlaNHab1”, e etc.) que incluíam as reivindicações 

populares, vêm passando por uma redução. Sendo sua atuação, no modelo atual 

estabelecido pelo Programa “Minha Casa Minha Vida”, ligada majoritariamente ao 

controle dos cadastros dos beneficiários. 

De acordo com uma parte da literatura consultada é possível dizer que a 

estratégia de redução do papel do Estado no planejamento de políticas de caráter 

social, e a consequente adoção da lógica de Mercado (feita no caso da construção 

                                                
1
 Plano Nacional de Habitação 
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civil através do processo de financeirização, que aproxima a atuação da produção de 

Habitação de Interesse Social (HIS) daquela adotada pelo Mercado Formal) pode não 

ser a mais adequada à população de rendas mais baixas. Isto porque ao deixar o 

planejamento sob controle do Mercado privado e sua natural tendência de busca pelo 

lucro, as escolhas que garantiriam a qualidade das moradias e a habitabilidade, ficam 

comprometidas, e a produção de HIS embora significativa do ponto de vista numérico, 

pode acabar não contribuindo para a redução do déficit habitacional qualitativamente. 

Esse fenômeno abordado na literatura pode ser percebido espacialmente na 

cidade ao passo que cada vez mais o Programa “Minha Casa Minha Vida” aliado às 

construtoras vem produzindo elevado número de habitações de Interesse Social. Essa 

realidade traz consigo reflexões a respeito de que tipo de parcerias estão sendo 

firmadas entre os agentes (Estado e Mercado Formal) envolvidos na formulação e 

execução dessas políticas, para atrair o capital privado a investir em produção de 

moradia social. Surge então o questionamento a respeito de Quais as novas 

articulações entre Mercado Formal de habitação e o Estado na elaboração e execução 

de políticas públicas de financiamento de habitação de interesse possíveis de ser 

percebidas na escala do Município? 

Acredita-se que os papéis estabelecidos para cada agente no novo modelo de 

financiamento habitacional introduzido com o Programa “Minha Casa Minha Vida”, 

sofreram adaptações em conformidade com a necessidade de cada localidade para 

tornar a política exequível. Resta identificar a natureza dessas adaptações, ou seja, o 

que mudou na atuação de cada agente envolvido no processo. Dessa forma a 

pesquisa realizada tem como objeto de estudo a relação entre as políticas públicas de 

financiamento de habitação de interesse social promovidas pelo Estado e o 

comportamento do Mercado Formal de habitação. 

Sabendo que o capital privado permanece onde há mais possibilidade de 

lucratividade, tende-se a acreditar que a maior parte das adaptações foram feitas na 

escala de atuação do Estado. A recomendação de flexibilização de legislação urbana 

feita pelo PMCMV aponta para como o Estado vem procedendo essas mudanças na 

atuação para viabilizar a produção de moradias de interesse social pelo programa. 

Acredita-se que os benefícios concedidos com essas flexibilizações passam a 

ser o foco das negociações e acordos firmados, deixando-se de lado a qualidade na 

resolução do problema do déficit habitacional, representado em sua maioria pela 

população de baixa renda; a existência de condicionantes favoráveis em Parnamirim 

na gestão pública e a existência de uma flexibilização legal promovida pelo município. 
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Não parece acertado dizer que as diretrizes do novo Programa “Minha Casa, 

Minha vida” apontam para uma retirada completa e imediata da intervenção do Estado 

na formulação e execução das políticas de HIS, contudo, é preciso deixar claro os 

novos papéis assumidos por cada ator nesse processo na forma como se apresenta 

atualmente.   

O objetivo geral da pesquisa é, portanto, identificar as mudanças ocorridas na 

relação direta entre Estado e Mercado Formal de habitação no processo de 

formulação e aplicação das políticas recentes de financiamento de habitação de 

interesse social.  

Para o entendimento de como se dá a aproximação entre as escalas de 

atuação dessas políticas, entre seus agentes e quais são seus efeitos nos municípios, 

a presente pesquisa terá como recorte geográfico o município de Parnamirim/RN, que 

apresenta grande incidência de projetos de habitação de interesse social aprovados 

para o estado do Rio Grande do Norte nos últimos anos. 

Para identificar como esse processo acontece faz-se necessário elencar alguns 

objetivos específicos precisam ser alcançados.  É preciso entender a evolução das 

políticas de financiamento de habitação de interesse social no Brasil, compreender 

como se deu a relação entre Estado e Mercado Imobiliário Formal na produção de 

moradias de interesse social do BNH2 ao Programa Minha Casa Minha Vida, que 

representou um divisor na atuação de cada um desses atores. Ainda no contexto de 

estudos das políticas é preciso entender as estratégias envolvidas no processo de 

reestruturação do setor imobiliário (criação do SFI, taxas de lucro, riscos da produção 

e flexibilizações de legislações municipais);  

Efetivados esse objetivos iniciais, outros são colocados no sentido de apontar 

os papéis dos agentes (Prefeituras Municipais, Caixa Econômica Federal – CEF- e 

Construtoras) envolvidos na formulação de políticas públicas de habitação de 

interesse social antes e depois do Programa Minha Casa, Minha Vida no município de  

Parnamirim-RN, bem como, identificar os processos de estruturação urbana do 

município de Parnamirim e a contribuição do mercado formal e por fim, identificar as 

mudanças na relação entre Estado e Mercado Imobiliário Formal na produção de 

moradias de interesse social com a criação e implementação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida, durante o governo Lula. 

                                                
2
 Banco Nacional de Habitação 
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A escolha do recorte geográfico pelo Município de Parnamirim-RN se deu por 

ser o com maior incidência  de projetos aceitos para a construção de habitação de 

interesse social no recorte temporal e geográfico da pesquisa. De acordo com base de 

dados do Observatório das Metrópoles, para os anos de 2002 a 2011 do total de 9.778 

construções de unidades habitacionais de interesse social aprovadas no Estado do 

Rio Grande Norte, 3.728 situam-se em Parnamirim-RN, formalizando 38,12% das 

unidades produzidas. Além do fato do município estar inserido na RMN (Região 

Metropolitana de Natal) o acelerado processo de conurbação que vem sendo 

observado entre a capital Natal e Parnamirim também contribui para elevar a 

representatividade da amostra escolhida na medida em que a proximidade das 

ocupações entre as cidades têm possibilitado e até mesmo favorecido o fluxo 

(pendular ou não) de pessoas entre as cidades, aumentando o grau de dependência 

entre elas.  

O recorte temporal para desenvolvimento da pesquisa tem como referência os 

dois mandatos do então já ex-presidente, Luis Inácio Lula da Silva (Lula) de 2003 à 

2011, após a reeleição. Seus mandatos distinguem-se no tocante às políticas de 

financiamento de habitação de interesse social pela retomada do planejamento de 

uma política nacional (Planhab) e incentivos a novos financiamentos, contudo, foi uma 

conjuntura macro, a crise econômica de 2008, que os conferiu um caráter único, pois, 

a ameaça de desequilíbrio na economia concedeu à Indústria da Construção Civil, e 

consequentemente às políticas habitacionais a difícil função de manter a economia 

“aquecida”, fazendo diminuir os efeitos da crise no país.  

O processo de pesquisa descrito a seguir explica como a dissertação foi 

pensada e estruturada. Dividida em dois grandes blocos, sendo o primeiro, formado 

pelos dois primeiros capítulos, de caráter teórico e o segundo de Estudo de Caso, com 

informações mais empíricas.  

O início pela conceituação teórica e revisão bibliográfica dos principais autores 

a contribuírem para a reflexão do histórico das políticas habitacionais no Brasil, parece 

ser o ponto de partida das pesquisas, em geral.  É preciso em todo o processo de 

construção do referencial teórico manter a coerência entre os objetivos a serem 

alcançadas e a produção textual. 

Para o capitulo 01 referente às “Políticas públicas de moradia no Brasil: 

Trajetorias recentes” foram utilizados autores como Nabil Bonduki, Ermínia Maricado, 

Luís C. de Q. Ribeiro, Sérgio Azevedo e Márcio Valença. Todos eles seguem a linha 

do materialismo histórico dialético que é o método de explicação da sociedade 
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aplicado à história, sendo uma concepção filosófica que, de forma resumida, acredita 

que ambiente influencia e é influenciado pelos seres humanos e a sociedade, sendo, 

portanto, uma relação dialética. Isso significa dizer que de alguma forma é possível 

que o ambiente (ou seja, a presença ou não de habitações dignas) influencie na 

formação de critérios de uma sociedade, bem como, na qualidade de vida.   

 O capítulo 02 intitulado “Crédito Imobiliário e Programas governamentais: Uma 

aproximação pelo mercado” apresenta um panorama a respeito da evolução dos 

Sistemas de Crédito no Brasil. São utilizadas referências como Pedro Abramo, 

Dionísio Carneiro, Wilson Cano, Marta Arretche e Mariana Fix que em conjunto com os 

dados da ABECIP contribuem para a formação do quadro do sistemas de crédito e sua 

relação com o mercado.  

Ainda no capitulo 02 tem-se a descrição do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), que mescla políticas públicas com procedimentos de atuação 

mercadológica. Sendo em conteúdo também similar a compreensão dos sistemas de 

crédito descritos no capítulo.  As referências nesse momento voltam a ser Luis C. de 

Q. Ribeiro, Ermínia Maricato, Nabil Bonduki e Mariana Fix. As pesquisas desses 

autores colaboram para o desenho da política do ponto de vista da relação entre os 

agentes Mercado e Estado. 

O terceiro e último capitulo apresentado a seguir tem por objetivo realizar uma 

análise social do espaço urbano no município de Parnamirim-RN, como forma de 

aproximar a teoria da prática encontrada nas cidades brasileiras com o advento das 

mudanças nas políticas de financiamento de habitação de interesse social. Tem-se a 

seguir uma descrição de procedimentos teóricos que operacionalizam essa 

compreensão. 

Entendendo espaço urbano enquanto território, Luis César de Queiroz Ribeiro 

(2011) diz que “[...] a análise do território se dá a partir da compreensão da estrutura 

social” (2011, p.4). Ciente de que não é possível falar em estrutura social sem levar 

em consideração as classes sociais, Luis C. Ribeiro (2011) traz uma definição de 

estrutura social formulada por Pierre Bourdieu que relaciona os dois e acrescenta a 

variável das “práticas sociais” como fundamental para a análise da estrutura social e 

consequentemente do espaço urbano.  

A classe social não é definida por uma propriedade (mesmo que se 
tratasse da mais determinante, tal como o volume e a estrutura do 
capital), nem por uma soma de propriedades (sexo, idade, origem 
social ou étnica – por exemplo, parcela de brancos e de negros, de 
indígenas e de imigrantes, etc. –, remunerações, nível de instrução, 
etc.), tampouco por uma cadeia de propriedades, todas elas 
ordenadas a partir de uma propriedade fundamental – a posição nas 
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relações de produção-, em uma relação de causa e efeito, de 
condicionante a condicionado, mas pela estrutura das relações entre 
todas as propriedades pertinentes que confere seu valor próprio a 
cada uma delas e aos efeitos que ela exerce sobre as práticas. 
(BOURDIEU, 2008, p.101, apud RIBEIRO, 2011, p. 18).  

A presente pesquisa acredita que essa teorização inicia a construção de um 

método de trabalho em campo, necessário para o desenho da estruturação do terceiro 

capitulo. Acredita-se que a compreensão das práticas dos agentes sociais3 possibilita 

a identificação da posição do indivíduo na sociedade e identificada essa posição é 

possível compreender como se dão as relações entre eles, que problemas sociais 

surgem dessa proximidade (ou distanciamento).  

Essa abordagem comparativa entre realidades distintas ou similares possibilita 

destacar fragilidades e potencialidades em cada situação. Dessa forma, é possível 

tratar aqueles que estão próximos e tem características similares em suas práticas, ou 

seja, com possibilidade de alcançar (ou não) os mesmos recursos (sociais, 

econômicos, educativos e etc.) – como, por exemplo, a classe de interesse social, alvo 

das políticas sociais de habitação e da presente pesquisa. 

Essa é uma perspectiva de estudo teórico-analítica, pois, busca compreender a 

estrutura social a partir da relação entre os agentes e grupos sociais sob a ótica de 

estudo de seu posicionamento no espaço urbano sendo possível a comparação (e 

análise) entre os resultados encontrados nas duas realidades. 

Munidos da análise social do espaço urbano é possível enveredar para a 

segunda linha de análise, a do espaço social, já que ele também se inscreve no 

espaço urbano e se expressa a estrutura social.  

[...] o que nos permite compreender o território como sua expressão 
ou da relação entre os diferentes agentes e classes sociais que 
estabelecem proximidades ou distanciamentos uns em relação aos 
outros no espaço geográfico por decorrência da proximidade ou 
distância existente no espaço social. Esse é o ponto de partida para a 
interpretação da organização social do território metropolitano.  
(RIBEIRO, 2011, p.21) 

Dito isto, é possível inferir que os processos sociais em curso nas metrópoles 

contribuem na produção dos efeitos na estrutura social. Exemplos de processos 

sociais como a formulação de políticas e sua aplicabilidade contribuem para a 

                                                
3
 “Construir a classe objetiva, como conjunto de agentes situados em condições homogêneas 

de existência, impondo condicionamentos homogêneos e produzindo sistemas de disposições 
homogêneas, próprias a engendrar práticas semelhantes, além de possuírem um conjunto de 
propriedades comuns, propriedades objetivadas, às vezes, garantidas juridicamente – por 
exemplo -, a posse de bens ou poderes- ou incorporadas, tais como o habitus de classe – e em 
particular, os sistemas de esquemas classificatórios”. (BOURDIEU, 2008, p.97, apud RIBEIRO, 
2011, p.19) [Grifo conforme o original] 
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construção do espaço, (sendo o movimento contrário também verdadeiro), 

concretizando mudanças e “novos arranjos” institucionais entre Mercado e Estado 

possíveis de visualização no território, no espaço urbano. 

Ao acrescentarmos outras variáveis como demografia (renda das famílias, 

migração e mobilidade intramunicipal), intervenção pública (financiamentos e 

regulação de uso e ocupação do solo), banco de dados de órgão públicos (como 

Caixa Econômica Federal) e outras fontes, têm-se um procedimento analítico-

interpretativo da realidade. Ou seja, o acréscimo dessas dimensões de análise 

possibilita a análise do território (espaço urbano) pela interpretação dos dados. 

Para operacionalizar as análises do espaço urbano é preciso escolher uma 

metodologia de trabalho. A presente pesquisa optou por utilizar a utilização de 

Relatórios com informações de órgão, dados do IBGE, CENSO e Planos e 

Diagnósticos formulados por municípios são boas ferramentas para obtenção dos 

resultados esperados numa pesquisa quantitativa..  

A estratégia de coleta de informações escolhida para a pesquisa no município 

de Parnamirim foi a interseção entre pesquisa documental e entrevistas. Os 

documentos analisados foram: o Plano de Habitação de Interesse Social (PHIS) 

desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, o Relatório de banco de dados 

fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF) com os resultados do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) desde sua implementação no ano de 2009 até 

2011 em Parnamirim, um banco de dados do Observatório das metrópoles com 

informações sobre a produção de habitação social no estado do Rio Grande do Norte 

e em Parnamirim. E por fim, entrevistas atores responsáveis pela implementação dos 

programas de financiamento habitacional em Parnamirim, após o MCMV.   

As entrevistas foram realizadas com o auxílio de um roteiro de perguntas (ver 

anexo), sem, contudo utilizar a aplicação de nenhum tipo de questionário com 

perguntas fechadas. O objetivo é que o entrevistado tivesse total liberdade para 

contribuir com a pesquisa, sendo direcionado apenas caso não mencionasse os 

pontos cruciais relacionados no roteiro. Estratégias diferenciadas de coleta exigem 

diferentes estratégias de análise. Será levada em consideração na análise a qualidade 

da informação. Se ela retifica ou ratifica as discussões teóricas e as análises sociais 

do espaço urbano feitas nos outros capítulos.  

Dessa forma o trabalho se divide da seguinte forma no capitulo 03: primeiro a 

apresentação dos dados do PHIS de Parnamirim, elaborado antes da implantação do 

MCMV que contém uma análise da situação do déficit habitacional e das habitações 
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de interesse social já construídas, seguida de uma contextualização do município com 

dados demográficos, construindo assim através da estrutura social e das práticas 

sociais o conceito da Estruturação urbana de Parnamirim.  

Num segundo momento tem-se um resumo das políticas habitacionais que 

vinham sendo desenvolvidas para Parnamirim antes do Programa “Minha Casa Minha 

vida” e após ele, seguido da espacialização dessa produção com o intuito de identificar 

onde se dá a atuação do Mercado Imobiliário formal no município. Para a construção 

dessa etapa foram utilizadas as tabelas fornecidas em relatório da CEF, que 

trouxeram a quantificação acerca da produção do MCMV em Parnamirim. 

A última parte do capitulo 03 é composta pelas falas dos atores que 

implementaram as políticas de habitação em Parnamrirm, sendo a parte qualitativa da 

presente pesquisa. Tendo por fim as análises e conclusões finais onde são feitos 

apontamentos dos conteúdos mais relevantes observados na dissertação, bem como, 

questionamentos e provocações advindas das reflexos de cada análise, em cada 

capítulo. 
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CAPÍTULO 01 

 POLÍTICAS PÚBLICAS DE MORADIA NO BRASIL: 

TRAJETÓRIAS RECENTES. 
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As políticas sociais surgem atreladas aos movimentos populares do século XIX, 

na tentativa de dissipar os conflitos oriundos da relação “capital x trabalho” surgida na 

primeira Revolução Industrial. Incumbido da responsabilidade de assegurar as 

condições necessárias à reprodução da força de trabalho, característica inerente ao 

sistema de acumulação capitalista, as políticas sociais se caracterizam como uma 

forma de mediação fundamental da qual o Estado se dota para responder a essa 

demanda. Contudo, Wilson Cano destaca o cerne da diferenciação entre as duas 

esferas de atuação Pública e Privada: 

Uma primeira distinção deve ser feita em termos de setor público e 
setor privado; enquanto este tem como objetivo último a maximização 
do lucro, o setor público terá como propósito não um interesse 
pessoal e privado, mas sim o interesse social. Entendemos aqui por 
interesse social o conjunto das aspirações coletivas de uma nação, 
quer sejam de teor político, econômico ou social: aspirações de 
justiça, representação política, bem-estar social, desenvolvimento 
econômico, defesa e afirmação nacional etc. (CANO, 1937/2007 
p.137, grifo nosso)  

Ao longo da história, é possível perceber uma grande mudança no modo como 

o Estado se relaciona com o desenvolvimento das políticas públicas sociais. Sua 

atuação pode variar bastante e em conformidade com inúmeros fatores; o regime 

econômico vigente, o país, a cultura ou mesmo a época. Cabe aqui um parêntese “[...] 

sobre aplicação e utilização dos chamados planos de governo. Até a eclosão da 

grande crise em 1929, a intervenção estatal era considerada nociva e se configurava 

em campos bem restritos e definidos da política econômica” (CANO, 1937/2007, 

p.138). O mesmo autor comenta que com o tempo e a proliferação da temática do 

subdesenvolvimento (principalmente a partir dos anos 1950-1970), o mito da não 

intervenção do Estado foi derrubado e “Muitos Estados nacionais passaram, assim, a 

elaborar seus planos, tentando integrar objetivos, coordenar entidades e instrumentos 

intervenientes, harmonizar suas metas e racionalizar a aplicação de recursos”. (CANO, 

1937/2007, p. 138). 

Nota-se que, após o período da crise de 1929, se estabeleceu uma parceria 

entre o Estado e o capital na formulação das políticas públicas. Esta relação 

aproximou-se mais dos interesses da sociedade visando assegurar direitos básicos 

que o modo de produção capitalista por sua natureza tende a suprimir. Nas palavras 

de Eloisa Matos Holfing (2001, p.31): 

Políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de 
proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, 
para a redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das 
desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 
socioeconômico.  
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  O modo de produção capitalista tem como característica a oposição e a 

diferenciação das classes sociais por meio da exploração e consequente desigualdade 

social e concentração de renda. Por se tratar da utilização de bens naturais coletivos, 

parece justo que haja uma melhor distribuição das vantagens obtidas nesse processo 

produtivo, assim como uma recuperação dos investimentos públicos. Contudo, o que 

se percebe nas economias capitalistas é uma dissociação entre circulação de capital e 

equidade de direitos.  

A teoria do Estado intervencionista Keynesiana de “Bem estar social” considera 

que é preciso intervenção no modo de produção descrito, garantindo o emprego e 

renda a todos que compõem esse sistema capitalista e, assim, mantê-lo vivo. 

Instaurou-se, então, um elevado grau de descontentamento por parte da sociedade a 

partir da exacerbação da desigualdade social. A respeito das intervenções estatais no 

sentido de acalmar os descontentamentos, David Harvey comenta que, inicialmente, 

se buscou políticas redistributivas ou garantias de renda “suficiente” à sobrevivência, 

coforme previa a teoria do “Bem Estar Social” supracitada.  

O Estado aguentava a carga crescente de descontentamento, que às 
vezes culminava em desordens civis por parte dos excluídos. No 
mínimo, o Estado tinha de tentar garantir alguma espécie de salário 
adequado para todos ou engajar-se em políticas redistributivas ou 
ações legais que remediassem ativamente as desigualdades, 
combatessem o relativo empobrecimento e a exclusão de minorias. 
(HARVEY, 1992, p.130) 

A aparente ineficiência do Estado em promover tais políticas, aliada a 

emergência de uma gama de transformações no ritmo e na intensidade dos processos 

econômicos, tecnológicos e sociais, coloca o sistema capitalista em crise, promovendo 

alterações significativas na atuação do Estado. Alternativas como o “liberalismo 

econômico” e mais recentemente, a teoria neoliberal4 desperta grande interesse sob a 

justificativa (e mediante a lacuna) de equacionar os problemas criados pelo 

capitalismo.  

 Duas são as argumentações possíveis em torno do arranjo atual dessas 

políticas. Uma explicação é que essa transferência é parte do processo de expansão 

da lógica neoliberal de condução dos Governos das economias capitalistas centrais e 

que, dessa forma, cabe ao Estado uma participação restrita à preocupações com 

questões pró-liberalistas que contribuam para a fixação dessa postura. Nessa 

                                                
4
 As teses neoliberais, absorvendo o movimento e as transformações da história do 

capitalismo, retomam as teses clássicas do liberalismo e na conhecida expressão ‘menos 
Estado e mais mercado’ sua concepção de Estado e Governo. Voltadas fundamentalmente 
para a crítica às teses de Keynes (1883-1946), que inspiraram o Estado de Bem-Estar Social, 
defendem enfaticamente as liberdades individuais, criticam a intervenção estatal e elogiam as 
virtudes reguladoras do mercado. (HOLFING, 2001, p.36) 
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situação, a atuação do Estado pode ser dividida em três ações: compromisso com 

taxas de crescimento (sempre positivas), controle da inflação e abertura ao mercado 

externo. 

A segunda delas encara a redução da atuação do Estado como sendo 

proveniente de espaços vazios deixados por ele e que, por sua vez, passam a ser 

ocupados por segmentos da sociedade civil. Diante disto, “novos arranjos 

institucionais” surgiram para atuar em esferas até bem pouco tempo exclusivas do 

Estado. Como exemplos, têm-se as agências regionais de desenvolvimento, os 

consórcios intermunicipais, as organizações não governamentais (ONG’s), as 

agências reguladoras (de energia e luz elétrica, água, petróleo), as parcerias público-

privadas e as demais descentralizações da prestação de serviços públicos para 

particulares. Para alguns autores, esse quadro caracteriza não uma alternativa, mas 

uma forma de legitimar a lógica de mercado como principal elemento regulador das 

relações econômicas, cabendo ao Estado apenas um papel (restrito) em sua 

regulação. 

 No caso brasileiro, as forças econômicas e as políticas governamentais 

atuaram no sentido de incluir a população em um regime de trabalho assalariado – no 

século XX – sem garantia de uma distribuição mais justa da riqueza gerada. 

A questão habitacional serve como importante forma de análise do vínculo 

direto entre formas de produção, acumulação do capital e a produção da cidade. 

Sabe-se que o vínculo entre mercado e Estado na política habitacional não é nenhuma 

novidade na história brasileira. Como grande exemplo, tem-se a época da maior e 

mais expressiva produção de habitação no Brasil: a atuação do Banco Nacional de 

Habitação – BNH – e o Sistema de Financiamento de Habitações – SFH. Dessa forma, 

surgiram as primeiras políticas públicas destinadas ao equacionamento das questões 

habitacionais, cuja trajetória e perspectivas são os objetos de estudo do item a seguir. 

1. 1. DO FIM DO BNH AO NEOLIBERALISMO 

Durante a chamada “Era Vargas” (1930 -1945) existiam os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões – IAP’s, mas sua produção era voltada a determinadas 

classes trabalhadoras. Constituíam-se formas de financiamento de habitação, mas 

para quem podia pagar por ela e estava organizado em sindicatos. A atuação 

inicialmente fragmentada nas décadas de 1930 e 1940 (Governo Militar) deu lugar a 

uma política centralizada e ao período mais expressivo na produção de habitação, 

com financiamento estatal, o do Banco Nacional de Habitação – BNH – e do Sistema 

de Financeiro de Habitação – SFH – mantido por recursos do Fundo de Garantia por 
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Tempo de Serviço – FGTS –   e das cadernetas de poupança. O uso do FGTS para 

financiamento de habitações foi inovador e teve efeito imediato na economia.  

O Banco Nacional de Habitação foi criado após o golpe militar de 1964 como 

forma de atender a demanda crescente por habitação àquela época e se perpetuou 

até 1986. No cenário brasileiro, a partir do final dos anos 1980, com o término 

definitivo do regime autoritário, o que restou foi um sistema econômico fragilizado, do 

ponto de vista conceitual, demasiadamente centralizado no Governo Federal. Esta 

centralização na esfera federal parecia favorecer a tomada de decisões de modo 

arbitrário, motivo de grande insatisfação durante o regime militar o que, por sua vez, 

acabou por provocar uma redefinição na natureza da ação intervencionista do Estado.  

O BNH/SFH tinha como principais fontes de renda “a caderneta de poupança, o 

FGTS e o “(...) retorno” dos financiamentos até então concedidos” (VALENÇA, 2001 

p.29). Os financiamentos eram divididos em classes, segundo os níveis de renda 

familiar e cada qual sob a responsabilidade de um agente promotor específico e 

regulado por legislação própria, segundo Lúcia Zanin Shimbo (2011) e melhor 

explicado no Quadro 1:  

Quadro 1 - Operacionalização das vertentes de atuação das políticas de habitação a época do 
BNH 

RENDA 
0 à 6 salários 

mínimos 
Acima de 6 salários 

mínimos 

Fonte de financiamento FGTS SBPE 

Agenciamento do financiamento Público* Privado 

* o setor privado construía as casas, mas as demais etapas ficavam centralizadas nas 
agencias estatais. 

Fonte: Elaboração da autora, com base em dados de Shimbo, 2011. 

 

O esquema aparentemente lógico explicitado no Quadro 1 funcionou durante 

muitos anos. Contudo, Bonduki (1998), ao explicar sobre a atuação do BNH, afirma 

que nem tudo foi positivo, uma vez que os pressupostos de gestão típicos de um 

regime militar acabaram impossibilitando a participação popular na formulação das 

propostas, tornando o público alvo a ser atendido, em geral, excluindo – o de baixa 

renda. Bonduki (1998) enumera os principais problemas de gestão do BNH:  

 Administração autoritária; 

 Inexistência de participação na concepção dos programas e projetos; 

 Falta de controle social na gestão dos recursos; 

 Adoção da casa própria como única forma de acesso à moradia; 
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 Ausência de estratégias para incorporar a processos alternativos de 

produção da moradia, como a autoconstrução, nos programas públicos.  

Destaca, ainda, que “ademais, utilizando apenas recursos retornáveis, sem 

contar com qualquer fonte de subsídios e adotando critérios de financiamento 

bancários, o sistema excluiu parcelas significativas da população de mais baixa renda 

do atendimento da política pública habitacional” (BONDUKI, 1998, p.74), prejudicando 

a redução do déficit habitacional, conforme comenta Raquel Rolnik no trecho abaixo: 

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 a infraestruturas [...] 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. (ROLNIK, 2009). 

Acrescenta-se a isso, como aponta Márcio Valença (2001), o fato de que o 

SFH dependia demasiadamente do bom desempenho da economia e da participação 

da população por meio de seus investimentos. E em razão da crise econômica da 

década de 1970, sérias restrições foram impostas a esse sistema, prejudicando suas 

principais fontes de renda: caderneta de poupança – SBPE – e FGTS. 

Extinto definitivamente no ano de 1986, as atividades de responsabilidade do 

BNH foram transferidas para a Caixa Econômica Federal – CEF –, o que demonstra a 

ausência de uma proposta para a habitação ou mesmo de outras estratégias em 

substituição à falha do modelo em questão.  

Segundo Azevedo (2007), a transferência do problema da habitação 
a uma agência financeira de vocação social, mas que não deixa de 
lado os paradigmas institucionais de um banco comercial (como, por 
exemplo, a busca de equilíbrio financeiro, necessidade de retorno do 
capital aplicado etc.) reforçou o tratamento setorial do problema e 
dificultou a implementação dos programas habitacionais, inaugurado 
pelo BNH, que priorizava o atendimento àquela demanda solvável, 
manteve-se. (SHIMBO, 2010 p. 65).  

O BNH deixou um legado de ineficiência nos quesitos centralidade das políticas 

administrativa e financeiramente e ausência de opções aos mutuários para além da 

casa própria do modelo de ocupação periférica que deveria ser combatido nas 

políticas que o sucedessem. 

Após a extinção do BNH, seguiu-se um período de “apatia”, conforme 

denomina Valença (2001) durante os governos seguintes. O que se pode afirmar 

sobre esse período foi, como comenta Adauto Lúcio Cardoso (2011), a existência de o 

elevado grau de descontinuidade das políticas habitacionais. Nenhum grande plano, 
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programa ou projeto que se diferenciasse do que já estava sendo feito foi 

desenvolvido ou colocado em prática neste período. 

Para melhor entendimento da situação das políticas habitacionais, é preciso 

relembrar a conjuntura política em que se encontrava a economia brasileira, durante o 

governo Fernando Henrique Cardoso – FHC –, que representa o período no qual as 

primeiras mudanças no modelo BNH/SFH começaram a acontecer. A respeito da 

política neoliberal implantada nos dois mandatos de FHC (anos) e suas consequências 

para a política habitacional, Leda Mara Souza (2005), comenta que, entre outras 

coisas, promoveu duas transformações negativas na economia brasileira, sendo elas a 

financeirização e a precarização contínua das condições de trabalho, esta última não 

sendo analisada neste trabalho. 

O processo de financeirização do Estado, entretanto, terá maior espaço na 

discussão, por impactar a relação econômica entre Estado e Mercado, objetivo direto 

de compreensão desta pesquisa.   

