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“Fazer o lugar, em particular o que chamamos de ‘casa’, é 

uma arte que pertence principalmente ao povo e não ao 

capital, assim como certos aspectos dos lugares que 

chamamos de cidades são ferozmente disputados por 

desenvolvedores capitalistas para fornecer as 

infraestruturas físicas tão necessárias para ocorrer a 

acumulação.  O significado mais profundo que as pessoas 

atribuem a sua relação com a terra, lugar, casa e práticas 

da habitação está perpetuamente em desacordo com os 

comercialismos crassos dos mercados de terras e 

propriedades” (David Harvey, O Enigma do Capital) 



 

 

RESUMO  

 

A presente tese se insere no debate recente sobre a política habitacional brasileira 

contemporânea, focalizando o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Observa-se 

que a produção habitacional de interesse social tem sido orientada principalmente pelos 

agentes imobiliários, sob uma lógica eminentemente capitalista, fortemente suportada pelo 

Estado, com ênfase na escala metropolitana, onde também ocorre a reprodução socioespacial 

das famílias em face do processo de metropolização. Na prática, essa reprodução acontece 

com base em um modelo de organização socioespacial do território marcado por uma 

expressiva desigualdade social relacionada ao processo de mercantilização da terra e da 

moradia. Nesse contexto, emerge um impasse entre a escala do fenômeno - problemática 

habitacional em termos de déficit quantitativo e qualitativo – e a escala de atuação dos 

municípios, a quem cabe implementar o PMCMV. Considerando essa problemática, 

questiona-se como o Programa Minha Casa, Minha Vida estrutura a produção habitacional de 

interesse social na Região Metropolitana de Natal? Admite-se como pressuposto que o 

Programa Minha Casa, Minha Vida estrutura a produção habitacional de interesse social na 

Região Metropolitana de Natal a partir do estabelecimento de condições para o 

desenvolvimento de novas práticas por parte de agentes imobiliários, mediadas pelo Estado, 

relacionadas às escalas de operação imobiliária e seus produtos, e de atuação espacial dos 

mesmos. Nesse sentido, o objetivo é investigar o Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV), visando identificar a estrutura existente da produção de interesse social na Região 

Metropolitana de Natal, suas características e principais resultantes. Aborda-se, portanto, o 

PMCMV relacionado à produção habitacional de interesse social e aos agentes estatais e 

imobiliários que participam do seu processo de implementação no período de 2009 a 2014. 

Delimitou-se como universo de estudo a Metrópole Funcional da Região Metropolitana de 

Natal (RMNatal) formada pelos municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, 

Macaíba e Extremoz. Dentre os procedimentos metodológicos destacam-se a realização de 

pesquisa qualitativa junto aos agentes, por meio da realização de entrevistas semiestruturadas 

com gestores municipais e representantes da Caixa Econômica Federal e de empresas do setor 

da construção civil, e análise documental de legislações que incidem sobre o programa. Fez-se 

uso, também, de dados secundários sobre produção habitacional. Identificou-se o movimento 

de interiorização periférica da produção habitacional de interesse social protagonizado pelos 

agentes imobiliários, os quais têm atuado tendo como referência o espaço metropolitano, 

enquanto que a política pública de habitação se organiza em torno de ações locais. Os 

resultados da investigação apontam para a ocorrência de um processo de estruturação do 

imobiliário na Metrópole Funcional direcionado para as famílias de interesse social, 

engendrado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.  

 

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Programa Minha Casa, Minha Vida. Região 

Metropolitana.  Agentes do Imobiliário. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with current issues related to contemporary Brazilian housing policies 

focusing the housing Program called Minha Casa, Minha Vida. It was seen that social housing 

production has been guided by real estate agents and set on a capitalist logic that is throughly 

supported by the State. These views are enphasized in a metropolitan scale which enables 

socio-spatial reproduction of families in the metropolization process. In practical terms, this 

reproduction occurs based on a socio-spatial organization model of the territory that in turn, is 

set on expressive social inquality related to the the commodification of land and housing. 

Thus, a standoff emerges between the scale of the phenomenon – - problematic Housing in 

terms of qualitative and quantitative déficit in the  scale of operations of these municipalities; 

which are responsible for implementing housing programs. Thus, considering these issues, 

this work aims to enquire: How does the Minha Casa, Minha Vida program structure social 

interest housing production in the Metropolitan Region of Natal in Rio Grande do Norte in 

Brazil?. It is admited that this program is established and set on certain development 

condtions that foment new housing practises on behalf of real estate agents. These practises 

are mediated by the state and relate to real estate products and operation scales; considering 

their spatial performance Thus, the research investigates the Minha Casa, Minha Vida 

Program aiming to identify its current structure regarding social interest production, its mains 

characteristics in the Metropolitan Region of Natal. The work also deals with State and real 

estate agents; participants in the program´s implementation process. This is done considering 

the time period of 2009 to 2014. The study universe is delimited by the functional metropolis 

of  Natal;  formed by the cities of Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba and 

Extremoz. As for methodological procedures, a qualitative research with semi-structured 

interview was realized with municipal managers, representatives of the Caixa Econômica 

Federal Bank as well as civil construction companies. There was also a documental analysis 

that considered the program´s legislation and secondary data on housing production. The 

research identified a movement towards peripheral internalization of social housing 

production on behalf of real estate agents that have considered this metropolitan space as a 

reference. On the other hand, it was possible to perceive that housing public policies are 

organized based on local actions. The research results point to the occurrence of a real estate 

structuring process in the Functional Metropolis of Natal that in turn, are directed to the 

families of social interest by the Minha Casa, Minha Vida Program.  

 

Keywords: Social Interest Housing. Minha Casa, Minha Vida Housing Program. 

Metropolitan Region. Real Estate Agents. 
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INTRODUÇÃO 

A presente tese tem como tema a habitação de interesse social na Região 

Metropolitana de Natal (RMNatal) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV). A motivação para a realização desse estudo adveio, inicialmente, de experiência 

profissional anterior na administração municipal
1
 em programas e projetos de habitação

2
, 

assim como da participação enquanto colaboradora nas pesquisas sobre o Monitoramento do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na dimensão urbana: Análise de projetos 

setoriais e integrados
3
 e sobre a “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na 

RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).
4
 

Essas experiências despertaram o interesse em estudar, de modo mais aprofundado, o 

tema da habitação de interesse social na contemporaneidade. Aliado a isso, outro fator de 

motivação adveio da constatação de que transformações socioespaciais vêm ocorrendo na 

RMNatal, resultantes de investimentos em infraestrutura urbana e habitação, em sua maioria 

provenientes de programas federais. Dentre esses, se destacam o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e, mais recentemente, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).  

O Programa Minha Casa, Minha Vida, criado em 2009, surgiu como uma tentativa 

do Governo Federal de enfrentar a crise internacional de 2008, originada no mercado de 

subprimes estadunidense, e de reduzir o déficit habitacional
5
 que, à época do seu lançamento, 

estava estimado em mais de sete milhões de unidades (BONDUKI, 2009). Nesse contexto, 

houve o deslocamento de capitais para o circuito secundário da economia que acabou 

favorecendo a produção e o consumo da mercadoria habitação. Nesse circuito, é possível 

                                                           
1
 Assessora Técnica da Secretaria de Planejamento da Prefeitura do Natal (2005-2008); Secretária de 

Planejamento da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (2009-2011). 
2
 Durante o período 2005-2011, participei da elaboração de projetos financiados com recursos do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS (Projetos de Urbanização, Integração e Regularização de 

Assentamentos Precários, no bairro do Planalto – Natal), Programa de Aceleração do Crescimento (PPI-Favelas 

no bairro Nossa Senhora da Apresentação, Natal) e do Programa Minha Casa, Minha Vida conjugado com o 

PAC (Projeto de Reassentamento das Comunidades “Pe. João Maria” e “As Dez” no município de São Gonçalo 

do Amarante). 
3
 Inserida na linha de pesquisa “Monitoramento da realidade metropolitana e desenvolvimento institucional da 

Política de Desenvolvimento Urbano”, do Observatório das Metrópoles, que, em Natal, foi coordenada pela 

Profa. Maria Dulce P. Bentes Sobrinha (PPGAU/UFRN).  
4
 CHAMADA MCTI/CNPQ/MCIDADES Nº 11/2012. Pesquisa coordenada pela Profa. Maria Dulce P. Bentes 

Sobrinha (PPGAU/UFRN), da qual participei como Bolsista CNPq (DTI-A). 
5
 Atualmente, a Fundação João Pinheiro (FJP) é responsável pelo cálculo do déficit, sendo este reconhecido pelo 

Estado e pelo mercado imobiliário. Porém, desde a década de 1990, a referida fundação constrói categorias de 

análise para dar suporte à quantificação do déficit. Apesar do reconhecimento político e técnico que a FJP 

possui, não existe um consenso no que se refere à metodologia de cálculo do déficit (SHIMBO, 2010). 
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produzir ativos a partir de transformações realizadas no ambiente construído
6
, tendo como 

consequência a criação de novas condições para o aumento da oferta de ativos fixos por parte 

do capital (mercadoria habitação, por exemplo), assim como para o estabelecimento de 

condições reais para a demanda se tornar solvável, o que pode ocorrer via oferta de crédito 

subsidiado, por exemplo (HARVEY, 2011b; 2005). 

A formatação do Minha Casa, Minha Vida teve como inspiração as experiências 

chilena e mexicana, analisadas pelo setor empresarial brasileiro como as mais adequadas ao 

processo de dinamização da produção habitacional, estruturada a partir da combinação de 

componentes econômico e social (CARDOSO e ARAGÃO, 2013). Ambas as experiências 

apresentaram comprovado êxito
7
 na expansão da oferta imobiliária e no enfrentamento do 

déficit habitacional, sobretudo para as famílias de rendimentos inferiores. Nesse caso, o 

PMCMV tem como foco prioritário a produção habitacional para famílias com renda entre 0 e 

10 salários mínimos, sendo as mesmas organizadas em três faixas de renda (0 a 3; 3 a 6; e 6 a 

10).  

Inicialmente, pode-se apontar que o PMCMV representa um componente importante 

e aparentemente paradoxal da política habitacional brasileira no período recente. A sua 

importância reside no fato de que o PMCMV possibilitou a retomada dos investimentos 

público e privado, criando, por conseguinte, condições para a oferta e o consumo da habitação 

mediante o uso de fundos públicos estatais e paraestatais
8
. Apesar da sua reconhecida 

importância, o programa, enquanto instrumento da política pública de habitação, se revela 

desconectado dos princípios norteadores da nova política nacional contidos no Plano Nacional 

de Habitação (PlanHab)
9
.  

                                                           
6
 Para Harvey (1982), o ambiente construído inclui todas as estruturas físicas – ruas, indústrias, parques, casas, 

escritórios, equipamentos educacionais e culturais, sistemas de esgoto. Nesse texto, o autor analisa os conflitos 

de classe em torno da produção e do consumo do ambiente. 
7
 Êxito baseado, principalmente, na estruturação de um eficiente sistema de financiamento que tornou possível 

um maior envolvimento do setor privado na produção de habitação, ao passo que possibilitou a constituição de 

uma demanda com capacidade solvável para acessar o mercado formal da moradia. No entanto, apesar da 

reconhecida importância desse sistema na estruturação da política habitacional desses dois países, com o passar 

dos anos, começaram a surgir estudos críticos que destacaram aspectos negativos dessa política, sobretudo no 

que se refere aos seus impactos urbanísticos e sociais. No caso da experiência chilena, ver Rodrigues e 

Sugranyes (2005) e Ducci (1997). Em relação à mexicana, ver Dietrichsen (2006) e Bosc (2006).  
8
 Os recursos estatais são provenientes do Orçamento Geral da União (OGU), os quais são alocados no Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR). Já os paraestatais provêm do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), utilizado em operações do PMCMV para famílias enquadradas nas Faixas 02 (3 a 6 salários-mínimos) e 

03 (6 a 10 salários-mínimos). 
9
 Diversos autores (BONDUKI, 2009; MARICATO 2011; ROLNIK; NAKANO, 2009) elaboraram suas críticas 

ao PMCMV na sua relação com o Planhab, sobretudo no que se refere à provisão de habitação, em que pese o 

fato de que o programa se fixou apenas na produção de unidades. Outra crítica central é de que o PMCMV foi 

omisso no enfrentamento da questão urbana. Romagnoli (2012) contribui com o debate acerca do programa, 
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Nesse sentido, evidências preliminares baseadas em um conjunto de estudos indicam 

que o PMCMV vem sombreando aspectos intrínsecos à política pública de habitação em favor 

de uma lógica seletiva de mercado capitaneada pelo setor imobiliário em articulação com o 

Estado (CARDOSO, 2009; FIX e ARANTES, 2009; CARDOSO, ARAGÃO e ARAÚJO, 

2013; ROMAGNOLI, 2012). Ou seja, o referido programa adere às estratégias de acumulação 

do capital, reforçando lógicas eminentemente capitalistas fortemente suportadas pelo Estado, 

em que se observa a subordinação da referida política a uma lógica de mercado.  

Além disso, os estudos constataram a ocorrência de outra problemática: a 

desarticulação entre a política urbana e habitacional
10

 no processo de implementação do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. Nesse caso, mesmo considerando a existência de 

instrumentos de planejamento e gestão urbana, a exemplo dos Planos Diretores e dos Planos 

de Habitação, elaborados em consonância com o Estatuto das Cidades e com o Plano 

Nacional de Habitação, a implementação do programa ocorreu de modo desarticulado. A 

combinação de protagonismo do setor privado e a desarticulação entre a política urbana e a 

habitacional favoreceu a ocorrência de padrões precários de inserção urbana dos 

empreendimentos, com significativos efeitos na efetivação da habitação adequada, sobretudo 

no que se refere ao acesso à cidade. 

Componente importante do direito à moradia, a habitação adequada, segundo a 

Agenda Habitat, “significa uma moradia sadia, segura, acessível no aspecto físico, dotada de 

infraestrutura básica como suprimento de água, energia e saneamento, e com disponibilidade 

de uso dos serviços públicos como saúde, educação, transporte coletivo, coleta de lixo” 

(SAULE JR., UEMURA, 1997, ficha 5, p. 1). Além da presença desses componentes, a 

Agenda Habitat ainda considera que seus custos devem ser acessíveis para todos, entendendo 

que essa definição engloba aspectos relacionados à edificação e ao acesso à cidade, sobretudo 

no que se refere ao trabalho e aos equipamentos e serviços de uso coletivo.   

A esse acumulado de estudos somaram-se outros mais recentes desenvolvidos no 

âmbito da Rede de Pesquisa Cidade e Moradia
11

. De maneira geral, esses estudos
12

 

                                                                                                                                                                                     
destacando inovações (financiamento da política habitacional), permanências (predomínio de uma lógica 

privada) e retrocessos (utilização dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – um fundo menos 

regulamentado, secundário e sem conselho que o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social). Além desses 

três elementos, o autor destaca outros que caracterizam os retrocessos, permanências e inovações relacionados ao 

PMCMV. 
10

 Ver coletânea de estudos organizada por Cardoso (2013). 
11

 Formada por 11 núcleos de pesquisa de diversas instituições do país, que se reuniram por ocasião do Edital do 

CNPq/MCidades (CHAMADA MCTI/CNPQ/MCIDADES n. 11/2012) para avaliar o Programa Minha Casa, 

Minha Vida. Dentre os núcleos, estão: (1) LABCAM FAU-UFPA (RM Belém e Sudeste do Pará); (2) LEHAB 
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possibilitaram avançar na compreensão do Programa Minha Casa, Minha Vida e dos seus 

efeitos socioespaciais. No caso da equipe de Natal, a realização da pesquisa “Avaliação do 

Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais” possibilitou dar continuidade a uma trajetória anterior de estudos e pesquisas
13

 

desenvolvidos no âmbito do Observatório das Metrópoles – Núcleo Natal.   

Entre as principais conclusões da referida pesquisa, tem-se que o Minha Casa, Minha 

Vida favoreceu a expansão periférica do espaço metropolitano, enquanto que outros projetos, 

a exemplo da construção da Ponte Forte - Redinha, a ampliação do Porto de Natal, a 

construção do Estádio de Futebol Arena das Dunas e as obras de mobilidade, reforçaram a 

centralidade do Polo (Natal). Constatou-se, ainda, que o referido programa ampliou as áreas 

de ocupação, expandindo, por conseguinte, a mancha urbana. Além disso, a combinação de 

investimentos em habitação e infraestrutura urbana provocou alterações no preço do solo 

urbano, bem como introduziu maior dinamismo no setor imobiliário, expresso na quantidade e 

na diversidade de produtos imobiliários
14

. Ademais, se verificou, a partir de uma abordagem 

multiescalar, que o PMCMV produziu padrões diferenciados de inserção urbana dos 

empreendimentos no que se refere ao acesso à cidade e aos serviços e equipamentos urbanos.  

Desse modo, a definição do Programa Minha Casa, Minha Vida e o seu processo de 

implementação na RMNatal recolocaram questões de investigação acerca do tema da 

habitação de interesse social, em um quadro de intensa transformação da área de expansão 

urbana relacionada à produção habitacional no período recente. De forma geral, a habitação 

incorpora elementos sociais, espaciais, econômicos, culturais e políticos, sendo a mesma uma 

mercadoria contraditória detentora de valor de uso e valor de troca. Essa contradição presente 

na mesma repousa no fato de que esse valor de uso indispensável é uma relação social, e não 

um simples objeto. No que se refere ao primeiro valor, a habitação é fundamental para 

garantir a reprodução da força de trabalho. Como valor de troca, é essencial no processo de 

                                                                                                                                                                                     
DAU-UFC (RM Fortaleza); (3) LaHabitat DARQ – UFRN (RM Natal); (4) Praxis Escola de Arquitetura – 

UFMG (RM Belo Horizonte); (5) IPPUR-UFRJ (RM Rio de Janeiro); (6) CiHaBe PROURB-UFRJ (RM Rio de 

Janeiro); (7) Polis-SP; (8) NEMOS – CEDEPE – PUC-SP (RM São Paulo/Osasco); (9) LabCidade FAUUSP 

(RM São Paulo e RM Campinas); (10) IAU-USP São Carlos + PEABIRU (RM São Paulo); (11) IAU-USP São 

Carlos (Regiões administrativas de São Carlos e Ribeirão Preto).  
12

 Uma importante síntese desses estudos encontra-se reunida no livro Minha Casa... E a Cidade? Avaliação do 

Programa Minha Casa, Minha Vida em seis Estados Brasileiros. Organizado por Caio Santo Amore, Lúcia 

Zanin Shimbo e Maria Beatriz C. Rufino (2015). 
13

 O Observatório das Metrópoles – Núcleo Natal desenvolveu os seguintes estudos e pesquisas: Política 

Municipal de Habitação de Interesse Social para o município de Natal (2005); Programa de Reabilitação de 

Áreas Urbanas Centrais – PRAC/Ribeira em Natal (2006-2008); e o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável para a Região Metropolitana de Natal (2007). 
14

 Ver Bentes Sobrinha et al (2015). 
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acumulação de capital. Todavia, como é uma mercadoria que possui descontinuidade no 

espaço e no tempo, assim como um elevado custo para ser produzida, nem todos possuem 

capacidade solvável para adquiri-la.  Diante disso, o Estado desempenha papel importante no 

estabelecimento de condições para que ocorra a concentração e a centralização dos capitais 

necessários à produção da habitação de maneira contínua (TOPALOV, 1979a; RIBEIRO, 

1997). 