A financeirização significa que o Estado brasileiro ficou 
completamente refém do endividamento com o capital especulativo, 
as grandes empresas investem boa parte do capital na especulação e 
as pequenas e médias não conseguem sair do endividamento pelas 
elevadas taxas de juros que continuam vigentes, apesar da recessão 
da economia. (SOUZA, 2005, p. 67) 

O novo modelo de organização do capital das empresas da construção civil 

passava, naquele momento, pelos interesses do mercado financeiro e ligava-se ao 

“sobe e desce” das transações e especulações do mercado financeiro. O caminho 

percorrido pelo capital financeirizado, com maiores possibilidades de lucro, porém 

mais instável, tornou os investidores mais cautelosos. Esse novo arranjo fez surgir a 

necessidade de novas formas de garantias de retornos, quando esses capitais fossem 

investidos de fato em empreitadas de construção civil.  

As demais áreas do governo FHC também passavam por momentos de 

mudança da relação entre Estado e Mercado, ao passo que o Brasil passava pelo 

período conhecido pelo grande número de privatizações de empresas estatais. Um 

clima geral de descontentamento e o sentimento de “entreguismo” prevalecia e dava 

coesão aos movimentos sociais.  

Junto a essas mudanças, vieram críticas. Todo processo de abertura 
e privatização suscitou interpretações de que a economia brasileira 
teria se ‘desnacionalizado’, causando a extinção de vários grupos 
nacionais e fazendo com que os grupos remanescentes perdessem 
sua força e influência nas decisões locais. Ao mesmo tempo, 
denunciavam-se os possíveis efeitos deletérios de uma menor 
participação do Estado na economia. De fato, entre 1997 e 2002, a 
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participação das estatais na geração de investimentos no país caiu de 
13,1%, para 8,9.(LAZZARINI, 2011, p. 19) 

É nesse contexto que o Estado passou a vislumbrar a necessidade de um novo 

tipo de intervenção, no sentido de tornar o investimento na área de construção civil de 

habitação de interesse social atrativo e lucrativo para esse novo perfil de empresas 

financeirizadas. Surge, então, uma espécie de parceria entre Estado e empresas 

privadas de construção civil a partir de políticas que flexibilizam algumas cláusulas 

contratuais do modo antigo de operação, cabendo ao Estado assumir alguns riscos de 

solvabilidade do processo.  

O governo federal passou, assim, a procurar parcerias que viabilizassem os 

acordos e diminuíssem os valores de subsídios a ser fornecidos. Os fundos de 

pensão, com sua íntima ligação aos sindicatos de funcionários, e o objetivo de 

proporcionar renda aparecem, a principio, como importante alternativa de parceria dos 

interesses público/privados, conforme destaca – e questiona – Sergio Lazzarini (2011, 

p.31): 

Assim, seria uma espécie de ator híbrido, um representante dos 
servidores públicos como partícipe ativo na arena capitalista, um novo 
ponto focal entre governo e investidores privados que, de súbito, 
veem nesses fundos o ‘mapa da mina’ [...]. Sob o ponto de vista do 
governo, em um momento de venda de empresas estatais, o que 
seria mais conveniente do que um investidor amplamente capitalizado 
e sob sua influência?  

Inicialmente, essa era a ideia que se vendia a respeito das primeiras 

modificações no caráter da relação entre Estado e Mercado. Sob o ponto de vista de 

uma postura aproximada do “liberalismo econômico”, a interpretação do fenômeno é 

positiva. Porém, o desejo de um Estado mais intervencionista fez nascer a 

necessidade de algumas ressalvas no tocante a interpretação dos bônus dessa 

parceria no âmbito das políticas sociais, principalmente as de habitação, discutir a 

seguir. 

Mesmo após o longo caminho de compreensão do Estado a respeito do caráter 

de sua intervenção nas políticas sociais (em todas as áreas: educação, saúde e 

habitação), a existência de processos como o de “financeirização dos Estados” ou as 

privatizações supracitadas acabam interferindo na equidade de direitos sociais. Não é 

possível dissociar o entendimento de questões sociais de questões econômicas. 

Segundo Luis César de Queiroz Ribeiro (2011, p.14) “(...) é a partir da compreensão 

do modo de produção dominante de uma sociedade que se pode compreender sua 

estrutura social” (RIBEIRO, 2011, p. 14). Pensamento corroborado por Sérgio 

Lazzarini (2011, p.5), quando comenta a respeito da íntima ligação entre as esferas de 

atuação sociais e econômicas. 
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Há, entretanto, aqueles que pregam uma visão mais positiva do papel 
das relações sociais em um contexto econômico. Nas últimas 
décadas, sociólogos tiveram grande influência no estudo do 
funcionamento dos mercados ao propor uma ideia simples, mas de 
grande impacto: as transações econômicas estão “embutidas” ([em 
inglês] embedded) em um tecido de relações sociais. As trocas de 
mercado influenciam a forma como a sociedade se organiza; da 
mesma forma, relações sociais azeitam transações econômicas.   

A partir do advento de políticas neoliberais (baseadas no controle da inflação, 

abertura ao comércio global e privatizações), as relações entre Estado e Mercado 

assumem características muito mais próximas, incluindo a própria lógica de atuação 

na sociedade. Isto é, os programas, planos e projetos voltados ao atendimento direto 

da população também são pensadas na lógica do mercado – expandir o mercado por 

meio de Políticas Públicas, como pode ser percebido nos governos federais de FHC, 

descritos a seguir. 

1. 2. A ERA FHC 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, o “FHC” (1995-2003), quase dez 

anos após a extinção do BNH, se verifica as primeiras mudanças no rumo das 

políticas habitacionais. Marta Arretche (2002) resume a atuação do governo FHC 

como sendo o período de mudança do “’paradigma’ da política habitacional brasileira”. 

Cabe, portanto, buscar entender que mudanças foram essas. Para tanto, Arretche 

(2002) sintetiza a mudança em três fatores: 

 Descentralização de alocação de recursos federais;  

 Políticas de créditos destinadas aos mutuários finais;  

 Separação entre regulação e provisão de recursos. 

Cada ponto destacado por Arretche vem atender às críticas feitas a 

operabilidade do BNH: a introdução de recursos do Orçamento Geral da União – OGU 

–  como fontes alternativas ao FGTS e SBPE; o crédito fornecido diretamente ao 

mutuário – principalmente por meio do Programa Carta de Crédito modalidade 

individual; e, por fim, em resposta as muitas criticas feitas à centralização das políticas 

na esfera administrativa pública e à decorrente corrupção, propôs-se a separação 

entre regulação e provisão dos recursos, ficando a regulação a cargo do poder público 

e a provisão – privada ou pública – efetuada com “padrões privados de eficiência”, nos 

dizeres de Marta Arretche (2002). 

Percebe-se, contudo, que se tratam de mudanças estruturais no modelo de 

produção da casa própria: ou seja, o modelo de financiamento continua a passar 

pelos mesmos atores e objetivando a produção de novas unidades habitacionais, as 

mudanças ficam a cargo movimentação dos recursos: origem e destino. 
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Lúcia Zanin Shimbo (ANO) procura explicar melhor essa modificação, quando 

diz existir duas vertentes de financiamento de habitação: uma em conformidade com o 

modelo anterior do BNH/SFH, denominada modelo de “Continuidade” e a outra que 

promove uma mudança, principalmente, no tocante a fonte de recursos utilizada para 

os financiamentos, denominada de “Ruptura”. O Quadro 2 procura exemplificar melhor 

essa categorização das vertentes de atuação. 

Quadro 2 – A operacionalização das vertentes de atuação das políticas de habitação 1° 
Governo FHC 

 CONTINUIDADE RUPTURA 

AGENCIAMENTO Estados e Municípios Direto ao Mutuário 

FONTE FGTS FGTS e SBPE 

PROGRAMAS 

Habitar Brasil Carta de crédito 

Pró-Moradia  

Fonte: Elaboração da autora com base em dados de SHIMBO, 2011. 
 

  

A leitura da Quadro 2 possibilita a compreensão da entrada de duas varáveis. 

A primeira é a possibilidade de o financiamento ser feito diretamente ao mutuário, 

excluindo a obrigatoriedade da presença de construtoras e de incorporadoras que 

agenciam o processo. No mínimo, essa possibilidade dá ao mutuário maior liberdade 

de escolha e, em teoria, possibilitaria a aquisição de imóveis usados em áreas mais 

centrais. A segunda variável a ser considerada é a ampliação das fontes de 

financiamento. Percebe-se que essa mudança vem no tocante a diversificar as fontes, 

e evitar que aconteça em períodos de crise econômica, o que aconteceu ao BNH, que 

era extremamente dependente de uma única fonte de renda, o FGTS e faliu devido 

impossibilidade de operabilidade. Ermínia Maricato, apesar das fortes críticas tecidas 

recorrentemente ao modelo adotado por FHC, destaca alguns avanços: a mudança no 

cálculo do déficit habitacional (feito agora pela Fundação João Pinheiro e levando em 

consideração uma ampla gama de variáveis que consideram as características de 

habitabilidade), o reconhecimento da “produção privada não-lucrativa” do Programa 

Carta de Crédito Associativa e o reconhecimento da existência da “Cidade ilegal”.  

Foi do governo FHC a criação do Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR), cuja fonte financiadora é o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Este 

programa representou uma nova forma de financiamento para além do modelo 

FSH/BNH da casa própria, introduzindo o modelo da casa “alugada”, mas ainda com 

possibilidade de compra ao término (o que de modo geral, era o objetivo dos 
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mutuários). Todas essas medidas vêm no sentido de fazer correções no modelo do 

BNH/SFH. 

A partir disto, o governo FHC criou condições para um “novo desenho do 

sistema de financiamento imobiliário” (SHIMBO, 2011, p. 129). Nesse sentido, funda-

se o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) no ano de 1997, inspirado no modelo 

estadunidense, mas diferente do seu predecessor, o SFH, em muitos aspectos. O SFI 

tinha por finalidade aproximar a produção do mercado imobiliário, do mercado de 

capitais, como aponta Mariana Fix (2007). 

Isso, contudo, proporcionou também uma aproximação dos agentes 

imobiliários do capital financeiro, relação que se tornou ainda mais próxima a partir do 

ano de 2005, com a abertura do capital das construtoras e incorporadoras para a bolsa 

de valores. Importante também foi a manutenção da relação e da forma de produção 

de habitação nas propostas atuais, como destaca Shimbo (2011) quando separa as 

políticas operacionalizadas em duas vertentes: 

 
Quadro 3 - Operacionalização das vertentes de atuação das políticas de habitação pós BNH 

ATUAÇÃO DIRETA DO SETOR PÚBLICO 
MEDIDAS REGULATÓRIAS QUE 

FAVORECEM A PRODUÇÃO DO SETOR 
PRIVADO 

Programas habitacionais tradicionais. Flexibilização e ampliação do crédito; 

 Aparato jurídico de segurança aos 
incorporadores. 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados de SHIMBO, 2011.  

No governo FHC, não ocorreu aporte de investimento sobre as cadernetas de 

poupança. Além disso, os bancos privados (e/ou os recém privatizados) não quiseram 

financiar moradias de interesse social, ocasionando restrição de crédito ou crédito 

muito caro.  

Para combater o déficit habitacional, o governo FHC lançou novos programas 

habitacionais e reformulou alguns antigos. À época,“[...] a Fundação João P inheiro 

definiu como déficit de habitação a quantia de 5,6 milhões de unidades, sendo 4 

milhões em meio urbano e 1,6 em meio rural, no ano de 1995, em todo o país.” 

(MARICATO, 1998, p.4, grifo nosso). Com o intuito de abrir possibilidades de 

financiamento para outras esferas ampliando a atuação do mercado de construção 

civil, os programas habitacionais do governo FHC ficam distribuídos em três blocos: 

 Programas de financiamento aos governos municipais ou 
estaduais, em geral, a fundo perdido ou subsidiados, destinados 



31 
 

especialmente às populações com rendimentos familiares inferiores a 
três salários mínimos; 

 Programas de financiamento direto às famílias, destinados à 
compra, construção e/ou melhoria das condições de habitação de 
famílias com renda mensal inferior a doze salários mínimos; e 

 Programas e ações visando à melhoria do funcionamento do 
mercado habitacional.  (SOUZA, 2005, p. 75)  

Nota-se um primeiro bloco de programas em que se mantém a predileção por 

projetos subsidiados pelo governo federal para famílias de baixa renda, ou renda de 

interesse social, passando pela alcunha dos municípios estados em que houve a 

continuidade do modelo de provisão habitacional do SFH. Nos outros dois blocos, as 

mudanças no modelo encontram-se colocadas por meio dos programas de 

financiamento direto aos mutuários que apresentavam condições de solvabilidade da 

dívida contraída, posicionados acima da faixa de interesse social e as mudanças no 

tocante às inovações tecnológicas, como criação de programas como o PBQP-H: 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat e o SFI e sua 

aproximação da lógica de mercado. 

Para Lúcia Zanin Shimbo (2011, p.61), a lógica privada na provisão e na 

produção de habitação se mantém até o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

Contudo, é importante destacar os principais programas de financiamento público de 

habitação, criados durante o governo FHC e que, a posteriori, embasaram seus 

sucessores.  

Quadro 4 - Programas de Financiamento habitacional do Governo FHC 

PROGRAMA CARACTERÍSTICAS 

Pró-Moradia 
Concedia financiamento ao poder público (governos dos estados e 
municípios) visando produzir habitações para população até três salários 
mínimos; 

Pró-Credi Concedia financiamentos diretamente a população (desta vez com renda 
entre três e doze salários mínimos); 

Poupanção 
CEF 

Também fornecia financiamento diretamente ao usuário, não a partir de 
carta de crédito, mas por meio das poupanças. 

  
 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados de SHIMBO, 2011. 

Nota-se, a partir do exposto acima, que nenhum dos três programas objetivava 

a redução do déficit habitacional na faixa que consideramos de “interesse social”, de 

zero a três salários mínimos, uma vez que não privilegiavam regiões mais carentes, 

onde o problema habitacional é mais urgente. Afinal, a população não consegue 

inserção no Mercado Formal sem a ajuda do Estado, apesar dele continuar assumindo 

o caráter interventor de seu posicionamento na resolução dessas questões sociais, 
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não entrando ainda no mérito da eficácia dessa política, aspecto fundamental na 

construção da pesquisa e que será abordado em etapas seguintes. 

À medida que laços de dívidas se estabelecem entre atores estatais e privados, 

é natural que o compromisso de quitação pese em determinadas discussões e 

algumas escolhas estatais representem os interesses privados em detrimento dos da 

população. Com o Estado endividado e dificuldade na solvabilidade, destaca-se o 

início da formação de um processo de controle social dos bens comuns e dos Fundos 

Públicos – por exemplo, o FGTS.  

 Com esse processo de reconstrução da relação entre Estado e Mercado, em 

andamento, o governo federal adotou preceitos de mesma ordem na formulação de 

suas políticas sociais. A grande mudança das políticas no governo FHC passou 

(também) – ou além da criação do SFI e de um novo paradigma, conforme comentado 

no item 1.2 – pelas formas de financiamento às camadas acima da de interesse social. 

Isso significou que com a abertura do capital das construtoras para o capital externo, 

se ampliou o leque de possibilidades de financiamento. Convém lembrar que, nos 

governos anteriores, o crédito imobiliário para essa faixa de renda ou era inexistente 

em muitas modalidades ou muito caro nas que existiam.   

Ao descrever um pouco mais sobre os principais programas do governo FHC 

tem-se, conforme Quadro 5, quatro representantes significativos: Pró-moradia, 

Habitar-Brasil, Carta de Crédito e Programa de Arrendamento Residencial – PAR. 
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Quadro 5 - Programas de financiamento habitacional do Governo FHC 

   PRÓ-MORADIA HABITAR-BRASIL CARTA DE CRÉDITO PAR  

FONTE 
FINANCIADORA 

FGTS OGU 

FGTS 

FGTS  

Contrapartida dos Estados e dos 
Municípios 

Contrapartidad os Estados 
e dos Municípios 

OGU 

* * * Recursos Externos   

OBJETIVO 

Previa a concessão de financiamentos a 
estados e municípios, na qualidade de 
mutuários, para projetos a famílias com 
renda até três salários mínimos, que 
viviam em moradias  

Melhoria nas condições de 
habitabilidade das 
moradias em condições 
insalubres ou impróprias. 

Crédito direto para o cidadão: para 
aquisição de casa nova ou reforma, 
ampliação, melhoria, aquisição de lote e 
compra de material para construção. 

Arrendamento do 
imóvel com opção 
de compra ao 
término do contrato 

Crédito associativo: condomínios,  
associações, sindicatos, cooperativas 

PÚBLICO ALVO 
(s.m) 

até 3 s.m * * * até 12 s.m 3 até 6 s.m 

CONDIÇÕES 
PARA 

LIBERAÇÃO DE 
VERBA 

O mutuário (estado ou município) 
comprovação da capacidade de 
endividamento; 

      Quitação dos compromissos anteriores 
com o FGTS; 

Disponibilidade de contrapartida entre 10 
e 20%. 

Fonte: Elaboração da autora cm base em dados de SOUZA, 2005. 
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Percebe-se que as algumas fontes financiadoras dessas políticas se mantém 

desde épocas do BNH, como o FGTS e o SBPE com o acréscimo de recursos vindos 

da OGU (Orçamento Geral da União). Ainda não houve o incremento de financiamento 

de fontes internacionais a essa época. Essa ampliação das fontes de recursos descola 

um pouco mais as políticas habitacionais do “bem estar” da economia, uma vez que 

garantia maior estabilidade ao relacionar a fonte dos recursos a estatais.  

Os chamados fundos públicos são ‘patrocinados’ por estatais (Banco 
do Brasil no caso Previ, Caixa Econômica Federal no caso Funcef,e 
assim por diante), em contraste com os fundos associados a 
empresas privadas (Itaú, HSBC, IBM, dentre outras) ou que foram 
privatizadas (Vale, Banespa, empresas de Telecomunicações). Em 
1997, o volume de recursos dos fundos de pensão já alcançava 90 
bilhões de reais, sendo, desse montante, 79% oriundos dos fundos 
públicos. (LAZZARINI, 2011, p. 31) 

Munido desse montante para financiamento, os gestores do governo FHC 

ampliam as opções e as camadas atendidas por esses recursos. É neste governo Foi 

neste governo que se iniciaram os financiamentos diretos ao mutuário, a partir do 

programa “Carta de Crédito” (na modalidade “individual”). Pela primeira vez na história 

dos financiamentos, a figura do agente operador foi excluída do processo. O programa 

“Carta de Crédito”, cuja estrutura encontra-se explicitada na Quadro 5 se destacou e 

teve sua proposta continuada no governo seguinte, de Lula.  

Conforme Quadro 5 o principal programa do governo FHC era o “Pró-moradia”. 

Contudo, sua configuração de financiamento proveniente do FGTS com contrapartidas 

dos estados e dos municípios não cabia no quadro de crise que se desenhava. O 

Governo FHC formulou, assim, o PAR que, utilizando um mix de recursos do FGTS e 

do OGU “(...) permitiu certo grau de subsídios, reduzindo o valor das prestações dos 

financiamentos, sem prejudicar a saúde financeira do FGTS”, segundo Cardoso e 

Aragão (2013). 

O agente operador do PAR não mais eram os estados e municípios, mas sim a 

Caixa Econômica Federal. O capital era direcionado como aponto o seguinte 

fluxograma: 

  



35 
 

Figura 1 - Fluxograma da relação entre atores na produção de HIS 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

De posse de um cadastro de beneficiários fornecido pelo município, o 

imóvel/edificação concluído retornava para a CEF que realizava uma triagem a partir 

de “critérios de risco” estabelecidos pela própria Instituição e, só então, o repassava o 

para o beneficiado. A participação municipal nesse modelo resumia-se ao 

cadastramento da demanda, ao cumprimento da legislação urbanística e, em alguns 

casos, na cessão de terrenos. O grau de interferência da esfera pública de gestão 

nessa política é mínimo, visto que mesmo a demanda enviada pelos municípios ainda 

passaria pelos “critérios de risco” instituídos pela CEF para ser aprovada. A estrutura 

de operacionalização do PAR, descrita acima, se assemelha àquela montada, a 

posteriori para, o Programa Minha Casa, Minha Vida, no governo federal Lula, no qual 

os municípios teriam funções reduzidas, sendo uma delas organizar a demanda de 

beneficiários.  

Outra importante contribuição do PAR foi a ampliação das possibilidades de 

acesso a moradia para além do modelo da casa própria.  O PAR, para Marcio Valença 

(2001, p. 40) é “na verdade um leasing5 (de 15 anos), forma jurídica que garante, em 

caso de inadimplência, que o imóvel seja retomado mais agilmente e sem grandes 

despesas para o erário público”. Isso significava também dizer que a solvabilidade das 

parcelas e da dívida geral dos financiamentos consistia num problema constante para 

as administrações públicas no tocante às políticas habitacionais. 

Seja através dos mecanismos de autofinanciamento, seja através do 
PAR, uma consequência importante desse processo parece ter sido a 

                                                
5
 Leasing segundo Mariana Bonates (2007, p.72) significa que “A concessão do uso do bem 

pelo arrendatário é permitida mediante pagamento de prestações periódicas, ou aluguéis, para 
arrendador, cujo bem arrendado permanece sob sua propriedade. Essas prestações serão 
consideradas, no final do contrato (como uma amortização), caso o arrendatário opte por 
comprar o bem. Além das amortizações, há ainda o valor residual, para a integralização do 
valor do objeto arrendado”. 
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progressiva consolidação de um conjunto de empresas que passaram 
a se especializar em produtos direcionados para os setores de renda 
média baixa, desenvolvendo técnicas específicas de barateamento 
dos custos de construção, o que se revelará como um elemento 
fundamental para o crescimento da produção empresarial para a 
chamada “classe C” já no governo Lula. (CARDOSO; ARAGÃO, 
2013, p.25) 

 O surgimento de um novo “nicho de mercado” de habitações para a classe 

“média baixa”, como nomeia Cardoso e Aragão no trecho acima – aliado ao despertar 

de empresas interessadas nele – parece ter sido a herança mais inovadora dentre 

todas, desse novo arranjo das políticas de financiamento habitacional, pois, acena 

com uma mudança real na relação entre Estado e Mercado na forma de encarar o 

objeto final produzido. Cada vez mais, o mercado percebe a possibilidade de lucros na 

construção de habitações, mesmo naquelas de padrão mais baixo, destinadas a 

classe de interesse social.  

A respeito do público-alvo destacado por Cardoso e Aragão (2013) como “de 

renda média baixa” ou “classe C”, cabe indagar a respeito de sua especificidade. O 

sentimento coletivo, ou a ideia da ampliação da classe média no Brasil, vem sendo 

alvo de e pesquisas e críticas desde essa época. Estaria o Mercado interessado na 

produção (e no lucro) para aqueles mais próximos da classe média ou teríamos 

finalmente conseguido alinhar ideologias públicas e mercadológicas na produção de 

habitação social para a classe baixa? 

A busca por uma produção habitacional que reflita as necessidades reais da 

população parece ser o grande eixo norteador de todas as mudanças feitas ao longo 

dos anos nas políticas habitacionais. O destaque dado ao PAR e a “Carta de Crédito”, 

contudo, merece um retoque, ao passo que as pesquisas já sinalizavam um 

afastamento do público alvo de interesse social, como comentado abaixo:  

O PAR se destinava à faixa de renda de 3 a 6 Salários Mínimos, mas 
os primeiros estudos avaliativos mostraram que as populações 
atendidas se concentravam nos limites superiores da faixa (ARAUJO 
et al, 2003, apud CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.25). 
 
Até mesmo a Carta de Crédito, prevista inicialmente para as faixas de 
rendas mais baixas apresentou problemas de viabilização devido a 
um problema pouco considerado: a proporção de imóveis populares 
(de baixo preço) legalizados é muito pequena e o empréstimo (feito 
com recursos do FGTS) exige como é correto em relação aos titulares 
do fundo, a documentação legal do imóvel. (MARICATO, 1998, p.4) 

Diante disso, surge o questionamento sobre o que essa população tem feito no 

sentido de suprir suas necessidades habitacionais. Sérgio Azevedo (2007, p. 26) diz 

que “nesse contexto, a opção habitacional para a maioria da população pobre [...] tem 

sido os cortiços, favelas e bairros clandestinos, localizados fundamentalmente nas 
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metrópoles e nas grandes cidades”. Ou seja, a autoconstrução tem prevalecido como 

alternativa para essa parcela excluída das linhas de financiamento. 

No Brasil, em quatro anos (1995-1999), menos de 20% do aumento 
dos domicílios, apenas, foi representado por moradias produzidas 
com financiamento. Enfim, a maior parte das moradias, assim como 
boa parte das cidades construídas no país nos últimos vinte anos, 
foram feitas sem financiamento, sem conhecimento técnico e fora da 
lei.  (MARICATO, 2008, p. 133) 

 Diante do quadro de autoconstrução e elevado crescimento do Mercado 

informal, destacado por Ermínia Maricato, em 2001, a criação do Estatuto da Cidade, 

vem com o intuito de organizar e direcionar as políticas de produção do espaço no 

Brasil, tornando-se um importante marco regulatório na legislação do país. Raquel 

Rolnik (2009) destaca os importantes instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, 

com o intuito de diminuir o preço da terra urbana e possibilitar seu acesso pelas 

camadas mais baixas da sociedade, como por exemplo, as Áreas de Interesse social.  

Desde 2001, ano em que foi aprovado o Estatuto da Cidade, o Brasil 
possui uma estratégia inovadora de regulação territorial ampliação do 
acesso à terra urbanizada, em especial para a promoção de moradias 
populares (ROLNIK, 2009, s/n). 

O Brasil parece apresentar uma conjuntura política e legal propícia para a 

criação de uma política habitacional própria. Tal período coincide com a eleição do 

presidente Luis Inácio Lula da Silva, o Lula, no ano de 2003, ano em que também teve 

início a atuação do Conselho Nacional das Cidades e do Ministério das Cidades, 

considerados primordiais para o entendimento do atual quadro de políticas 

habitacionais.   

Segundo Maricato (1999) é preciso “repensar o mercado para repensar as 

políticas sociais”, uma vez que, a minoria da população brasileira tem acesso às 

habitações produzidas pelo mercado formal, restando à maioria apenas a 

informalidade. O governo Lula, aparentemente, seguiu essa linha de pensamento ao 

introduzir programas que visavam atender as classes média e média baixa com os 

recursos do BFI e SBPE e almejava liberar recursos do FGTS para financiamentos de 

classes de baixa renda. 

Ao finalizar as mudanças no modelo de financiamento do Governo FHC, tem-

se a criação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) “(...) cujo objetivo era criar 

no Brasil um sistema de securitização de hipotecas semelhante ao existente nos 

Estados Unidos” (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.26). Nesse sistema de securitização, 

empresas estatais compram as hipotecas dos imóveis e “(...) assumem o risco de 

inadimplência, ou seja, garantem que o fluxo de caixa prometido será mantido, mesmo 

em caso de atraso ou de falta de pagamento das prestações por parte dos mutuários” 
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(CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.27). No Brasil, a organização desse sistema se deu 

por meio da criação da Companhia Brasileira de Securitização (CIBRASEC)  no ano 

1998. Sua criação foi precedida pela promulgação da lei que possibilitou a criação de 

companhias securitizadas, no ano de 1997, mesmo ano de criação do SFI. Os 

acionistas proprietários da CIBRASEC são a CEF, outros bancos públicos e grandes 

bancos privados nacionais e estrangeiros, segundo Cardoso e Aragão (2013, p. 27). 

Tanto na escala do mutuário, quanto na escala pública gerencial, são gerados 

novos problemas a partir da forma mercadológica de encarar a questão dos 

financiamentos habitacionais. Os estados e os municípios mais pobres acabavam 

incapacitados em contrair novos empréstimos por não darem garantias de 

solvabilidade, comprometendo a eficácia da política. Essa estratégia acabava por 

confirmar o caráter excludente das políticas anteriores, mantendo o quadro de 

desigualdade intraestadual e intramunicipal recorrente no Brasil.  

 Uma das principais críticas feitas a esses tipos de posturas de programas é a 

de que os estados e os municípios acabavam precisando de um vasto e competente 

quadro de profissionais para a formulação de propostas que se encaixem no perfil dos 

programas existentes. Apesar de parecer ideal, do ponto de vista acadêmico, para o 

atendimento destas demandas em conformidade, esta, contudo, não é a situação que 

se verifica nas secretarias e nos órgãos públicos no país em nenhuma época até a 

presente data. Acrescenta-se a isso o longo caminho que a verba pública percorre até 

o destino final de utilização, como destaca Leda Souza, no trecho abaixo: 

Os recursos do Orçamento Geral da União para a habitação, além de 
serem definitivamente insuficientes para suprir o déficit quantitativo e 
qualitativo de habitações, ainda passam pelo crivo das negociações 
políticas dos parlamentares, e finalmente, quando chegam ao nível do 
município, a morosidade da tramitação e adequação é a regra. 
(SEPURB, 1998 apud SOUZA, 2005, p. 77) 

Ao unir pontos positivos e negativos da política habitacional de FHC, percebe-

se que elas “(...) mantiveram seu caráter social-democrata em detrimento da política 

neoliberalista aplicada a outros setores da administração federal” (SOUZA, 2005, 

pg.130). Portanto, significou o balanço final negativo do ponto de vista da 

financeirização dos Estados e positivo sob a ótica da ampliação na variedade da 

origem das fontes financiadoras.  

1. 3. O GOVERNO LULA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES 

A meta global da construção de uma Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano passa pela organização da questão urbana e obrigatoriamente pela questão 

da habitação. Retomar o planejamento em escala nacional foi o primeiro passo para a 
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concretização das especificidades que desejavam as políticas habitacionais propostas 

no período inicial do governo Lula, em 2002, sendo a concretização de tais anseios a 

criação do Ministério das Cidades. 

Na chamada “Era Lula”, há uma nítida divisão entre o primeiro e o segundo 

mandato. No primeiro, até mesmo como forma de adaptação, os programas 

habitacionais buscaram, de alguma forma, dar continuidade àqueles iniciados no 

governo FHC, apesar de existir um forte debate sobre se o modelo adotado pelo 

governo Lula seria o chamado Neoliberalismo periférico (continuidade) ou 

Neodesenvolvimentisa (ruptura) com as diretrizes governamentais e neoliberais do 

Governo FHC – discussão abordada adiante. A partir do meio do primeiro mandato e 

tendo continuidade no segundo, já é possível perceber uma “personalização” dos 

programas habitacionais. A criação e a estruturação do Ministério das Cidades e a 

estabilização econômica do país podem ser considerados grandes responsáveis por 

essa mudança de posicionamento. 

Acrescenta-se a esse quadro um aumento significativo na renda dos 

trabalhadores com a inserção – e posterior ampliação – das políticas de transferência 

de renda que se tornaram, na verdade, a grande marca da gestão Lula. Ermínia 

Maricato (1998) destaca as potencialidades da proposta elaborada pela Secretaria de 

Política Urbana a Política Nacional de Habitação – PNH – que segundo a autora, com 

base nas análises técnicas e críticas feitas pela oposição ao SFH durante décadas, 

trouxe: 

1 – O reconhecimento da cidade ilegal e, portanto, da extensão dos 
direitos e da cidadania;  
2 – Novo conceito de déficit incorporando a melhoria de áreas 
ocupadas precariamente aos programas da política urbana além do 
conceito da casa pronta; 
3 – Descentralização da operação dos programas de 
responsabilidade de governos municipais e estaduais; 
4 – Diversidade de programas rompendo com a rigidez e a 
padronização excessiva. [...]; 
5 – Reconhecimento da importância da produção associativa privada 
não lucrativa (Carta de Crédito Associativo); 
6 – Reconhecimento da importância da questão fundiária e 
urbanística; 
7– Reconhecimento da relevância da participação democrática na 
gestão da política habitacional através da proposta do Conselho de 
Política Urbana; 
8 – Reconhecimento de que o déficit habitacional se concentra de 
forma radical nas camadas de rendas mais baixas. (MARICATO, 
1998, p.5 e 6). 

A PNH foi apenas o primeiro destaque do governo Lula no tocante à 

formulação de políticas de financiamento habitacionais aproximadas dos anseios 
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populares, frutos de participação popular e baseadas nas correções das experiências 

anteriores. 

No ano de 2003, houve a Conferência Nacional das Cidades que criou o 

Conselho Nacional das Cidades, instalado em 2004 e ampliou as propostas originais 

do Projeto Moradia para todas as políticas urbanas. Ainda no intuito de institucionalizar 

as atividades ligadas a promoção habitacional, no ano de 2003 foi criado o Ministério 

das Cidades – ou MCidades como é também conhecido. Sobre sua criação, destaca-

se a junção de coordenações de áreas distintas, como habitação, saneamento, 

mobilidade, buscando definir uma política nacional de desenvolvimento urbano 

baseada nessa transversalidade de políticas e integrando as diferentes esferas de 

poder: público (estados e municípios), judiciário e a sociedade. 

Fruto do “Projeto Moradia” elaborado e executado pelo Instituto da Cidadania6, 

o Ministério das Cidades foi criado pela Medida Provisória 103 de 2003 e, depois, pela 

Lei federal 10.683/2003. O primeiro ministro foi o ex-governador do Rio Grande do Sul 

(político e partidário do PT), Olívio Dutra.  

[...] concebido antes da campanha eleitoral, fruto de um projeto 
político resultante da experiência acumulada em política habitacional 
desenvolvida pelas administrações municipais (...), somado a uma 
série de debates realizados junto a sociedade civil (CARDOSO, 2011, 
p.2). 

O MCidades faz parte das iniciativas para colocar em prática o programa 

urbano e habitacional do governo Lula e vem se juntar às tentativas de preencher a 

lacuna de planejamento espacial e de formulação de políticas habitacionais, deixada 

após a extinção do BNH em 1986. Foi o que Cardoso (2011, p.2) chamou de o “início 

de um movimento mais sistemático para a construção de uma política habitacional 

estável”. Boa parte das esperanças de sucesso das proposições do MCidades 

advinham do fato de importantes nomes da produção acadêmica na área de 

planejamento urbano no Brasil, como Ermínia Maricato, Nabil Bonduki e Raquel 

Rolnik7, comporem a equipe.  

É notória a mudança no paradigma da importância que esta nova equipe do 

MCidades dava à Participação Popular. Tem início um movimento de acolhimento das 

questões da participação por meio das Conferências das Cidades, ficando evidente a 

possibilidade concreta de participação dos movimentos sociais que, por sua vez, 

trataram de ampliar suas agendas de reivindicações.   

                                                
6
 Instituto formado pela base do Partido dos Trabalhadores, envolvendo acadêmicos e 

movimentos sociais  
7
 Acadêmicos paulistas ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao Movimento de Reforma 

Urbana. 
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Longo foi o caminho percorrido pela sociedade brasileira até que atingisse 

certo grau de organização e mobilização social ao ponto de conseguir ter voz e voto 

nos processos de formulação das políticas sociais. A lacuna democrática deixada após 

a ditadura militar parece ter influenciado fortemente na tomada de poder pelas mãos 

da sociedade em sua forma mais organizada no intuito de minimizar as injustiças 

sociais. Argumento corroborado por Ermínia Maricato, (2011, p. 24), em sua 

publicação sobre o “Impasse da política urbana no Brasil” na qual comenta que: “[...] o 

caminho que levou à criação do Ministério das Cidades teve pavimentação 

consolidada por muitos e sucessivos passos dados por um número cada vez maior de 

liderança sociais, profissionais e técnicas de diversas origens”. Nesse momento, teve 

início a formulação do Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), que congregaria em 

seu escopo uma proposta mais efetiva na redução do déficit habitacional, ao corrigir as 

falhas de seu antecessor, o BNH/SFH incluindo questões de participação popular, 

transversalidade com outras políticas além de mudanças estruturais no modelo 

ampliando-o para além da casa própria, por exemplo. Contudo, o PLANHAB nunca 

chegou a ser finalizado, porque, antes disso, ocorreu a crise financeira mundial de 

2008, que fez surgir a emergência política de uma estratégia econômica para driblar 

seus efeitos no Brasil. A estratégia escolhida incluiu as políticas de financiamento 

habitacional vigentes como possíveis mitigadoras desses efeitos. Soma-se a isso, e 

em menor escala, o escândalo de corrupção conhecido como “Mensalão”, envolvendo 

o Partido dos Trabalhadores, e ocasionou a troca dos cargos de confiança, incluindo o 

então Ministro do M.Cidades, Olívio Dutra e sua base técnica.    

Para enfrentar as questões relacionadas à habitação, o MCidades criou a 

Secretaria Nacional de habitação que visa formular e propor instrumentos para a 

elaboração da Política Nacional de Habitação (PNH). 

A estratégia proposta parte do pressuposto que deve ser criado um 
Sistema Nacional de Habitação que possibilite uma ação articulada 
entre União, estados e municípios, de modo a evitar a dispersão de 
recursos e a fragmentação de programas e projetos, e que se 
promova a integração entre a política habitacional e as políticas de 
planejamento territorial e fundiária e de saneamento, a ser 
coordenada pelo Ministério das Cidades (BRASIL., 2005, apud 
Souza, 2005, p.82). 

Segundo as diretrizes do MCidades, cinco são os eixos temáticos que a PNH 

deve abranger: 

1. Articulação entre as diferentes fontes de recursos; 

2. Fortalecimento institucional; 

3. Política fundiária para habitação; 

4. Modernização da produção habitacional; 

5. Estruturação das linhas de financiamento. 
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A projeção parcial, até o ano de 2005, consistia na construção coletiva de uma 

política eficaz e de um sistema que a operacionalizasse com logística e eficiência. 

Nesse contexto, é preciso destacar, numa escala mais próxima, quais programas 

efetivamente existiram no governo Lula e sua atuação. No ano de 2004, houve a 

criação do Programa de Crédito Solidário que, atendendo às reivindicações dos 

movimentos sociais, destinava financiamentos diretos para os beneficiados de baixa 

renda, organizados em cooperativas e/ou associações para a aquisição de casa 

própria ou conclusão de reformas e ampliações.  

Este programa aproveitou-se da existência do Fundo de 
Desenvolvimento Social – FDS, criado em 1993 para financiar 
programas sociais locais e que estava praticamente inoperante 
(NAIME, 2009). O programa representou uma grande conquista dos 
movimentos de moradia, que passou a contar com recursos federais 
para apoiar as ações de provisão habitacional baseadas na 
autogestão (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 30). 

 Percebe-se a inserção de duas importantes variáveis com a criação desse 

programa: o crédito destinado diretamente ao beneficiado/mutuário e o incentivo 

a autogestão. Estas duas características serão marcantes nas políticas habitacionais 

seguintes do mesmo governo. Quando feito com auxilio, ou que se convencionou 

chamar de “assessoria técnica”, o financiamento realizado em menores escalas, seja 

diretamente ao mutuário ou a pequenas associações, parece fornecer um novo rumo 

para solucionar o problema do déficit habitacional, desde o modelo BNH (1964/1986). 
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Seguiram nessa mesma linha de financiamento direto aos mutuários ou associações outro importante programa do Governo Lula, o 

“Carta de Crédito”. Herdado da gestão FHC, o “Carta de Crédito” foi aquele com maior visibilidade, entre todos os programas, durante a 

atuação do governo Lula, nos primeiros anos. Esse programa baseia-se em uma comunicação direta entre órgão financiador e beneficiário e 

passou a absorver maior parte dos recursos do FGTS, conforme destaca Bonduki (2008, p.79). O Quadro 6 explica os objetivos e a fonte 

financiadora deste e dos outros programas do primeiro governo Lula. 

 

Quadro 6 - Programas habitacionais governo Lula (2002 - 2007) 

  
NOSSO BAIRRO MORAR MELHOR CARTA DE CRÉDITO PROGRAMA CRÉDITO 

SOLIDÁRIO 

FONTE 
FINANCIADORA 

 
SBPE 

 

 
OGU 

 

FGTS FGTS 

OBJETIVO 

Financia os estados e os municípios a 
executarem melhorias habitacionais, 

ampliações e melhorias na 
infraestrutura urbana e produção de 
conj. habitacionais e urbanizações de 

áreas degradadas. 

Construção de Unidades Habitacionais 
em parceria com instituições 

financeiras públicas 

Crédito direto para o cidadão: para 
aquisição de casa nova ou reforma, 
ampliação, melhoria, aquisição de 

lote e compra de material para 
construção. Apoiar as ações de provisão 

habitacional baseadas na 
autogestão 

Crédito associativo: condomínios,  
associações, sindicatos, cooperativas 

PÚBLICO ALVO 
(s.m) Acima de 3 s.m 0 a 3 s.m até 12 s.m 0 a 3 s.m 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados de SOUZA, 2005 e CARDOSO, 2013. 
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Conforme visto anteriormente, o programa Carta de Crédito divide-se em duas 

modalidades, sendo uma de crédito individual, fornecido diretamente ao mutuário e 

uma segunda, de crédito associativo, fornecido a agrupamentos como associações e 

cooperativas, idealmente. Outra modalidade até então esquecida e de pouca 

abrangência nas políticas de financiamento, era a de aquisição de imóveis usados.  

O mesmo programa, “Carta de Crédito”, ao possibilitar o financiamento direto 

ao mutuário, ampliou o leque de possibilidades de utilização da verba, incluindo a 

partir de então, de forma expressiva a aquisição de imóveis usados (para reformas ou 

não seria geralmente necessário outro empréstimo). Esse fenômeno, da forma como 

aconteceu, para Nabil Bonduki (2008, p.79), acabou por gerar impactos negativos 

sociais, econômicos e urbanos a despeito do que a primeira vista parecia uma 

mudança na forma de produzir habitação desde o BNH.  

O financiamento para aquisição de imóvel usado, que absorveu 42% 
do total de recursos destinados a habitação (cerca de 9,3 bilhões), é 
um programa com escasso impacto, não gerando empregos e 
atividade econômica. O financiamento para material de construção, 
embora tenha o mérito de apoiar o enorme conjunto de famílias de 
baixa renda que auto-empreende a construção da casa própria e de 
gerar um atendimento massivo (567 mil beneficiados no período de 
maior alcance quantitativo), tende a estimular a produção informal de 
moradia, agravando os problemas urbanos. Ademais, o baixo valor do 
financiamento e a ausência de acessória técnica não permitem que 
as famílias beneficiadas alcancem as condições adequadas de 
habitabilidade.  

A não existência de um vínculo entre o fornecimento de verba para a aquisição 

de imóvel usado e sua reforma, bem como a falta de assistência na compra ou nessas 

reformas, segundo o autor, deixam margens para a aceleração da autoconstrução 

informal em áreas impróprias e de maneira imprópria, acabando por não contribuir na 

redução do déficit habitacional. 

A liberação dos financiamentos, seja para pessoas físicas ou jurídicas – 

associadas ao CNPJ –, associações, passava, nesta nova etapa, por um único agente, 

a CEF. Em decorrência de seu status de instituição bancária, as características 

analisadas para a liberação de tal crédito perpassa majoritariamente por critérios 

relacionados a capacidade de solvabilidade da dívida contraída, ou seja, os CNPJ’s (a 

modalidade associativa) passou a ser mais atendida em detrimento dos mutuários 

(pessoas físicas), bem como dos imóveis usados, devido a facilidade de 

acompanhamento do processo em detrimento da construção (demorada) de novos 

imóveis. A atuação da “Carta de crédito associativa” desviou-se um pouco do objetivo 

inicial, pois passou a ser uma válvula de escape para o setor privado captar recursos 

do FGTS”, conforme comenta Bonduki. (2008, p. 79). 
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Conforme visto, as condições de produção pareciam boas, caso a política 

tivesse a efetividade e eficácia desejada. Entretanto, o que se verifica é uma 

confirmação histórica de políticas que não “pegam”, utilizando o mesmo termo que 

Otília Arantes em “A cidade do pensamento único”. O que seriam vantagens e 

inovações – como a presença da acessória técnica auxiliando a autoconstrução –, 

acaba, na verdade, por reforçar as ocupações ilegais do solo urbano produzindo mais 

espaços ilegais, fora da cidade.  

No ano de 2005, a Resolução 460 do Conselho Gestor do FGTS tornou-se a 

principal medida ao permitir “descontos” nos financiamentos com recursos do FGTS. 

Essa medida beneficiou a parcela de famílias com renda de até três salários mínimos, 

uma vez que, apesar desse fundo estar atrelado ao financiamento habitacional de 

interesse social, estes costumam ser historicamente excluídos das políticas 

habitacionais com tais recursos.  

Esse desconto é na verdade um subsídio destinado diretamente à 
pessoa física que contrata um financiamento com recursos do FGTS 
e cuja renda familiar bruta atenda o limite de renda (em 2004, R$ 
1.500,00). Esse subsídio tem sua origem em recursos oriundos de 
parte do rendimento auferido pelos recursos do FGTS em aplicações 
financeiras (“diferencial entre as aplicações financeiras do Fundo (à 
taxa de juros praticada pelo mercado) e as taxas de remuneração 
pagas às contas vinculadas ao Fundo”). Dessa forma, esses recursos 
não têm obrigatoriedade de retorno e podem ser utilizados ‘a fundo 
perdido’, ampliando sobremaneira a capacidade de atendimento do 
FGTS às faixas de menor renda (ROYER, 2009, p.88-89, apud 
CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.30). 

A questão do retorno dado pelos financiamentos feitos a partir de recursos de 

FGTS sempre foram uma questão econômica discutida e considerada um vilão 

causado pela inadimplência dos mutuários. Historicamente, as classes mais baixas 

encontram-se mais relacionadas a questão da inadimplência quando o assunto é 

financiamento habitacional. Isso ocorre com certa frequência porque, em períodos de 

crise, a escolha é sempre artigos de sobrevivência em detrimento as prestações da 

casa própria.  Ao não pagar as dívidas contraídas, o setor da construção civil de 

interesse social tornou-se cada vez menos atrativo ao capital privado.  

A combinação de altos índices de inadimplência dos mutuários com 
custo de oportunidade

8
 exorbitante, medido pelas taxas de juros reais 

oferecidas pelos títulos públicos durante todo o plano real, fez com 
que as instituições financeiras privadas desconsiderassem a atividade 

                                                
8
 “O custo de oportunidade foi definido como uma expressão "da relação básica entre escassez 

e escolha". São custos implícitos, relativos aos insumos que pertencem à empresa e que não 
envolvem desembolso monetário. Esses custos são estimados a partir do que poderia ser 
ganho no melhor uso alternativo (por isso são também chamados custos alternativos ou custos 
implícitos). Os custos econômicos incluem, para além do custo monetário explicito, os custos 
de oportunidade que ocorrem pelo fato dos recursos poderem ser usados de formas 
alternativas”. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo_de_oportunidade). 
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de concessão de crédito de longo prazo para aquisição de habitações 
no Brasil (CORDEIRO, 2003, p. 29). 

 Ou seja, torna-se primordial a interferência do Estado no sentido de regular 

essa relação, tornando-as mais equilibrada. Assim reforça a utilidade e o destaque da 

Resolução 460 e seus incentivos ao equilíbrio econômico com o uso a “fundo perdido” 

dos recursos de FGTS em habitação de interesse social.  

Essa medida, de fato, estimulou a produção e o “boom” do mercado imobiliário 

para a habitação de interesse social se deu no mesmo ano de 2005, com destaque 

para a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS –, 

mantido basicamente por recursos orçamentários, no qual, aos municípios, cabiam 

implementar as políticas de habitação pagas pelo fundo. Aprovação do FNHIS foi uma 

reivindicação popular e ocorreu concomitantemente com a do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS – por meio da Lei 11.14/2005 – após 13 anos 

de tramitação no congresso nacional. Os objetivos são ousados, segundo texto do 

próprio documento: 

Buscar segurança jurídica e ampliar recursos financeiros para o 
mercado privado de moradias para a classe média. Dessa forma, 
espera-se que a classe média não dispute recursos federais com as 
faixas de baixa renda como aconteceu em anos anteriores ao 
governo LULA. (BRASIL, 2005 apud Souza, 2005, p.85) 
Ampliar os recursos e dar prioridade de investimentos que estão sob 
gestão federal e nacional para faixas de rendas mais baixas. 
(BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES 2005 APUD Souza, 2005, 
p.85) 

Importantes mudanças no desenho institucional a ser percorrido pela verba 

podem ser percebidos neste momento; agora, a demanda direciona o projeto, que vai 

em busca do programa para contatar a política, seguindo caminho de uma escala 

micro para a macro-gerencial. Percebe-se, também, a intencionalidade do fundo em 

fornecer verba de financiamentos para além da habitação interesse, demarcando as 

quantidades de cada uma. Porém, fica o questionamento a respeito do que foi feito no 

sentido de regular a gestão desse fundo. A resposta foi dada a partir da 

obrigatoriedade da criação do PLHIS: 

Para aderir ao sistema, os estados e municípios deveriam se 
comprometer com a criação de um fundo de habitação, a ser gerido 
por um conselho com participação popular, além da elaboração de 
um Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) que 
deveria estabelecer as diretrizes e prioridades da política em nível 
local. (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.31) 

 Percebe-se a preocupação com o atendimento às reais necessidades da 

população ao vincular o funcionamento da política à gestão popular. Ademais, o 

caráter da contrapartida municipal objetiva organizar e gerir um planejamento desses 



47 
 

gastos, expresso na figura do PLHIS proporcionando a real modificação no 

atendimento da população de baixa renda.  

Tal conjuntura de apoio financeiro aos Municípios só foi possível dado o 

momento de equilíbrio econômico no país, fenômeno que Ribeiro (2013, p. 32) define 

como “liberalização dos gastos públicos, viabilizada pela ampliação internacional das 

reservas”. Ou seja, os municípios estariam capacitados a fornecer contrapartidas para 

as políticas de interesse social e a população seria incluída no processo de forma 

efetiva, desde as etapas de formulação das políticas. , portanto, seu destino mais 

eficaz diante da conformidade com a real demanda. Ambas as correções no cerne da 

política, são apontadas desde as épocas do BNH. 

Também contribuíram para a composição do quadro favorável ao 

desenvolvimento dos Fundos de HIS, o cenário macroeconômico do Brasil e a 

inserção de outras políticas sociais de transferência de renda (sendo o “Bolsa Família” 

a mais famosa e ampla delas). Ao favorecerem uma situação de crescimento 

econômico, estes programas possibilitaram, consequentemente, a ampliação das 

reservas que compõem os Fundos (SBPE - cadernetas de poupança - e FGTS - 

contribuição por tempo de serviço). Essa ”estabilidade” também contribui para a classe 

C, excluída do mercado privado, passar a ser vista como “‘nicho de mercado’ com 

importância crescente, passando a fazer parte das estratégias empresariais do setor 

imobiliário” (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.32).  Os incentivos fiscais, a flexibilização 

da legislação e as garantias de lucro (e não inadimplência) parecem finalmente ter 

somado uma quantidade suficientemente atrativa para o capital privado adentrar nos 

financiamentos e construções de habitações populares.   

É notória a concorrência desleal que se estabelece entre o grau de atratividade 

que a classe média oferece e àquele oferecido pela classe baixa às empresas 

construtoras de iniciativa privada. Parece evidente que os planos empresariais 

privilegiem a classe com maior possibilidade de liquidez de suas dívidas, criando uma 

disputa tácita pelo interesse do mercado formal de financiamento habitacional. “Assim, 

a classe média deixaria de disputar com os mais pobres os recursos da política pública 

de habitação, particularmente os subsídios, como ocorreu no caso do BNH”. (FIX, 

2011, p.133) 
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Figura 2 - Atuação do mercado privado em relação à faixa salarial 

 
Fonte: MARICATO, p. 217 apud FIX, 2011, p. 133. 

Diante de um mercado privado de financiamento de habitações voltado 

exclusivamente para classes com renda acima de dez salários mínimos (dados com 

base nos Censos de 2000 e 2001), o Ministério das Cidades cria um “novo arranjo” 

baseado “(...) na maior entrada de fluxos de capital nacional e estrangeiro” (FIX, 2011, 

p.133), que passou a atuar com mais ênfase a partir dos anos 2004 e 2005. Assim 

como a maioria das mudanças nas políticas habitacionais, o efeito da inserção desta 

mudança também pôde ser notado de imediato. 

Ao analisar o “novo arranjo” baseado na inserção de capital estrangeiro, e que 

incentiva a inserção no circuito de financiamentos e de produção de empresas de 

capital privado, verifica-se uma acelerada tendência à mercantilização da habitação, 

bem como de seu processo produtivo. Concomitantemente a tal processo, acontecia 

outro, de ampliação dos recursos e subsídios para a habitação de interesse social, na 

contramão das recomendações de cautela, do FMI. 

Em síntese, o volume de recursos cresceu significativamente 
combinando diversas fontes, como o Orçamento Geral da União, o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR), o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), o 
Tesouro Nacional e, principalmente, o FGTS. Os recursos foram 
acrescidos com o FNHIS em cerca de R$ 1,3 bilhão por ano. (FIX, 
2011 p.134) 

O que se observa, nesse momento, não é apenas o crescimento do mercado 

imobiliário (numericamente), mas uma reestruturação do caráter das atividades por ele 

desempenha. Para além da construção, as empresas enveredaram por caminhos de 

financeirização, abrindo seus capitais e ampliando o leque das atividades 
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desempenhadas, buscando cada vez mais reduzir os riscos da produção de habitação 

social. 

Com o “capital aberto” às bolsas de valores, as empresas da construção civil 

passaram a ter maior poder de barganha e a unir-se em pequenos (e posteriormente 

maiores) conglomerados de empresas de atuação local. A lógica do pensamento 

mercantil estava, de fato, imperando nas construtoras e na produção do espaço 

realizada por elas. Ao se munir de um banco de terras, aumentado a especulação 

imobiliária e guiando-a para áreas de seu interesse, o capital privado das construtoras 

foi se apoderando de fatias cada vez maiores, não só da produção do espaço, mas 

também do planejamento (ou aproveitando-se da ausência dele).O processo de 

financeirização das empresas da construção civil possibilitou maior capilaridade de 

grandes empresas e sua lógica mercantil em mercados até então, locais, ampliou 

também o poder de compra e venda (influência) de terras urbanas.  

Antes de passar para a descrição do marco que representou a criação do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é preciso fazer um esforço de congregar 

as informações já obtidas a respeito das potencialidades e fragilidades do atual 

modelo de financiamento habitacional.  

Quadro 7 - Incentivos a produção de Habitação de Interesse Social no Governo Lula (2003 à 
2007) 

 Estado Capital Privado (construtoras) 

Potencialidades FNHIS, SNHIS; 
Resolução 460 (uso do FGTS para 
contrapartidas a fundo perdido). 

Financeirização das construtoras; 
Políticas de transferência de 
renda e estabilidade econômica, 
uso do SBPE e FGTS a fundo 
perdido; 

Fragilidades Programa carta de crédito 
individual e programa de crédito 
solidário (financiamento direto ao 
mutuário e incentivo a autogestão). 

CEF como agente operador; 
Liberação de crédito baseado no 
poder de solvabilidade e 
consequente predileção pelo 
capital privado; 

Fonte: Elaboração da autora, 2013. 

 

Como consequências diretas desse fenômeno, é possível apontar muitas 

vertentes, algumas benéficas a produção pública outras à privada. Do ponto de vista 

das políticas de interesse social, foram criados novos Fundos (FNHIS e os 

correspondentes municipais e estaduais), a ampliação das verbas com a reinserção do 

SBPE e a possibilidade de fornecer maior quantidade de contrapartidas a fundo 

perdido pelo FGTS favorecem a atuação do Estado nessa área. Já o capital privado 

recebeu incentivos num viés mais econômico, ao promoverem a financeirização de 

seu capital, ampliando a capilaridade de sua atuação, bem como aproveitando-se de 
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um cenário economicamente mais estável através da inserção das políticas de 

transferência de renda.  

Houve, de fato, uma ampliação das camadas atendidas pelas políticas 

públicas, chegando a produção de habitação popular. Contudo, percebe-se a 

concentração do capital nas mãos de poucas empresas, bem como a possibilidade de 

estímulo a valorização da terra urbana, especulação imobiliária e descumprimento da 

função social da terra. Nesse contexto de crescimento econômico, o Governo Federal 

resolve estimular ainda mais o crescimento econômico por meio da criação do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC –, no ano de 2007, analisado no item 

seguinte. 

O segundo governo Lula (2007-2010), trouxe como meta uma “orientação 

desenvolvimentista”, o que Maricato descreve como um “Estado forte, que investe na 

construção de infraestrutura econômica e social e ainda na ampliação de 

conglomerados brasileiros privados, para torna-los competitivos no mercado 

internacional”. São duas correntes de pensamento econômico que buscam explicar a 

postura dos Governos federais brasileiros ante a economia global e à formulação de 

suas políticas internas. Os “Neodesenvolvimentistas” acreditam numa postura de 

ruptura com os padrões neoliberais inseridos nos governos FHC, por parte do governo 

Lula. 

[...] uma nova correlação de forças políticas capaz de sustentar um 
novo ciclo desenvolvimentista, expresso nos avanços da economia 
fundada pelo dinamismo do seu mercado interno, por expansão do 
emprego formal, distribuição da renda, pela constituição de uma 
ampla política de proteção social e pela retomada do papel planejador 
e regulador do Estado. (FILGUEIRAS, et al: 2010, p37-38) apud 
noticias do obervatorio.  

 Em contrapartida, a corrente que defende a existência de um “Neoliberalismo 

Periférico”, acredita numa continuidade de posturas entre os governos federais FHC e 

Lula, principalmente naquilo que chamam de “lógica econômica fundada na 

financeirização da economia”. Luiz Filgueiras afirma que: 

Os resultados mais importantes dessa flexibilização foram maiores 
taxas de crescimento da economia e redução das taxas de 
desemprego, com a ampliação do mercado interno, uma pequena 
melhora (na margem) da distribuição funcional da renda e, sobretudo, 
na distribuição pessoal (portanto, no interior dos rendimentos do 
trabalho). Adicionalmente, reduziram-se os níveis de pobreza 
considerados mais dramáticos – conforme definido por ‘linhas de 
pobreza’ subestimadas, próprias das políticas sociais focalizadas. Ao 
mesmo tempo, essa flexibilização da política macroeconômica está 
sendo acompanhada pela presença mais incisiva do Estado no 
processo econômico, através das empresas estatais – especialmente, 
a Petrobras e os bancos oficiais – e dos fundos de pensão 
comandados pela aristocracia sindical. Com isso, vem se alterando, 
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aos poucos, o bloco de poder político dominante no país, alteração 
esta que é, ao mesmo tempo, causa e consequência de uma nova 
acomodação e, sobretudo, fortalecimento do modelo econômico 
vigente. À hegemonia financeiro-exportadora (bancos e agronegócio) 
que comanda a economia brasileira, vieram se juntar segmentos 
nacionais do grande capital, articulados por dentro do Estado. 
(FILGUEIRAS et al, 2010, p37-38) apud noticias do obervatorio. 

Mais uma vez, surge a comparação entre o governo Lula e o governo de 

Getúlio Vargas, que consiste, segundo Maricato, no investimento em setores 

produtivos e em grandes empresas controladas pelo Estado, como a Companhia 

Siderúrgica Nacional – CSN –, Vale do Rio Doce, Petrobrás, entre outros, por parte de 

Vargas, enquanto Lula investiu na participação dos Fundos Públicos na formação dos 

conglomerados, promovendo uma confusão entre capital público e privado.  

No Brasil, a primeira estratégia foi eleger o BNDES como entidade 
central nas privatizações. Como banco de desenvolvimento, o 
BNDES apresentava elevada capilaridade na economia por meio das 
inúmeras participações acionárias e empréstimos a empresas nos 
mais diversos setores. Assim, o banco poderia atuar nos leilões de 
privatização, não somente como executor das vendas, mas também 

como investidor efetivo e financiador dos adquirentes. (LAZZARINI, 
2011, p. 30) 

Situação que reproduz durante o governo Lula o que Raimundo Faoro em seu 

livro “Os donos do poder” detectou no governo Vargas “combinação de estatismo com 

privatismo, obedecendo este às diretrizes daquele, com as compensações de se seu 

estímulo e proteção” (FAORO, apud LAZZARINI, 2011, p. 13). Ou seja, o quadro das 

privatizações, abertura de capital das empresas da construção civil, bem como, as 

flexibilizações de legislação estreitaram os laços entre os capitais públicos e privados.  

No segundo semestre de 2008, novas mudanças ocorreram em resposta à 

crise mundial sobre a economia brasileira. Conforme comentado, o governo buscou 

mitigar os seus efeitos internos por meio da adoção de políticas Keynesianas que 

incluíram a manutenção do crédito, o atendimento aos setores mais atingidos pela 

repressão e a sustentação dos investimentos públicos – particularmente na área de 

infraestrutura, que já vinha sendo objeto do PAC. No âmbito dessas medidas, teve 

destaque o “pacote” de investimentos lançado para a área de habitação cujo principal 

ator é o Programa Minha Casa, Minha Vida no ano de 2009, dentro do PAC lançado 

em 2007. Ocorreu, entretanto, a manutenção de algumas estratégias anteriores, como 

o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de 2003. 

Essa nova proposição ignorou, em linhas gerais, o PLANHAB, discutido desde 

2007, e pôs em prática uma proposta baseada apenas no desenvolvimento 

econômico, pensamento que Raquel Rolnik e Kazuo Nakano (2009) organizam da 

seguinte forma quando dizem que “uma boa política de geração de emprego e renda 
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na construção civil, não significa necessariamente uma boa política habitacional”. Com 

objetivos econômicos, percebe-se uma mudança nos papéis dos atores envolvidos no 

processo de formulação e de execução de políticas habitacionais.  