No entanto, embora as condições gerais de produção de mercadoria sejam 

semelhantes em todos os setores
15

, o imobiliário possui alguns obstáculos à valorização do 

capital inicialmente investido na produção de habitação. Com relação a isso, Ribeiro (1997) 

destaca que o primeiro se refere à transformação do capital-dinheiro em capital-mercadoria, o 

que envolve diretamente o “problema fundiário”. O segundo obstáculo se refere à realização 

do capital-mercadoria, mais especificamente o problema da demanda solvável. Ao considerar 

que a habitação de interesse social é o foco dessa tese, o segundo obstáculo será discutido 

dentro de um contexto mais ampliado. Desse modo, o interesse maior recai sobre a retomada 

de elementos teóricos que possibilitem discutir o primeiro entrave para, em seguida, 

compreender a sua influência na determinação das condições de localização dos 

empreendimentos habitacionais. Entende-se que essa localização se relaciona diretamente 

com o preço do solo urbano que, teoricamente, pode ser compreendido a partir da discussão 

da renda da terra e do preço do solo urbano (MARX, 1982; HARVEY, 1980; RIBEIRO, 

1997; GONZÁLEZ, 2010). 

O processo de produção capitalista da habitação envolve tanto a disputa dos capitais 

pelo acesso ao solo, e aos efeitos úteis de aglomeração existentes no espaço urbano, quanto à 

atuação do Estado na criação de condições para a sua oferta e o seu consumo. Em 

complemento, pode-se dizer que os agentes diretamente envolvidos no processo de produção 

do espaço, de forma geral, e da habitação, em particular, são complexos em sua natureza, ao 

passo em que possuem distintas capacidades de interferir nessa produção.   

Nesse sentido, importa reter que a concepção do PMCMV ocorreu no âmbito do 

Governo Federal a partir da articulação entre Estado e setor imobiliário, orientada por 

determinantes econômicos que se distanciaram de princípios e estratégias definidos no 

PlanHab (BONDUKI, 2009). A sua implementação ocorre nos municípios tendo como 

                                                           
15

 O capital-dinheiro (D) é convertido em capital-mercadoria (M), constituída dos meios de produção (MP) e da 

força de trabalho (FT) necessários ao processo produtivo. O uso combinado dessa mercadoria no processo de 

produção (P) gerará um novo capital-mercadoria (M´) com valor superior ao inicial (M) (RIBEIRO, 1997). 
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referência um sistema de planejamento e gestão que busca responder a demandas 

habitacionais que incidem na escala intraurbana. Todavia, os agentes imobiliários, principais 

protagonistas na condução da política pública de habitação no período recente, têm orientado 

cada vez mais as suas práticas tendo como referência a escala metropolitana. É nessa escala, 

também, que vem ocorrendo, de maneira mais intensa, a reprodução socioespacial das 

famílias em face do processo de metropolização, o qual exerce influência na estruturação dos 

espaços formais de moradia. Emerge desse quadro um impasse entre a escala do fenômeno, 

mais especificamente a problemática habitacional em termos de déficit quantitativo e 

qualitativo, e a escala de atuação dos municípios, a quem cabe implementar o referido 

programa. 

Ao considerar essa problemática, questiona-se: como o Programa Minha Casa, 

Minha Vida estrutura a produção habitacional de interesse social na Região Metropolitana de 

Natal? Admite-se como pressuposto que o Programa Minha Casa, Minha Vida estrutura a 

produção habitacional de interesse social na Região Metropolitana de Natal a partir do 

estabelecimento de condições para o desenvolvimento de novas práticas por parte de agentes 

imobiliários, mediadas pelo Estado, relacionadas às escalas de operação imobiliária e seus 

produtos, e de atuação espacial dos mesmos. Como resultante, tem-se a introdução de uma 

dinâmica metropolitana no que tange à produção de interesse social que se expressa, por um 

lado, em um movimento de interiorização periférica no espaço metropolitano e de 

desconcentração em relação ao Polo e, de outro, na reorganização espacial e operacional dos 

agentes imobiliários. 

A dinâmica do imobiliário formal engendrada, pelo Programa Minha Casa, Minha 

Vida, tem influenciado no processo de organização socioespacial do território e nas condições 

gerais de produção e reprodução do espaço urbano e metropolitano. Por sua vez, os 

municípios têm atuado de forma mais reguladora à luz dos seus instrumentos urbanísticos, e 

essa atuação cria condições para que a atividade imobiliária se desenvolva, porém, tendo 

como referência o espaço intraurbano. 

Diante do exposto, tem-se como argumento central que o Programa Minha Casa, 

Minha Vida introduz uma dinâmica metropolitana na produção da habitação de interesse 

social, tanto em termos de localização dos empreendimentos e atendimento da demanda, 

quanto de atuação dos agentes. Nesse sentido, toma-se como objeto de estudo o Programa 

Minha Casa, Minha Vida relacionado à produção habitacional de interesse social e aos 

agentes estatais e imobiliários que participam do seu processo de implementação. 
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O objetivo geral é investigar o Programa Minha Casa, Minha Vida na Região 

Metropolitana de Natal, visando identificar a estrutura existente da produção de interesse 

social na Região Metropolitana de Natal, suas características, determinantes e principais 

resultantes. Em termos específicos, busca-se: i) examinar a produção de interesse social em 

relação ao déficit habitacional, aos seus custos e à sua distribuição espacial; ii) conhecer os 

agentes diretamente envolvidos na produção de interesse social, suas características e formas 

de inserção no PMCMV; iii) verificar as transformações sóciohabitacionais, espaciais e 

imobiliárias engendradas pelo PMCMV na Região Metropolitana de Natal; iv) Fortalecer o 

debate sobre a produção habitacional de interesse social na escala metropolitana, visando 

aprimorar o planejamento e a gestão da política pública de habitação. 

O recorte territorial da pesquisa compreendeu a Metrópole Funcional
16

 constituída 

pelos municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba. 

Esses possuem alto e médio níveis de integração à dinâmica da metropolização da RMNatal
17

, 

conforme metodologia desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles
18

.  

A pesquisa compreendeu o período de 2009 a 2014, o que possibilitou estudar as 

duas fases do programa, ou seja, a Fase 1 (abril de 2009 a junho de 2011) e a Fase 2 (junho de 

2011 a dezembro de 2014). Destaca-se que a pesquisa teve como foco a produção habitacional 
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 Nesta tese, entende-se por Metrópole Funcional, em contraposição à Metrópole Institucional, um território que 

se encontra integrado como escala de produção, acumulação e distribuição de riqueza. A referida metrópole na 

Região Metropolitana de Natal é formada pelos municípios de Natal (Polo), Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz e Macaíba. Com exceção de Macaíba todos os outros municípios possuem alto nível de 

integração com a dinâmica de metropolização. A expressão território funcional da metrópole será utilizada como 

sinônimo de Metrópole Funcional, em distinção à organização institucional da metrópole. (OBSERVATÓRIO 

DAS METRÓPOLES, 2012). Para uma discussão acerca da constituição da Região Metropolitana de Natal ver 

livro organizado por Clementino e Ferreira (2015). Ver Figura 31, Anexo A. 
17

 A Região Metropolitana de Natal (RMNatal) foi criada pela Lei Complementar Estadual n. 152 de 1997, sendo 

constituída legalmente por 14 municípios (Natal, Parnamirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, 

Ceará-Mirim, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José do Mipibu, Vera Cruz, Maxaranguape, Ielmo Marinho, 

Arês e Goianinha). Maxaranguape foi inserido pela Lei Complementar n. 485, de 25 de fevereiro de 2013. 

Chama-se atenção para o fato de que esses três últimos foram inseridos no ano 2015. A inserção de Ielmo 

Marinho se deu por meio da Lei Complementar n. 540, de 27 de julho de 2015, que alterou a Lei Complementar 

n. 485. Já os municípios de Arês e Goianinha tiveram a sua inserção regulamentada pela Lei Complementar n. 

559, de 28 de dezembro de 2015. Essa Lei altera o dispositivo da Lei Complementar n. 540, de 27 de julho de 

2015. Ver Apêndice D (Figura 19) com o mapa da Região Metropolitana de Natal. 
18

 No Relatório de Pesquisa Níveis de Integração dos Municípios brasileiros em RMs, RIDEs e AUs à 

Dinâmica da Metropolização (2012), desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles, buscou-se identificar os 

níveis de integração dos territórios à dinâmica de metropolização, tendo o município como a principal escala. 

Em específico, por meio de análise estatística, foram utilizados indicadores das dimensões demográfica, 

funcional, econômica e social que, agrupadas, possibilitam identificar o nível de integração. Esse pode ser 

extensão do polo, alto, médio e baixo – e suas variações – a partir do município polo. Para tanto, foram 

abordados diversos aspectos que caracterizam o processo de metropolização, dentre os quais se destacam: 

“organização funcional dos espaços; a concentração/distribuição de população, produto e rendimentos; os fluxos 

de mercadorias, população e serviços; as condições de infraestrutura urbana; os processos de ocupação 

territorial; as articulações de poder; entre outras” (RIBEIRO et al, 2012, p. 02).   
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Faixa 01 na modalidade FAR (Fundo de Arrendamento Residencial)
19

, que se encontra 

inserida no Programa Nacional de Habitação Urbana. Além da modalidade FAR, a referida 

faixa contempla também outras
20

 modalidades de produção habitacional, quais sejam: Fundo 

de Desenvolvimento Social - Entidades (FDS)
21

; Rural (Programa Nacional de Habitação 

Rural - PNHR)
22

 e Oferta Pública
23

.  

No campo teórico-metodológico, priorizou-se uma abordagem marxista focada no 

materialismo histórico, a partir de autores que refletem sobre a produção social do espaço. 

Neste sentido, a articulação entre produção habitacional e produção do espaço teve como base 

as análises de Lefebvre (2008), Gottidienner (1993) e Harvey (2005; 2011a; 2011b). Para a 

compreensão do processo de produção capitalista da habitação e sua relação com a 

acumulação de capital e a questão fundiária, foram considerados os estudos desenvolvidos por 

Topalov (1979a), Harvey (2005, 2011b), Ribeiro (1997) e González (2010). Quanto ao 

entendimento das práticas dos agentes diretamente envolvidos na produção do espaço e da 

moradia, tomou-se como suporte teórico as análises de Topalov (1974), Harvey (1980), 

Corrêa (1989); Ribeiro (1997) e Capel (2013).  

De forma geral, esses autores empreenderam esforços para explicar o processo de 

produção e de reprodução do espaço, e das relações sociais, buscando compreender, entre 

outras questões, de que maneira diversos agentes atuavam (e se articulavam) nesse processo. 

No bojo desses debates, reflexões sobre produção do espaço, localização da habitação, oferta 

de equipamentos de uso coletivo, terra urbana e o preço do solo, assim como reflexões sobre 

                                                           
19

 De acordo com Santo Amore (2015, p. 20): “O Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) é utilizado em 

operações realizadas diretamente pelas prefeituras, pelas construtoras ou em parceria entre estes agentes. A 

construtora pode apresentar ao órgão financiador a operação completa, com terreno, projetos e licenciamentos, 

orçamentos e cronogramas. A prefeitura pode disponibilizar terra e promover ´chamamentos´ para que 

construtoras apresentem o pacote completo da produção: projetos, licenciamentos e obras”. 
20

 O Anexo C contem informações sobre metas, faixas de renda e modalidades do PMCMV. 
21

 Ainda segundo Santo Amore (2015, p. 21): “A Faixa 1 também é atendida por intermédio do Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS) em operações contratadas com Entidades, associações e cooperativas de natureza 

diversa que tenham se habilitado junto ao Ministério das Cidades e que se disponham a fazer a gestão (direta ou 

indireta) dos empreendimentos. Trata-se de uma modalidade que incorpora discursos e práticas da produção 

habitacional autogestionária promovida por governos locais ao longo dos anos 1990 e início dos 2000”. 
22

 Na visão de Santo Amore (2015, p. 19): “O PMCMV ainda inclui investimentos com recursos orçamentários e 

do FGTS para a produção e reformas de habitações rurais no chamado Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR), contratados com entidades governamentais e sociais – sindicatos, associações, cooperativas. Nesse 

caso, não valem os critérios de corte por renda familiar mensal, mas pela renda anual, determinada em grande 

medida pela sazonalidade das safras ou produção agropecuária”. 
23

 A Lei nº 11.977, de 07 de Julho de 2009, que dispõe sobre o PMCMV, define-se oferta pública de recursos 

como: procedimento realizado pelo Poder Executivo federal destinado a prover recursos às instituições e agentes 

financeiros do Sistema Financeiro da Habitação - SFH para viabilizar as operações previstas no inciso III do 

artigo 2. Neste caso, a União, em conformidade com esse inciso, realizará oferta pública de recursos destinados à 

subvenção econômica ao beneficiário (pessoa física) de operações em Municípios com população de até 50.000 

(cinquenta mil) habitantes. 
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os agentes produtores do espaço urbano, foram centrais para a compreensão da produção 

capitalista da habitação.  

Na contemporaneidade, o debate em torno da habitação passou a ter como centro os 

intercâmbios entre as frações de capitais (imobiliário e financeiro) e o Estado na estruturação 

da política pública de habitação, em que se verifica uma crescente associação entre Estado e 

capital. No Brasil, isso pode ser facilmente constatado nos estudos
24

 recentes sobre 

reestruturação do setor imobiliário, a qual se encontra alicerçada em um regime de 

acumulação caracterizado pelo predomínio do capital financeiro.  

No caso da habitação – mercadoria especial cuja produção ocorre de maneira 

descontínua no espaço e no tempo – também se faz necessário que o Estado atue na 

estruturação da demanda e da oferta. A compreensão do processo de produção capitalista da 

habitação envolve, fundamentalmente, analisar do ponto de vista teórico e empírico os 

principais aspectos que explicam a sua ocorrência e características, as quais se relacionam 

com o processo de produção do espaço e com os agentes que dela participam.  

De forma geral, a atuação dos agentes ocorre no sentido de criar condições para a 

acumulação urbana, enquanto forma de produção e de reorganização dos espaços físicos que 

ocorre mediante a transformação do ambiente construído. Desse modo, para que tal 

transformação aconteça, é imperativo que haja a mobilização de elevado volume de capital, 

nem sempre disponível a alguns setores capitalistas individualmente. Assim, torna-se 

essencial o suporte por parte do Estado, o qual se dá por meio da utilização de fundos 

públicos.  

Outrossim, destaca-se que os investimentos relacionados àquela transformação, 

geralmente, se realizam no médio ou longo prazos, significando a ocorrência de um tempo 

mais lento no que se refere à circulação e valorização do capital. Por sua vez, acaba exigindo 

uma articulação mais aproximada entre Estado e capital na perspectiva de viabilizar a 

acumulação urbana mediante a produção do espaço. Na prática, a mesma possibilita aos 

capitalistas alcançarem ganhos econômicos relacionados aos investimentos concretizados na 

cidade, que geralmente acontecem de maneira não uniforme. Essa não uniformidade dos 

investimentos pode ser explicada pela existência de demandas diferenciadas pelo uso do solo 

urbano, as quais derivam do relacionamento entre valorização da propriedade e valorização de 

capitais.  
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 Destacam-se alguns exemplos: Cardoso e Aragão (2011; 2013); Fix (2011); Shimbo (2010; 2011); Royer 

(2009) e Botelho (2007). 
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Tais demandas, segundo Ribeiro (1997), podem ser organizadas em dois tipos. O 

primeiro é formado pelos agentes
25

 que investem seus capitais nas etapas de produção e 

circulação de mercadorias, sendo o espaço urbano um marco do lucro. O segundo tipo de 

demanda constitui-se por agentes que equipam o espaço urbano mediante a instalação de 

diversos objetos necessários à rentabilização dos capitais que ocorre naquelas etapas. No caso 

desses agentes, o objeto do lucro é o próprio uso e transformação do espaço urbano, 

constituindo os mesmos o mercado imobiliário, por exemplo. 

A investigação sobre a trajetória da política habitacional brasileira no período recente 

foi baseada nos estudos de Cardoso (2004; 2011; 2013), Maricato (2009ª; 2009b; 2011), 

Rolnik (2009), Bonduki (2009), Shimbo (2010; 2011), Fix (2012) e Royer (2009). O 

entendimento sobre a dinâmica imobiliária da Região Metropolitana de Natal e sobre as 

características gerais dessa região, teve como referência os estudos de Clementino e (2007), 

Clementino e Ferreira (2015), Ferreira (1996), Bentes Sobrinha et al (2015), Silva (2010; 

2015) e Queiroz (2010; 2012).  

A partir desse referencial teórico-metodológico, buscou-se a compreensão do 

PMCMV relacionado à produção habitacional de interesse social e aos agentes que dela 

participam. Nesse sentido, a construção da presente tese acompanhou os seguintes momentos:  

i) 1º Momento – Pesquisa Avaliação do PMCMV na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais. Na referida pesquisa se definiu como 

recorte espacial os municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Com relação à produção habitacional 

realizou-se a sua identificação, análise e espacialização (por fase e faixa de renda), 

relacionando-a com o déficit (total e de 0 a 3 salários-mínimos). Para a 

identificação do déficit habitacional, tomou-se como referência dados produzidos 

pela Fundação João Pinheiro (2013) e, para a espacialização, utilizou-se como 

referência os dados da Caixa Econômica Federal (2015). Para a elaboração dos 

mapas, utilizou-se a ferramenta ArcGis, no qual foram inseridos dados primários 

(levantamento de campo) e secundários (Caixa e IBGE). Além disso, foram 

realizada análises de questionários (453) aplicados junto a moradores de 13 

empreendimentos Faixa 01 da Região Metropolitana de Natal. Esse quantitativo 
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 Com relação aos agentes produtos do espaço, o item 1.3 realizará análise mais detida acerca dos agentes que 

participam do processo de produção capitalista da moradia. 
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compõe parte do banco de questionários
26

 da Pesquisa “Avaliação do Programa 

Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais”. Por fim, procedeu-se ao exame da inserção urbana dos 

empreendimentos, com destaque para a identificação, análise e espacialização da 

produção habitacional a partir de uma perspectiva multiescalar. 

ii) 2º Momento - Pesquisa do Doutorado: Como complementação da pesquisa 

supracitada, realizou-se a identificação, a análise e a espacialização da produção 

habitacional urbana dos municípios da Metrópole Funcional (Extremoz, Macaíba, 

Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante) no âmbito do PMCMV (2009-

2014), e em períodos anteriores ao referido programa (1967 a 2008).  Além disso, 

foi realizada a espacialização de dados obtidos na pesquisa junto aos moradores, 

com destaque para a produção de mapa que ilustra os deslocamentos das famílias 

beneficiárias no que se refere ao município de origem e aquele onde elas foram 

beneficiadas pelo PMCMV. Também foram produzidos novos mapas que 

possibilitaram complementar análises acerca da inserção urbana.  Como avanço 

em relação à Pesquisa “Avaliação do PMCMV na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais”, realizou-se a produção e a análise de 

dados relacionados aos custos dos empreendimentos Faixa 01 (0 a 3 salários 

mínimos) a partir dos Laudos de Análise de Crédito Imobiliário – FAR. Além da 

análise dos custos, outro avanço refere-se à abordagem acerca dos agentes 

(imobiliários e estatais) que participaram da implementação do PMCMV Faixa 

01. Para conhecer esses agentes e suas práticas, utilizou-se como procedimento a 

realização de entrevistas
27

 semiestruturadas com gestores públicos da área de 

habitação dos municípios pesquisados, assim como a consulta e a análise da 

legislação tributária municipal que incide sobre o PMCMV. Foram realizadas 

entrevistas também com representante da Caixa Econômica Federal (instituição 

federal oficial de crédito) e de empresas do setor da construção civil que 

produziram empreendimentos Faixa 01. 
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 Originalmente, o banco é formado por 532 questionários que foram aplicados em 17 empreendimentos nos 

seguintes municípios: Ceará-Mirim (79); Extremoz (88); Macaíba (75); Natal (78); Parnamirim (145) e São 

Gonçalo do Amarante (67). Como o primeiro município não compõe a Metrópole Funcional, o quantitativo de 

empreendimentos e questionários foi excluído nesta pesquisa. 
27

 Neste texto, de maneira a preservar a identidade dos entrevistados, todos os nomes foram substituídos por 

letras (A a E) indicando os gestores e números (1 a 9) indicando os representantes das empresas. 
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De modo mais detalhado, destaca-se que, na análise dos custos dos 

empreendimentos, adotou-se como procedimento a elaboração de uma ficha específica 

contendo informações sobre todos os custos da produção de empreendimentos Faixa 01, 

considerando os seguintes grupos de custos: i) terreno; ii) edificações; iii) infraestrutura; e iv) 

equipamentos.  

Na RMNatal foram contratados 51 empreendimentos Faixa 01, dos quais 49 foram 

operações realizadas com a Caixa Econômica Federal, tendo sido possível acessar todos os 

laudos relacionados a essas operações. Os laudos restantes resultaram de operações realizadas 

pelo Banco do Brasil, não tendo sido possível acessá-las. No entanto, considera-se que a 

quantidade de laudos obtida possibilita avançar na compreensão da produção para além dos 

quantitativos de empreendimentos, unidades e/ou valor do investimento, o que representa uma 

contribuição importante no debate sobre a produção do PMCMV.  

Como o município de Ceará-Mirim (Empreendimentos Flora, Fauna, Terra e Mar) 

não compõe a Metrópole Funcional, esse município foi excluído na análise dos custos. Para o 

tratamento e a análise dos custos dos empreendimentos, as Fichas foram organizadas em 

planilhas eletrônicas que reúnem os empreendimentos com base nos grupos Terreno, 

Edificações, Equipamentos e Áreas de Uso e Urbanização e Infraestrutura Interna, conforme. 

Em seguida, foram selecionadas variáveis que permitiram identificar os custos unitários 

médios, áreas médias, custos médios por m
2
 e percentual de cada grupo em relação ao custo 

total do empreendimento. Posteriormente, os dados foram organizados em novas planilhas 

tendo como referência os seguintes recortes: Região Metropolitana de Natal, na Metrópole 

Funcional e em Empreendimentos Pesquisados de modo a possibilitar comparações entre os 

custos em cada recorte. Além disso, foi possível analisar os referidos grupos considerando as 

duas fases do PMCMV, o que possibilitou estabelecer comparações entre elas. 

Com relação aos empreendimentos pesquisados, tomou-se como referência aqueles 

que fizeram parte do Estudo de Caso sobre Inserção Urbana e Famílias realizado no âmbito da 

pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais”. Nesse caso, foram selecionados os seguintes 

empreendimentos: Extremoz (Residencial Jardins de Extremoz I, II, III e IV); Natal 

(Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV); Parnamirim (América II e Vida Nova); São 

Gonçalo do Amarante (Jomar Alecrim); e Macaíba (Lucia Marques e Francisco Alípio)
28

.  

                                                           
28

 Ver Apêndice C com a localização dos empreendimentos pesquisados. 
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No caso das entrevistas realizadas com gestores públicos municipais, o objetivo foi 

conhecer aspectos relacionados aos órgãos responsáveis pela política habitacional, formas de 

inserção dos municípios no Programa e os efeitos deste nos municípios. Além dos 

representantes estatais municipais, foi realizada entrevista com representante da Caixa 

Econômica Federal, instituição federal oficial de crédito. O objetivo principal foi identificar a 

sua estrutura administrativa na área habitacional e a inserção da Caixa no processo de 

implementação do PMCMV. Por fim, foram realizadas entrevistas com representantes das 

principais empresas que atuam na Faixa 01 do PMCMV, visando conhecer o perfil, as formas 

de produção e gestão, bem como suas formas de inserção no referido programa.  

O estudo sobre a legislação tributária municipal que incide sobre o PMCMV, no 

período em estudo, foi realizada por meio da análise de leis complementares e decretos que 

tratam da concessão de benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Serviços para 

empresas que produzem empreendimentos para a Faixa 01 (0 a 3 salários mínimos).  

A tese está estruturada em duas partes principais. A primeira parte é composta pelos 

capítulos I, II e III, que versam sobre os referenciais teórico-metodológicos. A segunda parte é 

composta pelos capítulos IV e V, que tratam do Programa Minha Casa, Minha Vida na 

Metrópole Funcional, a partir da análise da produção habitacional de interesse social e dos 

agentes públicos e imobiliários, com identificação da estrutura dessa produção, suas 

características, determinantes e principais resultantes. 

No primeiro capítulo, busca-se apreender conceitos e categorias de análise que 

subsidiem a compreensão da produção capitalista da habitação na sua relação com a produção 

do espaço e com os agentes que têm o espaço como objeto do lucro. Objetiva-se, ainda, 

apresentar discussões sobre esses agentes produtores do espaço urbano, assim como realizar 

uma análise da relação entre produção habitacional, preço do solo urbano e localização, 

abordando, entre outros aspectos, os submercados da moradia.  

No segundo capítulo, aborda-se a política habitacional brasileira, buscando 

apresentar características e problemáticas, sobretudo na contemporaneidade, tendo como pano 

de fundo a reestruturação do imobiliário, assim como a retomada dos investimentos públicos e 

privados na habitação, com destaque para a análise do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV). Para tanto, parte-se da discussão da política habitacional na década de 1960, 

período fortemente marcado pela atuação do Banco Nacional de Habitação, até o período do 

PMCMV, lançado em 2009.   
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No terceiro capítulo, resgata-se a trajetória da política habitacional e do imobiliário 

na Região Metropolitana de Natal, visando identificar características e resultantes dessa 

trajetória na conformação de um quadro socioespacial, imobiliário e fundiário a partir do qual 

o PMCMV foi implementado. Neste caso, se considerou a ocorrência de seis ciclos do 

mercado imobiliário na RMNatal, sendo cinco deles anteriores ao Programa Minha Casa, 

Minha Vida (2009-2014), conformando um horizonte temporal de mais de seis décadas, na 

medida em que o primeiro deles, a Emergência do Mercado de Terras, teve início em 1940. 

No quarto capítulo, busca-se conhecer os agentes estatais e privados diretamente 

envolvidos no processo de implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida, assim 

como suas características e formas de inserção no referido programa. Desse modo, tomou-se, 

como referência inicial para identificação dos agentes, normativos que incidem sobre o 

PMCMV. Neste caso, a Portaria nº 168
29

 de 12 de abril de 2013 do Ministério das Cidades 

define os participantes e as suas atribuições
30

, dos quais serão focalizados os agentes estatais 

municipais e federais (Prefeituras e Instituições Financeiras Oficiais de Crédito) e os agentes 

privados (empresas do setor da construção civil). Para tanto, o quarto capítulo foi organizando 

em duas partes. A primeira é dedicada à análise dos agentes estatais e, para tanto, foram 

realizadas entrevistas com os gestores públicos da área de habitação nos municípios que 

compõem a Metrópole Funcional. Além disso, foi realizada entrevista com representante da 

Gerência Executiva de Habitação da Caixa Econômica Federal. A segunda parte é direcionada 

para a investigação dos agentes privados, mais especificamente das nove empresas que 

produziram empreendimentos na Faixa 01 do Programa Minha Casa, Minha Vida. Como 

procedimento também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com representante de 

cada empresa. 

No quinto capítulo, aborda-se, a partir dos capítulos anteriores, a produção 

habitacional de interesse social PMCMV, seus custos e sua localização, assim como a sua 

relação com déficit habitacional, fundamentada na constatação teórica de que o processo de 

produção capitalista da habitação encontra, na questão fundiária, um importante 

                                                           
29

 A Portaria nº 168, do Ministério das Cidades, dispõe sobre as diretrizes gerais para aquisição e alienação de 

imóveis com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial – FAR –, no 

âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida 

– PMCMV. Ao todo foram definidos cinco participantes (Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 

Instituições Financeiras Oficiais de Crédito, Distrito Federal/Estados/ Municípios e Empresas do Setor da 

Construção Civil). Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/04/2013&jornal=1&pagina=101. Acesso em: 

13 out. de 2015 
30

 Ver Apêndice A com quadro que reúne as atribuições dos Agentes. 
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condicionante para a sua realização, revelando, entre outros aspectos, a estreita relação entre 

preço do solo urbano e localização da produção habitacional.  Para tanto, o referido capítulo 

foi estruturado em três partes. A primeira apresenta uma análise acerca da produção 

habitacional e do déficit tendo como base dados da Caixa Econômica Federal
31

 e da Fundação 

João Pinheiro
32

. A segunda parte faz um exame dos custos dos empreendimentos da Faixa 01 

a partir dos Laudos de Análise
33

 – Crédito Imobiliário FAR. Por fim, faz-se uma análise da 

distribuição espacial dos empreendimentos, a fim de identificar características relacionadas à 

inserção urbana destes e aos seus efeitos sobre as famílias, com destaque para a exposição das 

principais transformações sóciohabitacionais, espaciais e imobiliárias relacionadas à produção 

de interesse social. 

No capítulo final, À Guisa de Conclusão, procura-se articular o conjunto dos 

argumentos tratados nos capítulos anteriores, expondo suas principais conclusões, assim como 

indicando questões que ainda se encontram abertas, a fim de que elas se tornem alvo de novas 

investigações. 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Dados sobre a produção do PMCMV. 
32

 Dados sobre o Déficit Habitacional. 
33

 Cada empreendimento possui um Laudo de Análise de Crédito Imobiliário específico, que contem 

informações sobre o valor do terreno, das edificações, da infraestrutura e dos equipamentos de uso comum e da 

urbanização e infraestrutura interna. 
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PARTE I – PRODUÇÃO CAPITALISTA DA 

HABITAÇÃO: enquadramento teórico e 

trajetórias da política habitacional no Brasil e 

na RMNatal  
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1. HABITAÇÃO, PRODUÇÃO DO ESPAÇO E AGENTES 

1.1. Habitação, Produção do Espaço e Acumulação de Capital: uma análise a partir do 

Circuito Secundário da Economia 

O presente item visa condensar uma investigação teórica acerca da articulação entre 

habitação e produção do espaço, a partir da análise do circuito secundário da economia. Para 

tanto, tem-se como referência os estudos desenvolvidos pelo filósofo francês Lefebvre (2008; 

2013) que serviram de base para alimentar o debate sobre a acumulação de capital relacionada 

à produção do espaço. Além de Lefebvre, o geógrafo britânico, Harvey (1980; 2005 e 2011b), 

também contribuiu para o entendimento desse debate, com destaque para as análises 

relacionadas ao papel do Estado e das frações de capital. Gottdiener (1993), sociólogo 

estadunidense, buscou demostrar que a cidade é produto de transformações da organização 

social, não podendo ser explicada a partir de reducionismo econômico. Para ele, a 

incorporação das dimensões cultural e social na relação dialética com o espaço é fundamental 

para explicar qualitativamente a cidade.  

O debate teórico proposto por esses autores tem como base o pensamento de Karl 

Marx (1982), principalmente no que se refere à ideia de que o homem é sujeito da sua própria 

história. Nesse sentido, ao analisarem o espaço nas suas múltiplas relações, no contexto 

capitalista contemporâneo, tomam como referência o método materialista histórico e dialético. 

O pensamento desses autores converge para a concepção de que o espaço urbano é o 

locus das relações sociais de produção no modo de produção capitalista, assim como da 

reprodução da força de trabalho, evidenciando que é no território onde são estabelecidas as 

relações sociais e espaciais de produção e consumo. Essa perspectiva teórica representa um 

avanço importante na compreensão do espaço, pois transcende a ideia dele apenas enquanto 

materialidade (físico), na medida em que atribui um sentido social à sua construção, 

conformando, portanto, uma relação dialética associada ao seu processo de organização. De 

modo análogo, tal perspectiva contribui, ainda, para evidenciar que explicações acerca do 

espaço requerem a inclusão de outras dimensões além da econômica, como por exemplo, a 

social, a cultural e a política.  

Nessa perspectiva, o espaço é condição sine qua non para a acumulação de capital, 

ao mesmo tempo em que representa uma barreira a esse processo, na medida em que possui 
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contradições relacionadas ao seu conteúdo social e prático, característico do sistema 

capitalista. Assim, classe dominante, enquanto detentora dos meios de produção, exerce, 

duplamente, o poder sobre o espaço: seja pela posse da propriedade privada; seja pela ação do 

próprio Estado, o qual aquela classe exerce sua influência.  

Evidencia-se, igualmente, que o espaço não é apenas físico ou um mero receptáculo, 

mas, como destaca Lefebvre (2008), é condição, meio e produto do processo de reprodução 

social. O espaço, além de possuidor de uma base econômica, – as relações sociais de 

produção ocorrem no mesmo – também é objeto de consumo e instrumento político. Com 

essa abordagem, o autor cria caminhos para que se avance na compreensão do espaço para 

além da noção de espaço-mercadoria, compreendendo-o como lócus da vida cotidiana e palco 

de lutas em torno da sua produção e do seu consumo.  

Em se tratando da reflexão sobre espaço em Lefebvre, é fundamental marcar que a 

relevância dessa categoria de análise emergiu da necessidade do autor em explicar a 

reprodução continuada do capital como forma de superação de situações de crise. Entendia 

Lefebvre (2013) que essa reprodução não se limitava apenas à produção de mercadorias 

(objetos), mas, igualmente, à produção como processo de reprodução das relações sociais, 

ocorrida no espaço concreto, ao passo que é condição necessária para a uma acumulação 

comandada pelo Estado. Nesse sentido, tanto o modo de produção capitalista produz o seu 

espaço quanto as relações sociais também o produzem, as quais refletem o espaço e, ao 

mesmo tempo, se encontram refletidas nele. O referido autor avança na compreensão de que o 

espaço, mais do que uma categoria de análise, é condição essencial para a reprodução do 

modo de produção. Outrossim, destaca-se que a reprodução da sociedade se realiza na 

produção do espaço, não obstante ser comandada pelo capital.  

Na visão de Lefebvre (2013, p. 129): 

El espacio (social) no es una cosa entre las cosas, un producto cualquier 

entre los productos: más bien envuelve a las cosas producidas y comprende 

sus relaciones en su coexistencia y simultaneidad: en su orden y/o desorden 

(relativos). En tanto que resultado de una secuencia y de un conjunto de 

operaciones, no puede reducirse a la condición de simples objeto. Ahora 

bien, nada hay imaginado, irreal o “ideal” comprable a la de un signo, a una 

representación, a una idea, a un sueño. Efecto de acciones pasadas, el 

espacio social permite que tengan lugar determinadas acciones, sugiere unas 

y prohíbe otras. Entre esas acciones, unas remiten al universo de la 

producción, otras al del consumo (es decir, al disfrute de los productos). El 

espacio social implica múltiples conocimientos. 
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Na verdade, a problemática espacial, na obra de Lefebvre, vincula-se, de modo 

estreito, à reprodução das relações sociais de produção que utilizam o espaço social para se 

desenvolverem. Segundo Carlos (2011a, p.31), a noção de reprodução possibilita apreender 

quando a categoria espaço torna-se fundamental no pensamento lefebvriano para “esclarecer 

como determinado modo de produção, num determinado momento da história, realiza-se no 

espaço que aparece enquanto condição para a reprodução ampliada e assegurada pelo Estado”.   

A produção do espaço, conforme examinada por Lefebvre (2013), se insere na lógica 

da produção capitalista que acaba transformando toda a produção em mercadoria. Isso 

significa que o espaço tornado mercadoria redefine o valor de uso pelo valor de troca. Nesse 

sentido, Carlos (2011b, p. 60) destaca que:  

Uma nova contradição fundamenta a produção do espaço nesse período da 

história: essa produção, como definidora da sociedade, realiza-se 

socialmente – criação de totalidade da sociedade – mas sua apropriação é 

privada, isto é, o acesso aos lugares de realização da vida, produzidos 

socialmente, realiza-se dominantemente, pela mediação do mercado 

imobiliário, fazendo vigorar a lógica do valor de troca sobre o valor de uso. 

Diante disso, pode-se dizer que a produção do espaço se diferencia em essência da 

produção de uma mercadoria qualquer, sendo a sua importância alcançada pela dialética entre 

valor de uso e valor de troca. O argumento central é que o espaço não é redutível à dimensão 

econômica, muito menos detentor apenas do segundo valor, estando o de uso em constante 

contradição ao de troca; em particular, porque o valor de uso se relaciona de maneira estreita 

com a própria vida dos indivíduos. No caso da mercadoria habitação, a referida contradição, 

além de ser constante, também expressa no espaço a disputa dos agentes pelo acesso ao solo 

urbano enquanto objeto de lucro.  Na prática, o que se observa é o avanço da produção no 

espaço para a produção do espaço na perspectiva de garantir a acumulação de capital. O 

espaço enquanto valor de troca expressa a desigualdade entre produção social e apropriação 

privada. 

Uma vez mais, a constante oposição entre valor de uso e valor de troca se realiza. O 

espaço-mercadoria se apresenta como valor de troca, ao mesmo tempo em que o valor de uso 

relacionado ao espaço passa a não responder adequadamente às necessidades de reprodução 

social dos indivíduos, as quais estão condicionadas por aquelas necessidades relacionadas à 

reprodução do processo de acumulação do capital. Enfim, o valor de troca se sobrepõe ao 

valor de uso: a propriedade privada passa a orientar e a definir as práticas socioespaciais. 
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Em resumo, pode-se dizer que a noção de produção do espaço abrange questões 

relevantes, dentre as quais se destacam: i) a incorporação de elementos físicos, sociais e 

econômicos mediados por uma abordagem dialética; ii) a existência de conteúdos diversos 

relacionados ao processo produtivo e aos agentes diretamente envolvidos na produção 

material do espaço (aos seus objetivos e estratégias desses agentes), assim como às formas 

pelas quais a produção é apropriada; e iii) por fim, trabalhar a noção de produção do espaço 

pressupõe considerá-la em sua dimensão abstrata
34

, a qual se encontra permeada pelo 

conteúdo da prática socioespacial. 

Conforme dito, a habitação e a terra passaram a constituir elementos chaves na 

acumulação de capital, sobretudo em momentos de crise, quando há o deslocamento de 

capitais entre os circuitos econômicos, passando o circuito secundário, no qual o imobiliário 

está inscrito, a ocupar lugar de destaque. De modo particular, a discussão acerca da relação 

entre produção do espaço e habitação pressupõe considerar o movimento de deslocamento dos 

capitais entre os circuitos econômicos. Nesse sentido, destacam-se as contribuições de 

Lefebvre (2008; 2013), Harvey (2011b) e Gottidiener (1993), buscam compreender as 

relações dos fluxos de capitais destinados ao imobiliário e às transformações estruturais na 

reprodução das forças produtivas.  