Destaca-se uma reorganização do papel dos estados e dos municípios que 

seguiu na contramão da intervenção estatal na proposição de políticas. Isso ocorreu 

quando passou a ter por papel “organizar a demanda, através de cadastros 

encaminhados à CEF para seleção dos beneficiários e, ainda o de criar condições 

para facilitar a produção, através da desoneração tributária e flexibilização da 

legislação urbanísticas e edilícia dos municípios” (CARDOSO, 2001, p.6). Ou seja, 

retira-se a obrigatoriedade do envolvimento das administrações municipais e estaduais 

com a formulação da política, restringindo sua atuação a uma parcela da execução 

(cadastramento de beneficiários). Se não for do Estado a responsabilidade em atender 

a demanda social de habitação, cabe nesse momento o questionamento:  o 

beneficiário ganha algo com o aumento das vantagens oferecidas ao capital privado? 

Num primeiro momento de análise da produção do Programa Minha Casa, 

Minha Vida, publicado no ano de 2013, Adauto Lúcio Cardoso, indica algumas 

consequências que já podem ser identificadas desse “modelo adotado”.   

 Aumento do preço da terra urbana; 

 Incentivo a ocupação de áreas periféricas nas cidades; 

 Transferência de custos para o trabalhador (deslocamento trabalho-casa 
e acesso a infraestrutura). 

 Custos na ampliação das redes de abastecimento (água, luz) 

 Reprodução de modelos homogeneizados e desconformes com a 
população. 

Todas as características são velhas conhecidas dos estudiosos da produção do 

espaço urbano, evento que Maricato traduz dizendo que: 

Perdeu-se a possibilidade da mudança que deveria instituir um novo 
paradigma sobre o universo urbano na sociedade brasileira. Perdeu-
se a possibilidade de uma proposta original [...] que dialogasse com a 
experiência vivida pela grande maioria dos moradores (MARICATO, 
2011, p. 43). 

 O quadro que, no início do governo Lula, era favorável a criação ou a 

continuidade do desenvolvimento de políticas públicas de financiamento de habitação 

de interesse social que de fato fossem eficazes acabou transformando-se em mais 

uma política de atuação macro, centralizada no governo federal e com aberturas ao 

capital privado que nem sempre se revertem em benefícios para a população que 

dessas políticas precisa fazer uso.  
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Com o intuito de entender melhor como se organiza esse novo modelo de 

crédito imobiliário com atuação legitimada pela consolidação do Programa Minha 

Casa, Minha vida é que se inicia um capítulo de teorização a respeito dessa temática. 

Acredita-se que esse entendimento ajuda a identificar os pontos conflituosos, sendo, 

assim, possível elencar sugestões para melhoria da política. 
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CAPÍTULO 02 

 CRÉDITO IMOBILIÁRIO E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: 

UMA APROXIMAÇÃO PELO MERCADO 
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Ao observar o histórico das políticas de financiamento habitacional, percebe-se 

que o principal fundo responsável por sua execução é o FGTS. Contudo, alguns 

problemas operacionais podem surgir ao se manter políticas totalmente financiadas a 

partir de fundos de contribuição ligados ao mercado de trabalho, como é o caso de 

FGTS. O próprio fim e falência do BNH é um exemplo de como é íntima relação entre 

o mercado e as políticas habitacionais no Brasil. Nos períodos seguintes, 

principalmente no governo FHC, mesmo com o surgimento de novos programas, 

situação de semelhante dependência também pode ser percebida: 

A crise do financiamento habitacional pode ser claramente 
identificada através da variação do indicador que mede a relação 
entre o crédito habitacional e o PIB, que cai progressivamente, de 
10%, em 1998, para 4% no final dos anos 90, passando 
abruptamente para 2% em 2001 (COUTINHO; NASCIMENTO, 2006. 
p.22 apud CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.20) 

Apesar da clara redução da capacidade de financiamento habitacional do SFH 

relatada acima, ocorreram também nesse mesmo período algumas inovações 

institucionais importantes, como a criação de mecanismos de autofinanciamento nas 

políticas públicas. O programa de atuação mais representativa nessa esfera de 

atuação é a “Carta de Crédito”, que com suas duas modalidades – individual e 

associativo – sendo o primeiro responsável pelo autofinanciamento, ou seja, 

repassando o capital diretamente para o usuário/mutuário. Esse novo procedimento 

ampliou o leque de escolhas dos mutuários, oferecendo-lhes para além do 

financiamento da aquisição da casa própria, processo que os deixa demasiadamente 

presos a um mercado imobiliário e sua produção, possibilidade de reformas e 

autoconstruções. Isso também aqueceu o mercado dos imóveis usados, gerando, por 

conseguinte, protestos do setor imobiliário diante da aparente perda na hegemonia de 

decisões. 

O modelo de crédito habitacional do Sistema de Financiamento Habitacional 

tinha no BNH seu principal agente operador, cujos poderes normativos determinaram 

boa parte do direcionamento das políticas habitacionais de seu período de vigência. O 

sistema era operado por intermédio das Cooperativas Habitacionais – COHAB’s –, 

Caixa Econômica Federal, Associações de Poupanças e Empréstimos – APE’s – e 

Sociedades de Créditos Imobiliários – SCI’s. Basicamente, o fracasso do modelo SFH 

deve-se a desorganização econômica proveniente da inflação dos anos 1980 e 1990, 

data coincidente com a entrada da atuação da figura dos bancos a partir dos anos de 

1980. 
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2. 1 O SFI E A POLÍTICA DE CRÉDITO NO BRASIL 

Com a falência do SFH e após um longo período de lacuna, no ano de 1997 foi 

instituído o Sistema de Financiamento Imobiliário –SFI –que previa uma modernização 

da mentalidade, cuja grande inovação era “[...] a intenção de integrar os mercados 

financeiros primário e secundário” (CARNEIRO; DIONISIO DIAS, 2003, p. 24), sendo o 

efeito pretendido a liberação de recursos para a construção civil. 

No tocante a HIS, a incapacidade da população de pagar os valores cobrados 

pelo mercado sem a ajuda do Estado, fator que quando somado a elevada 

sensibilidade às crises econômicas, inibia a participação do capital privado na 

construção dessas habitações, sendo tal ajuda necessária ao bom funcionamento do 

sistema. Segundo Carneiro (2003, p.69), essa ajuda pode se dar de duas formas: 

Em geral, a ajuda governamental apresenta-se de duas maneiras 
distintas que se destacam de outras formas de atuação. A primeira 
forma consiste em subsídios diretos às taxas de juros pagas pelo 
mutuário que se revelar incapaz de captar no mercado livre. A 
segunda toma a forma de seguros contra a inadimplência de 
financiamentos.  

 A implementação das duas medidas em conjunto seria a condição ideal, 

segundo o autor, ao combate a inadimplência e o mais difícil de executar no caso 

brasileiro, uma vez que sem um mercado segurador os riscos da produção recaem 

em sua completude sobre um determinado ator, o mercado, inviabilizando, portanto, 

os investimentos em HIS. “Assim, para que as instituições participantes no processo 

aceitem incorrer em riscos dos quais não é possível precaver-se, a intenção estatal 

pode viabilizar o funcionamento dos mercados” (CARNEIRO, 2003, p. 69). 

José Ozório de Azevedo Jr. em seu livro “Direitos imobiliários da população de 

baixa renda”, (2011, p.85), trata da relação da participação do Estado na manutenção 

dos direitos imobiliários dos mutuários e diz que “quando um empreendimento é 

promovido ou garantido por um órgão público (...), a segurança do negócio pode ser 

considerada muito satisfatória”. Se tal lógica parece justa para a relação que se 

estabelece entre o banco e o mutuário, é coerente crer que, no intuito de tornar a 

construção de habitações populares por empresas privadas atrativas, siga-se 

semelhante estratégia. 

No caso do Brasil, a existência de um Fundo Garantidor de Habitação parece 

vir no sentido de corroborar tais expectativas. Juntamente com a questão da 

Alienação Fiduciária9, Lei de 1997, que garante a retomada do imóvel por parte do 

                                                
9
 O contrato de Alienação fiduciária, previsto na Lei 9.514, de 1997, consiste no 

estabelecimento da propriedade fiduciária do imóvel, que segundo Azevedo Jr. (2011, p. 90, 
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órgão financiador rapidamente em caso de inadimplência do mutuário. Essas duas 

“garantias” dadas ao capital privado são necessárias no capitalismo moderno: 

O contrato de alienação fiduciária dá proteção extremamente 
energética para o credor.  A motivação que se deu para a adoção 
desse contrato no direito brasileiro – e que se dá até hoje - é que o 
capitalismo moderno exige esse tipo de proteção porque, se assim 
não for, o capital financeiro não se interessará em financiar bens para 
a grande massa da população (AZEVEDO JR, 2011, p. 91). 

Nota-se a existência de novo “modelo de parceria” do Estado com o capital 

imobiliário. Descobrir quais são as consequências desse modelo social e, 

espacialmente falando, para a habitação de interesse social perpassa pelos 

objetivos da presente pesquisa. 

Também do ano de 1997 é a Lei 9.514 de Alienação Fiduciária, neste caso, 

utilizada para todas as modalidades de aquisição da casa própria (imóvel) bem como, 

outros itens (móveis). Fidúcia significa confiança. São dois atores envolvidos em um 

contrato de Alienação Fiduciária: devedor fiduciante – aquele que requista o crédito 

para adquirir um bem – e, antes mesmo de receber o bem, o aliena para o credor 

fiduciário, o proprietário do bem até a quitação da dívida, quando, então, se encerra o 

contrato e o bem passa de fato, para o poder do comprador.  

Se o devedor pagar a dívida, desaparece o direito de propriedade do 
credor – a propriedade fuduciária –, porque essa propriedade só 
existia para garantir o pagamento. Uma vez realizado o pagamento, 
não há mais razão para existência daquele direito de propriedade. 
(AZEVEDO JR., 2011, p. 90, grifos do autor). 

 Ao analisar com base na ótica das empresas financiadoras de habitação, esta 

mudança na legislação parece minimizar as possibilidades de prejuízo mediante a 

temida inadimplência (comum em períodos de crise econômica) ao possibilitar a 

retomada do imóvel prontamente, mediante justificativa de posse legal do imóvel 

alienado anteriormente. , O que soluciona o problema para os construtores, todavia, 

dificulta a ação dos mutuários, pois ficam sujeitos a perda imediata da posse e se 

arriscam a perder tudo que pagaram e/ou que incorporaram ao imóvel (AZEVEDO JR, 

2011). A justificativa de que é possível “recorrer em juízo” de sentenças do gênero são 

comuns, mas Azevedo Jr. (2011) destaca a violência intrínseca no processo 

supracitado ao supor iguais condições de concorrência numa batalha jurídica entre um 

cidadão de baixa renda e os advogados de uma construtora. O prejuízo arcado pelo 

mutuário ou devedor fiduciante não são ressarcidos.  

                                                                                                                                          
grifos do autor) “(...) é uma propriedade resolúvel, ou seja, é uma propriedade que se resolve, 
que se dissolve, que desaparece quando há pagamento”.  



58 
 

A Lei de Alienação Fiduciária pode ser considerada um marco na direção do 

pensamento que formula as políticas de financiamento habitacional a posteriori de sua 

criação. A garantia de rápida retomada de posse do imóvel (ou móvel) e minimização 

da inadimplência, conforme comentado, tornou-se um importante atrativo para a 

atuação dessas empresas construtoras no ramo da habitação popular/interesse social.  

De modo conclusivo, uma análise do público e dos fundos financiadores das 

políticas explicita que, mais uma vez, os alvos das ampliações de benefícios não são 

aqueles inseridos no contexto de interesse social, mas os que conseguem dar 

garantias de pagamento do empréstimo, seguindo uma linha de crédito bancário em 

detrimento de uma lógica social de política pública. Trata-se portanto, de uma política 

eficaz na circulação de renda, mas ineficaz na redução do déficit habitacional. 

Conjuntamente com a criação do SFI, deu-se o desenvolvimento do sistema de 

securitização, que dentre as medidas foi a que mais aproximou o mercado de 

habitação social do mercado privado – posto que tornou mais seguro o retorno 

financeiro, reduzindo os riscos dessas operações. Esse processo aconteceu 

inicialmente no governo FHC, no qual o Estado brasileiro tentou modificar sua imagem 

diante dos investidores estrangeiros ao comprometer-se a “honrar as dívidas do 

Estado mediante a austeridade fiscal (sobretudo com corte de gastos sociais) e 

privatizações, passando pela diminuição da máquina pública até medidas de 

liberalização financeira” (SANFELICI, 2013, p. 34). Dessa forma, com o processo de 

securitização, foi possível converter dívidas em títulos lastreáveis negociáveis entre 

instituições financeiras. Muitas foram as empresas da construção civil que abriram 

seus capitais para obtenção desse crédito, com destaque as incorporadoras, que 

aumentaram demasiadamente sua produção e sua lucratividade.  

Algumas delas, é verdade, já tinham como foco, desde o início, o 
mercado de média baixa – esse é caso, por exemplo, da MRV. Mas 
várias delas precisaram se reajustar para atender a esse mercado 
com todas as suas especificidades em termos de limite de custos e 
padrões construtivos. Isso foi possível estabelecendo departamentos 
com independência relativa do segmento de origem da empresa, ou – 
mais comumente- adquirindo empresas que já possuíam 
conhecimento especializado (a chamada expertise) nos segmentos 
de baixa renda. (SANFECILI, 2013, p. 37, grifo do autor).  

 Percebe-se o surgimento de um novo arranjo econômico na forma de produzir 

habitações, na obtenção do crédito, com essas junções empresariais, estratégias 

mercadológicas e aberturas de capitais. É o que pode chamar de novo protagonismo 

do capital imobiliário na produção da cidade. Acrescenta-se, ainda, uma medida 

diretamente responsável pelo sucesso na implementação do sistema de securitização, 

que foi a Lei de Alienação Fiduciária 9.514/97, ao dar ao credor a posse sobre o 
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imóvel durante todo o processo de financiamento Isso significa, portanto, a 

possibilidade de sua retomada em caso de inadimplência facilitada do ponto de vista 

temporal, bem como possível acionar a justiça para efetivar a cobrança da dívida. 

Maior poder foi dado efetivamente com este processo às empresas privadas de 

construção civil.  

 A ampliação do crédito de financiamento aconteceu não só para as empresas, 

mas também o crédito individual. O primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998) “(...) introduziu os princípios de mercado na provisão de habitação. Além 

de procurar ampliar a participação do setor privado, o novo ‘paradigma’ previa a 

descentralização da alocação dos recursos federais e a introdução de uma política de 

crédito para o mutuário final” (SHIMBO, 2011, p.42).  O programa “Minha Casa, Minha 

Vida”, do governo Lula também é um exemplo de como o governo tem subsidiado 

tanto novas aquisições quanto reformas, fornecendo o crédito direto ao mutuário. Ao 

estimular o crédito individual, abre-se caminho para a escolha da localização da 

habitação por parte do indivíduo e consequente se aprofunda o processo de valoração 

da terra.  

Se cidade é o resultado da produção de diversos fatores externos, nada mais 

coerente do que os indivíduos analisarem as situações existentes e as possibilidades 

de arranjos e ocupações, no momento da escolha pela localização de suas 

residências. Consciência essa que Pedro Abramo (2007) denomina de “racionalidade 

mimética”, termo cunhado em referência à “racionalidade paramétrica” que fora 

substituída pelo pensamento que inclui a tentativa de previsão do comportamento do 

outro, mais aproximado daquele desenvolvido na “teoria dos jogos”. Para o autor, isso 

“equivale a dizer que os indivíduos já não estão míopes quando formulam suas 

escolhas de localização” (ABRAMO, 2007, p. 21).  A cada época tem-se uma 

conformação diferenciada para o espaço, sendo ele produto de fenômenos 

conscientes ou inconscientes de vários agentes. Cada vez mais, acredita-se na 

consciência desses agentes na produção do espaço. 

A “solução” de destino dada ao capital ocioso angariado por meio dos Sistemas 

de Poupanças da sociedade – transformando-o em capital para outras esferas –  vem 

de encontro aos ideais acumulativos do capitalismo. Desde a criação do  SFH até o 

atual esquema de organização do SFI, a relação entre o mercado e o Estado se 

modificou sobremaneira.  O asneio pela aproximação entre capital privado e estado no 

tocante aos financiamentos imobiliários, é uma realidade com discurso mais afinado a 

cada dia.  
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De fato, ao permitir a operação de transferências regulares e 
sistemáticas da poupança para o mercado residencial, o crédito 
hipotecário acabou com as restrições de financiamento que oneravam 
a atividade dos capitalistas-empresários (ABRAMO, ANO p. 232-239, 
apud FIGUEIREDO, 2011 p. 84). 

Os recursos do SBPE vêm sendo utilizados para fortificar esse sistema de 

crédito e a Associação Brasileira das Entidades de Crédito e Poupança – ABECIP –, 

existente desde 1967, acompanha tal processo, fornecendo dados a respeito da 

acumulação, bem como dos investimentos feitos com as verbas angariadas pelo 

SBPE ao longo desses anos, constituindo-se também um importante elo entre os 

empresários privados e o governo. A estabilidade econômica proporcionou o aumento 

dos investimentos em fundos públicos e semipúblico o FGTS e o SBPE, tornando-os 

mais capazes de atuar no financiamento habitacional, conforme demonstra o  Gráfico 

1, com os dados ABECIP.  

Gráfico 1 – Investimentos na Poupança entre os anos de 2002 e 2011 

 
 Fonte: Elaboração da autora com base nos dados ABECIP 

 

Ao aumentar o montante passível de investimento, foi necessário criar 

estratégias sobre como fazê-lo. No caso dos anos em estudo (2002-2011), o sistema 

operacional já era o SFI, mas a base com predileção pelos investimentos em casa 

própria manteve-se, conforme à época do SFH.  
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Gráfico 2 - Modalidade de Investimento com recursos do SBPE no financiamento à habitação 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados ABECIP 

Essa predileção pela aquisição da casa própria em detrimento de reformas –  

expressa na modalidade “aquisição de material de construção” –, ou mesmo do 

aluguel, item que sequer é mencionado nas tabelas da ABECIP, pode ser nitidamente 

identificada acima. No total, o volume de recursos aumentou e o repasse desses 

investimentos para programas de financiamento habitacional aumentou em 

contrapartida. A Tabela 1 demonstra que, entre os anos de 2002 e 2011, o aumento 

porcentual foi de 24% do total dos recursos. 

Tabela 1 - Arrecadação e investimentos em habitação de 2002 á 2011 

Ano Total arrecadado (milhões) Investidos (milhões) % 

2002 112423,000 1.770,2 1,57 

2003 115258 2.217,7 1,92 

2004 126853 3.002,3 2,37 

2005 135412 4.852,1 3,58 

2006 150413 9.340,3 6,21 

2007 187827 18.282,7 9,73 

2008 215400 30.032,3 13,94 

2009 253605 34.017,1 13,41 

2010 299878 56.197,6 18,74 

2011 330569 79.916,9 24,18 
 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados ABECIP 

Destaca, ainda, o aumento exponencial dos investimentos aportados na área 

de habitação utilizando recursos do SBPE entre os anos de 2002 e 2011, 

principalmente a partir do ano de 2006, que coincide com o segundo mandato federal 

do presidente Lula.  Contudo, a forma como esse aumento de recursos se reverte em 
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benefícios para a população – ou mesmo se isso acontece –, merece destaque, pois, 

para além de quantidade, é necessário investigar a qualidade dos investimentos. Na 

figura abaixo, Carneiro (2003) aponta os destinos e as porcentagens obrigatórias de 

utilização da verba das Cadernetas de poupança (que, conforme visto, se tornaram os 

principais fundos financiadores de habitação). Percebe-se que 70% dos montantes 

arrecadados pelo SBPE são aplicados no mercado habitacional/imobiliário, sendo sua 

maior destinação ainda as operações do SFH.  

Figura 3 –  “Distribuição obrigatória dos Recursos aplicados em Cadernetas de Poupança” 

 

Fonte: CARNEIRO, 2003. p. 29 

Mais uma fatia do capital que se torna disponível para operações de crédito.  

Ao tornar esse capital móvel, nota-se a introdução de uma variável, o tempo em que 

cada etapa do financiamento ocorre, criando o que Pedro Abramo (2007) conceitua 

como “Circuitos de Acumulação”, na qual em a cada época (ou temporalidade) de uso 

o capital se direciona a atividades diferentes, realizadas por diferentes atores “(...) 

induzindo nesse movimento, uma equalização de taxas de lucro entre setores e 

regiões”. (SANFECILI, 2013, p.29). Ou seja, a divisão do circuito de empréstimos e de 

financiamentos em etapas distintas, com atores distintos em cada uma, possibilita a 

mobilidade de um mesmo capital, que entra e sai produzindo e gerando mais lucros, 

do que em etapas anteriores.   

O sistema de crédito é uma peça-chave na arquitetura da 
acumulação capitalista. Ao adiantar recursos ociosos àqueles que 
não dispõem desses recursos em determinado ponto do tempo, o 
sistema de crédito permite uma compatibilização entre diferentes 
temporalidades do processo de acumulação e, de tal forma, contribui 
para acelerar o tempo de rotação dos capitais e diminui os custos 
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relacionados com a circulação (ITOH;  LAPAVISTAS, 1999; HARVEY, 
1999, apud SANFECILI, 2013, p.29). 

O processo ficou mais confiável na medida em que foram inseridas as 

garantias de retorno, bem como os riscos – em sua maioria – foram transferidos à 

iniciativa pública. Mais poder acerca da produção do espaço tem sido pouco a pouco 

transferido para a iniciativa privada, e “(...) a produção de moradias para o mercado 

passa a ser hegemonizada por uma capital de natureza mercantil (o capital de 

incorporação)” (RIBEIRO, 1987; CANO, 2010, apud, CARDOSO; LAGO, 2013, p.8). 

Esse capital de incorporação assume a responsabilidade sobre o processo de 

produção “conferindo centralidade ao lucro imobiliário e não ao lucro da 

construção” (CARDOSO; LAGO, 2013, p.8, grifos nossos).  

Percebe-se, inclusive, a manutenção do já tradicional baixo nível de 

desenvolvimento tecnológico do setor da construção civil e de HIS. Isso se deve , 

sobretudo à manutenção do pensamento mercantil sobre a produção o que, por sua 

vez, impossibilita o desenvolvimento de modelos e propostas inovadoras e mais 

adaptadas às necessidades da população, fator determinante para o fracasso de 

grande parte das políticas habitacionais, como apontam as pesquisas na área desde 

épocas do BNH .  Ou seja, quando somadas todas essas variáveis atuantes no 

mercado de crédito imobiliário, significa dizer que as disputas pelo território urbano, da 

cidade, tem se tornado cada vez mais injustas com o passar do tempo e a fixação de 

modos de acumulação do capital que promovem elevadas diferenciações sociais, de 

classe e de renda. 

É nesse contexto que essas “vantagens”, quando somadas a outros benefícios 

conseguidos ao longo dos anos – como a alienação fiduciária e a abertura do capital 

das empresas da construção civil para o mercado financeiro –, parecem ter, de fato, 

tornado o segmento de produção habitacional de interesse social atraente ao capital 

privado, “somando a isso o discurso a respeito da enorme demanda tendo em vista o 

déficit habitacional do país (...) que se concentra majoritariamente, na população de 

baixa renda, legitimou-se tal atuação”. (SHIMBO, 2011, p. 138). Ainda segundo 

Shimbo:  

No entanto, faltava um elemento que integrasse esse conjunto de 
favorecimentos à atuação privada na produção de moradias: a 
justificativa do por que o mercado imobiliário financeirizado precisava 
e deveria atuar nas faixas de renda mais baixas. Tornou-se 
conveniente, portanto, confundir habitação de interesse social com 
habitação de mercado, a fim de contemplar o imenso déficit de 
moradias no país, transformado, agora, em nicho de mercado, tendo 
em vista o volume de recursos públicos e semipúblicos 
disponibilizados a essa faixa de renda (SHIMBO, 2011, p.46). 
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E esse é o quadro atual de crédito habitacional, com elevada procura devido ao 

significativo déficit, elevada preocupação estatal em fornecer crédito – acreditando ser 

esse exclusivamente o seu dever- elevada autonomia de produção por parte das 

empresas e do capital privado, mas com baixa fiscalização e uma confusão entre os 

conceitos de habitação de interesse social e habitação de mercado. Sendo a primeira 

àquela que se deseja para suprir as necessidades populacionais por moradia digna e 

a segunda representando, a priori, apenas uma elevação nos números (quantidade) 

da produção e não necessariamente na qualidade.  

Ao incorporar maiores benefícios legais para as empresas privadas com a 

criação da Lei de segurança jurídica e econômica e incluindo o SBPE como fonte 

financiadora, o momento econômico era propício ao acúmulo de arrecadações das 

cadernetas de poupança, passando ele a ter a seguinte configuração: 

 

Quadro 8 - Novo arcabouço institucional do SFH após Ministério das Cidades 
 

SUBSISTEMA INCENTIVOS FONTE DOS RECURSOS 

MERCADO PRIVADO 
Lei de segurança jurídica e 

econômica; 
SBPE 

HABITAÇÃO SOCIAL 
SNHIS* 
FNHIS** 

OGU*** 

*Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social; 
**Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; 
*** Orçamento Geral da União 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados de SHIMBO, 2011. 

  

Isso representava, de fato, maior segurança para as empresas no tocante a 

solvabilidade das dívidas. Contudo, ainda (e cada vez mais) cabia ao Estado a 

responsabilidade de arcar com o prejuízo caso a estratégia da empresa construtora 

não desse certo, ou em caso de uma crise econômica, em resumo, os incentivos 

garantiam que boa parte do risco da operacionalização desse modelo de 

financiamento cabia ao Estado. Soma-se a isto, a consolidação da tendência de as 

construtoras e incorporadoras abrirem seu capital (IPO10) nas bolsas de valores –  

iniciada em 2006 – e buscarem os recursos diretamente em fontes estrangeiras. Isso 

caracterizou, assim, o quadro de boom imobiliário vivido no Brasil, como afirma 

Shimbo: 

Seja pela entrada de recursos provenientes de financiamento 
habitacional, operacionalizado por bancos públicos e privados, seja 
pela injeção de recursos de investimentos estrangeiros, a atuação 

                                                
10

 IPO é a sigla para o termo em inglês, “Initial Public Offering”, ou seja, a ”Oferta Pública 
Inicial” das ações de uma empresa qualquer. 
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das empresas construtoras de capital aberto foi potencializada a partir 
de 2005, tanto na sua capacidade de aquisição de terrenos como na 
execução de obras. Somando a isso o discurso a respeito da enorme 
demanda tendo em vista o déficit habitacional do país (...) que se 
concentra majoritariamente, na população de baixa renda, legitimou 
tal atuação (SHIMBO, 2011, p. 138). 

 A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança –  

ABECIP – traz os números referentes à esse crescimento no financiamento 

habitacional entre os anos de 2002 e 2012, período do governo Lula imediatamente 

anterior ao boom imobiliário, até o momento.  

 

Tabela 2 - Unidades habitacionais financiadas (somadas todas as modalidades) entre os anos 
de 2002 e 2012.  

Ano Total 

2002 28.932 

2003 36.480 

2004 53.826 

2005 61.123 

2006 113.873 

2007 195.900 

2008 299.685 

2009 302.680 

2010 421.386 

2011 492.908 

2012 453.209 
 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados ABECIP. 

 Os dados da ABECIP comprovam que as condicionantes supracitadas 

proporcionaram um considerável aumento (aproximadamente 85%) no número de 

habitações financiadas no ano de 2006, quando comparadas àquelas financiadas no 

ano de 2002, ainda sem o advento de tais condicionantes. Os números continuaram 

crescendo até que, entre os anos de 2008 e 2009, houve uma desaceleração no ritmo, 

acredita-se muito, graças à conjuntura pós-crise econômica mundial do ano de 2008. 

Contudo, entre 2010 e 2012, os números tornaram a subir, acredita-se também em 

conformidade com a criação do Programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, em 

resposta a crise econômica mundial, no ano de 2008. O Programa Minha Casa, Minha 

Vida será discutido no capítulo sobre Crédito Imobiliário e Programas Governamentais.  

 Esse sensível aumento na produção de habitação nos últimos sete anos 

proporcionou que maior número de pessoas passassem a ser atendidas pelos 

programas do governo de financiamento. Mas, é importante introduzir uma reflexão: 

que classe social pertence essa parcela acrescida? A faixa de interesse social, que 
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representa a maior parte do déficit habitacional no Brasil, foi contemplada com essa 

reformulação? 

Os fluxos de capitais – alterados pela lógica financeira – impulsionam 
transformações na concorrência e na estrutura de propriedade das 
empresas, em suas estratégias territoriais e de mercado, no canteiro 
de obras e na forma imobiliária. Superam ou contornam barreiras 
para alargar o campo de ação do circuito imobiliário – historicamente 
restrito a uma parcela minoritária da população – e voltam a encontrá-
las quando os limites e as contradições se manifestam. Amplas 
parcelas da população continuam sujeitas aos ciclos de despejo, 
assentamento precário e irregular, e expulsão. (FIX, 2011, s.p.) 

A prevalescência da lógica de mercado, contudo, não precisa ou mesmo se torna 

algo benéfico. Pedro Abramo (2007, p14) afirma que [...] o mercado não é a única 

maneira de garantir a mediação, ou a coordenação, entre as paixões humanas, porque 

os desejos dos homens conformam-se principalmente aos valores que a sociedade 

estabelece como sendo as virtudes de uma época.  

2. 2 CEF ENQUANTO AGENTE OPERADOR: PRENÚNCIOS DA 

FINANCERIZAÇÃO DA MORADIA? 

Ao servir como estrutura desse sistema (da PNH), mesmo sem o PLANHAB 

concluído, tem-se a Lei 11.124/2005 a qual dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS – e cria o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social – FNHIS. Além disso, institui o Conselho Gestor do FNHIS, criado a 

partir de um projeto de lei de iniciativa popular que transformava estados e municípios 

em principais executores das políticas, ao passo que os repassava recursos a fundo 

perdido. 

O MCidades constituiu uma central pródiga em anunciar  obras, 
gerenciadas pela Caixa, que entretanto guardam pouca coerência 
entre si ou com uma orientação que defina um adequado e 
sustentável desenvolvimento urbano ou metropolitano, em que pese o 
esforço de muitos técnicos ou militantes profissionais e políticos que 
fazem parte dos quadros da máquina federal. (MARICATO, 2011, 
p.28) 

A transferência das responsabilidades do BNH para a Caixa Econômica 

Federal após sua extinção, e agora a sua manutenção como principal agente operador 

dos programas e agente financeiro do FGTS, não parece ter sido a opção mais 

sensata. Para Maricato (2011), essa atuação inesperadamente fragmentada do 

M.Cidades, destaca-se como importante ponto negativo da proposta, sendo um 

retrocesso na execução das metas da questão urbana. Nesse sentido, Maricato (2011, 

p.28) comenta que, 

(...) a questão urbana ou metropolitana não está entre os avanços do 
Governo Lula, ao contrário do que se pode fazer crer a euforia 
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decorrente da ampliação do mercado imobiliário, das obras e dos 
empregos. Erros antigos e largamente constatados estão sendo 
reeditados.  