A análise desenvolvida por Marx (1982) acerca da circulação de capital entre os 

setores I (meios de produção) e II (bens de consumo), assim como a sua abordagem acerca do 

problema de como a reprodução ampliada pode ser afetada pela formação e circulação de 

capital fixo, forneceram referências iniciais para as construções desenvolvidas, primeiro por 

Lefebvre e, posteriormente, por Harvey acerca dos circuitos econômicos e da circulação de 

capitais entre eles. Esse autor organiza os referidos circuitos em três: primário, secundário e 

terciário.  

                                                           
34

 Segundo Carlos (2011a, p. 73), a dimensão abstrata “Trata-se aqui do plano conceitual, no qual o 

conhecimento e análise descobrem categorias novas categorias tais como apropriação, uso, valor de uso-valor de 

troca, cotidiano, o sensível, o corpo. Surgem também os movimentos/momentos de passagem: a) da produção à 

sua reprodução (tal qual exposto aqui); b) das contradições no espaço às contradições do espaço, uma vez que a 

extensão do mundo da mercadoria, englobando o espaço e permitindo a realização da propriedade, tornou o 

espaço uma raridade [...]; c) do espaço no consumo para o espaço do consumo, consequência do fato de que, por 

um lado, o espaço tornado mercadoria se insere no conjunto de bens necessários à reprodução da vida, de outro, 

a sociedade de consumo organizado o tempo de não trabalho (tornando-o produtivo) faz com que o uso do 

espaço para essa atividade deixe de ser apenas o lugar do consumo para ser consumido pela atividade do turismo 

e do lazer visando à realização da sua condição de mercadoria – isto é, o uso como momento do processo de 

valorização. Em suma, trata-se aqui da subsunção de toda a vida ao mundo da mercadoria; e d) da prioridade de 

venda dos terrenos urbanos na cidade para a venda da cidade, no movimento atual do processo de realização do 

valor, em época de crise do modelo industrial”. 
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O circuito primário diz respeito à organização do próprio processo de produção: 

aplicação de maquinaria (meio de produção; capital constante) e trabalho assalariado (mão-

de-obra; capital variável) de maneira a produzir bens em troca de lucro. Em outras palavras, 

existe um circuito primário de reprodução do capital que se estrutura com base na relação 

produção-consumo de mercadorias. Quanto ao secundário, ele representa o investimento no 

ambiente construído, objetivando a produção de ativos, estando, dessa maneira, 

inexoravelmente imbricado com a produção e a reprodução do espaço urbano.  Por fim, o 

circuito terciário se refere ao investimento em ciência e tecnologia e à uma ampla gama de 

despesas sociais relacionadas, principalmente, com os processos de reprodução da força de 

trabalho. 

Lefebvre (2008), por sua vez, inscreve a discussão sobre o circuito secundário dentro 

de uma análise mais ampliada sobre o espaço, mais especificamente ao tratar da relação entre 

política e espaço. Para o autor, existe uma política do espaço na medida em que o mesmo é 

político, não sendo, desse modo, neutro e menos ainda um objeto científico descartado pela 

ideologia. Sendo assim, a existência de determinado conteúdo ideológico pode ser explicada 

pelo fato de que o espaço é um produto social e, por assim ser, a sua produção não deve ser 

comparada a de qualquer outro objeto ou mercadoria em particular, conforme visto.  

Há, assim, a concretização de uma relação entre produção habitacional e produção do 

espaço, estando esta vinculada aos diversos grupos que dele se apropriam para poder explorá-

lo e também geri-lo. De modo concreto, os investimentos realizados no circuito secundário 

realçariam a capacidade do capital de produzir mais, seja mediante a instalação de novos 

ativos fixos, seja em decorrência da realização de investimentos em atividades do mercado de 

terras e na ampliação do consumo. De acordo com Lefebvre (2008; 2013), a procura dos 

capitais pelo circuito secundário, anexo ao normal da produção e do consumo, ocorre em 

momentos de declínio do grande circuito (normal), sendo que aquele busca inscrever a terra e 

o habitat no mercado e nas relações de troca. Segundo Lefebvre (2013, p. 369): 

Lo “inmobiliario” (junto con la “construcción”) deja de ser un circuito 

secundario, una rama anexa y rezagada del capitalismo industrial y 

financiero para situarse en un primer plano, si bien desigualmente según los 

países, momento y coyunturas. Lejos de marchitarse, la ley del crecimiento y 

desarrollo desigual se mundializa, o más bien preside la mundialización (el 

mercado mundial). Durante mucho tiempo lo inmobiliario no ha tenido sino 

una importancia menor dentro del capitalismo. No sólo la tierra y el suelo en 

el que construir pertenecían a esa categoría de vestigios de una clase 

histórica, sino que esta rama de producción e a desempeñada por empresas 

artesanales. La situación de dicha rama y sector ha cambiado un poco por 
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todas partes pero en especial en los grandes países industriales. El 

capitalismo ha tomado posesión del suelo; lo ha movilizado de tal modo que 

el sector pasa a ser central. 

Lefebvre (2013) observa, ainda, que o circuito secundário não obteve tanta 

expressividade dentro do modo de produção capitalista, durante muito tempo. A partir da 

década de 1970, o capitalismo passou a tomar o solo como elemento central no processo de 

acumulação, no qual o setor imobiliário ocupou posição de destaque. Nesse período, as 

análises desse autor concluíram que o imobiliário era um setor novo e, por isso, com menos 

travas quando comparado aos outros setores da economia. Passadas quase quatro décadas 

dessas construções teóricas iniciais acerca da relação entre produção do espaço e imobiliário, 

observa-se a crescente relevância que o referido setor vem tendo na criação de condições para 

a acumulação do capital, apesar da permanência de travas relacionadas à questão fundiária 

(terra – mercadoria rara e não reprodutível) e da demanda solvável, reconhecendo que ambas 

influenciam diretamente na dinâmica do imobiliário e, por conseguinte, na sua realização. 

Ainda com relação à importância do imobiliário como setor de formação de capital e 

de mais valia, conforme destaca Gottidiener (1993), pode-se afirmar que o circuito secundário 

atua como um setor compensatório da reprodução do capital. Com relação a isso, Harvey 

(2011b), ao discutir os capitais no interior do circuito secundário, afirma que há uma divisão 

dos fluxos em capital fixo que dão suporte ao processo produtivo e em fundos de consumo. 

Segundo ele, são criadas condições para que sejam possíveis a produção e o consumo, 

sobretudo da mercadoria habitação. De acordo com o autor: 

No interior do circuito secundário do capital, os fluxos se dividem em capital 

fixo para a produção (instalações fabris e equipamentos, capacidade de 

geração de energia, entroncamentos ferroviários, portos, etc.) e a produção 

de um fundo de consumo (habitação, por exemplo). São com frequência 

possíveis os usos conjuntos (a via expressa pode ser usada para a atividade 

tanto de produção como de consumo). Uma parcela do capital que vai para o 

circuito secundário é incorporada à terra e forma um banco de ativos fixos 

num dado lugar – um ambiente construído para a produção e o consumo (o 

que inclui parques industriais, portos e aeroportos, redes de transportes e 

comunicações, sistemas de água e esgoto, habitação, hospitais, escolas, etc). 

Esses investimentos tipicamente formam um núcleo que define a região. 

Desempenham, para resumir, um papel fundamental na produção de 

regionalidade (HARVEY, 2011b, p.94). 

Harvey (2011b) situa a discussão dos circuitos no interior de uma abordagem mais 

ampliada que trata dos caminhos da circulação do capital, a partir da qual é explicada a 

ocorrência do processo de acumulação do capital nos três circuitos da economia. A 
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compreensão dos caminhos da circulação do capital permite identificar a maneira como 

ocorre a absorção dos excedentes mediante a realização de gastos sociais e/ou investimentos 

de capital de longo prazo, assim como os deslocamentos espaciais. Não obstante, o autor 

destaca a importância que o Estado (por meio das suas instituições) e o capital (nas suas 

diversas frações) têm no redirecionamento dos fluxos entre os três circuitos da economia. Ao 

destacar isso, o autor leva em conta o poder das instituições financeiras e/ou estatais para criar 

e ofertar crédito.  

Os deslocamentos espaciais se relacionam mais com processos de articulação entre o 

capital imobiliário e o Estado, e menos como um processo “natural”, ou conduzido pelos 

capitalistas de modo individual. Todavia, embora essa articulação favoreça a ocorrência de 

transformações socioespaciais e econômicas em escala maciça, na maioria das vezes, ela 

responde mais às estratégias do capital, e menos às estratégias de ação orientadas por um 

modelo de planejamento que responda às necessidades dos diversos territórios. 

É preciso considerar, ainda, que as reflexões referentes ao circuito secundário, 

realizadas, sobretudo por Harvey (2011b), conforme destaca Gottdiener (1993), tentam 

apreender e explicar a conexão existente entre o processo de acumulação capitalista e a 

produção do espaço construído. Além disso, as análises acerca do referido circuito introduzem 

a propriedade como exercendo um papel central no processo de acumulação, a qual possui 

valor econômico, político, privado e social. Sendo assim:  

As atividades no mercado imobiliário são sustentadas, em parte, por uma 

infraestrutura de crédito altamente organizada que atende às necessidades do 

capital circulante. Nesse sentido, as frações de capital financeiro, industrial e 

comercial combinadas todas com o Estado para fornecer ao setor da 

propriedade uma estrutura organizada.  A disponibilidade de crédito e de 

empréstimos para investimento na terra dá aos capitalistas e aos 

trabalhadores de qualquer uma das várias frações a capacidade de empenhar-

se nos processos de circuito secundário, tornando bastante complexas e 

muitas vezes caóticas as ações associadas ao setor da propriedade 
(GOTTDIENER,1993, p. 219). 

Nesse sentido, é importante destacar que a realização desses circuitos depende, 

sobremaneira, do estabelecimento de condições concretas tanto para a produção quanto para o 

consumo, as quais são passíveis de ocorrerem mediante a concessão de subsídios, a ampliação 

do crédito e a realização de alterações na taxa de juros, por exemplo. Dessa forma, para a 

criação de demanda com capacidade solvável, de acordo com Harvey (2005), o Estado pode, 

entre outras medidas, organizar o consumo a fim de que o mesmo passe a ser mais racional 
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em face do processo de acumulação. Como ilustração do seu argumento, Harvey faz 

referência à cooptação, por meio de um programa habitacional, de pessoas que demandam 

residências, destacando que o referido programa favorece o enfrentamento do déficit e cria 

demandas diversas por produtos do setor da construção civil, atuando, por sua vez, como 

mecanismo de estabilização e de crescimento econômico.  

Vale destacar, ainda, que a reflexão sobre o circuito secundário da economia ganha 

relevância na compreensão de estratégias para o enfrentamento de crises. Nesse sentido, 

Harvey (2011b) afirma que os processos de formação e resolução de crises estão imbricados 

com a produção do espaço, e, nem sempre, as ordenações
35

 espaçotemporais foram (ou são) 

capazes de equacionar problemas de sobreacumulação. Nesse caso, a existência de excedente 

de trabalho (desemprego) e de capital (falta de oportunidade de investimento do capital, 

acúmulo de mercadorias que não podem ser comercializadas sem perda para o capitalista e/ou 

capacidade produtiva ociosa) num dado sistema territorial é uma condição para a ocorrência 

de uma crise de sobreacumulação. 

Para o equacionamento de crises, os excedentes precisam ser absorvidos seja por 

meio da realização de investimentos de capital de longo prazo ou gastos sociais – neste caso 

desloca-se temporalmente a reentrada de capitais no processo de circulação –, seja por meio 

de deslocamentos espaciais, como a abertura de novos mercados consumidores. No limite, 

pode haver a combinação das duas possibilidades. E quando isso ocorre, verifica-se o 

deslocamento de capitais do circuito primário (produção e consumo) para o circuito 

secundário (capital fixo – caso do setor imobiliário; e de formação de fundos de consumo – 

crédito para o consumidor de maneira a se formar capacidade solvável). 

Em resumo, a ordenação espacial tem se revelado como uma solução para as crises 

de sobreacumulação na medida em que consegue inserir novos territórios mais adequados 

para a reprodução do capital.  A ordenação temporal, por seu turno, refere-se ao tempo que 

decorre entre a imobilização de capital excedente em investimentos de longo prazo e o retorno 

desse capital à circulação. Nesse sentido, os ajustes espaciais, tomando como referência a 

questão temporal, colaboram na resolução daquelas crises, pois imobilizam capitais e retira-os 

                                                           
35

Para Harvey (2011b, p. 98-99): “O termo ‘ordenação’ tem, em meu argumento, um duplo sentido. Certa 

parcela de capital total fica literalmente ordenada/fixada em termos de terra e na terra em alguma forma física 

por um período de tempo relativamente longo (que depende de seu tempo de vida física e econômica). Alguns 

gastos sociais (como educação pública ou o sistema de assistência à saúde) também são territorializados e 

tornados geograficamente imóveis por empenho do Estado. A ‘ordenação’ espaçotemporal, por outro lado, é uma 

metáfora para um tipo particular de solução de crises capitalistas por meio do adiamento do tempo e da expansão 

geográfica”. 
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de circulação por um determinado horizonte temporal até que os mesmos voltem a circular. 

Um claro exemplo da ordenação espaço-temporal são os investimentos em infraestrutura 

urbana e habitação. 

Nesse contexto, destaca-se que o Estado enquanto poder político territorializado 

exerce papel fundamental no movimento de ajuste territorial em várias dimensões (legal, 

econômica, física e social). Os Estados, enfim, desempenham papel preponderante na 

proposição de soluções para as crises, assim como na acumulação capitalista. 

Aqui, em específico, reflete-se sobre o processo de produção e reprodução do espaço 

(ambiente construído) como elemento central nas estratégias de acumulação e valorização de 

capitais. Essa reflexão apoia-se, conforme dito, na teoria da “ordenação espaço-temporal”, 

uma vez que a mesma possibilita tanto a compreensão da atuação do Estado no território 

quanto a dinâmica do capital (mobilidade), em um movimento de busca incessante pela 

reprodução ampliada do capital. Nesse caso, a ideia central é que, em diferentes escalas 

geográficas, as ordenações são expressões daquela atuação desigual mediante a utilização de 

poderes institucionais e financeiros, assim como das estruturas. Em vista disso, ocorre o 

reforço de um processo material e econômico de produção do espaço, na medida em que as 

ordenações sempre buscam ajustes com vistas à acumulação de capital.  

As análises realizadas neste tópico foram fundamentais na composição de um 

referencial inicial sobre a relação entre habitação e produção do espaço. De modo 

complementar, busca-se, no item seguinte, avançar na compreensão dessa relação a partir da 

discussão sobre os agentes produtores do espaço urbano, fundamentais na estruturação 

daquela relação. 

1.2. Habitação e Produção do Espaço: uma análise a partir dos Agentes Produtores do Espaço 

Urbano  

A crescente relevância adquirida pela promoção imobiliária na economia capitalista, 

sobretudo a partir da década de 1970, levou estudiosos a desenvolverem análises acerca dos 

agentes produtores do espaço urbano (CAPEL, 2013; TOPALOV, 1979a e 1979b; HARVEY, 

1982 e 1980). Tais estudos buscaram elucidar quem são e qual o papel desses agentes na 

relação entre produção do espaço, produção capitalista da habitação e acumulação de capital, 

sobretudo a partir das experiências francesa e estadunidense. No Brasil, importante referência 
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acerca dessa relação é o estudo desenvolvido por Corrêa (1989) sobre a cidade. Nesse, o autor 

realizou a análise do espaço urbano, dos agentes que o produzem e das formas e processos 

espaciais existentes na cidade. 

Entre esses estudiosos, Topalov se destacou na abordagem da noção de agentes tendo 

como base a sua obra Les promoteurs immobiliers de 1974, fornecendo importante 

contribuição para a análise da produção capitalista da habitação na França, tomada como 

referência para a realização de estudos em outros países, inclusive no Brasil
36

. No que se 

refere à noção de agentes, o referido autor construiu a tipologia dos promotores privados 

profissionais
37

, definindo o promotor imobiliário como uma espécie de gerente da sociedade 

de construção e também como executor ou vendedor da mesma, sendo, portanto, “un agent 

social qui assure la gestion d´un capital immobilier de circulation dans sa phase de 

transformation en marchandise logement” (TOPALOV, 1974 apud VASCONCELOS, 2011, 

p. 78). Vasconcelos (2011, p. 79) complementa dizendo que: 

O promotor é também caracterizado por Topalov (1974) como agente, 

presente simultaneamente sobre vários mercados: o da habitação, o de 

terrenos e o de capitais. O autor acrescenta ainda que o “mercado fundiário” 

aparece como o lugar de um processo que compreende três grupos de 

agentes: (1) os proprietários fundiários (que detém o solo); (2) o poder 

público (cuja atividade de planejamento e regulamentação define os usos 

possíveis do solo); e (3) os promotores (administradores do capital 

imobiliário de circulação que agem para transformar o solo em mercadoria).  

Para a realização do processo de reprodução do capital, Topalov (1979a) afirma ser 

necessária a realização de várias funções, o que implica, basicamente, na atuação de diversos 

agentes, na medida em que cada função representa uma relação social. Ele complementa 

dizendo que a cidade é um marco espacial que reúne as condições gerais para a ocorrência do 

processo de produção e de circulação, bem como para a reprodução da força de trabalho, 

expressando, por conseguinte, as contradições inerentes ao modo de produção capitalista. 

Nesse sentido, o autor destaca que:  

                                                           
36

 Ver Ribeiro (1997).  
37

 Baseado nessa tipologia, Topalov (1974) estruturou o Sistema de Promotores organizando-o em sete 

categorias: i) Agentes-promotores: desenvolvem atividades de coordenação e prestação de serviços, ao passo que 

dominam as funções de comercialização; ii) Empresários-promotores: configuram-se como filiais de uma 

empresa de construção e possuem o domínio da função de construção; iii) “Builders”: configuram-se como 

organizações integradas que exercem a totalidade das funções, sendo a função de construção a dominante; iv) 

Técnicos-promotores: configuram-se como organizações que detém o domínio do estudo técnico; v) Financeiros-

promotores: filiais de grupos bancários que possuem capital próprio; vi) Filiais-bancárias coordenadoras: 

prestam serviço de financiamento, sendo esta a sua função dominante; e vii) “Outsiders” coordenadores: aqueles 

que prestam serviço em que a função dominante está ausente e que utilizam capitais de origem diversas. 

(VASCONCELOS, 2011; RUFINO, 2012). 
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Pero hasta aquí hemos dejado de lado un aspecto importante del problema. 

Si existe contradicción, es justamente porque la ciudad es también un 

conjunto de mercancías producidas con vistas a la ganancia. La ciudad es el 

marco de la ganancia, pero sus elementos son también objeto de ganancia. El 

marco edificado urbano proporciona al capital, en su conjunto, un valor de 

uso complejo. Pero el marco edificado urbano es también un conjunto de 

mercancías inmobiliarias: habitaciones, edificios destinados al comercio, 

oficinas, etc. Todas estas mercancías son producidas por el capital: ellas 

sirven de apoyo a la valorización de los capitales particulares, especializados 

en su producción y en su circulación (TOPALOV, 1979a, p. 75). 

Com relação ao Estado, a sua intervenção ocorre no sentido de criar condições para a 

produção e o consumo diferenciado da mercadoria habitação. Desse modo, ele proporciona 

um quantitativo suplementar de novas moradias além daquele que o capital coloca em 

circulação, modificando de maneira significativa aquelas condições. Na visão de Topalov, a 

intervenção estatal transforma o valor de uso e o valor de troca da habitação. No primeiro 

caso, a mudança se relaciona à tipologia, à localização e às formas de acesso mediante o 

estabelecimento de normas de ocupação.  No que se refere à transformação do valor de troca, 

o Estado modifica as relações de propriedade por meio do fomento do acesso à propriedade 

privada da moradia, mormente relacionado à criação de condições para a acumulação 

capitalista.  

A contribuição de Topalov também se deu no sentido de possibilitar a compreensão 

do sistema de produção das mercadorias imobiliárias e da dinâmica de funcionamento do 

capital no setor imobiliário. Para tanto, aborda as diversas atividades que influenciam no ciclo 

do capital no referido setor, desde a aquisição do terreno até a etapa de comercialização da 

mercadoria habitação, configurando, na prática, cinco ciclos de reprodução do capital 

investido na produção e na circulação de habitações. Paiva (2007, p. 139-140) sintetiza o 

argumento de Topalov (1979b) afirmando que:  

No que concerne à especialização de capitais e as condições de sua 

valorização nas diferentes fases do ciclo, Topalov (1979) aponta para a 

existência de cinco ciclos de reprodução do capital investido na produção e 

circulação de habitações: o ciclo do capital industrial (dinheiro - capital 

produtivo - dinheiro), o ciclo do capital de empréstimos à produção (dinheiro 

- dinheiro), o ciclo do capital promocional (dinheiro – terreno – mercadoria - 

dinheiro) e o ciclo do capital de consumo da construção civil (dinheiro - 

meios de produção como mercadoria localizada – mercadoria - dinheiro). De 

modo geral, quando se discute capital imobiliário está se tratando da forma 

mercantil de produção do espaço urbano (parcelamento, construção, 

incorporação, financiamento, etc.), ou seja, de capitais individuais que se 

colocam na forma de capital mercantil imobiliário. Entretanto, as novas 

relações estabelecidas entre o capital financeiro e o capital imobiliário, sob 

égide de um capitalismo financeirizado, suscitou, por um lado, a 
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obsolescência (ou insuficiência) do conceito de capital mercantil imobiliário 

em captar a essência de uma nova relação muito mais complexa e, por outro 

lado, contribuiu para a emergência do que denominamos de capital 

financeiro imobiliário.  

Nesta perspectiva, a ideia central é que a política habitacional condiciona a 

valorização dos capitais particulares no setor imobiliário, mas, ao mesmo tempo, é uma ação 

sobre as condições gerais associadas à reprodução da força de trabalho. É por meio dessa 

política que o Estado cria processos diferenciados de consumo, assim como proporciona uma 

quantidade suplementar de habitações a que o capital coloca em circulação, conforme 

observado. 

Harvey (1980; 1982) também empreendeu esforços para identificar os agentes e as 

frações de capitais diretamente envolvidos na produção do espaço urbano, tendo definido os 

seguintes agentes: instituições governamentais, agentes imobiliários, instituições financeiras, 

os proprietários fundiários e os proprietários individuais de residências ou inquilinos e a 

indústria da construção civil. Na sua análise, o autor relaciona as características de cada 

agente com aspectos referentes ao valor de uso e ao valor de troca, assinalando que compete 

ao Estado intervir no mercado imobiliário mediante mecanismos de controle.  

Além disso, Harvey (1982) busca compreender a habitação no sistema capitalista se 

baseando em um conjunto de reflexões acerca das frações de capital, considerando que há 

uma busca incessante por parte desses capitais (financeiro e imobiliário, por exemplo) em 

garantir a ocorrência do processo de reprodução ampliada. Nessas reflexões, as frações de 

capital atuam na produção e no consumo do ambiente construído, mediadas pelos conflitos 

entre capital e trabalho. 

Em linhas gerais, as análises de Topalov (1979a; 1979b) e Harvey (1980) evidenciam 

que as características e os resultantes da habitação e do processo de produção do espaço se 

relacionam diretamente com as práticas dos agentes. Nesse sentido, destaca-se que, embora 

hajam distinções funcionais entre os mesmos, as suas atuações ocorrem de maneira 

interdependente nas etapas de produção e circulação de mercadoria; a habitação não foge à 

regra.  

Nessa linha, Corrêa (2011) argumenta que os agentes imprimem os seus processos 

sociais nas formações socioesapaciais, visto que não há separação entre agentes e processos. 

Para esse autor:  
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O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, 

condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto 

social, resultando de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por 

agentes que produzem e consomem o espaço. São agentes sociais concretos, 

e não um mercado invisível ou processos aleatórios atuando sobre um espaço 

abstrato. A atuação desses agentes é complexa, derivando da dinâmica de 

acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das 

relações sociais de produção, e dos conflitos de classe que dela emergem 

(CORRÊA, 2011, p. 11). 

Com base nesse argumento, pode-se concluir que não apenas os agentes são 

complexos e contraditórios, mas também as suas práticas, e ao atuarem, provocam 

transformações na organização socioespacial do território na perspectiva do alcance dos seus 

interesses. Igualmente, destaca-se que, mesmo agindo a partir de interesses individuais, os 

agentes precisam seguir diversos marcos jurídicos que orientam suas ações. No entanto, a 

despeito dessa existência, frisa-se que, nem sempre, esse conjunto de marcos conseguiu 

responder aos interesses coletivos, em particular porque normalmente refletem os interesses 

dos grupos dominantes. 

Capel (2013), por sua vez, afirma que, ao longo do século XX, construtores e 

promotores imobiliários se tornaram agentes essenciais no processo de construção da cidade, 

sendo esta uma enorme fonte para a obtenção de benefícios por parte desses agentes. O 

referido autor reconhece a importância que a atividade imobiliária possui. Inclusive, Capel 

destaca que ela tem evoluído significativamente, ao passo que é detentora de uma elevada 

complexidade, em que pese a diversidade de arranjos necessários ao seu funcionamento. Com 

relação ao papel dos promotores imobiliários destaca que: 

El papel de los promotores es de gran importancia, tanto adaptándose a la 

demanda como creándola. Las demandas y percepciones de los 

consumidores, con sus ideales de diferenciación social, el sentimiento de 

inseguridad que a veces existe en la ciudad, el ideal de calidad de vida 

exclusiva, de proximidad al medio natural o al mundo rural, todo ello es 

tenido en cuenta por los promotores en la oferta de sus productos. Desde la 

sociología se han escrito páginas sugestivas sobre o papel de la publicidad en 

la creación de necesidades y en la imposición de formas determinadas de 

satisfacerlas, contribuyendo decisivamente a la formación de la demanda, e 

influyendo en las estrategias familiares para la adquisición de vivienda. 

(CAPEL, 2013, p. 145) 

Em todo caso, os agentes imobiliários buscam o alcance dos maiores benefícios 

econômicos, e no caso da habitação para famílias de baixo poder aquisitivo, aqueles agentes 

só se interessam em atender esse público na presença de incentivos, de diversas naturezas, 
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concedidos pelo Estado. Derivado das discussões acima, o quadro a seguir condensa as 

principais tipologias dos agentes produtores do espaço tratada pelos autores.  

Quadro 01: Quadro Tipológico dos Agentes produtores do espaço urbano 

Autor Tipos de Capital Agentes 

Topalov Frações Especializadas do Capital 

Capital industrial; capital de promoção; capital 

de circulação (capital imobiliário rentista e 

capital de empréstimo) 

Agências-promotoras, empresários-

promotores, construtores (builders), 

técnicos-promotores, promotores-

financiadores, filiais bancárias 

coordenadoras e coordenadores externos. 

Harvey Frações de Capital 

Fração de capital que procura a obtenção da 

renda; 

Fração de capital que busca o lucro e os juros 

mediante a construção de novos elementos no 

meio construído; e 

Fração do capital em geral, que entende o 

ambiente construído como dreno para o 

excedente de capital. 

Usuários da moradia; corretores de imóveis; 

proprietários; incorporadores a indústria de 

construção; instituições financeiras; 

instituições governamentais. 

Capel  Proprietários dos meios de produção 

(grandes empresas industriais e de 

serviços); proprietários do solo; promotores 

imobiliários e empresas de construção; os 

organismos públicos (ou o Estado como 

agente da produção do espaço) 

Corrêa  Proprietários dos meios de produção; 

proprietários fundiários; promotores 

imobiliários; Estado; e grupos sociais 

excluídos. 

Ribeiro Frações do Capital 

Capital construtor, capital bancário, capital 

comercial, capital industrial. 

Agentes Promotores, Agentes Financeiros e 

Agentes Institucionais. 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir dos pressupostos de Topalov (1974; 1979a, 1979b), Harvey 

(1980; 1982), Corrêa (1989), Ribeiro (1997), Capel (2013). 

Com efeito, apesar de existirem estratégias diferentes relacionadas aos diversos 

agentes produtores do espaço urbano, sobretudo os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários e os proprietários dos meios de produção, há um elemento que os relaciona: a 

renda da terra. Ou melhor, a disputa pela obtenção de maior renda da terra. Como agente 

favorecedor disso, assim como da acumulação de capital, tem-se o Estado. Por fim, cabe 

destacar que as estratégias dos agentes variam no tempo e no espaço, e se relacionam a fatores 
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diversos, sejam internos e/ou externos, os quais afetam positiva ou negativamente a 

consecução dos interesses por parte dos agentes. 

As análises realizadas acima evidenciaram que o processo de produção do espaço 

resulta da ação de agentes sociais concretos que participam desse processo de maneira 

intencional. Nesse contexto, as práticas desses agentes conformam quadro socioespaciais 

distintos, pois se relacionam com temporalidades e espacialidades específicas de cada 

formação socioespacial. Embora, na maioria das vezes, possa haver conflito de interesse entre 

os agentes, parece ser inegável que existam relações de interpendência entre os mesmos. Isso 

pode ser evidenciado ao retomar a análise de Harvey (2011a) sobre a lógica capitalista e a 

lógica territorial do poder.  

No que se refere à relação entre Estado e capitais, as contribuições de Arrighi (1996) 

e Harvey (2011a) iluminam a compreensão da produção de uma economia do espaço tendo 

como referência analítica as referidas lógicas. Embora a abordagem desenvolvida por eles se 

encontre predominantemente direcionada para a compreensão de práticas imperialistas
38

, 

entende-se ser fundamental retomar as ideias centrais, a fim de entender o vínculo 

contraditório e único estabelecido entre Estado e capitais: em certos momentos se associam, 

em outros não. Ou seja, existem situações em que os capitalistas se opõem à ampliação do 

poder do Estado; este utiliza o capital como meio de controle do território (e de populações), 

enquanto o capitalista usa o território como meio de acumulação de capitais. Essa abordagem 

indica que o apoio capitalista ao Estado está condicionado ao seu funcionamento como 

facilitador do acúmulo de capitais. (ARRIGHI, 1996; HARVEY, 2011a) 

Para Harvey (2011a), essas duas lógicas diferem bastante entre si, em particular 

porque os interesses que as impulsiona são diferentes, assim como as motivações e os agentes. 

Em específico, os capitalistas buscam criar melhores e maiores condições para a acumulação 

de capital enquanto que o Estado (representante da lógica do poder), por meio dos seus 

políticos, procura uma incessante ampliação do poder. Os representantes legais do poder 

visam o alcance de vantagens coletivas, já os capitalistas almejam as individuais; estes 

operam em um espaço contínuo enquanto que o político atua em um espaço territorializado, 

sempre condicionado a uma temporalidade determinada pelo ciclo político.  

                                                           
38

 A fusão dessas lógicas possibilita o estabelecimento de condições à manutenção de determinada hierarquia do 

sistema capitalista, a despeito da emergência de novos arranjos de divisão internacional do trabalho em períodos 

marcados por crise de superacumulação (HARVEY, 2011a). 
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Com base nessa construção inicial, Harvey (2011a, p. 166-167) define como lógica 

territorial: 

As estratégias políticas, diplomáticas, econômicas e militares mobilizadas 

pelo aparelho de Estado em seu próprio interesse... a lógica capitalista, por 

outro lado, coloca em foco a maneira pela qual o poder do dinheiro flui por e 

dentro do espaço e fronteiras na busca da acumulação sem fim. Essa lógica é 

mais processual e molecular do que territorial. As duas lógicas não são 

redutíveis uma à outra, mas estão intimamente interligadas. Há também, 

como argumentei anteriormente, um ponto de fusão no qual se juntam para 

formar o nexo Estado-finanças. 

Diante do exposto, é fundamental ainda perceber que o processo de acumulação 

depende, inexoravelmente, do que o Estado concretamente pode realizar, seja para apoiar ou 

para se opor àquele processo. Esse agente é, por conseguinte, vital na criação de condições 

para a reprodução ampliada do capital em que pese o evidente entrelaçamento entre a lógica 

do poder e a do capital, a despeito da sua complexidade e inerente contradição interna. Nesse 

sentido, Harvey (2011b, p. 34) destaca que: 

[...] a relação entre essas duas lógicas deveria, pois, ser vista como 

problemática e muitas vezes contraditórias (ou seja, dialética) em vez de 

cooperativa ou unilateral... a dificuldade que afeta análises concretas de 

situações reais é manter os dois lados dessa dialética em movimento 

simultâneo, sem cair no modo de argumentação puramente político ou 

predominantemente econômico.  Nem sempre é fácil determinar a 

importância relativa dessas duas lógicas na geração da mudança social e 

política.  

A argumentação de Harvey (2011b) indica a necessidade de que ocorram avanços 

teórico e empíricos que possam explicar como a lógica territorial do poder responde (ou dá 

conta) de dinâmicas espaciais que se encontram abertas ao processo de acumulação de capital. 

Esse depende, conforme observado, da atuação do Estado que, por sua vez, desempenha 

diversos papéis com relação à produção do espaço.  

De certa forma, essa maior capilaridade por parte do Estado se relaciona com a forma 

como a sua inserção ocorre considerando várias dimensões – social, política, econômica, etc. 

–, na medida em que busca responder às temporalidades e às dinâmicas socioespaciais 

específicas (CORREA, 2011).  

A atuação do Estado e dos capitais produz contradições próprias à acumulação 

capitalista e à urbanização, ambas relacionadas à produção do espaço. Para Ribeiro (1997, p. 

46): 
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A essência da contradição da urbanização está no fato de a cidade 

representar um valor de uso complexo, importante para a produção e 

circulação e mercadorias e, no entanto, ela em si mesma não ser uma 

mercadoria. Isto significa que nenhum agente pode controlar os processos 

que concorrem para sua formação e renovação, embora todos os agentes 

busquem controlar o acesso ao seu mais rentável uso econômico. Com 

efeito, nenhum capital individual pode produzir o conjunto dos objetos 

imobiliários que determinam as condições de sua própria reprodução na 

quantidade, qualidade e na articulação espacial necessárias, e menos ainda 

pode induzir que outros agentes instalem atividades complementares à sua 

localização em pontos do espaço que possa gerar as necessárias “economias 

externas” para que ele se beneficie de condições extraordinárias de 

rentabilidade. 

Em linhas gerais, a formação e a renovação do valor de uso complexo se apresenta 

enquanto problemática em virtude dos seguintes fatores: i) os capitais tendem a produzir 

somente objetos imobiliários rentáveis, e na ausência de rentabilidade caberá ao Estado 

produzi-los, como é o caso da infraestrutura urbana e dos equipamentos sociais coletivos; ii) 

apesar de existirem objetos imobiliários, nem sempre os mesmos se encontram articulados, 

condição essencial à formação e à renovação; iii) a tendência à concentração espacial dos 

equipamentos diretamente associada à competição pelo solo urbano para obtenção dos 

sobrelucros de localização; e iv) a existência de propriedade privada do solo urbano, em geral 

apropriado de maneira parcelar, o que acaba dificultando a produção dos objetos imobiliários 

de maneira articulada no espaço (RIBEIRO, 1997). 

No caso da produção capitalista da habitação, os impasses relacionados ao 

imobiliário envolvem seus processos (particularidades da produção) e seus produtos. O seu 

valor de uso encontra-se determinado pela sua articulação com os demais objetos integrantes 

do sistema espacial. No setor imobiliário, a localização no espaço urbano assume, portanto, 

importância crucial na diferenciação do valor de troca e do valor de uso da mercadoria 

habitação, conforme será discutido no próximo item.  

1.3. Habitação e Preço do Solo Urbano: algumas considerações 

A cidade capitalista é produto da urbanização igualmente capitalista e de processos 

privados de apropriação e de produção do espaço, expressando, dessa maneira, a socialização 

das forças produtivas. Embora tais processos ocorram predominantemente de forma privada, 

nenhum capitalista individual tem o interesse em produzir elementos que conformam o valor 

de uso complexo da cidade como, por exemplo, infraestrutura e equipamentos de uso coletivo, 
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pois não são rentáveis ao capital, conforme observado. E é justamente isso que define a 

contradição do processo de urbanização capitalista, de acordo com Topalov (1979a). Na sua 

visão, os capitalistas atuam no sentido de obter os maiores lucros e, ao definirem suas 

estratégias, acabam se opondo à formação ou renovação daqueles elementos essenciais à 

valorização dos seus capitais. 

Diante disso, conforme visto, o Estado passa a desempenhar um papel fundamental 

na formação ou na renovação dos elementos que conformam o valor de uso complexo da 

cidade, não apenas transformando o espaço, mas também garantindo a ocorrência da 

acumulação de capital por meio dessa transformação. De maneira complementar, o Estado 

também atua na constituição de legislações (urbanísticas e ambientais), orientadoras da 

produção e do consumo do espaço urbano.  

No que se refere às atividades produtivas, imobiliárias ou não, elas requerem uma 

base espacial, sendo que o significado dessa base difere de acordo com cada atividade. Nesse 

sentido, para a agricultura e a indústria, o solo é a base para a produção; para o imobiliário ele 

é a base da produção e, por isso, esse setor requer constantemente o uso de solo novo a fim de 

garantir a ocorrência do seu processo produtivo. Subjacente a essa necessidade está o 

problema fundiário, destacado por Ribeiro (1997), o qual ocorre no nível da transformação do 

capital-dinheiro em capital-mercadoria. Tal problema emerge recorrentemente no começo de 

cada ciclo produtivo, estando relacionado à questão da terra: i) bem raro, ii) monopolizável e 

iii) irreprodutível.  

Com relação a isso, Ribeiro (1997) e Topalov (1979a), a partir da discussão da teoria 

do valor e da renda fundiária de Marx (1982), procuram demonstrar que a terra não possui 

valor por não ser um bem produzido, mas adquire um preço. Esse, por sua vez, é formado a 

partir da hierarquia de preços oriunda de demanda dos capitalistas, os quais passam a 

valorizar seus capitais mediante a utilização e a transformação do solo urbano. Assim, é 

preciso ter em conta a existência de uma relação entre uso do solo e valorização dos capitais. 

Mais ainda: o preço da terra reflete a concorrência entre os capitalistas pelo controle das 

condições de uso que permitem o surgimento de sobrelucros de localização.  

Na realidade, a terra possui regras de valorização próprias diferente de outras 

mercadorias que são reguladas por leis de oferta e procura. Nesse contexto, cada vez mais o 

tema da renda fundiária urbana, de uma forma geral, e do preço do solo urbano, em particular, 

tem alcançado lugar de destaque na compreensão da relação entre habitação e acumulação 

capitalista. Referente a isso, destaca-se que a localização dos empreendimentos na cidade 
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determina a obtenção de uma determinada renda diferencial ou na forma de sobrelucro do 

setor da construção civil. 