O papel desempenhado pelo “capitalista-empresário” – termo de Pedro Abramo 

(2007), na descrição de sua “Cidade Caleidoscópica” – permite-lhe escolher as áreas 

onde se efetuarão os empreendimentos bem com, interferir diretamente no processo 

de especulação imobiliária. Contudo, o produto habitação tem suas características 

especiais, como: ser de elevado custo e precisar sempre de nova localização. Essas 

características oneram o valor da construção e impossibilitam aos usuários saldarem a 

compra de forma rápida ou a partir apenas de recursos próprios. Tanto para os 

usuários quanto para as construtoras faz-se necessária a presença de um terceiro 

agente/personagem: os bancos. 

São os bancos que, por meio de seus financiamentos, possibilitam a 

capitalização de grande parte da cadeia produtiva da construção civil. Porém, não é 

possível, nem mesmo lógico, investir capital em todas as espécies de negócios que 

requerem financiamentos nas agencias bancárias diariamente. É preciso analisar as 

propostas (empresariais e individuais) e julgar a partir de critérios como: possibilidade 

de solvabilidade da dívida, renda e antecipações urbanas e econômicas das mais 

variadas, contudo, como define Abramo (2007, p. 235) “[...] são, sobretudo o papel e a 

posição do banco que estabelecem os critérios de julgamento em relação às 

demandas de moeda dos capitalistas-empresários urbanos”. Ou seja, cabe aos 

bancos um importante papel no processo de configuração do espaço urbano, pois, ao 

conferir poder de criação monetária a alguns empreendimentos sim e a outros não, 

decidem também que aspecto terá a ocupação do espaço urbano nas cidades. O 

papel exercido pelos bancos foi potencializado com o estimulo ao crédito hipotecário a 

partir da utilização de fontes de renda – como a poupança – para o financiamento ao 

crédito 

Abramo( 2007, p. 239) destaca ainda que para a realização do que chama de 

“bens residenciais” no “circuito monetário simples” faz-se necessária a presença do 

capital das poupanças dos trabalhadores, “(...) o banco, na condição de agente de 

intermediação na gestão de poupanças, não teria um verdadeiro poder de criação 

monetária: seu papel estaria restrito à operação que viabiliza as transferências de 

capacidade de despesa” . Ou seja, o banco enquanto agente do circuito desempenha 

um papel de administrar o “fluxo induzido” produzido por outras esferas.  

Em tese, O Ministério das Cidades é o responsável pela gestão da 
política habitacional, mas, na prática, a enorme capilaridade e poder 
da Caixa, presente em todos os municípios do país, acaba fazendo 
que a decisão sobre a aprovação dos pedidos de financiamentos e 
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acompanhamento dos empreendimentos seja sua responsabilidade 
(BONDUKI, 2008, p. 97).  

Percebe-se o relevante papel que vem desempenhando esse órgão ao longo 

dos anos na política habitacional brasileira. Faz-se necessário um aprofundamento a 

respeito do que se espera da atuação do órgão e o que de fato tem sido feito.   

2. 3 O MCMV: IMPACTOS RECENTES E PROBLEMAS URBANOS 

FUTUROS. 

A questão da habitacional no Brasil encontra-se em foco desde períodos de 

políticas higienistas, governos ditatoriais e democráticos, sempre se mostrando como 

importante suporte para questões econômicas. No ano de 2008, com a crise 

econômica internacional, e após um longo período de apatia nas políticas de 

financiamento habitacional – conforme citado por Valença (2001) – a questão 

habitacional voltou a ser destaque para além dos ambientes acadêmicos de onde 

nunca saiu e torna-se um dos principais suportes econômicos para o enfrentamento 

dos efeitos internos da crise. 

No segundo semestre de 2008, ao  buscar mitigar os efeitos nocivos da crise 

mundial na economia brasileira, o governo federal amplia a atuação do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC – criado no ano anterior  com o intuito de continuar 

incentivando o crédito e atender aos setores mais atingidos pela crise. Dentre as 

políticas que compunham o PAC, merecem destaque aquelas relacionadas 

particularmente à área de infraestrutura, além da criação de um “pacote” de 

investimentos na área de habitação, o “Minha Casa, Minha Vida” no ano de 2009.  

Figura 4 - Logomarca do Programa “Minha Casa Minha Vida” lançado no ano de 2009. 

 

Fonte: < http://www.idurb.es.gov.br/images/logo_MCMV.jpg>.  

 O objetivo do programa era aquecer a economia, criando condições para 

ampliação do mercado habitacional para atendimento das famílias com renda de até 
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10 salários mínimos. Instituído pela lei 11.977 de 2009, o PMCMV tinha como texto 

original dos objetivos do programa:  

Art. 2° O PMCMV tem como finalidade criar mecanismos de incentivo 
à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas 
famílias com renda mensal de até 10 (dez) salários mínimos, que 
residam em qualquer dos Municípios brasileiros. (BRASIL. Lei 11.977 
de 07 de julho de 2009) 

Percebe-se que se trata de um programa de financiamentos de habitação não 

exclusivo de habitação de interesse social, ou habitação popular. Dessa forma, 

esperava-se que sua atuação abrangesse as mais distintas modalidades do déficit 

habitacional, por inexistência, mas também por inadequação. De acordo com o trecho 

acima o programa era específico para “aquisição de novas unidades”, ou seja, a casa 

própria, perpetuando na política habitacional brasileira o modelo exclusivista e falho do 

BNH, como visto no capitulo 01. Contudo, quase um ano e meio após sua criação e 

instituição, a Medida Provisória 514 de 01 de dezembro de 2010, reformula o texto dos 

objetivos de programa, incluindo a questão da requalificação de imóveis urbanos e 

a produção ou reforma de habitações rurais.  

PMCMV tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção 
e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de 
imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para 
famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos 
e cinquenta reais) (BRASIL. Lei 11.977 de 01 de dezembro de 2010) 

O novo texto acena para a identificação do equívoco e amplia a atuação do 

PMCMV para a questão do déficit por inadequação, incluindo requalificações, bem 

como para a questão habitacional em áreas rurais, ambas deixadas de lado no texto 

original. Contudo, o que se verá a seguir, verifica-se a quase total inexistência de 

projetos voltados a requalificação urbana no PMCMV, mesmo após a modificação do 

corpo do texto dos objetivos. 

A principal meta do PMCMV é aquecer a economia diante da crise de 2008 a 

partir do fomento ao financiamento habitacional e consequentemente ao setor da 

construção civil. Historicamente, a construção civil se mostrou um importante parceiro 

quando a intenção é movimentar economicamente grande parte das classes sociais 

numa só estratégia/investimento. Esse incentivo se dá por meio de subsídios 

fornecidos por parte do Estado para a construção e reforma de habitações em geral, 

cujos critérios elencados pelo governo para fornecer tais subsídios se atém 

basicamente a renda do beneficiário e capacidade de solvabilidade da dívida 

(referindo-nos a beneficiados como pessoas físicas ou CNPJ). 

Desde sua formulação, o PMCMV apresenta configuração diferenciada das 

políticas de financiamento habitacional anteriores. O destaque inicial se dá para a 
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rapidez com que o pacote foi elaborado – justificado pela iminência da crise 

econômica de 2008 – e para o fato de o Pacote desconsiderar totalmente as 

experiências anteriores que vinham se construindo com a participação popular e que 

tinham como principal produto o “PLANHAB”, que nessas condições foi substituído 

pelo PMCMV, sem jamais ter saído efetivamente do papel. Em outras palavras, 

“representantes de movimentos sociais estavam na plateia aparentemente apenas 

cumprindo a finalidade de legitimar as medidas anunciadas”, ficando clara “(...) a 

descontinuidade do programa em relação ao SNHIS e a perda do controle social sobre 

a sua implementação” (CARDOSO, 2013, p. 43 e 44).  

Parte da literatura consultada faz crer que os interesses políticos envolvidos na 

formulação do PMCMV foram demasiadamente pesados em detrimento aos interesses 

da coletividade. Um importante sinal de que mudanças fundamentais aconteceriam na 

forma de produzir habitação no Brasil pode ser considerada na presença de um 

representante da maior construtora do país no comitê de elaboração do PMCMV, 

levando consigo a voz e o voto do capital privado da construção civil. É perceptível a 

representatividade que o capital privado passa a ter sobre esse novo pacote, sobre 

esse novo modelo de financiamento habitacional.  

O modelo do PMCMV foi baseado em exemplos de políticas habitacionais 

como o Mexicano e o Chileno, elaborado e apresentado inicialmente pelo Sindicato da 

Construção Civil do Rio de Janeiro, SINDUSCON-RJ, segundo Carneiro (2003). A 

priori, do ponto de vista social de efetividade de uma política pública, parece suspeito 

que um Sindicato de Construtores elabore um novo plano de financiamento de 

habitação. Contudo, muitos são os condicionantes positivos que merecem ser 

destacados nos estudos de caso levantados pelo SINDUSCON-RJ, base da proposta 

inicial do PMCMV.  

No caso do Chile, a base da operacionalização do Programa Habitacional do 

país é a renda, no qual quanto maior a renda familiar, maior a capacidade de 

pagamento suposta pelo governo. Ou seja, maior o financiamento liberado. Dividido 

em duas categorias, Viviendas Progressivas e Viviendas Básicas –  sendo o primeiro 

voltado para famílias com renda inferior a US$120,00 e o segundo para famílias com 

renda entre US$ 120,00 e US$260,00 –, devendo em ambos os casos a família 

apresentar uma (pequena) poupança prévia. A questão da poupança prévia, 

aparentemente, tornou-se hábito para as famílias chilenas e foi fundamental para a 

solidez e a retroalimentação das verbas de financiamento (CARNEIRO, 2003, p. 47).  
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Uma rápida descrição das tipologias habitacionais geralmente empregadas 

tem-se habitações populares construídas em duas etapas: a primeira consiste num 

embrião com cozinha, um quarto e banheiro; e a segunda, feita mediante um segundo 

financiamento e realizada pela própria família em área e de forma pré-estabelecida no 

projeto inicial.  

Nota-se que não há semelhança com o padrão adotado no Brasil, no tocante a 

tipologia edilícia das habitações. O destaque da experiência chilena para o PMCMV 

dá-se além do modelo de financiamento baseado na renda familiar e no rápido 

processo de transição de obrigações entre público e privado pelo qual passou o país. 

Nas palavras de Carneiro (2003, p.47): 

 Até 1977, somente a construção das moradias era de 
responsabilidade privada. Atualmente, o Estado somente se 
encarrega de canalizar os subsídios, sendo que o projeto e o número 
total de residências ficam a encargo da empresa que vencer a 
licitação. Neste processo, as principais variáveis analisadas são o 
número de unidades construídas e o preço da construção A empresa 
que oferecer melhores condições é eleita para realizar as obras.  

Resumidamente, segundo Carneiro (2003) duas foram às heranças do modelo 

de financiamento habitacional Chileno para o “Minha Casa, Minha Vida”: (a) ter a 

renda dos beneficiados como principal condicionante ou separador de categorias de 

fornecimento dos subsídios, (b) a transferência de responsabilidade do planejamento 

das ocupações e tipologias habitacionais do Estado para a produção da iniciativa 

privada.. 

O Estado desempenha, notoriamente, um importante papel na execução da 

habitação de interesse social, no caso chileno, bem como na maioria das politicas de 

financiamento de habitação de interesse social, incluindo o caso do Programa “Minha 

Casa Minha Vida”.  

Em geral a ação governamental apresenta-se de duas maneiras 
distintas, que se destacam de outras formas de atuação. A primeira 
forma consiste em subsídios diretos à taxa de juros paga pelo 
mutuário que se revela incapaz de captar no mercado livre. A 
segunda toma a forma de seguro contra a inadimplência nos 
financiamentos (CARNEIRO, 2003, p.69). 

O que o autor chama de “mercado livre” vem sendo chamado na presente 

pesquisa de “mercado formal”. Para se inserir no mercado formal, o cidadão de baixa 

renda, precisa do ajuda do governo e, caso contrário, pode ficar a mercê da 

autoconstrução, ampliando e acelerando, em decorrência, o processo de favelização 

das cidades. As principais formas destacadas por Carneiro (2003) de atuação do 

Estado na inserção das famílias de baixa renda em políticas sociais habitacionais são: 

o combate à inadimplência e o subsídio ao mutuário. Carneiro (2003) foca no 
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trecho apenas no subsídio direto a taxa de juro paga pelos mutuários no momento do 

financiamento, mas esse subsídio, dependendo da renda da família, pode se dar por 

completo, utilizando fundos específicos e sendo “a fundo perdido”, ou seja, sem 

retorno para o financiador.  

A outra forma de atuação estatal destaca pelo autor é assumir os riscos da 

inadimplência nos financiamentos em detrimento da iniciativa privada. O Estado faz 

isso por meio de leis como a Lei da Alienação Fiduciária, que dá aos financiadores a 

possibilidade de reaver o bem financiado rapidamente em caso de inadimplência, 

conforme visto anteriormente. Além disso a Caixa Econômica Federal passa a assumir 

a responsabilidade pelo repasse dos imóveis a população, situação que será discuta a 

seguir. Ou seja, para combater a inadimplência o Estado acaba assumindo parte do 

risco da produção habitacional. 

A terceira forma de atuação governamental que ocorre no caso do PMCMV – e 

que não foi contabilizada pelos autores supracitados –, é a “organização da demanda”, 

mas se dá na escala de gestão municipal. Cabe ao município organizar a demanda e o 

cadastro dos mutuários aptos a receber o beneficio, mediante o CADÚNICO (Cadastro 

Único), melhor explicada adiante. Temos então três eixos de atuação do poder público 

no PMCMV: 

1. Promoção da atratividade do capital privado por meio do Combate a 

inadimplência (assumindo o risco da produção habitacional); 

2. Fornecer subsídios de acordo com renda familiar (podendo ser a fundo 

perdido ou não); FGHab 

3. Organização da demanda de beneficiários (CADÚNICO). 

Em conformidade com o exemplo do Chile, as categorias de atendimento ao 

financiamento e alcance aos subsídios do PMCMV se dispõe de acordo com a renda 

familiar mensal em dois Planos Nacionais de habitação, o Urbano e o Rural (PNHU e 

PNHR), ambos regulados pelo poder executivo nas figuras dos Ministérios da Cidade 

e da Fazenda, com recursos de subvenção geridos pela Caixa Econômica Federal. No 

caso do PMCMV, não é necessária a poupança para acesso ao financiamento para 

nenhuma camada atendida. Todavia como aquelas estão inseridas no padrão de 

interesse social, são totalmente subsidiadas pelo Estado.  

As famílias com renda entre três a dez salários mínimos não tem direito a 

subsídio completo tendo, portanto, a possibilidade de dar uma entrada do 

financiamento ou fazê-lo “sem entrada”. De acordo com a renda, varia o subsídio 

fornecido pelo governo. Quanto menor for a renda familiar, maior o subsídio do 
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governo podendo chegar ao máximo de R$17.000,00.  As famílias com renda situadas 

entre zero e seis s.m são atendidas pela política do PNHU e PNHR, ficando as 

famílias com renda superiores a seis s.m atendidas por Bancos privados. 

Dentro dos PNHU e PNHR, têm-se os Fundos, para onde a União transfere a 

verba alocada para o programa. São três os fundos do PMCMV: o de Arrendamento 

Residencial – FAR – que utiliza “os recursos transferidos pela União ao Fundo de 

Arrendamento Residencial – FAR, conforme disposto no inciso II do art. 2º da Lei n° 

11.977, de 07 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.499, de 16 de junho 

de 2011”, de acordo com a portaria n° 465, de 03 de outubro de 2011; o de 

Desenvolvimento Social – FDS – e o Garantidor da Habitação popular – FGHab.  O 

FAR e FDS vem de políticas anteriores, já o FGHab foi criado para o PMCMV, e tem 

por finalidade:  

 

I – 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 (dez) salários mínimos; e 
II – assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de 
morte e invalidez permanente, e as despesas de recuperação 
relativas a danos físicos ao imóvel para mutuários com renda familiar 
mensal de até 10 (dez) salários mínimos. (BRASIL. Lei 11.977 de 01 
de dezembro de 2010). 

Percebe-se que o objetivo do FGHab de “garantir pagamento aos agentes de 

prestação mensal de financiamento habitacional”, vem no sentido de aumentar a 

atratividade do setor de habitação para o capital privado deixando o risco da 

produção, em caso de inadimplência, quase que completamente para o fundo 

público. A história recente das políticas habitacionais brasileiras tem a inadimplência 

como um dos vilões e motivadores do fracasso da política. Combatê-la parece ser uma 

maneira eficaz de atrair o capital privado. 

No tocante aos incentivos fornecidos para atrair empresas da construção civil 

para a produção de habitação de interesse social, destaca-se o modelo de 

financiamento adotado. Se nos anteriores o risco da venda da produção dos imóveis 

ocorria após a conclusão da obra e cabia às construtoras, agora, as unidades 

habitacionais são entregues prontas à CEF que paga por elas integralmente, ficando 

sob sua responsabilidade o repasse para os beneficiados, mediante apresentação de 

cadastro dos municípios.  
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 Ou seja, a construtora apresenta o projeto à CEF, e conseguindo o 

financiamento, tem 100% de retorno garantido, uma vez que “vende”, na realidade, 

todas as unidades habitacionais produzidas para a CEF, “sem gastos de incorporação 

imobiliária e comercialização, e sem risco de inadimplência dos compradores ou 

vacância das unidades” como afirma Cardoso (2013, p.38). Ver Figura 2. Mais uma 

vez o poder público atuando no sentido de reduzir os riscos da produção para o 

Mercado privado, bem como a inadimplência.  

De posse das unidades habitacionais, a CEF define os beneficiários a partir da 

lista fornecida pelo município, inserida, por sua vez, no Cadastro único de 

beneficiários, o “CADUNICO”. O CADÚNICO reúne numa só listagem os nomes e os 

benefícios recebidos por cada cidadão. É uma antiga reivindicação dos Movimentos 

Sociais e parece ser um ponto positivo da nova política, já que controla o destino dos 

benefícios de forma unificada, evitando duplicidade de gastos públicos e, em maior 

escala, é o inicio da possibilidade da transversalidade de políticas.  
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Figura 5 - Esquema da produção habitacional de interesse social (para classe “C”) no 
Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

 

Fonte: CARDOSO, 2013, p.32 

A respeito da responsabilidade do capital privado, sua atuação não se limita 

apenas ao financiamento de habitações para famílias com renda acima de seis 

salários mínimos como em outras épocas, mas é de interesse do “Programa Minha 

Casa, Minha Vida” que ele participe do mercado e produza habitações de interesse 

social.  Para isso, alguns acordos precisam ser firmados no sentido de tornar o 

segmento habitacional para classe “C” atrativo como visto no caso do FGHab, por 

exemplo, que garante o “não-prejuízo” das empresas ao transferir o risco da venda 

das unidades habitacionais para o Estado. Apresenta-se uma tentativa de inserir a 

produção de habitação de interesse social no chamado mercado formal de forma mais 

eficaz. 

Grande parte desse papel de atratividade é desempenhado pelo município ao 

promover a desoneração tributária e flexibilização da legislação urbanística e edilícia 
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indo além do apoio técnico e financeiro. Jéssica Naime Silva (2012, p.88), em sua 

pesquisa sobre o Programa de Crédito Solidário, destaca um exemplo dessa 

flexibilização:  

(...) houve a alteração de legislação urbanística por parte de um 
município de forma a permitir a construção de um quinto pavimento 
sem elevador. Para tanto, houve flexibilização do Plano Diretor, que 
estabelecia a construção de, no máximo, quatro pavimentos sem 
elevador. Tendo atraído investimentos habitacionais do setor privado 
para seu território, o fato chamou atenção de outras administrações 
municipais, que buscaram promover alterações de forma a garantir a 
construção do quinto pavimento.  

Isso representa uma atitude efetiva para a atratividade do capital privado, mas 

o fato de haver necessidade de elevador a partir de quatro andares se relaciona a 

questões de conforto de seus usuários. Permitir a existência de apartamentos no 

quinto andar onde só se é possível chegar de elevador, ou seja, desconfortável só foi 

possível pelo público alvo em questão tratar-se daquele de baixa renda. O fato de a 

construção ser subsidiada a fundo perdido não exime a responsabilidade sobre a 

qualidade do edifício e da preocupação com o habitar para além do habitat. O próprio 

Estatuto da Cidade, apesar de representar um “fôlego” numa história jurídica 

desacreditada de produção do espaço urbano, prevê muitos instrumentos que, devido 

a demora em sua implementação, deixam margem para a chamada flexibilização da 

legislação urbanística e edilícia se realizar de forma inadequada revertendo-se em 

vantagens demasiadas para o setor privado da construção civil em detrimento da 

população.  

Quando a legislação sugere que cabe aos municípios possibilitar certas 

adaptações legais para incentivar a entrada e permanência do capital privado no 

mercado popular de financiamento habitacional, acredita-se que o beneficiado da 

política pública, ou seja, o cidadão de baixa renda, não deveria ser prejudicado. 

Conforme comenta Azevedo Jr. (2011, p.90) é direito do cidadão recorrer à justiça 

caso se sinta prejudicado. Porém por se tratarem de famílias de baixa renda e 

consequentemente pouca instrução e escolaridade, o autor denomina tal atitude como 

cinismo jurídico ao destacar o conhecimento de tal prejuízo repassado para o 

beneficiado e permanência da legislação e jurisprudência ao abrir essas “brechas”. 

Admite-se que a meta de construção do PMCMV para habitação de interesse 

social é ousada. Construir 400 mil unidades, mesmo que por meio dos Fundos – de 

Arrendamento Residencial (FAR), distribuídas no PMCMV Entidades, do Programa 

Nacional de Habitação Rural e do PMCMV para municípios com população de até 50 

mil habitantes (CARDOSO, 2013) – faz-se necessária a parceria com construtoras e 
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seu capital privado. Contudo, esses Fundos têm por objetivo subsidiar essa produção, 

com financiamentos às construtoras ou diretamente aos mutuários, cujas prestações 

cobradas dessas famílias com renda inferior a três salários mínimos era de R$50,00 e 

considerada simbólica. Portanto, o quadro que se desenha na política do PMCMV para 

a habitação de interesse social é também o de subsídio aos mutuários, 

possibilitando a solvabilidade da dívida contraída com a iniciativa privada.  Sendo esta 

a segunda característica enfatizada como ponto nodal da atuação do governo nessa 

aproximação entre Mercado e habitação popular.  

Diante do “‘problema fundiário’ e do ‘problema de demanda’ a produção 

capitalista da moradia só é possível com o surgimento de um capital cuja função será 

fornecer fluxo de terrenos para construção e tornar soldável a demanda, encontrando 

formas de financiar o consumo” (RIBEIRO, 1997, p. 104). Ao descrever a importância 

do incorporador em 1997, figura que representava o capital privado no antigo modelo 

de produção habitacional, Luís Cesar Ribeiro tem discurso semelhante àquele que 

hoje justifica a permanência, bem como todas as regalias fornecidas ao capital privado 

das construtoras nas políticas de Habitação de Interesse Social – HIS. 

Os privilégios concedidos ao setor privado acabam por deixar de lado, ou em 

segundo plano, também as alternativas de produção baseadas na produção pública ou 

na autogestão, coletiva ou individual (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 45). O crédito 

dirigido diretamente ao mutuário para reforma, não se apresenta como lucrativo para 

as empresas da construção civil e, portanto, não é alvo de projetos. 

Diferente de políticas de HIS em épocas anteriores como o BNH, o que sai do 

leque de obrigações estatais, herdado neste caso do exemplo da política chilena, é a 

responsabilidade da ocupação do solo, transferida para a iniciativa privada. Cabe 

agora às empresas privadas de construção determinar onde e como serão feitas as 

unidades habitacionais para essas famílias de baixa renda. O Estado abre mão da 

responsabilidade de planejar o espaço, apesar da existência dos Planos Diretores. 

Essa postura deixa margem para perpetuação do déficit habitacional mesmo após o 

consumo da verba e construção das unidades habitacionais, uma vez que elas podem 

não estar em conformidade com as necessidades da população. Exemplos 

semelhantes foram vistos em programas anteriores recentes, conforme comenta 

Jéssica Naime Silva sobre para o Programa de Credito Solidário (PCS) já do governo 

Lula. 

A ausência de Planos Diretores efetivos, que garantissem a correta 
destinação dos espaços segundo sua vocação e potencialidades, 
culminou também em formas predatórias de ocupação do solo, já que 
terrenos impróprios para a habitação acabaram sendo comprados por 
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entidades para a produção habitacional. Tal fato acarreta não só na 
produção de espaço insalubre para a moradia das famílias, mas 
também compromete a qualidade futura dos imóveis produzidos. 
(SILVA, 2012, p. 90) 

O que a autora chama de “terrenos impróprios para a habitação” é o que 

autores como Flávio Villaça, em seu livro “Espaço Intra-urbano” e Luís Cesar de 

Queiroz Ribeiro em seu livro “Dos cortiços aos Condomínios Fechados” chamam de 

“localização” conferindo-lhe a singularidade de seu uso elevado na constituição dos 

espaços da cidade.  

Se levarmos em consideração o papel importante da localização para 
a determinação do seu valor de uso, em termos de acesso ao sistema 
espacial de objetos imobiliários, e se levarmos em consideração que 
esse acesso é desigual segundo o ponto do espaço que a moradia 
está localizada, temos aí que cada habitação tende a apresentar uma 
singularidade enquanto valor de uso. [...] A segunda consideração 
que gostaríamos de fazer é quanto a limitada oferta desse bem, 
condição para o surgimento de preços de monopólio (RIBEIRO, 1997, 
p.68) 

 A necessidade de uma boa da localização dos terrenos utilizados para a 

produção de habitação (seja ela de interesse social ou não) – perto de equipamentos e 

munida de infraestrutura – é fundamental para a eficácia da política pública 

habitacional. Quanto melhor localizado o terreno, mais valor de uso ele possui e, no 

modelo atual de ocupação, mais caro ele é. Surgem espaços de morar mais ou menos 

valorizados em conformidade com a sua localização. “A origem dos lucros 

extraordinários está no acesso diferenciado que a localização dos terrenos propicia ao 

valor de uso complexo que representa a cidade” (RIBEIRO, 1997, p.49).  

No tocante a produção de habitação social, o elevado preço dos terrenos de 

boa localização impossibilita a construção de unidades bem localizadas pelo capital 

privado, uma vez que, ao objetivar o maior lucro, serão sempre escolhidos os terrenos 

mais baratos, isto é, mais afastados das centralidades urbanas. Sendo esses terrenos 

não munidos de infraestrutura em sua maioria cabe ao poder público arcar com o ônus 

dessa etapa. Além de se constituir um gasto a mais, a ausência de infraestrutura 

prolonga o prazo de entrega, diminuindo a credibilidade da população no programa e 

possibilitando invasões antecipadas das unidades habitacionais ainda inacabadas. 

 “Do ponto de vista da ocupação do território o modelo também é problemático: 

empreendimentos enormes construídos em áreas sem infraestrutura e ligados à malha 

urbana ou aos centros de oferta de emprego por vias estreitas de transporte”. (FIX, 

2011, p.136). A falha no modelo de ocupação do território existe desde o BNH e no 

PMCMV tentou-se reduzir sua interferência com uma regulamentação do programa 

que criava uma limitação do número máximo de unidades, visando evitar essa 
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tendência, segundo Cardoso e Lago (2013, p. 12). Contudo, no PMCMV, e baseado 

nas experiências anteriores, buscou-se reduzir os problemas dessa natureza quando 

da criação do Programa Minha Casa Minha Vida Empreendimentos – PMCMVE –, em 

que “(...) a modalidade aquisição de terreno é um contrato de financiamento à parte”. 

(SILVA, 2012, p.94). Ou seja, “os recursos podem ser liberados independentemente 

da aprovação do projeto do empreendimento, que fica como exigência para a 

modalidade de construção de habitação” (SILVA, 2012, p.94). Se essa estratégia está 

sendo efetiva, apenas os estudos empíricos podem comprovar. Contudo, o que já se 

verifica em algumas pesquisas é que há possibilidade de burlar parte dessa 

regulamentação restritiva e construir os “condomínios fechados”. 

(...)as empresas adotaram a estratégia de aglomeração de vários 
empreendimentos em áreas lindeiras, na verdade a subdivisão de 
grandes glebas em empreendimentos isolados para adequá-los às 
limitações da normativa. Esses conjuntos são tratados como 
“condomínios fechados”, criando uma série de custos adicionais e 
também problemas de organização para a gestão pós-ocupação 
(CARDOSO; LAGO, 2013, p.12, grifo nosso) 

Para as HIS, a produção aglomerada parece ser uma tendência na ocupação 

do solo, o que juntamente com a busca por terrenos mais baratos e 

consequentemente mais distantes dos principais centros urbanos ou em outros 

municípios e estados parecem estar gerando conforme aponta Mariana Fix (2011, 

p.137), “(...) a expansão em direção às periferias (ou, inclusive, áreas rurais), às 

cidades médias e às fronteiras agrícolas parece estar promovendo mudanças 

importantes na rede de cidades brasileiras”. A presente pesquisa trará, em sua terceira 

parte, uma análise dessa produção de HIS no município de Parnamirim-RN com o 

intuito de identificar se semelhante processo também se verifica,  em que intensidade 

e em que medida a especulação imobiliária tem afetado a produção do espaço desde 

que passou a sofrer influências mais diretas do capital privado.  

É preciso, contudo, destacar o papel que se espera dos municípios nesse novo 

arranjo institucional entre Mercado e Estado na formulação de políticas públicas de 

habitação de interesse social. A começar, por “(...) destinar áreas em seus planos 

diretores em que incentivem a produção de habitação popular, combatendo assim a 

disputa e o encarecimento desenfreado do preço da terra urbana/ especulação 

imobiliária” (BONDUKI, 2009, apud CARDOSO, 2013 p. 46). O não cumprimento ou a 

não existência de tais incentivos deixam margem de trabalho para a atuação 

equivocada do capital imobiliário/privado, “(...) 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 apud 

CARDOSO, 2013, p. 46). 
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Na ausência de mecanismos de controle do uso do solo urbano e da 
valorização fundiária, a constituição de um banco de terras 
organizado pelas prefeituras configura-se como importante 
instrumento de garantia de terra urbana equipada e bem localizada 
para todos. (SILVA, 2012, p.95) 

Outro ponto que merece destaque é a ausência no PMCMV de planos para 

ocupação de imóveis construídos e vagos – que totalizam seis milhões de unidades, 

ou 83% do déficit (FIX; ARANTES, 2009 apud CARDOSO, 2013, p. 48). Verifica-se a 

falta de cuidado com a Função Social da propriedade ao estimular novas ocupações e 

novos processos de especulação imobiliária, quando já existem imóveis dotados de 

infraestrutura para suprir boa parte da demanda. Cardoso e Aragão (2013) destacam 

ainda que as flexibilizações em prol da atratividade do capital privado para a 

construção de HIS, também tem reflexo na limitação do leque de atuação da 

produção. 