No processo de produção da habitação, o preço fundiário atua como elemento 

central, principalmente quando se considera a questão de os capitalistas lançarem mão de 

estratégias que possibilitem o alcance de maiores retornos econômicos, não sendo o setor 

imobiliário diferente dos outros neste sentido. Vale lembrar, ainda, que o processo de 

construção da segunda natureza implica em alterações na terra e sobre ela. Em decorrência 

disso, os proprietários fundiários tendem a auferir renda associada à elevação do preço dos 

terrenos como consequência direta da realização de investimentos públicos e/ou privados. No 

caso da terra, Harvey (2011b) destaca a sua importância para o entendimento da produção do 

espaço relacionada aos processos de circulação e de acumulação do capital, particularmente 

quando se trata do enfrentamento de crises. Argumenta, ainda, a necessidade de alçar a 

categoria terra para a linha de frente daqueles processos, nos quais já se encontram os créditos 

e os juros.  

De modo complementar, Harvey (1982) considera que o capitalista realiza a mais-

valia no espaço sob três condições básicas (ou frações): renda; lucro e juros, e geral. A 

primeira trata especificamente da renda que pode ser apropriada diretamente pelos 

proprietários fundiários e empresas imobiliárias, ou indiretamente como fazem os 

intermediários financeiros que realizam investimentos em propriedades objetivando uma taxa 

de retorno, de acordo com interesses financeiros por meio de especulação imobiliária. A 

segunda fração procura juros e lucros mediante a construção de elementos novos no ambiente 

construído, implicando, quase sempre, na alteração da paisagem. Nesse caso, o capital atua na 

construção e/ou no seu financiamento. Por fim, a última fração do capital, o geral, entende o 

espaço como uma espécie de dreno para o capital excedente, e também como “um pacote de 

valores de uso e com vistas ao estímulo da produção e da acumulação de capital” (HARVEY, 

1982, p. 07). 

Para tanto, é indispensável à existência do solo urbano, um ativo que se torna cada 

dia mais raro e privado, bem como estratégico para a expansão econômica capitalista. Essa 

raridade não é passível de verificação em todos os lugares da metrópole, mas somente em 

determinados pontos, normalmente determinados pelo processo de urbanização. Há, portanto, 

uma contradição em processo, manifesta na carência de solo urbano num contexto em que a 

reprodução capitalista depende cada vez mais da transformação do ambiente construído, 

sobretudo nas metrópoles.  
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Diante disso, os agentes produtores do espaço urbano e o capital em geral veem a 

cidade como espaço essencial para produção e acumulação ampliada de capital. Nessa 

perspectiva, a cidade – enquanto meio de consumo e de reprodução – tem sido cada vez mais 

vista como valor de troca que se sobrepõe ao valor de uso. Evidencia-se, portanto, a 

contradição entre a produção do espaço e a sua apropriação privada, conforme observado. 

Para Carlos (2001, p. 3), essa contradição se situa na base do entendimento da reprodução 

espacial: 

Isto porque numa sociedade fundada sobre a troca a apropriação do espaço, 

ele próprio produzido, enquanto mercadoria, liga-se, cada vez mais à forma 

de mercadoria servindo as necessidades de acumulação através das 

mudanças/readaptações de usos e funções dos lugares que também se 

reproduzem sob a lei reprodutível, a partir de estratégias da reprodução, num 

determinado momento da história do capitalismo, que se estende cada vez 

mais ao espaço global, criam novos setores de atividade como extensão das 

atividades produtivas. Cada vez mais o espaço produzido enquanto 

mercadoria, entra no circuito da troca atraindo capitais que migram de um 

setor da economia para outro de modo a viabilizar a reprodução. Nesse as 

possibilidades de ocupar o espaço são sempre crescentes e explicam a 

emergência de uma nova lógica associada a uma nova forma de dominação 

do espaço que se reproduz ordenando e direcionando a sua ocupação, 

fragmentando e tornado os espaços trocáveis a partir de operações que se 

realizam no mercado. Deste modo o espaço é produzido enquanto 

mercadoria reprodutível. 

Com relação a isso, pode-se dizer que, nas metrópoles, a reprodução social do espaço 

urbano será, portanto, realizada a partir do aprofundamento das contradições, em geral 

associadas ao valor de troca decorrentes da crescente mercantilização do espaço: 

A extensão do capitalismo realizou a generalização do espaço como 

propriedade privada, criando a contradição entre o espaço produzido 

enquanto valor de uso e o espaço produzido enquanto valor de troca, com a 

separação radical entre o espaço público e privado e aprofundamento da 

segregação, bem com a relação entre o Estado que domina o espaço, 

produzindo-o enquanto homogêneo, e o modo de apropriação que se quer 

diferencial (CARLOS, 2011b, p.68). 

O Estado, ao ofertar infraestruturas, acaba por agregar valor ao solo urbano, 

principalmente nas propriedades vazias e no seu entorno. A agregação desse valor independe 

da vontade do proprietário, ao passo que representa para o mesmo um ganho privado. Trata-

se, assim, de uma apropriação privada, na forma de renda fundiária, de um valor que foi 

produzido coletivamente. Segundo Ribeiro (1997, p. 52-53), “a teoria da renda da terra se 

constitui, então, num conjunto articulado de conceitos que têm como finalidade dar conta das 
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relações especiais que se estabelecem entre capitalistas e proprietários da terra no interior da 

sociedade capitalista”. 

Apesar da sua importância como marco teórico e analítico, a teoria geral da renda da 

terra, conforme trabalhada por Karl Marx em O Capital, vem sendo objeto de novas 

interpretações com vistas a incorporar as transformações na sociedade capitalista ao longo das 

últimas décadas, de modo particular, a crescente relevância que a terra urbana vem adquirindo 

nos processos de desenvolvimento social e econômico contemporâneos. Com relação a isso, 

González (2010, p. 94) afirma que: 

[...] el cuerpo teórico con el cual Marx trata la renta de la tierra tiene una 

cierta ambigüedad en lo que se refiere a su generalidad. Su alcance es global, 

en cuanto allí aparecen los principios generales de interpretación de la 

propiedad territorial en el capitalismo, pero es particular en cuanto en 

realidad está construido con referencia a una de sus manifestaciones, que en 

su momento tenía la mayor importancia: la tierra rural ligada a la agricultura. 

Para al análisis que se desarrolla en El Capital, el sentido de la existencia 

social de la tierra está relacionado con las calidades orgánicas de ella, cuyo 

procesamiento a través de la acción transformadora del trabajo social se 

constituye en fuente de reproducción de la especie y de la sociedad. Marx 

examina el proceso de trabajo que emerge en la agricultura, las 

características que adquiere cuando este proceso de producción es moldeado 

por las relaciones capitalistas, su papel en la acumulación global, los agentes 

y transacciones que allí aparecen, y solo partir de esto puede caracterizar el 

papel de la propiedad territorial en este proceso de acumulación, y el 

mecanismo que constituye su eje: la renta de la tierra.  

O autor, além de destacar a importância da teoria geral da renda da terra de Marx, 

propõe refletir acerca da manifestação dessa renda nas cidades. Os processos de acumulação 

relacionados à renda da terra urbana, as características dessa renda, os agentes envolvidos e 

suas relações são questões abordadas por González (2010). Ao considerar a amplitude da 

abordagem desenvolvida por esse autor, optou-se por tratar das articulações primárias e 

secundárias. A primeira diz respeito à relação entre o processo produtivo de construção e o 

uso do solo, com destaque para a indústria de construção. A articulação secundária se refere 

às relações do solo com o processo econômico por meio do consumo do espaço construído. 

Embora existam dois tipos de articulação, González destaca que elas ocorrem em simultâneo. 

Ao discutir a articulação primária, o referido autor parte da ideia de que a produção 

do espaço construído, assim como outros processos produtivos, se organiza de forma 

capitalista, significando que aquela indústria se estrutura com base na contraposição entre 

capital e trabalho assalariado. Para que a acumulação de capital ocorra, faz-se necessário que 

a indústria de construção supere obstáculos a exemplo do longo período de rotação do capital; 
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o período de circulação dos bens também é extenso; a necessidade de uma demanda com 

capacidade solvável; por fim, a necessidade de terra ao início de cada novo processo 

produtivo, principalmente quando se considera a sua apropriação individual.  

Ademais, o capital encontra na construção um mercado relativamente estreito em 

relação à oferta e à demanda. No caso da oferta, sabe-se que o espaço construído é uma 

mercadoria de elevado valor, sendo, ainda, um bem durável (o seu consumo ocorre em um 

prazo longo). No que se refere à demanda, diversas circunstâncias obstaculizam a existência 

de uma massa de compradores para o espaço construído, com destaque para a natureza de 

alguns bens produzidos (obras públicas, por exemplo) e para o rendimento das famílias. A 

superação desses obstáculos pressupõe que o Estado intervenha na eliminação dos mesmos e, 

assim, desempenhe papel chave na introdução de relações capitalistas na indústria de 

construção. 

A terra urbana se articula secundariamente com o processo de consumo do espaço 

urbano, incidindo na estruturação e no desenvolvimento das atividades que ocorrem nesse 

espaço, com destaque para a industrial, a comercial e a habitacional. Na visão do autor, essas 

três atividades constituem os destinos mais importantes do espaço construído, os quais se 

articulam secundariamente com a terra urbana. O autor considera que a atividade habitacional 

é a que absorve um volume maior do espaço construído, destacando que: 

Pero la ciudad es, sobre todo, una concentración de personas que habita su 

territorio de una manera permanente. Tal vez la sección del espacio 

construido más voluminosa en la aglomeración urbana, es aquella destinada 

a la reconstitución física y al desarrollo de las actividades íntimas de sus 

habitantes: la vivienda. Esta actividad adquiere en el capitalismo distintas 

modulaciones de acuerdo con las clases sociales a las que pertenecen sus 

habitantes. Y esto se debe no solamente al hecho de que esta práctica asume 

distintas pautas en los diferentes estratos, sino también a la variación de su 

significado para el funcionamiento del sistema económico capitalista 

(GONZÁLEZ, 2010, p. 108). 

O espaço construído destinado à habitação é, assim, suporte para os processos de 

acumulação de capital e de reprodução social dos diferentes grupos sociais. O pressuposto 

adotado pelo autor é que as relações capitalistas moldam a dinâmica social e, neste sentido, 

diversos agentes
39

 atuam na realização de atividades, sobretudo em torno do solo urbano, que 

possibilitam a ocorrência daqueles processos. No que se refere à distribuição espacial dos 
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 González (2010) destaca a existência dos seguintes agentes: proprietário fundiário, capitalista construtor e 

usuário final.  
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diferentes usos do espaço construído, frisa-se que a mesma pode ser explicada pela teoria da 

renda do solo urbano.  

Diante do exposto, pode-se dizer que a propriedade do solo urbano assume 

centralidade nos processos de produção e uso do espaço construído. Nesse sentido, as 

configurações físicas das aglomerações urbanas, os custos da moradia e a sua localização, o 

deslocamento de famílias no território, a especulação imobiliária e a hiperdensificação são 

exemplos de problemas urbanos marcantes na atualidade, e que, de certa forma, possuem o 

mesmo componente de base: a propriedade privada do solo urbano. Logo, a renda do solo 

urbano se constitui como instrumento chave na distribuição de mais valia.  

González (2010), ao refletir sobre as rendas do solo urbano, as organiza em primárias 

secundárias, conforme destacado. No caso da renda urbana primária, particularmente a 

primária diferencial I, ela surge no processo de produção do espaço construído, referindo-se 

ao processo produtivo de construção.  Entre as fontes dessa renda na cidade estão: i) a 

construtibilidade do terreno e ii) a localização
40

. No que se refere aos preços dos terrenos, o 

autor destaca que esses são mais influenciados pelas outras rendas primárias (diferencial II e 

absoluta urbana) e, sobretudo, pelas secundárias.  

No caso da modalidade diferencial II, a intensidade de capital aplicado sobre a terra 

guarda estreita relação com o crescente processo de ocupação intensiva das cidades, em um 

contexto cada vez maior de verticalização do espaço construído no bojo da urbanização 

capitalista. O autor destaca que a densidade da construção utilizada e o preço do solo são 

determinados pela relação entre os custos de construção e o preço de venda do espaço 

construído. A Renda Absoluta Urbana, outra modalidade de renda primária, se refere ao nível 

de renda mínima dos terrenos urbanos, cuja determinação é dada pelo tipo de uso possível 
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 Nesse caso, a localização não tem em conta os custos de transporte, a exemplo da análise feita por Marx 

(1982) sobre a agricultura. Isso porque, na cidade, há uma coincidência entre o lugar de produção e de consumo 

do espaço construído. Com isso, não se quer dizer que os custos de transporte não sejam levados em 

consideração na produção do espaço, todavia há uma relativa homogeneização do espaço urbano em função do 

próprio avanço dos meios transportes. Além disso, os preços dos insumos utilizados nas obras possuem uma 

relativa uniformidade. González (2010, p. 132-133) destaca que: “No obstante, en el marco urbano, la 

localización como fuente de rentas diferenciales ligadas a la producción pude cobrar sentido de un manera que 

no tiene que ver con los costos de transporte. Se ha mencionado que los terrenos urbanos, para ser construidos, 

requieren la dotación de algunos valores de uso infraestructurales como la vialidad o los servicios públicos. 

Algunos de ellos, como los mencionados, se dan bajo la forma de redes, y esto les imprime una lógica espacial 

peculiar. La localización diferencial de los terrenos puede significar costos muy distintos en el suministro de 

estos elementos, sin que esto tenga a ver con costos de transporte: los terrenos más alejados de las redes 

primarias deben incurrir en gastos más elevados para obtener el mismo beneficio de uso, por ejemplo. Los lotes 

muy elevados eventualmente deben incurrir en costos adicionales para el suministro de acueductos de agua 

potable que funcionen por gravedad. Los terrenos muy bajos pueden exigir trabajos específicos para evacuar las 

aguas o para protegerse de inundaciones, etcétera. Esto genera eventualmente una Renta Primaria Diferencial 

tipo I, ya que, para tener los valores homogéneos, se debe incurrir en costos diferentes”. 
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para determinado terreno. Assim, a capacidade da propriedade privada gerar renda para o seu 

proprietário é o elemento fundante da renda absoluta urbana. É sobre esta que as demais 

rendas primárias são escalonadas, constituindo, assim: 

el total de la renta en la tierra marginal (la cual no soporta otro tipo de rentas 

urbanas), pero está presente también en todos los demás terrenos en la 

ciudad como el componente básico al cual se le superponen eventualmente, 

como hemos dicho, otras rentas diferenciales, tanto primarias como 

secundarias. En la medida en que la Renta Absoluta Urbana es compartida 

por el conjunto de los terrenos urbanos, tiene una particular importancia en 

la determinación de los precios del suelo en las ciudades al fijarlos en su 

nivel mínimo, y cumple una función destacada en la definición de la porción 

de trabajo social que se canaliza a través de este mecanismo. (GONZÁLEZ, 

2010, p. 153-154) 

A renda secundária se origina no seu consumo, uma vez que se considera esse espaço 

como mercadoria. Para analisá-las, o autor as organiza em quatro modalidades: i) renda 

diferencial de comércio; ii) renda de monopólio de segregação; iii) renda diferencial de 

habitação; e iv) renda diferencial e de Monopólio Industrial. Dessas, aborda-se a renda de 

monopólio de segregação e a renda diferencial de habitação, uma vez que as duas se 

relacionam mais diretamente com o objeto de estudo da presente tese. 

Assim sendo, González (2010), ao abordar a renda de monopólio de segregação, 

observa que ela emerge do espaço construído que é destinado à habitação. Além disso, 

destaca que as diferenças sociais entre os grupos fazem com que eles habitem em locais 

diferentes e específicos em decorrência dos seus rendimentos, o que, consequentemente, 

provoca a exclusão de alguns grupos com base na renda do solo urbano. Nesse caso, a divisão 

do espaço urbano passa a se organizar em torno dos rendimentos dos grupos sociais, os quais 

resultam da posição ocupada na estrutura de produção. Isto quer dizer que indivíduos que 

querem morar em determinadas localidades acabam tendo que pagar uma espécie de “imposto 

privado” como forma de acessá-las, o qual, posteriormente, se converte em renda da terra. A 

renda de monopólio de segregação emerge, assim, do confronto entre vendedores e 

compradores do espaço construído; além do que, não se encontra ligada ao processo de 

acumulação de nenhum setor produtivo ou não produtivo, como o comércio. 

Já a renda diferencial de habitação é obtida dos trabalhadores em razão da sua 

necessidade de reprodução da força de trabalho em diversas localidades, assim como da 

disputa entre os capitalistas pelo uso do espaço construído. A existência dessa renda, segundo 

González (2012), acaba elevando os custos daquela reprodução. Isso quer dizer que os 



61 

 

trabalhadores residentes em melhores localizações pagam em renda da terra o que aqueles em 

piores localizações pagam com os seus deslocamentos, sobretudo porque a localização acaba 

introduzindo uma grande heterogeneidade naqueles custos de uma forma geral, e no consumo 

da habitação em particular. 

Enfim, as modalidades de renda (primárias e secundárias) se encontram relacionadas 

a processos sociais e/ou econômicos que, por sua vez, estão imbricados na produção e no 

consumo do espaço construído. Sendo assim, cada terreno expressa uma combinação 

particular de rendas urbanas, compondo, por conseguinte, a Renda Total de cada lote que 

serve de referência para a formação do preço do solo urbano. A capitalização dessa renda 

possibilita que os lotes urbanos sejam transacionados no mercado. 

Outrossim, a formação do referido preço é dada pelos agentes imobiliários em um 

mercado de concorrência imperfeita, sobretudo no que se refere aos agentes que ofertam 

(proprietários fundiários) e aos que demandam solo urbano, a exemplo dos promotores 

imobiliários. Ou seja, a produção e o consumo do solo urbano são mediados pelo jogo entre 

ofertante e demandante, diferentemente do que ocorre com as outras mercadorias. Nesse jogo, 

primeiro, nenhum agente conhece o conjunto da oferta e da demanda pelo fato de que atuam, 

conforme observado, em um mercado de concorrência imperfeita. Segundo, não é possível 

substituir totalmente um terreno por outro, assim como ocorre frequentemente com outras 

mercadorias não raras. Com efeito, a produção do solo se encontra, de certa forma, 

condicionada pela percepção dos agentes, sobretudo dos promotores; e o seu preço será 

determinado pela utilidade da localização que o solo urbano apresenta. 

Com relação ao cálculo do promotor imobiliário, Topalov (1979a, p. 122, grifo do 

autor) destaca que: 

de un punto a otro de la aglomeración, contrariamente al costo de 

construcción que podemos considerar como idéntico sea cual fuere la 

localización, el costo de acondicionamiento del suelo es diferencial, e. decir 

que varía según las localizaciones. Mientras más elevado sea el costo de 

acondicionamiento del suelo, menos queda, manteniéndose igual todo lo 

demás, para los otros dos componentes que son el resultado del cálculo hacia 

atrás: la ganancia y el precio del terreno. Mientras más bajo sea el costo de 

acondicionamiento del suelo, más queda para la ganancia y el precio del 

terreno. En otras palabras, existe la posibilidad de una sobreganancia de 

localización. Esto nos demuestra que, entre los factores de diferenciación de 

los precios del suelo, del centro a la periferia, no sólo existen las 

"preferencias de los consumidores". Hay también algo bien material, que 

forma parte del balance de los promotores, es el costo de acondicionamiento 

del suelo y su diferenciación [espacial]. 
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Na realidade, o cálculo do promotor imobiliário leva em consideração elementos 

diferenciais como, por exemplo, o custo de construção, os lucros e os sobrelucros, e somente 

um elemento não diferencial: custo de acondicionamento do terreno, ou seja, o preço que 

deverá pagar para construir nele. Depois de realizado os cálculos com bases nesses elementos 

diferenciais, a subtração em relação ao custo total é o que o promotor imobiliário estará 

disposto a dividir com o proprietário fundiário, ou seja, a renda da terra. Existe, pois, o 

sobrelucro de promoção – diretamente relacionado ao produto imobiliário – e o de localização 

– referente à posição desse produto em determinada área. 

Além de Topalov (1979a), González (2010) também aborda a questão do preço do 

solo urbano, destacando que o mesmo obedece a movimentos estruturais, conjunturais e 

particulares. Os primeiros se relacionam com o movimento mais geral da economia e/ou com 

a própria dinâmica do mercado de terras, afetando, por sua vez, o conjunto da cidade, cuja 

tendência é o aumento do preço do solo urbano. Entre os fatores explicativos para esse 

aumento estão: i) tendência de diminuição da taxa de lucro; ii) o avanço das forças produtivas 

e a operação de “deflactar”; iii) o crescimento da demanda por espaço construído e o aumento 

da renda. Já os movimentos conjunturais se referem ao preço do solo urbano na sua relação 

com outros movimentos que abarcam diversas partes da cidade e que apresentam oscilações, 

com destaque para os seguintes fatores: i) variações na atividade construtiva; ii) alterações no 

mercado financeiro; iii) especulação de terras. No caso dos movimentos particulares, 

destacam-se aquelas trocas repentinas experimentadas no preço de alguns terrenos, mas que, 

em seguida, voltam ao normal. Os fatores, neste caso, são: i) alterações no uso do solo; e ii) 

aumento da densidade construtiva. 

Em síntese, os movimentos dos preços do solo urbano afetam diretamente a 

temporalidade e a espacialidade (localização) da produção capitalista da habitação, inclusive 

influenciando, diretamente, na dinâmica dos agentes imobiliários e fundiários, ao mesmo 

tempo em que influenciam no processo de produção e reprodução social do espaço, de uma 

forma geral, e na organização socioespacial do território, em particular.  

Sem dúvida, a questão da renda da terra, conforme demonstrado, influencia na 

formação e na renovação do valor de uso complexo. Igualmente, condiciona a localização da 

produção habitacional que, além de se apresentar diversa, se encontra diretamente relacionada 

com a dinâmica de funcionamento dos submercados que compõem o segmento da produção 

capitalista da habitação. Nesse sentido, Ribeiro (1997) destaca a existência de três tipos: i) de 
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cooperativas e companhias estaduais de habitação; ii) normal; iii) monopolista. Segundo o 

autor: 

No mercado suprido pelas cooperativas e CEHABs, o preço da moradia será 

regulado por condições específicas na medida em que se trata de uma 

produção capitalista cujo produto não circula necessariamente como capital. 

Com efeito, como o promotor neste caso é um organismo público (CEHAB) 

ou os próprios compradores (cooperativas), em princípio não é apropriação 

de um lucro de incorporação que orienta a produção [...] Os submercados 

normal e monopolista têm como base a divisão social e simbólica do espaço 

urbano, que diferencia qualitativamente as moradias segundo a localização, e 

as condições diferenciadas que regulam a produção e circulação. O 

submercado normal é delimitado por zonas da cidade onde a diferenciação 

de moradia pelo efeito da localização da moradia é menor. Em outras 

palavras, a produção correspondente ao submercado normal ocorre onde há 

uma grande substitutibilidade das localizações. Por outro lado, neste 

submercado a produção pode ocorrer em grande quantidade, já que ele se 

situa nas partes da cidade onde a terra não é rara para a construção 

(RIBEIRO, 1997, p. 124). 

Quanto ao submercado monopolista, a sua definição é dada pelo fato de que o preço 

do mercado é regulado pelas condições de circulação, e não de produção. Nesse sentido, o 

caráter monopolista se dá pela diferenciação do valor de uso em função da raridade de 

terrenos (RIBEIRO, 1997; SORRAGI, 2012). Isso significa que a localização desse 

submercado ocorre, predominantemente, em áreas da cidade onde o espaço construído se 

expressa mais fortemente como espaço-capital. Ou seja, são áreas que proporcionam maior (e 

melhor) utilidade ao uso capitalista, na medida em que possuem infraestrutura e equipamentos 

de uso coletivo. Ribeiro (1997, p.127) ilustra dizendo que “São conjuntos de moradias 

produzidas anteriormente, mas ainda em fase de circulação; são usos comerciais que implicam 

em preços fundiários inacessíveis ao capital de promoção, etc.”. Na prática, o submercado 

monopolista coloca obstáculos para os capitalistas, particularmente no que se refere ao acesso 

à terra, implicando em uma produção imobiliária descontínua no tempo e no espaço. Em 

decorrência disso, a tendência é de que ocorra uma produção menor e dispersa no território.  

Enfim, a conjugação dessas características indica a existência de uma natureza 

monopolista dessa produção, dada pela diferenciação do valor de uso. Nesse sentido, os 

preços mais elevados da terra urbana se encontram situados nas áreas preferenciais de atuação 

dos capitalistas do submercado monopolista que, em geral, não produzem habitação de 

interesse social (ou habitação popular). Frisa-se que, nessas áreas, os promotores imobiliários 

tendem a auferir os maiores sobrelucros de localização. 
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De forma geral, o funcionamento do mercado de produção capitalista da habitação 

depende, inexoravelmente, de variáveis como disponibilidade de terrenos e existência de 

demanda com capacidade solvável para acessá-lo, as quais colocam limites à reprodução 

ampliada do capital, conforme observado. Igualmente, deve-se considerar, ainda, a 

dependência que a etapa de produção da mercadoria habitação tem com relação aos preços e 

àquela disponibilidade, o que significa que a articulação entre lucro capitalista com a renda 

imobiliária se mostra diferenciada em decorrência da localização dos empreendimentos, o que 

conforma distintos sobrelucros de localização relacionados a áreas especificas da cidade. Ou 

seja, naquelas onde a oferta de infraestrutura e de equipamentos de uso coletivo é maior, a 

tendência é que a disputa entre os capitalistas pela obtenção da renda fundiária associada a 

essa localização também seja maior.  

Na realidade, os sobrelucros de localização são determinados pela existência de 

melhores condições para a construção, assim como pela disponibilidade de equipamentos de 

consumo individuais e de consumo coletivos. Esses, por sua vez, assumem a forma de renda, 

passando pelas mãos dos proprietários fundiários e dos promotores imobiliários. 

A discussão teórica da renda diferencial e dos sobrelucros de localização reflete mais 

profunda e aproximadamente aspectos relacionados à produção habitacional em áreas da 

cidade onde residem os capitalistas individuais podem auferir os maiores lucros dada a 

existência de uma maior concentração dos efeitos úteis de aglomeração. Apesar disso, 

entende-se que tal discussão é uma referência indispensável na compreensão do 

funcionamento da produção capitalista da habitação como um todo, inclusive da dinâmica da 

produção em áreas periféricas.  

É com base na renda da terra que os agentes produtores do espaço, em especial os 

promotores imobiliários, definem parte importante de suas estratégias de acumulação de 

capital. Na verdade, esses agentes buscam obter maiores sobrelucros de localização e os 

sobrelucros de promoção, e para tanto estabelecem critérios eminentemente privados na 

conformação das suas preferências alocativas. Ressalta-se que esses critérios, via de regra, se 

encontram dissociados dos interesses coletivos, sobretudo no que se refere ao acesso à cidade, 

aos equipamentos de uso coletivo e aos serviços.  

Diante disso, questões relacionadas à terra urbana e ao lucro, seja do incorporador, 

seja do construtor, ainda permanecem como entraves à diminuição no preço da habitação, 

ainda inacessível para uma parte significativa da população. Além desses dois elementos, não 

se pode deixar de considerar a influência que os investimentos públicos realizados no espaço 
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urbano exercem na formação desse preço, os quais interferem, ainda, na formação da renda 

diferencial, assim como na obtenção dos lucros. Influencia, ainda, no próprio processo de 

organização socioespacial do território, conformando possibilidades diferenciadas de acesso à 

cidade, aos equipamentos de uso coletivos e aos locais de comércio e serviço nela existentes.  

Esse quadro coloca para a política habitacional o desafio de estruturar programas e 

projetos que garantam a efetivação da habitação adequada, particularmente para as famílias de 

baixo poder aquisitivo. Isto posto, o próximo capítulo faz um resgate da política habitacional 

no Brasil, apresentando suas principais características e problemáticas contemporâneas, com 

destaque para a reestruturação do imobiliário brasileiro e a retomada dos investimentos 

públicos em habitacional, com foco na análise do Programa Minha Casa, Minha Vida. 
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2. HABITAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: PROBLEMÁTICAS E 

CARACTERÍSTICAS  

2.1. Do BNH ao PAR: uma longa trajetória da habitação no Brasil  

Entre as décadas de 1960 e 1980, um importante capítulo da história da política 

habitacional no Brasil foi escrito. Depois de um período em que as políticas públicas na área 

de habitação preocupavam-se com práticas marcadamente higienistas e com o “isolamento” 

de favelas e dos cortiços, de modo que eles não crescessem e não se tornassem ameaças para 

as partes “sãs” das cidades, o Estado estabeleceu novas práticas e estratégias de intervenção 

na área de habitação (BONDUKI, 1998). 

Em 1964, o governo federal criou o Banco Nacional de Habitação (BNH), que tinha 

um modelo baseado, segundo Cardoso (s.d., p. 1), “em um conjunto de características que 

deixaram marcas importantes na estrutura institucional e na concepção dominante de política 

habitacional nos anos que se seguiram”.  

Dentre as características, destacam-se: i) instituição de um sistema de financiamento 

que captava recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SPBE) e do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo o primeiro voluntário e o segundo 

compulsório; ii) criação de programas federal a serem operacionalizados de forma 

descentralizada; iii) estabelecimento de uma agenda de redistribuição de recursos, que teve 

sua funcionalidade operada na esfera regional, embora as principais diretrizes fossem 

definidas nacionalmente; iv) criação de agências locais, responsáveis por operar diretamente 

as políticas (CARDOSO, s.d.). 

Constituiu-se, nesse caso, uma estrutura base, controlada pelo governo federal, para 

operar a política habitacional no país. Nesse sentido, importa destacar que a criação do BNH 

foi motivada principalmente por fatores de ordem política. Ao regime, interessava acomodar 

conflitos e tensões sociais, considerando que o país começava a consolidar o seu processo de 

industrialização gerador de uma urbanização acelerada. Obter apoio das massas tornou-se 

essencial e, nesse contexto, a ideia da casa própria passou a desempenhar papel ideológico 

fundamental à manutenção do regime militar (AZEVEDO, 1988). 
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Na prática, o BNH buscou compatibilizar as dimensões social e econômica 

diretamente relacionadas com a produção de habitação. Justamente em função dessa 

dificuldade de compatibilização, diversas críticas foram direcionadas à atuação do Banco, 

demostrando sua relativa incapacidade para promover a alavancagem econômica e, ao mesmo 

tempo, produzir moradia para famílias de baixa renda. Destaca-se que, na ausência de suporte 

estatal, essas famílias que representavam uma importante e crescente parcela da população 

brasileira não conseguiam acessar o mercado formal da moradia, uma vez que não 

constituíam demanda com capacidade solvável. 

O BNH conseguiu produzir um boom imobiliário, em que pese o financiamento das 

famílias de média e alta rendas. Entre financiamentos inadequados e inadimplências das 

famílias mais pobres, ausência de subsídios e correções reais dos débitos, o custo da moradia 

tornou-se incompatível com seus níveis de rendimento (CARDOSO; ARAGÃO, 2011; 

ROLNIK, 2001; MARICATO, 1998; BONDUKI, 1998). 

Já o processo de estruturação da política de habitação nos governos subnacionais 

(estados e municípios) foi atravessado por elementos de ordem político-institucional e 

econômica definidos pelo governo federal, que concorreram para a própria fragilização da 

referida política, conferindo à atuação dos estados e municípios um caráter complementar, 

explicado pela conjuntura do período. Ou seja, havia uma forte centralização financeira, 

administrativa e política na esfera federal, restando aos demais entes federativos atuarem de 

maneira complementar na condução das políticas públicas. Todavia, destaca-se que essa 

capacidade de indução por parte dos governos subnacionais não se expresou de forma 

homogênea, a qual dependia diretamente de capacidades técnico-administrativas, político-

institucionais e financeiras que se apresentavam diferenciadas, conformando, assim, maiores 

ou menores níveis de autonomia em relação ao governo federal. 

Em geral, a implementação da política habitacional durante o período do BNH 

ocorreu a partir da estruturação de Companhias de Habitação Popular (COHABS) nas esferas 

estadual e municipal, que atuavam diretamente na produção pública de habitação popular. As 

COHABS exerciam função semelhante aos incorporadores imobiliários que, por sua vez, 

produziam para atender a camadas de renda mais alta. Botelho (2007a, p. 29-30) afirma: 

O baixo atendimento à população mais pobre e a resistência por parte do 

poder público em dar subsídios a essa parcela da população revelam que a 

real intenção dos formuladores do SFH era financiar a produção capitalista 

de moradia com uma racionalidade de mercado como forma de ativar o setor 

da construção civil. Porém, quando se fala em provisão estatal de moradias, 
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isso não significa que o Estado seja o efetivo produtor delas. A partir do 

estabelecimento do SFH, desenhou-se um complexo quadro de relações 

entre o Estado e o setor privado. Ao primeiro cabia ditar as regras do jogo, 

estabelecendo as formas de acesso às habitações através de decisões sobre as 

exigências de renda familiar, prazos, juros e sistemas de amortização, 

competindo-lhe ainda regular o mercado, credenciando instituições para 

atuar como seus agentes e determinando os índices de remuneração da 

poupança voluntária.  

No que concerne ao Estado e seus representantes e aos agentes imobiliários, destaca-

se que estes atuaram intensamente como provedores das habitações para todos os segmentos 

de renda. Na prática, as Companhias, representantes do Estado, operaram como promotores 

do BNH para o mercado popular, atuando mediante o repasse de recursos financeiros para 

aquele setor, que participou da etapa lucrativa do processo de acumulação de capital.  

Cardoso e Aragão (2011, p. 83-84), ao analisarem a reestruturação do setor 

imobiliário no Brasil, em particular no período do BNH, afirmam: 

Dada a magnitude dos recursos disponibilizados pelo SFH para a 

implantação de programas habitacionais em larga escala, o setor construtivo 

se desenvolveu com base na constituição de empresas de maior porte, 

especializadas na construção de moradias e/ou prédios comerciais e de 

serviços. Apesar da grande parte dos recursos do SFH ter como finalidade a 

produção de habitação para famílias de baixa renda, as políticas recessivas 

conduzidas pelo governo e a estratégia de “gestão empresarial”, que impedia 

a concessão de subsídios diretos, impossibilitaram a concessão de subsídios 

diretos por grande parte desse público. 

Com relação ao Sistema Financeiro Habitacional, criado em 1964 para facilitar a 

aquisição da casa própria, Maricato (1998, p. 4) ressalta: “Os investimentos do SFH 

combinaram, durante mais de 20 anos, interesses empresariais imobiliários e de proprietários 

fundiários com interesses clientelistas arcaicos, em que pese a face tecnocrática e 

centralizadora do Regime Militar”.  

Além da estrutura financeira, outro aspecto importante com relação à política 

habitacional no período do Banco Nacional de Habitação se refere à lógica de produção e 

localização dos empreendimentos no território. Com relação a isso, Rolnik (2001) destaca a 

predominância da produção de grandes conjuntos habitacionais padronizados e direcionados 

exclusivamente para a questão residencial, sem cotejamento de outros elementos necessários à 

reprodução social das famílias no cotidiano. Esse quadro era agravado pela localização desses 

conjuntos em áreas periféricas e distantes, concorrendo para a emergência de um quadro de 

segregação socioespacial dessas famílias. De modo geral, a política de habitação do BNH 
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implementou um modelo de produção de conjuntos habitacionais padronizado que não 

garantia a qualidade da moradia.  

No que se refere à relação entre os agentes no período do BNH, Botelho (2007, p. 

177) afirma que existia um “compromisso implícito entre o Estado, o setor financeiro e o 

setor imobiliário”. Priorizou-se, assim, a produção de grandes conjuntos habitacionais que 

refletiam no território a primazia dos objetivos econômicos atrelados ao Banco Nacional de 

Habitação. O autor complementa, apontando que: 

[...] os interesses privados voltados à expansão da produção foram 

determinantes no desenvolvimento do BNH e supunham a intervenção do 

Estado no mercado imobiliário, havendo uma “integração orgânica entre a 

grande construtora, o sistema financeiro e o aparelho de Estado nacional, 

sobre o qual se ergueu a modernização capitalista nas relações de produção” 

(CASTRO, 1999, p. 82 apud BOTELHO, 2007, p. 116). 

Nesse período, constatou-se que a politica habitacional não conseguiu enfrentar de 

modo efetivo a problemática do déficit na faixa de interesse social, em especial porque parte 

das famílias situadas nessa faixa não puderam acessar linhas de financiamento. Entre os 

fatores explicativos destacaram-se: i) o predomínio de uma lógica empresarial na gestão do 

SFH e a política recessiva do governo federal; ii) a produção habitacional para essa faixa se 

caracterizou por empreendimentos de grande porte em áreas periféricas e desprovidas de 

infraestrutura e equipamentos de uso coletivo, aspecto que comprometeu a efetivação da 

habitação adequada. De certa forma, isso expressa a desarticulação entre a política urbana e a 

política habitacional, em grande medida decorrente do não enfrentamento pelo Estado da 

clássica problemática fundiária que ainda afeta as cidades, sobretudo as metrópoles; iii) a 

ocorrência de um processo de padronização e produção em larga escala dos produtos 

imobiliários, favorecendo o alcance de uma maior rentabilidade por parte dos agentes 

privados; e iv) a secundarização no processo de estruturação da política habitacional de outras 

estratégias de enfrentamento do déficit habitacional (quantitativo e qualitativo) como a 

urbanização de assentamentos precários, os mutirões e a autoconstrução. 

Com o passar dos anos, o Banco Nacional de Habitação foi perdendo expressão, 

sobretudo a partir da década de 1980. Nesse período, o setor habitacional enfrentava uma 

crise de financiamento diretamente relacionada com o período de instabilidade econômica que 

afetou negativamente as estruturas de financiamento da produção e do consumo da habitação 

no Brasil, culminado com a extinção do referido banco no ano de 1986. 
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Nesse cenário, a manutenção das companhias de habitação, braços institucional e 

financeiro do banco, tornou-se um desafio para os governos subnacionais, sobretudo pela 

necessidade permanente de um fluxo de recursos que viabilizasse a implementação da política 

habitacional. Nesse contexto, o não delineamento claro das competências no tocante à referida 

política, seja nas linhas de ação, seja nas formas de relacionamento entre os entes federativos, 

acabou formando um campo conflituoso entre eles. Adicionalmente, Gonçalves (2009, p. 54) 

observa: 

Se, por um lado, historicamente, a intervenção do Estado brasileiro na 

questão habitacional nunca foi capaz de garantir o direito universal à 

moradia, por outro lado, é preciso explicitar que a trajetória da política 

habitacional no país é marcada por uma série de mudanças institucionais e 

perpassa diferentes contextos da federação brasileira, nos quais as coalizões 

e a posição política dos atores envolvidos também variaram, dependendo do 

momento histórico. 