Já é possível, portanto, destacar algumas potencialidades e fragilidades do 

PMCMV. Raquel Rolnik e Kazuo Nakano (2009, s.p) à época do lançamento do 

Pacote MCMV já apontavam em seu artigo publicado no “Le monde Diplomatic” que 

“uma boa política de geração de emprego e renda na construção civil, não significa 

necessariamente uma boa política habitacional”. Restava aos pesquisadores aguardar 

a produção e retificar ou ratificar a afirmação. Alguns importantes passos parecem já 

ter sido dados na análise do programa, não sendo possível nem recomendável elencar 

vilões e heróis; apenas, conforme comentado, as potencialidades e as fragilidades da 

proposta. 
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CAPÍTULO 03 

 O CASO DE PARNAMIRIM:  

ATUAÇÃO DO MCMV NO MUNICÍPIO. 
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. 

3. 1 ESTRUTURAÇÃO URBANA E ATUAÇÃO DO MERCADO  

Compreender as dinâmicas de estruturação do espaço urbano de um 

determinado local possibilita a criação de estratégias, o melhoramento ou a correção 

de pontos identificados. Para tanto, faz-se necessária a utilização de algumas 

ferramentas de identificação de aspectos da estrutura social e a análise sócio-

espacial, que no presente trabalho serão aplicadas ao estudo da habitação de 

interesse social no município de Parnamirim- RN.  

O município de Parnamirim, já possui porte para ser alvo de grandes políticas 

habitacionais, motivo que quando somado a proximidade com Natal, capital do Estado 

e com as migrações, justificam o olhar que busca compreender “[...] a formação, 

expansão e reestruturação do espaço metropolitano” (CUNHA, 1994, p.49 APUD, 

GIESTA, 2013).  

Situado na Região Nordeste do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, o 

município de Parnamirim faz fronteira com a capital Natal, com os municípios de 

Macaíba e Nízia Floresta, além do Oceano Atlântico.  

Figura 6 Localização geográfica do município de Parnamirim-RN. 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em imagens da internet, 2014. 

Tem-se como primeiro passo para o reconhecimento da Estruturação Urbana a 

identificação da dinâmica formal da produção de habitação (Mercado Imobiliário), num 

segundo momento tem-se a identificação e análise dos assentamentos precários, e 

por fim, no terceiro e último momento, tem-se a análise desses processos de dinâmica 

Município de 

Parnamirim - RN 
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formal de acesso a terra urbanizada e suas relações com as áreas de pobreza 

existentes. 

Para identificar como se dá a ocupação de Parnamirim é preciso compreender 

como aquele espaço foi ocupado e se configurou enquanto cidade. Cronologicamente, 

a criação dos bairros não segue uma lógica de continuidade espacial em toda a sua 

extensão. Percebe-se uma ocupação em focos, como na da parte central do território 

da cidade, seguida de uma ocupação do litoral e um retorno de ocupação para as 

áreas periféricas do município (Nova Parnamirim, Nova Esperança e Bela 

Parnamirim).  

Quadro 9 Criação/ oficialização dos bairros em Parnamirim 

Momento Bairros 

01 (1993) Centro, Cohabinal, Monte Castelo, Santos Reis, Passagem de areia, 
Santa Tereza, Vale do Sol, Rosa dos Ventos, Boa Esperança, Jardim 
Planalto, Liberdade, Parque de Exposições, Emaús e Parque dos 
Eucaliptos e Parque do Pitimbú. 

02 (1994) Distrito do Litoral (Cotovelo, Pium e Pirangi do Norte) 

03 (2003) Parque do Jiqui 

04 (2004) Nova Parnamirim  

05 (2006) Nova Esperança (Pirangi de Dentro), Bela Parnamirim, Vida Nova e 
Cajupiranga.  

Fontes: GIESTA, 2013, com base em dados da Prefeitura Municipal de Parnamimirim 

O Quadro 9 Criação/ oficialização dos bairros em Parnamirim traz as datas de 

criação dos bairros do município, e entre a criação dos primeiros bairros, em 1993 e o 

boom no ano de 2006, há uma separação cronológica de treze anos onde foram 

criados apenas três bairros, valor que pode ser considerado baixo e demonstra como 

havia pouca dinâmica de estruturação do espaço urbano. A Figura 7 ilustra a 

construção descrita anteriormente de forma espacial, de modo em que é possível 

perceber pelo menos três pontos de expansão territorial: o primeiro no centro, 

marcado em vermelho, o segundo em azul (no litoral), marcado em azul e o amarelo 

nas áreas mais periféricas e de ocupação mais recente.  

O centro da cidade apresenta ocupação mais antiga e mais consolidada, sendo 

sua expansão geográfica fortemente limitada pela presença do Aeroporto Augusto 

Severo. Por isso, os vetores que marcam a criação dos bairros passam na tangente da 

área do Aeroporto. A área marcada em cor mais próxima ao branco, denominada 

“área de expansão” ainda está em processo de ocupação e definição de 

características, sendo efetivamente a mais recente ocupação do município. Pode-se 
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então dizer que Parnamirim possui uma ocupação segmentada em núcleos o que 

confere a área dificuldades de aglomerar e aproveitar a existência de serviços e 

infraestrutura. 

Figura 8 Eixos de Expansão da ocupação nos bairros de Parnamirim 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Parnamirim (adaptado pela autora). 

Um indicador de como o município de Parnamirim teve sua dinâmica 

demográfica modificada é a elevação na população, que cresceu exponencialmente 

passando de 63.312 hab. no ano de 1991, para 172.751 no CENSO de 2007, 

representando segundo Plano de Habitação de Interesse Social (PHIS) de Parnamirim 

(2008) a maior taxa de crescimento anual da Região Metropolitana de Natal (RMN) 

com 7,9%. Se atualizarmos os números para o ano de 2013 a população aumenta 

para 229.414 hab., segundo dados divulgados no site do IBGE, o que demonstra a 

perpetuação do fenômeno de crescimento populacional. 

Esse crescimento populacional de Parnamirim, assim como na maioria dos 

municípios traz consigo o aumento das áreas urbanizadas devido à necessidade de 

moradias e infraestrutura. Junto com as necessidades populacionais vem o interesse 

do mercado imobiliário na dinâmica de produção formal e na valoração do solo. A 

partir dos anos 1990, mas principalmente no final da década e início dos anos 2000, 
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os lançamentos imobiliários são reconhecidos como importantes vetores da expansão 

territorial do município de Parnamirim.   

Entre todos os atores interessados no solo urbano, aqueles de baixa renda são 

os que têm menores oportunidades de conseguirem boas localizações para construir 

suas moradias, forçando-os a habitar áreas e unidades sem condições de 

habitabilidade, formando as áreas de interesse social. Portanto, a identificação dessas 

áreas de assentamentos irregulares é parte primordial para a proposição de qualquer 

diretriz de melhoramento, seja na esfera espacial, social ou na institucional, sendo 

este último, como objetiva a presente pesquisa. 

Para diagnosticar como se deu a distribuição dessas habitações no território, 

no ano de 2008 foi elaborado a pedido da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação (SEDES), um Plano de Habitação de Interesse Social (PHIS), com o 

objetivo de diagnosticar a demanda existente, prever demandas futuras, identificar 

programas em uso e a serem utilizados, bem como, propor diretrizes de atuação para 

a regularização da situação de déficit habitacional do município.   

Buscando compreender a mudança na relação entre Estado e Mercado no que 

diz respeito à formulação e execução de políticas públicas de financiamento de 

habitação de Interesse Social (HIS) no município de Parnamirim - RN, a análise do 

PHIS contribui para a compreensão da situação das políticas e demandas de 

habitação de interesse social, cronologicamente anteriores ao lançamento do PMCMV 

no ano de 2009. Sendo possível compreender, numa escala municipal de atuação, 

quais as estratégias e papéis de atores para a redução do déficit habitacional antes ao 

lançamento de um programa com diretrizes federais de atuação como o MCMV. 

O PHIS traz o município com a separação de 4 setores distintos pela forma de 

ocupação do território.  O mapa da Figura 9 ilustra a divisão setorial feita no PHIS de 

como se dava a ocupação de habitações no município de Parnamirim-RN até o ano de 

sua elaboração, 2008. O município apresenta maior representatividade para a 

presente pesquisa no Setor I, por ser o núcleo mais populoso e com maior presença 

de HIS até então, sendo composto pelos bairros: Parque de Exposições, Monte 

Castelo, Passagem de Areia, Santos Reis, Centro, Rosa dos Ventos, Cohabinal, Boa 

Esperança, Jardim Planalto, Liberdade, Santa Teresa e Vale do Sol. 

[...] em torno desse núcleo principal observava-se à época, a 
formação de uma franja de expansão urbana, com indícios de 
processos de parcelamento e sub-parcelamento, fortemente ocupada 
por população de baixa renda e assentamentos precários. Identificou-
se a ocorrência de vários loteamentos anteriores a Lei Federal 
6766/79, que evidenciavam insuficiência de estoques de áreas 
públicas para abrigar equipamentos sociais. Esse problema se 
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confirmou nos períodos seguintes tornando o referido setor um dos 
mais comprometidos do município em termos de estoque de terras 
públicas para implantação de equipamentos sociais, praças e 
parques, dentre outros.  (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARNAMIRIM, et al, 2008, p.33). 

Por se tratar da área do município melhor suprida de infraestrutura, a sugestão 

do PHIS para contemplar a produção de HIS bem como dar a função social da terra 

foram duas: a) que as novas habitações de interesse social fossem construídas na 

faixa de expansão urbana (marcada em cinza na Figura 9) e; b) que tivesse início um 

processo de negociação com as forças da aeronáutica para ocupação de parte de 

suas áreas, em detrimento do crescimento da ocupação no sentido do município de 

Macaíba, tendência apontada na citação acima.   

Aponta que as grandes reservas territoriais existentes não oferecem 
condições para acomodação das demandas por habitação e 
ampliação da estrutura produtiva por integrarem áreas institucionais e 
que o acentuado crescimento demográfico verificado nas últimas 
décadas, cuja tendência tende a ser mantida, resultará em uma 
grande pressão por áreas residenciais adensadas,verticalizadas e 
infraestruturadas. Como agravante deste quadro, chama a atenção 
para a inexistência de um estoque de terras públicas municipais em 
virtude da doação de áreas públicas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARNAMIRIM et al, 2008. p.37) 

O que se percebe é que a ocupação de Parnamirim-RN continuou a enveredar 

no sentido do município de Macaíba, pois, ao observar os novos bairros surgidos no 

entorno do Setor I (marcadas com textura diferenciada na Figura 9), percebe-se a 

consolidação da ocupação, ficando a área prevista pelo PHIS para expansão e 

construção de HIS destinada a construção de habitações para camadas acima 

daquelas destinadas a HIS. 
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Figura 9 Setores definidores de organização social em Parnamirim-RN de acordo com o PHIS 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM et al, 2008. 
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O crescimento do município faz surgir a demanda por habitação e percebe-se a 

presença dos “Assentamentos subnormais” ou favelas, em áreas periféricas ao Setor I, 

primordialmente, mas não dentro dele. A presença de favelas nessas áreas indica a 

existência de espaços ociosos e sem fiscalização que propiciam a instalação de 

moradias improvisadas e inadequadas, contudo, desprovida da infraestrutura existente 

nos setores mais ocupados, como o I e o II. O mapa abaixo é produto do Plano 

Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais de Parnamirim (PEMAS) e 

indica a localização desses Assentamentos subnormais. São dez as favelas 

distribuídas ao longo de todo o território do município não podendo ser identificada na 

espacialização uma área de aglomeração dessas ocupações.  

Figura 10 Localização dos Assentamentos informais em Parnamirim em 2008. 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM et al, 2008, p.83 (dados PEMAS) 

A Figura 11 auxilia na compreensão da ausência de intersecção entre as áreas 

onde estão localizados os assentamentos informais e as áreas centrais, pois, mescla o 

mapa com a divisão por setores instituída pelo PHIS e o mapa com a localização dos 

assentamentos irregulares de Parnamirim.  
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Figura 11 Interação entre Setores de desenvolvimento e assentamentos informais em 

Parnamirim no ano de 2008. 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM et al, 2008, p.111 

O cruzamento dos dois mapas supracitados indica que os bairros onde estão 

localizadas as ocupações irregulares de moradia são: Emaús, Zona de Expansão 

urbana, Nova Parnamirim, Santa Tereza, Bela Parnamirim e Nova Esperança. A 

sobreposição desse mapa com o de onde estão sendo propostas as novas 

construções de HIS do município pode contribuir para identificação se há ou não áreas 

coincidentes entre o que se considera adequado na teoria do PHIS e o que está sendo 

executado em conformidade com o novo modelo de planejamento proposto pelo 

“Programa Minha Casa Minha Vida”.  

Esclarecidas as tendências de crescimento do Mercado Imobiliário Formal 

através do direcionamento das dinâmicas de crescimento e a localização dos 

assentamentos informais cabe agora destacar a produção de HIS no município. 

Contudo, no tocante a localização das HIS do município uma espacialização da 

produção recente e o esclarecimento da atuação das políticas proporcionará a 

identificação de quais áreas de fato estão sendo ocupadas e como o poder público 

está agindo nesse recorte geográfico e temporal de pesquisa. Devido a importância 
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desse tema, o item seguinte se dedica a essa temática acrescido da produção do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

3. 2 ATUAÇÃO PÚBLICA E O MCMV NOS BAIRROS. 

Sobre a atuação pública em Parnamirim na tentativa de resolução da questão 

habitacional, é preciso introduzir números a respeito do tamanho do déficit habitacional 

do município. Segundo o Plano de Habitação de Interesse Social (PHIS) de 

Parnamirim, elaborado em 2008, não existia um sistema de acompanhamento da 

evolução cadastral com mecanismo de atualização sistemática desses valores até o 

momento. Embora, não fosse possível ainda um cadastro único dos beneficiários, os 

números do déficit sempre existiram. A figura abaixo traz a espacialização do déficit 

habitacional em Parnamirim de acordo com PHIS até o ano de 2000. 

Figura 12 Distribuição espacial do Déficit Habitacional dos domicílios com renda 

familiar até 3 salários mínimos – Parnamirim- 2000 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARNAMIRIM et al., 2008, p. 141 

 

A despeito da metodologia utilizada para tal cálculo, pode-se perceber que a 

concentração do déficit habitacional para famílias na faixa de interesse social em 

Parnamirim se dá principalmente nas áreas denominadas no mapa do PHIS como 
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“Centro Industrial” e “Nova Parnamirim”, que equivalem aos bairros de Emaús, Nova 

Parnamirim, Vida Nova, Parque de Exposições, Passagem de Areia, Monte Castelo, 

Santos Reis e Bela Parnamirim.  

O déficit habitacional do município de Parnamirim é de 7.819 
domicílios, o que representa a necessidade de um incremento de 
estoque de 24,6 %, sendo que para os domicílios com renda familiar 
de até 03 Salários Mínimos, esse incremento é de 21,8%, totalizando 
2.166 domicílios (PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM et al., 
2008, p. 167). 

Os números do déficit habitacional em Parnamirim lançados pela Fundação 

José Pinheiro, em dezembro de 2013, são de 5.436 unidades habitacionais para a 

faixa de interesse social (0 a 3 salários mínimos) e 7.805,99 no total do município. O 

déficit habitacional na faixa de interesse social representa 69,63% do valor total 

atribuído para o município, valores elevados, além de possibilitarem a confirmação do 

aumento desses números, entre 2000 e 2013.  

Os números apontam a necessidade de intervenção e os mapas apontam as 

áreas onde primordialmente essas intervenções precisam ser feitas. A área do 

“Centro”, “Emaús” e “Nova Parnamirim” apresentam maiores concentrações de 

habitações inadequadas e requerem maiores investimentos segundo dados do PHIS – 

2008. Diante da necessidade, o que o governo municipal vinha fazendo na tentativa 

de amenizar os números do déficit e melhorar as condições de habitabilidade em 

períodos anteriores ao Programa Minha Casa Minha Vida? 

POLITICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM PARNAMIRIM PRÉ-

MINHA CASA, MINHA VIDA.  

Percebe-se ao analisar o escopo das legislações vigentes para HIS que o 

município tinha um bom aparato das Leis que buscavam respaldar a execução das 

políticas e programas. Nota-se a preocupação com todas as etapas do processo de 

aplicação das leis, existindo um Fundo Municipal de Habitação Popular (FUNDHAP), o 

Conselho Municipal e até um Comitê de Acompanhamento e Fiscalização da Política 

Habitacional do Município (COAH), ambos criados no ano de 2003. De acordo com o 

texto do PHIS de Parnamirim, faziam-se necessárias alguns arranjos para a 

implementação satisfatória das diretrizes nele descritas. Nesse sentido foi proposta a 

adequação da legislação descrita à Lei Federal 11.124/2005 e ao Estatuto da Cidade.  

Em conformidade com as leis federais de financiamento a habitação, as leis 

municipais de Parnamirim dividiam-se em duas linhas de atuação:  

 Política habitacional centrada no interesse social, visando dar tratamento 

adequado aos assentamentos precários; 
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 Criação de mecanismos e instrumentos de implementação de programa de 

regularização fundiária. 

Sem a presença de uma secretaria especifica para habitação, criada apenas no 

ano de 2008, Parnamirim possuía uma pequena lista de programas destacados na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Programas habitacionais para Habitação de Interesse Social de Parnamirim 
anteriores ao PMCMV 

   Programas em execução  Objetivo Categoria 
Beneficiados 

(familias) 

2004 
PSH – Programa de 
Subsídio à Habitação de 
Interesse Social 

Aquisição e/ou produção 
de unidades 
habitacionais de 
interesse social  Construção 

389 

2004 Programa Emergencial 
Atender a população 
desabrigada pelas 
chuvas no ano de 2004 Construção 

50 

ANO 
Programas em fase de 

consolidação   Categoria Metas 

até 
2008 

Projeto Tijolo por tijolo Construção de unidades Construção 100 

até 
2008 

Projeto Viver Melhor 
Programa de melhorias e 
adequação das unidades 
habitacionais 

Melhoria 
Informação não 
disponível 

até 
2008 

Programa Parnamirim 
Legal 

Acesso gratuito a 
regularização 
fundiária de áreas 
urbanas com até 250 m² 

Regular. 
Fund. 

Informação não 
disponível 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARNAMIRIM et al., 2008. 

 A produção de habitações de interesse social no município pode ser 

considerada inexpressiva até o ano de 2008, diante do déficit de 2.166 domicílios só 

para habitação de interesse social, o número só aumentou nesse período, chegando a 

5.436 unidades habitacionais para a faixa de interesse social, conforme comentado 

anteriormente. Contudo, acredita-se que tentativas de agilizar o processo de 

construção e liberação das HIS sempre estão no centro das agendas de negociação 

entre Estado e Mercado. Mesmo antes do marco histórico nesse aspecto que 

representa o PMCMV, existiam conjunturas de negociação e flexibilização de 

legislação no sentido de aproximar os dois lados. No município de Parnamirim-RN são 

exemplos de flexibilização da legislação edilícia e urbanística, praticada para incentivar 

a produção do mercado formal em áreas onde a priori sua rentabilidade financeira não 

seria compensatória:  
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1. A isenção da Outorga Onerosa para empreendimentos habitacionais 

multifamiliares de interesse social, até 5 salários mínimos, conforme parágrafo 

8°11 do Artigo 12 do Plano Diretor de Parnamirim; e  

2. A criação do “Fator de Correção” (FC) aplicado na Área Especial Preferencial 

de Adensamento12, ou seja, em bairros específicos, podendo variar seu valor 

em conformidade com as características de cada um. Duas são as subáreas 

onde esse FC é aplicado, compreendendo os seguintes bairros: Parque da 

Exposição, Centro, Cohabinal, Rosa dos Ventos, Santos Reis, Monte Castelo, 

Passagem de Areia, Santa Terereza e Emaús, formando a SUBÁREA I; e Boa 

Esperança, Jardim Planalto e Parque do Pitimbu, formando a SUBÁREA II. A 

escolha desse limite se deu em função da infraestrutura existente nos locais 

para receber construções acima do potencial especificado no Plano Diretor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 § 8°. Ficam isentos do pagamento da concessão onerosa para aproveitamento de solo 
criado: 

I-escolas; 

II-hospitais; 

III-empreendimentos habitacionais multifamiliares de interesse social, até 5 (cinco) salários 
mínimos, que comprovem a viabilidade do programa para a faixa de interesse especificada, 
devidamente aprovados por organismos ou instituições credenciadas para essa análise; 

IV-hotéis, motéis, pousadas e outros meios de hospedagem, centro de convenções, complexos 
recreativos, restaurantes, bares, balneários e casas de espetáculos e diversões. 

12
 Área Especial Preferencial de Adensamento é aquela destinada, prioritariamente, para 

intensificação do adensamento, por apresentar maior disponibilidade de infraestrutura 
instalada, contribuindo para um melhor aproveitamento dos investimentos públicos realizados e 
para a contenção do crescimento urbano desordenado (Artigo 28, Inciso V – Lei n° 1.058/2000 
– Plano Diretor de Parnamirim). 
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Figura 13 Espacialização das Subáreas I e II da Área Especial Preferencial de 

Adensamento, no município de Parnamirim.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Parnamirim (adaptado pela autora). 

Essas flexibilizações incentivam teoricamente a escolha de terrenos em áreas 

munidas de infraestrutura. Dessa forma as possibilidades de escolha do incorporador 

sob o espaço urbano aumentam quantitativa e financeiramente, pois, trata-se de uma 

extensa faixa do território, onde a concessão desse benefício pode se reverter 

diretamente em capital economizado, passível de ser investido em outros projetos, 

tornando a área mais atrativa para o capital privado.  

Os incentivos e flexibilizações de legislação até esse momento, pré “Minha 

Casa Minha Vida”, não tinham funcionado para realizar a desejada aproximação entre 

o Capital do Mercado Imobiliário e a construção de HIS. Dessa forma, cabe ao estado 

a busca por atender a sua demanda com os instrumentos que lhe são cabíveis. O 

PHIS de Parnamirim faz recomendações para a produção de habitação de Interesse 

Social da forma que considera mais adequada a situação do município no momento: 

 A recomendação para que se aprofundem os instrumentos e mecanismos de 

controle da especulação imobiliária, através da aplicação de instrumentos 

definidos na Constituição Federal e no Código Tributário; 
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 A constituição de um estoque de áreas públicas para fazer frente às demandas 

por equipamentos sociais e reposição de áreas verdes.  

 A criação de condições para o estabelecimento de uma política habitacional 

voltada para a produção de novas habitações, recuperação de habitações 

precárias e regularização e urbanização dos assentamentos populares. 

(Formalizada ao término do documento quando sugerem criação do Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS – e o Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social - PMHIS); 

 A garantia da participação do cidadão no processo de gestão da cidade, 

através do fortalecimento e criação de canais de participação popular. 

(Formalizada ao término do documento sugerem criação de Conselho 

Municipal de Habitação de Interesse Social- CMHIS). 

O que se percebe ao examinar as recomendações é que o caminho que se 

buscava trilhar com as políticas de financiamento habitacional do município eram 

semelhantes às proposições e diretrizes de atuação nacionais, do ainda em fase de 

formulação, “Planhab”. Ficava garantida a participação pública/estatal (na escala do 

município) com o estoque de terras, o que por sua vez, proporcionaria a escolha das 

localizações adequadas a cada caso, embasada em critérios transparentes e 

negociáveis. Ampliava-se o leque de tipologia de moradias para além de construção 

de novas habitações (modelo que quando exclusivo tem sido alvo de fortes críticas em 

outra épocas) para outras modalidades, também de acordo com a necessidade do 

morador/comunidade. Além da tentativa de controle da especulação imobiliária, na 

intenção de garantir a função social da propriedade, bem como, a garantia da 

participação popular, conquista de anos de lutas de movimentos sociais e que garante 

a elaboração conjunta de soluções que atendem à necessidades da população e a 

apropriação da proposta seguida de consequente defesa e manutenção daquilo que 

consideram suas conquistas, seu patrimônio.  

POLITICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM PARNAMIRIM A PARTIR 

DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 

O ano de 2009 marca o início do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

que surge como estratégia de manter a economia aquecida diante da crise econômica 

mundial de 2008. Conforme comentado em capítulos anteriores, o PMCMV trouxe 

junto com sua implementação uma reformulação no caminho que estava sendo 

traçado para a execução de políticas públicas na área de financiamento habitacional, 

incluindo àqueles financiamentos a habitação de interesse social. 
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A ampla descrição do Plano de Habitação de Interesse Social descrita no item 

anterior vem ilustrar a mudança de rumo na formulação e execução dessas políticas 

de financiamento de HIS no município de Parnamirim.  

Se o caminho que se desenhava levava a maiores responsabilidades estatais 

em todas as etapas da política (planejamento, execução e avaliação), agora com a 

mudança da relação direta do Construtor que anteriormente era com a prefeitura e 

agora trata diretamente com a Caixa Econômica Federal. Essa mudança de estratégia 

pode se reverter em benefícios ou malefícios aos atores e agentes envolvidos no 

processo em Parnamirim. Nesse intuito segue descrição de como se deu a 

implementação do PMCMV no município.  

Juntamente com a capital do estado, Natal, o município de Parnamirim foi o 

primeiro a aderir ao PMCMV no mês de abril de 2009, ano de lançamento do 

Programa. O pioneirismo deve-se em grande parte ao entusiasmo do poder público na 

recém criada (ano de 2008) Secretaria Municipal de Habitação.  

De acordo com dados do Observatório das Metrópoles, foram recebidas 7.968 

propostas de Contratos de Empreendimentos de Financiamento Habitacional para o 

Minha Casa, Minha Vida, das quais foram aprovados um total de 4.494, totalizando 

743.430 UH (unidades habitacionais) construídas no Brasil entre os anos de 2009 e 

2011. Deste valor, 1.985 dos contratos destinam-se a projetos de Habitação de 

Interesse Social, totalizando o valor de 424.853 UH (44,17%) de Interesse Social, que 

compreende a faixa de renda entre 0 à 3 salários mínimos. 

No ano de 2011 a Caixa Econômica Federal divulgou o “Relatório Semanal do 

Programa habitacional regido pela Lei 11.977/09” contendo informações a respeito dos 

Financiamentos habitacionais em curso detalhando a posição do PMCMV por diversos 

parâmetros: Público Alvo, por UF e por Região. A seleção dos dados apresentados a 

seguir se dá em conformidade com o recorte geográfico, o município de Parnamirim, 

situado do estado do Rio Grande do Norte (RN) e o público alvo das políticas de 

financiamento de habitação de interesse social, ou seja, com renda familiar entre 0 e 3 

salários mínimos.  

A utilização dos valores reais tem por objetivo fornecer subsídios para a 

argumentação a respeito da existência empírica dos novos arranjos institucionais, bem 

como, de que forma estão estabelecidos entre Mercado e Estado.  

Os dados apontam a utilização dos fundos conforme determinação da 

legislação nacional de financiamentos a habitação, sendo utilizados para 

financiamentos de Habitação de Interesse Social (HIS): o Fundo de Arrendamento 
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Residencial (FAR) e o Fundo por Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); ficando o 

Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos (SBPE) reservado para os demais 

casos onde a unidade vendida não seja o primeiro imóvel da pessoa ou se a renda 

familiar for superior a 10 Salários Mínimos (SM). Segue abaixo a tabela da CEF 

apresentada no relatório que comprova a separação e a origem das verbas.   

Segundo dados do mesmo relatório da CEF, o Rio Grande do Norte recebeu 

propostas para construção de 123 empreendimentos, totalizando 21.930 unidades 

enquadráveis com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1.352.131.685,95. Dessas 123 

propostas de empreendimentos habitacionais, 30 foram para construção de HIS, alvo 

de estudo do presente trabalho objetivando a construção de 9.778 unidades, conforme 

aponta tabela abaixo. 

Tabela 4 Propostas de empreendimentos contratados com Pessoa Jurídica (PJ) para 

o RN 

UF 
Público 
Alvo 

Qtde 
Empreed 

Qtde 
Unidades 

enquadráveis 

VGV das 
enquadráveis 

Limite por 
UF - Qte 

% propostas 
enquadráveis 

RN 0 A 3 SM 30 9.778 375.008.355 7.690 127,2% 

RN 3 A 6 SM 65 8.001 621.538.026 7.690 104,0% 

RN 6 A 10 SM 28 4.151 355.585.305 
                

3.844  108,0% 

Total RN 123 21.930 1.352.131.686 19.224 114,1% 
 

Fonte: Relatório Semanal do Programa Habitacional Regido pela Lei 11.977/09 – CEF ano 
2011. 

Fica clara a procura do mercado formal por esse novo nicho de produção, pois, 

entre as três faixas de público alvo àquela destinada a financiamento de habitação de 

Interesse Social representou 24,40% do total das intenções dos construtores. Quando 

comparados os valores de 2011 fornecidos pela CEF, de uma projeção de construção 

de 9.778 unidades habitacionais, com os valores mencionados pelo gestor e Ex-

Secretário de Habitação de Parnamirim, Homero Grec (e confirmados pela Tabela 3) 

de aproximadamente 1.000 unidades habitacionais para interesse social até o ano de 

2008 (anterior ao PMCMV) o aumento equivale a quase dez vezes mais a produção e 

é considerado significativo em qualquer análise quantitativa de políticas públicas, 

habitacionais ou não. 

Isso significa dizer que finalmente, as construtoras encontraram atrativos e 

vantagens econômicas suficientes para investir na produção de HIS. Parece um 

importante passo na consolidação da parceria entre Mercado e Estado. 
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Vale ressaltar que não só de empreendimentos de Pessoas Jurídicas (termo 

CEF) ou Mercado, como veem sendo tratadas as construtoras neste trabalho, se 

constitui o acervo de investimento do PMCMV. No município de Parnamirim, por 

exemplo, foi notório o interesse de Pessoas Físico (PF), ou beneficiário, interessado 

em ter seus financiamentos individuais. 

Tabela 5 Propostas de unidades contratadas com Pessoa Física (PF) e Pessoa 

Jurídica (PJ) para o RN na faixa de interesse social (0 a 3 sm) 

UF 
Público 

Alvo 

PF PJ Contratação Total 

Qtde. Un Valor Total Qtde. Un Valor Total Qtde. Un Valor Total 

RN 0 a 3 SM 3.282 205115136,5 8.851 343.124.113 12.133 548.239.250 
 

Fonte: Relatório Semanal do Programa Habitacional Regido pela Lei 11.977/09 – CEF ano 
2011. 

Analisando os dados das duas tabelas tem-se que houve uma procura 

considerável, mas ainda 5.569 unidades abaixo das solicitadas pelas Pessoas 

Juridicas, ou seja, quase o dobro solicitado pelos beneficiários (PF) de 3.282 

unidades. A demanda de contratação de Pessoa Física não é objeto direto do 

presente trabalho, mas a exposição desses números contribui na construção do 

cenário do tipo de política que a população necessita. A possibilidade de fazer sua 

habitação onde e como desejarem ainda parece uma boa escolha para esse nicho de 

interesse social.  

A tabela do Anexo 01 traz em seu escopo um apanhado de todos os 

empreendimentos habitacionais aprovados para o estado do Rio Grande do Norte até 

o ano de 2011, em todas as categorias de faixa de renda: 0 a 3, 3 a 6 e 6 a 10 e é um 

recorte do Relatório Semanal do Programa Habitacional Regido pela Lei 11.977/09, 

apresentado pela CEF em 2011. O que se pode verificar de imediato é a nítida 

separação dos fundos utilizados para cada faixa de renda. Na categoria destinada a 0 

a 3 há utilizam-se recursos do “FAR alienação” em sua totalidade dos financiamentos 

no Rio Grande do Norte. Nas outras duas utiliza-se exclusivamente o FGTS, em duas 

categorias: imóvel na planta e apoio à produção. 

A tabela do Anexo 01 traz ainda os números totais do Rio Grande do Norte 

para as HIS. De 9.778 unidades de HIS para o estado, 3.728 estavam previstas 

para Parnamirim, o que representa 38,12% do total destinado a uma única cidade 

que inclusive não é a capital do estado. Parece importante compreender como 

aconteceu o processo de aproximação entre Mercado e Estado em Parnamirim. A 

Tabela 6 traz a lista dos empreendimentos em execução atualmente em Parnamirim e 

descreve as construtoras responsáveis por cada empreendimento. 
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Tabela 6 Empreendimentos aprovados para construção de HIS em Parnamirim, entre 2009 e 2011 pelo PMCMV. 

EMPREENDIMENTOS DO “MINHA CASA, MINHA VIDA” PARA FAIXA DE INTERESSE SOCIAL 

Empreendimento 
Endereço 
(Bairro) N° U.H Construtora 

Fonte 
Financ. 

Instit. 
Financ. 

 Contrapartida 
(R$) Início  Término  Tipologia 

Fx. 
salarial 

Waldemar Rolim Vale do Sol 496 Borges e Santos FAR CEF 0,00 2010 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Nelson Monteiro Vale do Sol 352 Borges e Santos FAR CEF 0,00 2010 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Terra do Engenho I Nova Esperança 496 Borges e Santos FAR CEF 0,00 2012 2013 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Terra do Engenho II Nova Esperança 496 Borges e Santos FAR CEF 0,00 2012 2013 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Condomínio América I  Nova Esperança 496 Borges e Santos FAR CEF 0,00 2010 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Condomínio América II Nova Esperança 496 Borges e Santos FAR CEF 0,00 2010 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Iderval Medeiros Santa Tereza 496 Borges e Santos FAR CEF 0,00 2011 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Salatiel Rufino Santa Tereza 496 Borges e Santos FAR CEF 0,00 2010 2011 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Ilhas do pacífico 
Passagem de 

Areia 432 
M&K Comércio e Construção 

LTDA FAR CEF 0,00 2010 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Vida Nova 
Passagem de 

Areia 464 
M&K Comércio e Construção 

LTDA FAR CEF 0,00 2010 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Ilhas do caribe Liberdade 496 
M&K Comércio e Construção 

LTDA FAR CEF 0,00 2010 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Ilhas do Atlântico Liberdade 496 
M&K Comércio e Construção 

LTDA FAR CEF 0,00 2010 2012 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Irmã Dulce I Nova Esperança 265 C3 Empreendimentos FAR CEF 0,00 2012 2013 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Irmã Dulce II Nova Esperança 265 C3 Empreendimentos FAR CEF 0,00 2012 2013 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Irmã Dulce III Nova Esperança 266 C3 Empreendimentos FAR CEF 0,00 2012 2013 
Edifício 

Multifamiliar 0 A 3 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do Observatório das Metrópoles e Caixa Econômica 
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Contabilizam quinze os empreendimentos em construção no município de 

Parnamirim até o ano de 2011, o que significa dizer que dos 30 já aprovados ainda 

estão na metade das execuções previstas. Nota-se que em conformidade com a 

regulamentação da Lei 11.977 do MCMV, todos os empreendimentos de HIS são 

financiados pelo FAR e tem como agente operador a CEF. 

Figura 14 Espacialização da produção de HIS em Parnamirim entre os anos 2010 e 

2013. 

 

Fonte: Fonte: Prefeitura Municipal de Parnamirim (adaptado pela autora). 

Ao analisar o mapa de localização dos Empreendimentos de HIS do Minha 

Casa, Minha Vida em Parnamirim, percebe-se que não há uma predileção das 

incorporadoras pela escolha da localização onde há a flexibilização urbanística 

comentada anteriormente, sob a forma de “Fator de Correção”. Apenas 4 

empreendimentos, dos 15, encontram-se em bairros onde o FC se aplica : Santa 

Tereza e Passagem de Areia.  

Ao comparar a Figura 14Erro! Fonte de referência não encontrada. com a 

Figura 13 que loca as favelas e os Assentamentos Subnormais, produzido pelo 

PEMAS, no ano de 2002, percebe-se que há coincidência entre as áreas escolhidas 

para localização dos empreendimentos de HIS. As áreas centrais do município, de 

ocupação mais antiga e mais consolidada, não apresentam incidência de exemplares 
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de HIS, como observado na áreas periféricas. Acredita-se que a consolidação da 

ocupação do solo, encareça o valor do solo urbano inviabilizando a comercialização de 

terrenos onde o capital privado possa ter retorno financeiro, mesmo trabalhando com 

HIS.  

Conforme visto na Tabela 6 os empreendimentos listados como receptores de 

financiamento de na Caixa Econômica Federal para a construção de unidades 

habitacionais para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, ou seja, dentro da 

faixa de interesse social e aqui também denominados de HIS, totalizam 14 com 

licenciamento aprovado desde os anos de 2009 à 2012. 

O mapa contendo sua espacialização no território da cidade demonstra sua 

aglomeração fora da área central, cujo assentamento residencial da população 

encontra-se em processo mais consolidado. Ocupando, portanto, bairros mais 

periféricos no município de Parnamirim-RN. As causas desse fenômeno são alvo 

direto do estudo empírico da presente pesquisa, contudo é possível levantar algumas 

hipóteses a respeito do comportamento desse espaço.  

A primeira delas é que essa preferência deve-se á recente ocupação desses 

bairros o que torna a oferta de terrenos além de mais abundante, mais acessível 

economicamente, devido ao espaço ainda não estar sendo disputado pela fatia do 

mercado imobiliário que atende as classes médias e acima. Uma segunda hipótese é 

a escolha desse espaço devido a alguma facilidade ou flexibilização urbanística 

fornecida como contrapartida pelo município.  

Antes de prosseguir com a análise dos motivos da escolha locacional dos 

empreendimentos é preciso descrever um pouco da tipologia adotada para os 

edifícios. Agrupados conforme construtora responsável, sendo estas organizadas por 

ordem alfabética, seguem-se as descrições.  
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Construtora Borges e Santos 

RESIDENCIAL NELSON MONTEIRO 

Habitações multifamiliares, sendo quatro apartamentos por andar dispostos em “H”, totalizando 4 (quatro) pavimentos. 

(Fonte: http://www.oliveirawanderley.com.br/2011/07/parnamirim-prefeitura-
entrega-no-final.html) 

 

(Fonte: http://novafm87.com/radio/minha-casa-apartamentos-serao-
sorteados-nesta-sexta/) 

RESIDENCIAL WALDEMAR ROLIN 

Habitações multifamiliares sendo quatro apartamentos por andar dispostos em “H”, totalizando 4 (quatro) pavimentos. 

 

(Fonte: http://construtoraborgesesantos.com/waldemarrolim.html) 
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Construtora  

CONDOMÍNIO AMÉRICA I E II 

Habitações multifamiliares, sendo quatro apartamentos por andar dispostos em “H”, totalizando 4 (quatro) pavimentos. 

  

(Fonte: http://www.oliveirawanderley.com.br/2011/07/parnamirim-prefeitura-
entrega-no-final.html) 

 

(Fonte: http://novafm87.com/radio/minha-casa-apartamentos-serao-
sorteados-nesta-sexta/) 

CONDOMÍNIO TERRAS DO ENGENHO I E II 

Habitações multifamiliares, sendo quatro apartamentos por andar dispostos em “H”, totalizando 4 (quatro) pavimentos. 

 

(Fonte: http://construtoraborgesesantos.com/terrasdeengenho.html) 
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Construtora C3 Empreendimentos 

RESIDENCIAL IRMÃ DULCE I, II E III 

Habitações multifamiliares, num total de 796 unidades habitacionais.  

 

(Fonte: http://www.c3engenharia.com/?attachment_id=449) 

 

(Fonte: http://www.c3engenharia.com/?attachment_id=444) 

Construtora M&K Comércio e Construção LTDA 

ILHAS DO ATLÂNTICO 

Habitações multifamiliares. 
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ILHAS DO CARIBE 

Habitações multifamiliares.  

 

ILHAS DO PACÍFICO 

Habitações multifamiliares  

 

(Fonte: http://www.bloglenilsondoagreste.com.br/2011/06/parnamirim-
mauricio-marques-visita-obras-do-minha-casa-minha-vida-que-serao-

entregues-em-julho/) 

 

(Fonte: http://gilvancabral.blogspot.com.br/2013/04/caixa-entrega-imoveis-do-
minha-casa-em.html) 
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RESIDENCIAL VIDA NOVA 

Habitações multifamiliares.  

 

(Fonte: http://www.parnamirim.rn.gov.br/programas-projetos) 

 

 

(Fonte: http http://tribunadonorte.com.br/noticia/cef-entrega-imoveis-do-
minha-casa/232198) 

Fonte: Elaboração da autora 

Ao analisar as tipologias das unidades habitacionais acima descritas, percebe-se que pouco houve de modificação entre o padrão 

adotado pelo BNH sendo a mudança mais notória a ausência de conjuntos habitacionais com unidades unifamiliares ocupando vastas 

extensões do território, mantendo-se o padrão de ocupação periférica e o tamanho reduzido das habitações. A principal modificação na 

tipologia fica a cargo da utilização de habitações multifamiliares. As imagens do Condomínio “Vida Nova” exemplifica uma reunião de 
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condomínio. A logística desse tipo de habitar coletivo para essa classe de interesse 

social merece aprofundamento de estudos, mas de antemão destaca-se a dificuldade 

de coordenação desse tipo de evento.  

Sendo os edifícios construídos para a classe de interesse social, com tipologia 

ainda passível de ineficiência cabe ressaltar a função do Estado na cobrança dessas 

adequações.  

A questão da localização das construções de habitação de interesse social 

pode ser retomada a partir deste ponto, pois, após compreendidas as características 

tipológicas analisando-se a viabilidade de uso, analisa-se a viabilidade econômica da 

construção, este, interferindo diretamente no valor a ser pago por cada unidade, bem 

como na fixação da população na área, fazendo a política eficaz ou não. Visto que em 

caso de não permanência, ou não adaptação das famílias beneficiadas ao local, 

considera-se a possibilidade de essas famílias voltarem a compor numericamente o 

déficit habitacional, tonando a política ineficaz e a verba pública inutilizada.  

A unanimidade na atuação do Programa “Minha Casa, Minha Vida” no Brasil 

em termos numéricos está clara desde praticamente os primeiros relatórios de 

avaliação sendo já o Programa de maior produção na história do Brasil. Interessa 

saber que acordos estão sendo firmados para possibilitar tal amplitude de atuação?  

3. 3 OS AGENTES E ATORES ENVOLVIDOS 

Até 2008 na gestão do Prefeito Agnelo Alves houve a execução de 

aproximadamente 200 unidades habitacionais no Programa de Subsídio a Habitação 

de Interesse Social (PSH). Posteriormente houve a tentativa de ampliar essa atuação 

e fazer investimentos conjuntamente com Companhia de Habitação Brasileira (CHB), 

mas o projeto não obteve êxito, pois, a presença de taxas não identificadas no início 

da negociação mostrou que a operação poderia ser demasiada onerosa para a 

iniciativa privada e para o poder público (o custo da unidade era tão barato que não 

compensava essa taxa ser repassada ao consumidor). Isso por sua vez, culminou por 

inviabilizar a formulação de parcerias público x privadas, devido a ausência de 

incentivo fiscal na legislação, resultando na não execução do PSH e de nenhuma 

outra parceria. Esses procedimentos falhos se aplicavam no contexto de Parnamirim 

para as HIS, enquanto isso concomitantemente, o mercado privado estava em sua 

melhor fase de construção de habitações para as demais classes sociais que podiam 

financiar suas moradias, graças ao cada vez mais elevado processo de conurbação e 

proximidade com Natal. 
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A elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social, no ano de 2008, e as 

tentativas mal sucedidas de implantar um Programa de Subsídio a Habitação de 

Interesse Social no município de Parnamirim-RN deixaram clara a necessidade de 

criação de um órgão específico para tratar de habitação, e prioritariamente de 

habitação de interesse social. Nesse contexto, é criada no ano de 2009 a Secretaria 

de Habitação do Município de Parnamirim, tendo como Secretário Homero Grec Cruz 

Sá até o ano de 2010.  

Período que coincide com o lançamento do “Programa Minha Casa Minha 

Vida” (PMCMV) do governo federal, para construção de habitações em todas as suas 

escalas (tipológicas e financeiras), incluindo-se, portanto, o alvo da pesquisa: 

habitações de interesse social.  

A coincidência reside nesse caso, na criação de uma unidade administrativa 

específica para habitação no município de Parnamirim com a criação de uma lei 

federal também especifica para habitação. Os recursos do PSH e PAR foram 

transferidos para o MCMV e a gestão da nova secretaria optou por estudar a nova lei 

11.977/2009.  Buscaram inicialmente a CEF para entender os tramites e o que estava 

reservado financeiramente para ser investido para Parnamirim.  

A demanda existente para o município, com o já comentado Plano de 

Habitação de Interesse Social, formulado em 2008 e a situação favorável de existência 

de verbas para financiamento, o que seria empecilho para a formalização de uma 

parceria entre construtoras e CEF, como descrevia o Programa MCMV? O que 

explicaria o desinteresse do empresariado na construção civil em Parnamirim? Muito 

provavelmente o que explica a ausência dessa parceria é que a CEF não tem por 

obrigação legal procurar empresas ou tornar atrativa a construção em qualquer que 

seja o nicho de mercado, afinal, trata-se de um banco, que mesmo a despeito de sua 

vocação social, é em sua constituição um banco.  

Até o momento fica nítida a nova configuração de relação entre os atores 

envolvidos no processo de formulação e execução das políticas habitacionais. Se 

anteriormente ao Programa Minha Casa Minha Vida, a relação se dava entre 

Construtora e Prefeitura, agora, a relação direta se dá entre a Construtora e a Caixa 

Econômica Federal, ver Quadro 1, onde fica clara a transferência de algumas 

responsabilidades do processo de um ator para o outro, bem como, a retirada do item 

de “licitação” após a inserção do PMCMV. 

 A retirada da necessidade de licitação contribui para a diminuição da 

transparência e idoneidade do processo de contratação das empresas construtoras. 
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Sem essa etapa não é possível contar com a qualidade dos serviços executados para 

além daquilo que esteja descrito e previsto nos normativos da CEF. Ao mesmo tempo 

em que as licitações demandavam tempo, também tornavam as intervenções mais 

específicas para cada município, pois, exigiam adequações aos Termos de 

Referências (TR’s). 

Quadro 10 Distribuição de Funções dos atores envolvidos no processo de formulação 

e execução de políticas públicas de financiamento de HIS – Parnamirim.  

 ANTERIOR MCMV APÓS MCMV 

CEF PREF. CONS CEF PREF. CONS. 

Demanda habitacional 
(listagem beneficiários) 

 x   x 
 

Confecção de projetos  x 
   x 

Aprovação dos Projetos 
e liberação de verba x 

  x 
  

Processo licitatório de 
execução dos projetos 

 x 
 

- - - 

Execução obra   x 
  x 

Pagamento x 
  x 

  

Entrega imóvel  x 
  x 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

A análise do quadro acima indica que com a introdução do PMCMV as 

construtoras acabam por desempenhar mais papéis no conjunto de atividades 

necessárias ao desenvolvimento dos projetos de Habitação de Interesse Social (HIS), 

sendo esse trabalho acrescido exatamente na formulação do projeto, onde é possível 

escolher tipologias, localização dos terrenos, técnicas construtivas e projeto 

arquitetônico. O PMCMV estabelece a contratação de uma empresa construtora para 

a escolha do terreno, elaboração do projeto arquitetônico e execução da obra. A figura 

da corretora de imóvel é eliminada ao passo que cabe ao município ter o cadastro dos 

beneficiários e controlar essa demanda (através de sorteio como previsto em Lei, ver 

anexo para modelo adotado por Parnamirim). 
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CEF CONSTRUTORA 

PREFEITURA EDIFICAÇÃO 

CONSTRUTORA PREFEITURA 

CEF EDIFICAÇÃO 

Figura 15 Esquemas de interlocução entre atores dos programas de financiamento 

habitacional 

 

 

 

 

 

 

Modelo Pré-Minha Casa, Minha Vida 

 

 

 

 

 

 

Modelo Minha Casa, Minha Vida 

Fonte: Elaboração da autora, 2014. 

 

Os três atores envolvidos no processo de produção de habitação de interesse 

social mantêm-se, mas tem seu posicionamento modificado. Antes do PMCMV a 

relação se dava de forma direta entre Construtora e Prefeitura ficando a CEF como 

órgão operador dos recursos responsável por medições e pagamentos mediante a 

aprovação do empreendimento por parte do município num primeiro momento, agora, 

a relação se dá de forma direta entre Construtoras e a CEF ficando mantida a função 

da CEF e o município passa a ser responsável pela organização da demanda. Então, 

o que aconteceu em Parnamirim que possibilitou essa aproximação entre Estado e 

Mercado Imobiliário?  

No caso do município de Parnamirim, o depoimento do atual ex-secretário de 

Habitação de Parnamirim e atual secretário de habitação de natal, Homero Grec, 

ficando o município liberado de certas tarefas com a reformulação inserida com o 

MCMV (ver Figura 15), coube a ele (na figura do gestor) o papel de interlocutor entre 
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as partes, negociando interesses com foco na efetivação das políticas públicas de HIS. 

O sistema empregado pelo MCMV muda bastante a forma de proceder e as 

atribuições do município.  

No FNHIS o município não se preocupa só com o beneficiário. 
Preocupa-se com a contratação, construção, fiscalização, 
pagamento. No MCMV o município não contrata, não licita, não faz 
medição e não paga. Essas são funções da CEF. (Homero Grec, 
janeiro de 2014).  

O FNHIS exige projetos de Infraestrutura, Regularização Fundiária e o 

Trabalho social, com público alvo definido, poligonal de intervenção definida, pois, o 

projeto foi aprovado especificamente para uma determinada comunidade. 

Foi necessária, portanto, uma adequação as demais exigências do PMCMV 

para pleitear os financiamentos de HIS e o município de Parnamirim buscou conhecer 

a Lei e criar condições para torna-la aplicável. No que diz respeito a habitação de 

interesse social, o quadro que se desenhava indicava a necessidade de negociação 

com construtoras, representantes do capital privado e do mercado imobiliário formal. 

Essa negociação entre o município de Parnamirim e as construtoras se deu, de 

acordo com o então secretário de habitação, Homero Grec, de forma aberta, através 

do contato com o Sinduscon-RN (Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do 

Norte) que indicou algumas construtoras para aproximação. Num primeiro momento 

foram ouvidas as impossibilidades e dificuldades encontradas pelas construtoras para 

direcionar seus investimentos em HIS. De forma resumida o risco de não haver lucro 

foi apontado como principal fator. Após isso, foram enumerados os pontos negativos a 

serem combatidos pelo poder público e em seguida elencadas as estratégias de 

combate: 

Quadro 11 Dificuldades encontradas pelas construtoras para investir em HIS e 

soluções propostas pela Prefeitura de Parnamirim. 

Problemas enumerados pelas 
construtoras 

Soluções propostas pela prefeitura de 
Parnamirim 

Poucas parcerias; Aprovado o modelo, convocaram as 

construtoras que fizeram reivindicações 

para mostrar esses e outros benefícios 

que poderiam ser dados, como acesso 

externo, pavimentação e iluminação; 

Promover maior agilidade de liberação 

dos alvarás.  
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Elevados custos dos terrenos Possibilidade de livre escolha do terreno, 

sem interferência do município. 

Elevado custo de produção das 

moradias; 

 Verificados caso a caso no momento da 

contratação/negociação, retirada da 

figura da imobiliária e certeza de venda 

de todos os imóveis tão logo concluídas 

as obras. 

Ausência de incentivos fiscais; Projeto de Lei de exoneração fiscal que 

previa a retirada das seguintes 

cobranças: ISS e Imposto de Transição 

para empresários; e IPTU para os 

beneficiários; 

Ausência de flexibilidade na legislação. Adequação do Plano Diretor do município 

de Parnamirim às proposições do 

PMCMV (mínimo de áreas de Parnamirim 

era superiro a do MCMV) com a redação 

de um artigo e que posteriormente virou 

lei. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em entrevista com Homero Grec, 2014 

Percebe-se a partir do exposto acima que a participação do poder público 

(Estado) para a execução do PMCMV em Parnamirim foi fundamental, visto que 

gerenciou e deu condições para a consolidação da parceria entre Construtoras 

(Mercado) e a CEF, tal como previsto em Lei, mas que ainda não havia sido colocado 

em prática no estado. Acrescido a isso o caráter social das construções, teve início a 

primeira parceria entre construtoras e prefeitura, para o MCMV e as demais 

construtoras passaram a procurar a prefeitura e a CEF interessados em construir no 

MCMV para HIS.  

A primeira construtora interessada a chegar para negociação foi a 

“Borges&Santos”, seguida pela  “M&K Construtora”, esta primeira trouxe para reunião 

numericamente quanto seria necessário para construir HIS. Da parte do poder público 

a argumentação prosseguiu no sentido de deixar claro para o construtor quais valores 

seriam debitados de sua conta final a partir das medidas de flexibilização colocadas 

em vigência.  
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A construtora “M&K construções” já havia construído habitação de interesse 

social em Natal nos bairros do Guarapes na comunidade do Leningrado, que 

atualmente chama-se conjunto habitacional do Leningrado e pareceu uma boa porta 

de acesso ao pensamento do empresariado sobre como estão percebendo todo esse 

processo de mudanças nas relações entre agentes e na produção do espaço. 

Em entrevista, Alexandre, Sócio Proprietário da “M&K Construtora” confirma a 

nova relação entre a construtora e a CEF com significativa retirada de 

responsabilidades do município em todo o processo. Confirma também a negociação 

descrita pelo ex-secretário Homero Grec. Para viabilizar as intervenções em 

Parnamirim e não em Natal, capital do estado, as flexibilizações ofertadas pelo 

município contribuem enormemente: 

 A possibilidade de utilizar o Banco de terrenos pré-existente no município de 

Parnamirim (que está em processo de conurbação com Natal);  

 Agilidade na liberação dos alvarás (enquanto Natal devido demorava vários 

meses para liberação de um alvará, a prioridade dada no município de 

Parnamirim era tanta que em menos de um mês se obtinha a liberação) e a  

 Desoneração fiscal: O ISS foi completamente retirado da carga tributária das 

em presas da construção civil para a área de HIS; 

Nas palavras de Alexandre, Parnamirim “soube puxar” o empresariado para 

construir dentro do MCMV enquanto Natal deixou a aplicação do programa solta, sem 

esses incentivos. O que é uma linha de pensamento para a explicação do porque da 

preferência do município de Parnamirim para investimentos MCMV em detrimento de 

Natal, até o ano de 2011. 

O pioneirismo de Parnamirim fez com que a demanda de Natal, devido a 

inexistência de projetos num primeiro momento do MCMV, fosse redirecionada 

(construída) em Parnamirim. Para organizar essa demanda, destaca-se uma outra 

grande vantagem no caso específico de Parnamirim também com relação a gestão da 

secretaria Municipal de habitação, que foi a criação de um Sistema  de controle de 

cadastramento. Dividia-se em três etapas do cadastramento: 

INSCRIÇÃO  SELEÇÃO  CONTRATAÇÃO 

 Inscrição voluntária nas secretarias alinhado com o CadÚnico;  

 A seleção é feita em conformidade com sorteios em loterias (o sistema 

possibilitaria selecionar conforme mais de 70 critérios).  

 Contratação com a comprovação dos documentos exigidos dos 

beneficiários na Lei do MCMV. 
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Não é de responsabilidade do município interferir na formulação dos projetos 

arquitetônicos e urbanísticos, mas em Parnamirim se exigiu e ainda se exige a 

apresentação desses projetos para apreciação por parte dos técnicos da prefeitura, 

como ventilação e recuos apenas a título de sugestões. Essa atuação, contudo, não 

pode ser levada a outras esferas de interferência como àquelas relacionadas ao 

conforto ambiental e habitabilidade do imóvel devido a responsabilidade legal pela 

elaboração do projeto ser da construtora. O ator que tem maiores poderes nessa 

regulação é a CEF, mas por tratar-se de um banco e a despeito de sua inclinação 

social, foge de suas atribuições interferir para além das correções legais, previstas na 

Lei 11.197 do PMCMV.  

Essa abertura para interferência entre Prefeitura e Construtora não é extensiva 

à localização dos empreendimentos.  A escolha do terreno é uma opção do 

empresário da construção civil. O município não interfere. No caso de Parnamirim 

existem exemplos localizados em áreas mais valorizadas, como o “Ilhas do pacifico” e 

o “Vida nova” no bairro conhecido como “Joquéi Clube”, munidos com toda a 

infraestrutura que se espera para a implantação de HIS. Isso foi possível porque o 

terreno já pertencia ao empresário e ao receber o valor correspondente à compra do 

terreno no início do processo de financiamento pela CEF, possibilitou a obtenção de 

capital de giro para iniciar a construção, sendo, portanto, uma vantagem a mais para o 

empresariado (Mercado formal). 

O proprietário da “M&K Construtora” aponta que “A CEF se mostra sempre 

disposta em dar agilidade ao processo. A negociação ficou mais fácil e ágil”, mas a 

questão da escolha dos terrenos é o diferencial da nova relação estabelecida entre 

eles; 

Poder escolher quase todos os detalhes de forma construtiva à 
localização facilitam a formulação de projetos em grande quantidade 
(tipologia de apartamentos) bem como possibilitou num primeiro 
momento o lucro, pois, os terrenos utilizados foram aqueles que já 
pertenciam as construtoras, já eram do seu banco de terrenos, o que 
significa um custo a menos! A Margem de lucro no início era pequena 
demais. Entramos na primeira fase do programa onde cada casa 
deveria ser produzida com R$41.000,00. O valor já atualmente 
corrigido para R$61.000,00 e é possível não ter prejuízo. (Alexandre, 
“M&K Construtora”, 2014) 

Isso demonstra a capacidade de adaptação do Programa MCMV.  Na 

reformulação da relação entre construtoras e poder público vale ressaltar quais são os 

pontos do Programa Minha Casa, Minha Vida:  
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Tabela 7 Vantagens e desvantagens do MCMV em Parnamirim destacas pelos 

gestores 

Desvantagens do programa MCMV em Parnamirim 

Mescla no perfil dos beneficiários (rendas demasiadamente diferenciadas no intervalo 
entre 0 e 3 salários mínimos); 

Inadimplência (suportável) das prestações; 

Inadimplência das taxas de condomínio em quantidades elevadas; 

Comercialização de unidades habitacionais (proibido por Lei 11.977); 

Inoperância da CEF na fiscalização de comercializações de unidades habitacionais 
(precisa ser continuo o processo de fiscalização por parte da CEF ou qualquer outro 
órgão destacado para tal tarefa); 

Vantagens do programa MCMV em Parnamirim 

Simplicidade de operacionalização do programa; 

Amplitude de atuação; 

Amplitude de recursos; 

Adaptações do programa ao longo de sua execução. (como exemplo, a portaria 168 
de 2013 que prevê a obrigatoriedade de equipamentos de infraestrutura junto com as 
habitações). 

Fonte: Elaboração da autora com base em Entrevista com Homero Grec, janeiro de 2014.  

 

Sobre o futuro do PMCMV em Parnamirim, Alexandre da “M&K Construtora” 

indica dois pontos importantes a serem levados em consideração: “Para as próximas 

etapas do MCMV vai ser preciso um compromisso público maior”. Com isso o 

empresário sinaliza para a necessidade de maior comprometimento do orçamento 

público na produção do HIS, para etapas seguintes, para além da desoneração fiscal. 

Ou na forma de contrapartidas, compras de terrenos ou outras medidas que venham a 

injetar mais incentivos/possibilidades de lucro para o capital privado. Em Parnamirim, 

não há planos de continuar investindo em HIS diz o empresário, pois, o estoque de 

terrenos já acabou. “Seria preciso outro tipo de incentivo para dar continuidade, pois, 

tivemos prejuízo nos empreendimentos feitos até o momento”. Acrescenta que para 

ele “A solução da questão habitacional no Brasil e em Parnamirim passa pela 

CONTINUIDADE do ritmo de produção de habitação”. Solução que pode estar 

comprometida caso as negociações entre Estado e Mercado no tocante a escolha de 

novos terrenos (localização) não se desenrole de forma positiva.  
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Alexandre, diz ainda que a tipologia adotada de habitações multifamiliares para 

pessoas com renda entre 0 e 3 salários mínimos tem-se mostrado conflituosa do ponto 

de vista ocupacional. Destaca as dificuldades da vivencia condominial, depredação 

das unidades e da estrutura coletiva (roubo de bombas, bancos etc.), venda dos 

imóveis e inadimplência de condomínio. 

Como resumo da atuação interlocutora do Estado, representado na figura do 

gestor do município, no desenvolvimento das adaptações necessárias para a 

implantação do Programa MCMV, tem-se a correspondência direta entre o que estava 

previsto na teoria do PHIS e que de fato foi executado com p MCMV. 

Para organização da demanda a Secretaria tinha em mãos o Plano de 

Habitação de Interesse Social (PHIS) para Parnamirim, que trazia em seu escopo 

algumas recomendações para a produção de HIS da forma que considera mais 

adequada a situação do município no momento de sua confecção, 2008 ano anterior 

ao lançamento do MCMV. Contudo, a mudança ocasionada pelo lançamento desse 

programa fez com que essas diretrizes não fossem colocadas em prática e 

substituídas pelas novas demandas, provenientes dos novos acordos. 

Comparativamente estas são as demandas para os dois períodos no município de 

Parnamirim: 
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Tabela 8 Comparação entre atuação na área de habitação de interesse social no 

município de Parnamirim: Sugeridas pelo PHIS e executadas pelo MCMV. 

PHIS MCMV 

A recomendação para que se 

aprofundem os instrumentos e 

mecanismos de controle da especulação 

imobiliária, através da aplicação de 

instrumentos definidos na Constituição 

Federal e no Código Tributário; 

Adequação do Plano Diretor do município 

de Parnamirim às proposições do 

PMCMV (mínimo de áreas de Parnamirim 

era superiro a do MCMV) com a redação 

de um artigo e que posteriormente virou 

lei; 

Projeto de Lei de exoneração fiscal que 

previa a retirada das seguintes 

cobranças: ISS e Imposto de Transição 

para empresários; e IPTU para os 

beneficiários; 

A constituição de um estoque de áreas 

públicas para fazer frente às demandas 

por equipamentos sociais e reposição de 

áreas verdes.  

Possibilidade de livre escolha do terreno, 

sem interferência do município; 

 

A criação de condições para o 

estabelecimento de uma política 

habitacional voltada para a produção de 

novas habitações, recuperação de 

habitações precárias e regularização e 

urbanização dos assentamentos 

populares. 

Manteve-se só o modelo da casa própria 

e sem previsão de regularização fundiária 

de assentamentos existentes; 

Retirada da figura da imobiliária e certeza 

de venda de todos os imóveis tão logo 

concluídas as obras; 

A garantia da participação do cidadão no 

processo de gestão da cidade, através do 

fortalecimento e criação de canais de 

participação popular. 

Retirada de participação ou transparência 

do modelo, incluindo a retirada dos 

processos licitatórios para contratação de 

empresas, compra de materiais e etc; 

Aprovado o modelo, convocaram as 

construtoras que fizeram reivindicações 

para mostrar esses e outros benefícios 

que poderiam ser dados, como acesso 

externo, pavimentação e iluminação; 

Promover maior agilidade de liberação 

dos alvarás. 

Fonte: Elaboração da autora, 2014. 
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Conclui-se que no caso do município de Parnamirim houve um momento 

histórico favorável, com a criação da Secretaria de Habitação, que aliado com a 

diminuição das responsabilidades do poder público na formulação e execução das 

políticas de HIS, foi possível que ele desempenhasse o papel de interlocutor das 

vontades entre os três atores que compõem o esquema do financiamento habitacional 

no Brasil – CEF, Prefeitura e Construtoras. Isto significa dizer que o PMCMV prevê a 

aproximação entre as construtoras e a CEF, tornando a produção de HIS fruto 

majoritário dessa parceria, mas para que isso se expressasse numericamente em 

produção no município de Parnamirim, foi preciso reinserir o Estado como interlocutor. 

Agrega-se a isso a boa vontade política dos gestores em organizar a elevada 

demanda transferida de Natal para Parnamirim através da elaboração de um Sistema 

informatizado que deu a agilidade desejada pelas construtoras para liberação das 

propostas de construção, temos a formulação de um vínculo e boas relações entre os 

atores, que compreendem que todos podem obter ganhos com o correto e rápido 

funcionamento do sistema.  

Mas fica a dúvida a respeito dos próximos passos do PMCMV na forma de 

compra de terrenos com apoio público, indicada pelo representante do Mercado 

Formal (construtora M&K). Não será um ciclo vicioso de comprometimento do 

orçamento público com um modelo que produz, mas não resolve a questão 

habitacional de interesse social em Parnamirim e no Brasil? 
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O histórico comparativo entre as políticas habitacionais brasileiras deixou clara 

a tendência de que com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) repitam-se 

alguns problemas e soluções já diagnosticados á época da atuação do Banco 

Nacional de Habitação - BNH. 

O capitulo 1 ”Políticas Públicas de moradia no Brasil: Trajetória Recente”  trata 

a respeito da contextualização a respeito das políticas públicas de financiamento a 

habitação de interesse social e analisa a experiência do Sistema de Financiamento 

Habitacional (SFH), ilustra os problemas encontrados e cria condições para destacar o 

desenho de novos caminhos que apresentem melhores resultados no futuro.  

Como principais problemas encontrados no SFH têm-se o aumento do preço 

da terra urbana e o consequente incentivo a ocupação de áreas periféricas nas 

cidades; a transferência de custos para o trabalhador (deslocamento trabalho-casa e 

acesso a infraestrutura); os custos na ampliação das redes de abastecimento (água, 

luz) para o estado;e por fim a reprodução de modelos homogeneizados e 

desconformes com a população. 

A estratégia adotada no capitulo foi contar a história das políticas habitacionais 

divididas a partir dos governos federais. Ao unir pontos positivos e negativos da 

política habitacional do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), percebe-se que o 

balanço final foi negativo do ponto de vista da financeirização dos Estados, pois, 

promoveu maior grau de dependência entre os orçamentos públicos e o capital 

privado, e positivo sob a ótica da ampliação na variedade da origem das fontes 

financiadoras, tal como objetivam as politicas neoliberais.  

Para as políticas de habitação de interesse social, foram criados novos Fundos 

(FNHIS e os correspondentes municipais e estaduais), ampliadas as verbas com a 

reinserção do Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimo (SBPE) e a 

possibilidade de fornecer maior quantidade de contrapartidas, a fundo perdido pelo 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) favorecem a atuação do Estado 

nessa área. O capital privado recebeu incentivos num viés mais econômico, ao 

promoverem a financeirização de seu capital, ampliando a capilaridade de sua 

atuação, bem como aproveitando-se de um cenário economicamente mais estável 

através da inserção das políticas de transferência de renda.  

A criação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) contribui na 

reorganização do papel dos estados e dos municípios. O quadro das privatizações, 

abertura de capital das empresas da construção civil, bem como, as flexibilizações de 

legislação estreitaram os laços entre os capitais públicos e privados. O estado passa a 
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assumir os riscos da inadimplência nos financiamentos em detrimento da iniciativa 

privada, com leis como a de alienação fiduciária e colocando a Caixa Econômica 

Federal passa a assumir a responsabilidade pelo repasse dos imóveis a população, o 

que garante 100% de imóveis vendidos. 

Já no governo Lula, a estabilidade da economia através das políticas de 

transferência de renda do governo federal também contribui para a classe de interesse 

social, excluída do mercado formal, começar a ser entendida como uma parcela 

importante do mercado. Os incentivos fiscais, a flexibilização da legislação e as 

garantias de lucro (e não inadimplência) parecem finalmente ter somado uma quantia 

suficientemente atrativa para o capital privado adentrar nos financiamentos e 

construções de habitações populares já á época do término dos governos FHC, e 

início do Governo Lula, mesmo que de forma ainda tímida – comparado ao período 

que se seguirá do MCMV.   

Comparativamente os dois períodos, pré e pós Minha Casa Minha Vida tem 

características positivas e negativas.  Positivamente as propostas tem em comum a 

definição de uma política nacional de intervenção urbana, o que parece bom do ponto 

de vista de unicidade das propostas e não sobreposição de interferências. A ampla 

capacidade produtiva da forma como os dois modelos estão organizados também é 

um fator positivo, pois, atua na redução do déficit habitacional como objetiva toda 

política pública de habitação. Destaca-se também o aquecimento da economia através 

do incremento do setor da construção civil e sua elevada capilaridade de empregos 

em diversas áreas, bem como, a mesmo que parcial melhoria de infraestrutura nas 

áreas periféricas, alvo efetivo da maioria das intervenções desses dois programas. 

Contudo, nem só positivo foi o diagnóstico comparativo entre os dois modelos 

de políticas. Sabe-se do excessivo controle de capital privado nas decisões de 

alocação de recursos públicos, para o caso do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), bem como os financiamentos baseados em lógicas privadas e regras de 

bancos (incluindo aí mecanismos de compensação financeira como a alienação 

fiduciária). Esse proceder também deixa clara a falta de transparência dos processos, 

o que dá margens a decisões arbitrárias além de não tornar a população parte do 

processo construtivo como um todo. 

Entre BNH e PMCMV destaca-se negativamente também do ponto de vista da 

análise espacial a reprodução do que ficou conhecido a época do BNH como “modelo 

de implantação periférica” de moradias. O processo de periferização das cidades 

parece estar ainda em curso em detrimento da adoção de estratégias que busquem 
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ocupar o território de formas mais racionais. As periferias ainda ocupam lugar no 

imaginário da população brasileira como sendo área de instabilidade e insegurança. 

Sendo impossível não destacar consequência tão marcante no território, 

partimos agora para uma análise do que mudou nas relações institucionais entre 

Estado e Mercado na formulação de políticas de financiamento habitacional, no caso 

estudado de Parnamirim-RN. 

 O mercado imobiliário afinal descobriu que é possível a rentabilidade de 

investimentos em Habitação de Interesse Social, quando atrelados à incorporação e 

ao acesso direto ao crédito e subsídios públicos,pois, estes vêm no sentido de dar a 

segurança da diminuição dos riscos de retorno e lucro, medos comuns àqueles que 

investem na área de Interesse social.   

 O Minha Casa Minha Vida (MCMV) transformou a questão habitacional num 

problema cujo tratamento dado é de amplitude nacional, colocado na linha de primeira 

ordem, contudo, ao fazê-lo definiu sua atuação e critérios baseada em lógicas de 

mercado. Essa estratégia liga demasiadamente a formulação de políticas públicas, a 

política eleitoral e os interesses de mercado privado, atuação que parece 

desconsiderar os beneficiários de políticas públicas ao dificultar o acesso a terra 

urbanizada. 

 Ao esmiuçar as estratégias de atuação do MCMV tem-se a figura das 

construtoras decidindo a respeito das tipologias, localizações e matérias, sem maiores 

complicações, visto que não há mais processo licitatório para escolha da empresa e 

que os municípios não mais interferem na escolha do loca das moradias. Todas 

aquelas que apresentarem propostas dentro dos parâmetros legais impostos pelos 

normativos da Caixa Econômica Federal (CEF), principal agente operador do 

programa, estão autorizadas a construir seus empreendimentos.  

No MCMV, a separação dos fundos iniciada no SFI tem continuidade, mas os 

fundos destinados a produção de habitação de interesse social, ficam associados ao 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) como fonte única desses investimentos de 

HIS. É preciso destacar que essa exclusividade comprovadamente pode vir a dar erro 

em casos de períodos de crise no país, como ocorreu á época do BNH.  

Os novos desenhos que se percebem no município demonstram que a 

localidade onde a moradia é construída é importante, e o caminho que vinha sendo 

trilhado coma a elaboração do Plano de habitação de Interesse Social de Parnamirim 

(PHIS), no ano de 2008, antes do lançamento do MCMV em 2009, direcionava as 

ocupações de outras formas. A existência de um PHIS para Parnamirim diagnosticou 
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as áreas mais ocupadas com HIS e consequentemente as áreas onde seria 

aconselhável intervir. Todas essas indicações foram desconsideradas a partir da 

escolha dos terrenos pelas construtoras. 

A conjuntura favorável para concretização dos avanços do PMCMV no âmbito 

institucional fica evidente pela criação de uma Secretaria de habitação para 

Parnamirim, que sem histórico de outros projetos para concluir (visto que apenas 200 

unidades estavam sendo propostas), contou com a disponibilidade dos gestores para 

dar agilidade e aplicabilidade lei do MCMV. Esse foi para Parnamirim o primeiro passo 

para a organização de “novos arranjos” institucionais. 

Na mudança de Programa para o MCMV a relação direta para construção e 

financiamento de projetos habitacionais passou a ser feita entre CEF e construtora.  O 

município ficou liberado da função de interlocutor direto entre todos os agentes 

envolvidos na produção de HIS e puderam concentrar esforços na negociação com as 

partes com foco na efetivação das políticas públicas de HIS propostas pelo MCMV. 

Essa capacidade e disponibilidade de interlocução e negociação do poder público 

municipal (representado por seus gestores) sem dúvida representa um fator primordial 

para a aproximação entre Estado e Mercado Imobiliário no Município de Parnamirim. 

As recomendações do Plano de Habitação de Interesse Social (PHIS) para 

Parnamirim indicavam o controle a especulação imobiliária, criação de estoques de 

áreas, ampliar a produção para além do modelo da casa própria, incluindo reformas e 

regularizações fundiárias, tudo isto de forma participativa. Diretrizes que foram 

desconsideradas com a criação do MCMV cujas definições seguiam em direções 

opostas, reafirmando o modelo da casa própria, flexibilizando leis para atrair o capital 

privado, possibilitando a livre escolha de terrenos e consequente especulação 

imobiliária. Tudo isto, diminuída a participação ou transparência nos processos, 

deixando as decisões mais ágeis sem essas interferências de caráter participativo.  

Essas mudanças possibilitaram entre outras coisas, que as construtoras 

utilizassem seus terrenos, não importando para a aprovação dos projetos onde 

estavam localizados os empreendimentos. Ao “baratear” a produção, pois, utilizaram 

nesse primeiro momento terreno que já possuíam em seu banco de terreno o mercado 

de HIS em Parnamirim passou a ser atrativo. Numa escala teórica, Mariana Fix 

descreve o processo da seguinte forma: 

A flexibilização prevista pelo Plano Diretor pouco influenciou nas decisões de 

escolha sobre o território, estando as intervenções do MCMV localizadas 

majoritariamente fora das áreas recomendadas para adensamento (por possuírem 
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infraestrutura). Provavelmente esse fenômeno ocorre por causa da concentração de 

poder deliberativo de escolhas nas mãos de um número reduzido de construtoras, 

sendo apenas três as escolhidas até o momento: Borges & Santos, M&K 

empreendimentos e C3 empreendimentos.   

A questão da participação social parece ter ficado de fora dos processos de 

construção da política e não é possível ser dessa forma. A transparência nas 

formulações e execuções das políticas públicas garantem que as mesmas atinjam 

seus objetivos. Acredita-se que a construção de um novo rumo para o modelo MCMV 

em questão perpasse pela introdução dos elementos de participação social. 

Um ponto favorável desse novo arranjo é a organização do cadastro, que agora 

sendo o foco do poder municipal está mais dinâmico e passível de inserção no 

“CadÚnico”, promovendo cada vez mais a transversalidade de políticas com o mínimo 

de interseções entre beneficiários possível. No caso de Parnamirim e o Sistema que 

desenvolveram para atualização cadastral dos beneficiários, seria possível selecionar 

os beneficiários por vários critérios, mas a obrigatoriedade de sorteio inviabiliza essa 

hierarquização de prioridades.  

Destaca-se ainda que no caso de Parnamirim o processo aparentemente vem 

acontecendo de modo diferente no tocante á manutenção do interesse de 

continuidade de investimento do capital privado em HIS, sob alegação de prejuízos e o 

estoque de terrenos “rentáveis” encontrar-se limitado. Após o boom de 

empreendimentos acredita-se que o estoque de terrenos das construtoras foi utilizado 

e não há interesse em dar continuidade às propostas se for preciso pagar pelos 

terrenos. Fica o questionamento a respeito do que o poder público, representado na 

figura do município fará para não prejudicar a produção?  

Essa tendência já pode ser vista no município de Parnamirim com o 

depoimento do proprietário da construtora “M&K Construtora” quando fala da 

proximidade do fim do banco de terrenos e necessidade de maiores parecerias com 

Estado, fazendo-o assumir mais riscos e responsabilidades pela produção de HIS. 

Ou seja, os papéis desempenhados pelos agentes envolvidos no processo de 

formulação das políticas de financiamento de habitação de interesse social sofreram 

diversas mudanças com o intuito de coloca-las em prática após a formulação dos 

novos arranjos descritos, sendo o Estado aquele a ter maior flexibilidade nas 

características de suas ações. Confirmam-se a tendência de os  benefícios concedidos 

nos acordos firmados entre Mercado e Estado para a formulação de políticas de HIS 
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aos lucros de construtoras em detrimento da qualidade na resolução do problema do 

déficit habitacional. 

É preciso destacar o papel que se espera dos municípios nesse novo arranjo 

institucional entre Mercado e Estado na formulação de políticas públicas de habitação 

de interesse social, bem como, o que se pode tirar de material propositivo para as 

próximas políticas de HIS. Deixar a formulação dos acordos com o capital privado a 

mercê unicamente das necessidades desse mercado podem se reverter em graves 

consequências para o espaço, cofres públicos e efetiva redução do déficit habitacional, 

conforme visto. É preciso haver uma espécie de retomada das responsabilidades do 

Estado pelo menos no tocante à formulação de políticas de HIS.  A concentração do 

capital nas mãos de poucas empresas, bem como a possibilidade de estímulo a 

valorização da terra urbana, especulação imobiliária e descumprimento da função 

social da terra precisa ser combatido, em nome da transparência e inserção da 

população no processo de formulação das políticas de HIS e da existência de uma 

relação saudável entre Estado e Mercado.  

. 
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Tabela 9: Propostas recebidas para construção de habitação no Rio Grande do Norte entre 2009 e 2011 

RN Município Nome Empreendimento Produto Faixa Unid.  Valor  

  NATAL SOLAR CAMPO BELO CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       144        11.232.000,00  

  NATAL SOLAR PORTAL DO POTENGI MODULO II CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         52          2.600.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL INTERCITIES MOSSORO CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       480        40.480.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL OTÁVIO FERREIRA CONDOMÍNIO II CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       144        11.520.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL OTÁVIO FERREIRA CONDOMÍNIO I CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       144        11.520.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL OTÁVIO FERREIRA CONDOMÍNIO III CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       144        11.520.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL ALAMEDA PLANALTO (MODULO II) CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         64          3.365.015,87  

  NATAL COND RESIDENCIAL AGAPE CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         64              90.000,00  

  NATAL CONDOMINIO PARQUE PLANALTO CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         64          5.440.000,00  

  NATAL RESIDENCIAL NORTH VILLAGE CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       316        29.257.980,00  

  Mossoró RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA II CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         96                    96,00  

  S.GONÇ. AMA. RESIDENCIAL SAO GONCALO CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         16          1.352.000,00  

  S.GONÇ. AMA. RESIDENCIAL NOVA ZELANDIA CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         16          1.312.000,00  

  Acari RESIDENCIAL ELIZABETH PEREIRA GALVAO CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         22            983.400,00  

  Mossoró Residencial Alameda Planalto CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         32          1.858.152,00  

  Mossoró CONDOMINIO ECORESIDENCIAL ALTO DA BELA VISTA CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       192        11.520.000,00  

  NATAL CONDOMINIO PLATEAU RESIDENCIAL CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         32          1.600.000,00  

  NATAL CONDOMINIO PLATEAU RESIDENCIAL MODULO III CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         32          2.712.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA - ETAPA 3 CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         48          2.400.000,00  

  NATAL RESIDENCIAL SANTANA CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         48          2.677.105,27  

  NATAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM LAGUNA CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       128          6.400.000,00  

  Mossoró CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GÊNESIS CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       112          5.600.000,00  

  NATAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NORTH PARK CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         64          3.934.924,76  

  NATAL RESIDENCIAL ADALBERTO DE SOUZA (MODULO II) CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         56          3.213.400,31  

  NATAL CONDOMINIO PLATEAU RESIDENCIAL CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         32          1.893.946,32  
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(Continuação) Tabela 9: Propostas recebidas para construção de habitação no Rio Grande do Norte entre 2009 e 2011 

RN Município Nome Empreendimento Produto Faixa Unid.  Valor  

  NATAL RESIDENCIAL GENOVA CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         84          7.140.000,00  

  S.GONÇ. AMA. CONDOMINIO RESIDENCIAL INTERCITIES MOD I CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       208        11.346.832,73  

  MACAÍBA RESIDENCIAL PARQUE DAS PAINEIRAS CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       260        15.860.000,00  

  NATAL RESIDENCIAL ADALBERTO DE SOUZA (MODULO I) CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         28          1.643.927,98  

  NATAL CONDOMINIO JARDIM PLANALTO CENTRAL MODULO I CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         48          2.862.264,93  

  Mossoró CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DO ALTO CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       128          6.906.155,60  

  NATAL SOLAR PORTAL DO POTENGI - MOD I CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       106          5.300.000,00  

  NATAL CONDOMÍNIO PLANALTO I - Módulo 1 CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         32          1.829.892,43  

  NATAL CONDOMINIO RESIDENCIAL NORTH PARK - MÓDULO II CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         48          2.853.460,81  

  NATAL Residencial Jardim Imperial - Módulo I CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         64          5.649.600,00  

  Mossoró CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA II CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         96          4.800.000,00  

  Caicó RESIDENCIAL SERROTE BRANCO CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         23          1.610.000,00  

  Mossoró CONDOMINIO RESIDENCIAL WEST PARADISE CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       520        39.260.000,00  

  EXTREMOZ RESIDENCIAL CASABELLA EXTREMOZ CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         24          1.728.000,00  

  Taipu LOTEAMENTO ALTO DAS COLINAS CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       100          5.850.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA II CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         96          7.488.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL MONTE OLIMPO CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       335        26.782.915,00  

  NATAL CONDOMINIO JARDIM PLANALTO CENTRAL MODULO III CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         48          3.600.000,00  

  NATAL CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DO PLANALTO CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         36          1.973.250,13  

  NATAL CONDOMINIO PLANALTO I (MODULO III) CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         32          2.880.000,00  

      TOTAL SEM PARNAMIRIM DE 3 a 6 SM    4.858      331.846.320,14  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL SANTIAGO CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         24          2.040.000,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL NATUREZA TERRA CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       124        11.160.000,00  

  PARNAMIRIM CONDOMINIO MONTREAL CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM           8            680.000,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL JANGADAS E CARAVELAS CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM    1.056        91.805.000,00  
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(Continuação) Tabela 9: Propostas recebidas para construção de habitação no Rio Grande do Norte entre 2009 e 2011 

RN Município Nome Empreendimento Produto Faixa Unid.  Valor  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL VILLARES CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM           1        31.302.270,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL SANTOS DUMONT CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       539        52.088.464,19  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL ACQUARELA (MÓDULO IV) CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         96          4.800.000,00  

  PARNAMIRIM NATAL RIVER CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM         28          2.772.000,00  

  PARNAMIRIM RES. ACQUARELA - Módulo I CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         48          2.894.998,40  

  PARNAMIRIM IDEAL VILA NOVA Módulo II CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       144        11.034.900,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL VALE DO TABORDA - Módulo II CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         22          1.212.516,40  

  PARNAMIRIM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMÉRICA - MÓDULO II CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         43          2.863.034,32  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL ACQUARELA (MODULO III)  CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         32          1.702.072,72  

  PARNAMIRIM CONDOMÍNIO MONTREAL CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM           8            532.862,69  

  PARNAMIRIM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMÉRICA - MÓDULO I CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         52          3.443.575,78  

  PARNAMIRIM IDEAL VILA NOVA Mód I CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       144        11.034.900,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL BARCAS CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM       464        41.888.575,00  

  PARNAMIRIM Cohabinal  Village CCFGTS Apoio à produção 3 A 6 SM       256        13.058.320,68  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL ACQUARELA (MODULO II) CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         32          2.064.161,02  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL VALE DO TABORDA  CCFGTS Imóvel na planta 3 A 6 SM         22          1.314.054,63  

      TOTAL PARNAMIRIM 3 a 6 SM.    3.143      289.691.705,83  

      TOTAL RN 3 a 6 SM    8.001      621.538.025,97  

  PARNAMIRIM CONDOMÍNIO WALDEMAR ROLIM - TABORDA I FAR Alienação 0 A 3 SM       496        20.336.000,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL AMERICA II FAR Alienação 0 A 3 SM       496        20.336.000,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL AMERICA I FAR Alienação 0 A 3 SM       496        20.336.000,00  

  PARNAMIRIM CONDOMÍNIO NELSON MONTEIRO - TABORDA II FAR Alienação 0 A 3 SM       352        14.432.000,00  

  PARNAMIRIM CONDOMINIO ILHAS DO PACIFICO FAR Alienação 0 A 3 SM       432        17.712.000,00  

  PARNAMIRIM CONDOMÍNIO VIDA NOVA FAR Alienação 0 A 3 SM       464        19.024.000,00  

  PARNAMIRIM CONDOMINIO ILHAS DO ATLANTICO FAR Alienação 0 A 3 SM       496        20.333.105,07  
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(Continuação) Tabela 9: Propostas recebidas para construção de habitação no Rio Grande do Norte entre 2009 e 2011 

RN Municipio NomeEmpreendimento Produto Faixa Unid.  Valor  

  PARNAMIRIM CONDOMÍNIO ILHAS DO CARIBE FAR Alienação 0 A 3 SM       496        20.325.637,34  

      TOTAL PARNAMIRIM DE 0 a 3 SM    3.728      152.834.742,41  

  S.GONÇ. AMA. RESIDENCIAL JOMAR ALECRIM FAR Alienação 0 A 3 SM       305        11.283.475,00  

  CEARÁ-MIRIM RESIDENCIAL FAUNA FAR Alienação 0 A 3 SM       401        14.834.995,00  

  CEARÁ-MIRIM RESIDÊNCIAL FLORA FAR Alienação 0 A 3 SM       202          7.472.990,00  

  CEARÁ-MIRIM Residêncial Mar FAR Alienação 0 A 3 SM       322        11.912.390,00  

  Vera Cruz VERA CRUZ RURAL Imóvel Rural 0 A 3 SM         50            600.000,00  

  CEARÁ-MIRIM Residêncial Terra FAR Alienação 0 A 3 SM       230          8.508.850,00  

  NÍZIA FLORESTA RESIDENCIAL CLOVIS FERREIRA DA SILVA FAR Alienação 0 A 3 SM       199          7.361.408,00  

  Açu RESIDENCIAL IRMA LINDALVA FAR Alienação 0 A 3 SM       406        15.022.000,01  

  Açu RESIDENCIAL MANOEL DE MOURA BARRETO FAR Alienação 0 A 3 SM       396        14.533.200,00  

  MACAÍBA RESIDENCIAL FRANCISCO ALIPIO FAR Alienação 0 A 3 SM       256          9.470.720,00  

  Mossoró RESIDENCIAL MONSENHOR AMÉRICO SIMONETTI II FAR Alienação 0 A 3 SM       401        14.837.000,00  

  MACAÍBA RESIDENCIAL CAMPINAS FAR Alienação 0 A 3 SM       500        18.500.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL SANTA JULIA FAR Alienação 0 A 3 SM       376        13.912.000,00  

  MACAÍBA RESIDENCIAL MINHA SANTA FAR Alienação 0 A 3 SM       500        20.499.999,99  

  Açu BELAS PEDRAS Imóvel Rural 0 A 3 SM         49            735.000,00  

  EXTREMOZ RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ III FAR Alienação 0 A 3 SM       190          7.029.986,16  

  EXTREMOZ RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ I FAR Alienação 0 A 3 SM       200          7.399.991,06  

  EXTREMOZ RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ IV FAR Alienação 0 A 3 SM       204          7.547.992,93  

  EXTREMOZ RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ II FAR Alienação 0 A 3 SM       196          7.251.992,60  

  S.GONÇ. AMA. RESIDENCIAL GUANDUBA FAR Alienação 0 A 3 SM       216          7.991.962,76  

  Brejinho BREJINHO RURAL I Imóvel Rural 0 A 3 SM         50            630.658,72  
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  Mossoró RESIDENCIAL MONSENHOR AMÉRICO SIMONETTI I FAR Alienação 0 A 3 SM       401        14.837.000,00  

      TOTAL SEM PARNAMIRIM  DE 0a 3 SM    6.050      222.173.612,23  

      TOTAL RN   DE 0a 3 SM    9.778      375.008.354,64  

  Mossoró VIVA CONDOMINIO CLUBE CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       480        42.096.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA - ETAPA 2 CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         24          1.200.217,79  

  NATAL CONDOMINIO RESIDENCIAL THISALIAH - MÓD. I CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         96          5.790.180,12  

  NATAL Condominio Residencial West Village - mód II CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       152        18.392.000,00  

  NATAL CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAISO CLUB CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       308        29.814.400,00  

  NATAL RESIDENCIAL MIRANTE LIMA E SILVA CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       168        14.784.000,00  

  NATAL RESIDENCIAL PARQUE PARATI CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       192        17.164.800,00  

  NATAL CONDOMINIO SANTO APOLO CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         40          2.438.117,35  

  NATAL CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         64          6.240.000,00  

  Mossoró RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA - ETAPA 1 CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         72          4.026.496,59  

  NATAL Condomínio Residencial West Village CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       152          7.600.000,00  

  NATAL COND GREEN PARK SATELITE CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       204        11.847.512,58  

  NATAL CONDOMINIO VILLAGE DAS DUNAS CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         48          6.255.748,00  

  MACAÍBA CIDADE CAMPESTRE - QD.15 E 16 CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         84          6.300.000,00  

  NATAL RESIDENCIAL PROSPERIDADE CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         64          5.376.000,00  

  NATAL CONDOMINIO PLANALTO I (MODULO II) CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         32          1.600.000,00  

  NATAL RESIDENCIAL PLANALTO (MODULO II) CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         32          2.584.000,00  

      TOTAL SEM PARNAMIRIM DE 6 a 10 SM    2.212      183.509.472,43  

  PARNAMIRIM COND RESIDENCIAL DEL CAMPO CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       336        29.757.000,00  

  PARNAMIRIM Residencial Barcas CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       460        36.347.970,88  

  PARNAMIRIM NIMBUS RESIDENCE CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       166        20.472.987,50  

  PARNAMIRIM SPAZIO NAUTILUS CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       333        32.452.000,00  
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  PARNAMIRIM RESIDENCIAL NATUREZA FLORA (BL A, B e D) CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         48          2.660.226,46  

  PARNAMIRIM GREEN PARK ALBERTO SERQUIZ CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM       156        14.988.960,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL SUN VILLE CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       144        12.644.800,00  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL NATUREZA MAR CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM         88          4.528.964,47  

  PARNAMIRIM RESIDENCIAL VELEIROS CCFGTS Apoio à produção 6 A 10 SM       144        12.622.923,60  

  PARNAMIRIM CONDOMINIO PLANALTO I (MODULO II) CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         32          2.800.000,00  

  PARNAMIRIM CONDOMINIO PLANALTO I (MODULO II) CCFGTS Imóvel na planta 6 A 10 SM         32          2.800.000,00  

      TOTAL PARNAMIRIM  DE 6 a 10 SM    1.939      169.275.832,91  

      TOTAL RN  DE 6 a 10 SM    4.151      352.785.305,34  

Fonte: Elaboração da autora com dados do Relatório Semanal do Programa Habitacional Regido pela Lei 11.977/09 – CEF, ano 2011. 
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ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

ALEXANDRE SÓCIO PROPRIETÁRIO DA M&K CONSTRUTORA. 

1. Como era o momento de produção anterior ao MCMV? 

2. Como é o momento de produção com o MCMV? 

3. Apresenta algum grau de insatisfação com o MCMV? 

4. Porque Parnamirim e não Natal? (existem vantagens?) 

5. Quais falhas já podem ser identificas no modelo atual do MCMV? 

6. Prentende continuar construindo HIS? 

 

HOMERO GREC- SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM 

Á ÉPOCA DA INSERÇÃO DO MINHA CASA MINHA VIDA.  

1. Como se deu a mudança de relação entre Estado e Mercado com o Minha 

Casa Minha Vida em Parnamirim? 

2. Para selecionar os beneficiários, que de fato seria o papel “restante” do 

município especificado em Lei?  

3. Desvantagens do programa MCMV em Parnamirim? 

4. Vantagens do programa MCMV em Parnamirim? 

5. Quem escolhia a localização dos empreedimentos em Parnamirim? 

6. Como o município de Parnamirim procedia no FNHIS? 

7. Em resumo a atuação à época do FNHIS x atuação no MCMV. 

 

  



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

 

  



139 
 

 

 



140 
 

 