Em decorrência disso, constata-se que a trajetória das políticas habitacionais ao 

longo das décadas foi fortemente impactada pela sua própria fragilidade institucional, 

ocasionando momentos de descontinuidade e de fragmentação.   

Com a extinção do BNH, a Caixa Econômica Federal assumiu suas funções e 

pessoal, transferindo recursos financeiros para que o setor privado operasse a política 

habitacional, ao passo que reduziu a capacidade dos governos subnacionais de conduzirem a 

política de habitação. Consequentemente, as Companhias passaram a desempenhar um papel 

auxiliar, atuando como unidades de assessoramento, deixando de lado as funções de 

promotores de habitação.  

Nesse contexto de baixa capacidade de alavancagem dessas estruturas, as mudanças 

institucionais, embora reconhecidamente importantes e necessárias, tiveram capacidade 

limitada no esforço de ampliação do crédito imobiliário. Dentre as mudanças, destaca-se a 

criação das Cartas de Crédito, vistas como alternativa ao cenário de crise e à consequente 

limitação de recursos para a produção habitacional. Todavia, o quadro macroeconômico do 

período, marcado pela ocorrência de altas taxas de juros, dificultou o acesso das famílias de 

baixo e médio poder aquisitivo a linhas de financiamento de longo prazo (CARDOSO; 

ARAGÃO, 2011; BOTELHO, 2007). 

De certa forma, esse quadro afetou os órgãos estaduais de habitação que dependiam 

dos fundos estatais e paraestatais, como forma de garantir um fluxo contínuo de investimentos 
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no setor. Além disso, as altas taxas de inadimplência alcançadas nesse período acabaram 

comprometendo a capacidade desses órgãos de implementar a política de habitação.   

Os municípios, por sua vez, conseguiram estabelecer um elo direto com o governo 

federal, passando a atuar de modo mais direto na promoção da política habitacional. Esse 

novo momento vivido pelos municípios relacionava-se diretamente com o movimento de 

descentralização fiscal, financeira e administrativa ocorrido no Brasil a partir da década de 

1980, devidamente explicitado na Constituição de 1988. A despeito disso, ressalta-se que, 

ainda na década de 1990, a gestão das políticas públicas, em particular as sociais (educação, 

saúde, habitação), ainda permanecia centralizada (ARRETCHE, 2002). 

Deu-se início, então, a um esforço direcionado para a redução do déficit qualitativo, 

sobretudo nas metrópoles brasileiras. Nesse período, as agências multilaterais de fomento, a 

exemplo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) e do Banco Mundial (BID), 

financiaram diversos programas e projetos de urbanização de assentamentos precários e de 

desenvolvimento institucional em várias cidades brasileiras, a exemplo do Habitar Brasil 

BID
41

 e do PAT-Prosanear
42

. Mesmo assim, apesar de limitações financeiras e institucionais, 

os municípios começaram a atuar de maneira mais ativa no processo de planejamento e gestão 

da política habitacional.  

Com relação à produção habitacional, houve um movimento de redução dos 

investimentos tanto pelo setor imobiliário quanto pelo Estado. A despeito disso, o governo do 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) criou o Programa Pró-Moradia
43

 

                                                           
41

 Dentre os programas desenvolvidos pelo Ministério das Cidades está o Habitar Brasil BID – HBB que resulta 

de uma parceria entre o Governo Federal brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

estabelecida em 1999. O referido programa objetiva superar as precárias condições de habitabilidade dos 

assentamentos precários a partir da implantação de projetos integrados, associado à ações de desenvolvimento 

institucional nos municípios brasileiros. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades/progrmas-

e-acoes-snh/67-snh-secretaria-nacional/programas-e-acoes/106-hbb. Acesso em: 05 out. de 2016. 
42

 O PAT-PROSANEAR “tem como diretrizes a compatibilização das intervenções em saneamento com as 

demais ações setoriais voltadas ao atendimento das populações carentes; a definição de uma política tarifária que 

contemple a recuperação dos custos dos investimentos em saneamento e que seja transparente com relação aos 

subsídios praticados; a adoção de técnicas que promovam ganhos de eficiência e redução de custos, e a 

participação da comunidade em todo o ciclo do Projeto.” Disponível em: 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/estadual/programas_desenvolvimento_urbano/saneamento_ambiental/

pat/saiba_mais.asp. Acesso em: 05 out. de 2016. 
43

 O Programa Pró-Moradia visava oferecer acesso à habitação adequada à população em situação de 

vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal de até R$ 1.395,00. Para tanto, encontrava-se 

estruturado em três modalidades básicas: Urbanização e regularização de assentamentos precários; Produção de 

conjuntos habitacionais; e Desenvolvimento institucional. Os recursos para a realização dos investimentos eram 

provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de contrapartida dos tomadores (Distrito 

Federal, Estados, Municípios e Empresas Públicas não dependentes). Para obter o financiamento, os tomadores 

precisavam apresentar Carta Consulta à Secretaria Nacional de Habitação (análise técnica da proposta) e 

providenciar documentação referente à sua capacidade de pagamento e endividamento, como pré-requisito para a 
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dentro de uma proposta de diversificação da carteira de programas habitacionais
44

, de modo a 

romper com a rigidez e a padronização. Nesse cenário, havia uma elevada expectativa por 

parte do governo federal de que o Pró-Moradia apoiasse fortemente a produção habitacional 

dos governos locais. De acordo com Shimbo (2011, p. 42):  

O primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC, 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. Desde então, foram se 

implementando diversos mecanismos jurídicos e regulatórios, formatando 

um aparato institucional que deu segurança e credibilidade à atuação do 

mercado imobiliário na produção de habitação social. 

No entanto, o cenário político e econômico marcado pelo neoliberalismo e pelos 

processos de abertura comercial e financeira forçou o Estado a adotar um conjunto de 

medidas que, na prática, redefiniram o próprio modelo de desenvolvimento nacional. Isso 

provocou mudanças no padrão de intervenção estatal na condução das políticas públicas, não 

sendo a habitação uma exceção. Consequentemente, alguns programas habitacionais foram 

modificados, a exemplo do Pró-Moradia. Com relação a esse aspecto, Cardoso e Aragão 

(2013, p. 24) destacam: 

Para “substituir” o Pró-Moradia, como alternativa para o financiamento da 

produção de novas unidades habitacionais, o governo FHC criou o Programa 

de Arrendamento Residencial (PAR). Contando com um mix de recursos do 

FGTS e do OGU, o programa permitia certo grau de subsídio, reduzindo o 

valor das prestações dos financiamentos, sem prejudicar a saúde financeira 

do FGTS. Do ponto de vista operacional, o programa era operado pela Caixa 

Econômica Federal e o crédito era repassado para companhias construtoras 

que, após a produção, entregavam os empreendimentos para a Caixa, 

responsável pela alocação da população a ser beneficiada. 

Na prática, o PAR
45

 estabeleceu incentivos à produção habitacional por meio da 

cessão de terrenos e redução de exigências urbanísticas, levando a uma diminuição dos custos 

                                                                                                                                                                                     
obtenção de financiamento. Fonte: Caixa Econômica Federal. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/poder-

publico/programas-uniao/habitacao/pro-moradia/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 03 nov. de 2015. 
44

 No ano de 1996, foram criados os seguintes programas: Pró-Moradia, Carta de Crédito (Associativo e 

Individual), Habitar Brasil e Apoio à Produção (MARICATO, 1998). 
45

 De acordo com Bonates (2007, p. 74): “O PAR, criado em 1999, é, por sua vez, uma forma de produção 

habitacional destinada à população de renda baixa (até oito salários-mínimos) para arrendamento residencial de 

unidades habitacionais, com opção de compra no final do prazo contratado de 180 meses (15 anos). Destina-se às 

localidades onde o problema habitacional se manifesta mais intensamente, isto é, os centros urbanos (capitais, 

regiões metropolitanas e cidades com população urbana superior a 100 mil habitantes, segundo o Censo 

Demográfico 2000, Contagem da População 1996 – Fonte IBGE). O fato é que o PAR surge como uma forma de 
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de produção e ao consequente aumento da atratividade para o setor privado. No caso dos entes 

municipais, cabia a estes a seleção prévia da demanda mediante realização de cadastro que, 

em seguida, era selecionada pela Caixa Econômica Federal com base em critérios específicos 

como, por exemplo, análise de risco de crédito das famílias.  

Embora reconhecidamente importante como uma tentativa para retomar os 

investimentos no setor habitacional, o PAR não contemplou as camadas populacionais de 

rendas inferiores, dado que o público-alvo correspondia a famílias com rendimentos entre três 

e seis salários-mínimos. Esse escopo reduzido do PAR acabou gerando um quadro de 

incerteza com relação à própria manutenção da atividade do setor imobiliário na promoção de 

habitação, principalmente porque a maior demanda estava na faixa de interesse social não 

coberta pelo PAR.  

Frente a essa baixa capacidade de alavancagem do setor imobiliário por parte do 

PAR, o setor privado buscou expandir a sua produção por meio dos autofinanciamentos
46

, que 

tinham como público-alvo prioritário as famílias de alta renda. No caso das famílias de baixo 

poder aquisitivo, o seu atendimento se deu por meio de cooperativas habitacionais.  

Esse período da política habitacional brasileira, marcado por investimentos do PAR, 

autofinanciamentos e de cooperativas, conformou um quadro favorável à consolidação de 

empresas que ofertavam produtos imobiliários destinados a setores de renda média baixa e 

alta, os quais foram desenvolvidos com técnicas e sistemas construtivos que favoreciam a 

redução dos custos da produção da habitação. 

Teve-se início, portanto, uma etapa importante da política habitacional brasileira em 

que as empresas passaram a definir novas estratégias de produção e de consumo da habitação, 

mas que, ainda assim, precisavam do suporte estatal para sua alavancagem em uma escala 

mais ampliada. De certa forma, essas mudanças podem ser consideradas como precursoras do 

atual momento da política habitacional, mais especificamente da habitação para o segmento 

econômico, ou da habitação social de mercado, como denomina Shimbo (2010), elemento 

constituinte do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme será discutido no item seguinte.   

                                                                                                                                                                                     
estimular a produção de conjuntos habitacionais para renda baixa no país, a qual estava arrefecida desde a 

produção dos conjuntos promovida durante o governo Collor”. 
46

 Entende-se autofinanciamento como “a modalidade de construção e venda de imóveis caracterizada pelo 

cofinanciamento entre imobiliárias, incorporadores, construtoras e compradores de imóveis que integralizam 

parte expressiva ou a totalidade do capital necessário para a construção habitacional” (CASTELO, 1997, p. 11 

apud BOTELHO 2007, p. 127). 
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2.2. Política Habitacional no Brasil: notas sobre os anos 2000  

A década de 1990 foi palco de transformações econômicas e políticas em escala 

mundial. A globalização e o neoliberalismo definiram a tônica da ação do Estado e dos 

capitais na maioria dos países. Desregulamentação de mercados domésticos, centralização de 

capitais, privatização, redução da autonomia do Estado e descentralização são algumas 

características desse momento.
47

   

Com relação à política habitacional brasileira, verificou-se uma redução da 

participação do Estado nessa área, em particular no que se refere à produção habitacional, 

tornando, de certa forma, as famílias mais dependentes do capital financeiro privado para 

adquirir a casa própria. Todavia, a instabilidade econômica e política, combinada com a 

redução do poder aquisitivo das famílias de rendimentos médios, e a elevada inflação, entre 

outros fatores, geraram um quadro de escassez de unidades habitacionais. Com o Plano Real, 

lançado em 1994, o país alcançou estabilidade monetária, introduzindo mudanças que 

favoreceram a ocorrência de um boom da produção habitacional de mercado, com destaque 

para a produção por meio de cooperativas habitacionais e de autofinanciamento.  

Embora a produção por meio de autofinanciamentos não constituísse uma novidade, 

a diferença foi que, nesse período, construtoras e incorporadoras passaram a utilizar também 

recursos de famílias de médio e baixo médio poder aquisitivo. Ao abordar a ampliação da 

oferta habitacional privada no período pós-Real, Fix (2011) observa que esses agentes 

introduziram inovações nos processos produtivos e produtos imobiliários, como forma de 

reduzir os seus custos. 

No que concerne ao financiamento imobiliário, a criação do Sistema Financeiro 

Imobiliário
48

 (SFI), em 1997, objetivou promover o desenvolvimento de empreendimentos 

imobiliários, não significando a extinção do Sistema Financeiro Habitacional
49

 (SFH) do 

período do Banco Nacional de Habitação. 

                                                           
47

 Fix (2011) chama a atenção para o fato de que o circuito imobiliário, diferentemente de outros setores da 

economia, não acompanhou com a mesma intensidade as transformações decorrentes das políticas de aberturas 

comercial e financeira, privatizações e estabilidade monetária. Por um tempo, o imobiliário ainda permaneceu 

mais circunscrito às empresas nacionais, em sua maioria de estrutura familiar. 
48

 Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9514.html. Acesso em: 26 jan. de 2016. 
49

 Esse Sistema continuou sendo alimentado por recursos de poupança compulsória provenientes do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e voluntária (caderneta de poupança). 
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Com relação a esse momento da política habitacional no Brasil, conforme destacam 

Royer (2009), Shimbo (2010, 2011) e Botelho (2007), houve um esforço por parte do governo 

federal no sentido de criar estruturas que pudessem favorecer o crescimento econômico do 

país em um período de desregulamentação da economia. Além disso, segundo os autores 

citados, a expansão do setor imobiliário se deu com base em um sistema estruturado em torno 

de famílias com capacidade solvável que conseguiam acessar o mercado de crédito 

imobiliário.  

As medidas adotadas nesse período favoreceram o aperfeiçoamento do mercado 

privado de provisão habitacional, com destaque para a criação do SFI e para o financiamento 

de mutuários com renda entre 03 e 12 salários-mínimos, dando-se início ao movimento de 

redefinição da relação entre Estado e capitais no que tange à política habitacional. Destaca-se, 

ainda, que praticamente não ocorreram incentivos à produção e ao consumo das famílias de 

interesse social em período no qual o déficit habitacional para essa faixa representava 

aproximadamente 85% do déficit total (SHIMBO, 2010). 

Desse modo, a relativa ausência de ações na área de política habitacional para as 

famílias de interesse social agravou a questão do déficit habitacional qualitativo e 

quantitativo. Somou-se a isso a pouca efetividade dos programas habitacionais dos anos de 

1990 e início dos 2000 em garantir condições adequadas para a efetivação do direito à 

moradia, deslocando o problema no tempo.  

Ainda com relação a esse momento da habitação no Brasil, Shimbo (2010) ressalta 

que, a partir dos anos de 2000, ocorreu uma crescente aproximação entre o setor imobiliário e 

o mercado de capitais, potencializada pela abertura de capital de várias empresas 

incorporadoras e construtoras na bolsa de valores. Essa aproximação conferiu maior 

complexidade à arquitetura desse setor e aos capitais investidos nele, colocando, 

consequentemente, novos desafios para a relação entre acumulação contemporânea e 

desenvolvimento urbano (MENDONÇA; COSTA, 2011). Ainda nessa linha, Cardoso e 

Aragão (2011, p. 85) reforçam: 

A partir de 2004, o capital imobiliário iniciou um processo de nova 

reestruturação promovida através da estratégia de abertura do capital das 

empresas da construção civil na bolsa de valores, lastreando seus papéis em 

estoques de terra e lançamentos futuros imobiliários. A captação de recursos 

no mercado de capitais provocou maior diversificação das empresas do setor, 

avançando pelo mercado de hotelaria e buscando novos nichos de atuação, 

como é o caso do setor econômico de habitação para famílias com renda 

entre três e seis salários mínimos. 



76 

 

Observou-se, assim, uma tendência de elevação da atividade produtiva diretamente 

relacionada com a própria reestruturação do setor imobiliário. Com relação a isso, as 

empresas passaram a realizar operações em Bolsa de Valores, sendo que recursos captados 

foram canalizados para a ampliação da sua atuação, seja em termos regionais, seja em termos 

de produtos ofertados e faixas de renda atendidas.   

Embora tenha ocorrido elevação na atividade produtiva do imobiliário, favorecida 

pela nova arquitetura do financiamento imobiliário no Brasil - com destaque para o SFI e o 

SFH -, Royer (2009) chama atenção para o fato de que essa nova configuração não se 

estruturou enquanto um sistema de efetivação dos direitos sociais. De certa forma, isso 

ocorreu porque essas novas formas buscavam responder à crescente tendência de 

mercantilização da habitação. Logo, os capitais imobiliários e financeiros acabaram 

emergindo como os grandes protagonistas da política habitacional. Além disso, destaca a 

autora, os instrumentos de crédito, suportado por aquela arquitetura, tem respondido mais ao 

processo de acumulação financeira, e menos à efetivação do direito à moradia
50

. A crítica 

realizada pela autora é direcionada para a utilização do crédito, reconhecidamente importante 

no enfrentamento do déficit habitacional como “mecanismo privilegiado de acumulação de 

capital e redistribuição de riqueza e renda aos grupos de maior poder aquisitivo, como parece 

indicar a trajetória da financeirização do crédito imobiliário” (ROYER, 2009, p.22). 

Em síntese, esse novo momento da habitação no Brasil inseriu-se em um quadro 

mais ampliado de melhoria das condições macroeconômicas que favoreceram a retomada dos 

investimentos no setor habitacional. Nesse sentido, Shimbo (2011, p. 43) expõe: 

Por trás da concepção do Subsistema de Habitação de Mercado (SHM), a 

estabilidade macroeconômica, alcançada no final dos anos de 1990, 

proporcionou taxas de juros um pouco mais baixas e alterou os interesses 

dos investidores e de agentes financeiros em relação à construção civil e ao 

mercado imobiliário. A concessão de crédito passou a ser encarada como 

uma atividade lucrativa e promissora – vale dizer que na década de 1990, os 

recursos SBPE eram destinados para aplicações financeiras mais rentáveis 

que o setor habitacional. 
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 Para Royer (2009, p.21) “Compreender a utilização da habitação e do crédito habitacional a serviço da 

acumulação de capital é um grande desafio para os estudos críticos das políticas públicas do setor. De fato, é 

curioso observar que os instrumentos de crédito se transformaram no objetivo principal da política habitacional, 

independentemente de sua adequação para atacar o problema. Nesta perspectiva, o estudo dos sistemas de 

financiamento da habitação no Brasil não pode ignorar este desafio, oferecendo ferramentas de análise que 

permitam separar a efetividade social das políticas – medida pelo atendimento às necessidades habitacionais da 

população, do êxito na construção de um ambiente institucional favorável à acumulação de capital pelos agentes 

privados”. 
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Formou-se, então, um ambiente em que os riscos e as incertezas para os capitalistas 

eram menores, favorecido pela constituição de um arcabouço legal que os possibilitou maior 

segurança jurídica, tendo sido, portanto, essencial ao processo de expansão do mercado 

imobiliário, conforme constava na Política Nacional de Habitação
51

 (PNH) elaborada no 

primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2005). 

Como herança desse período inicial da financeirização da política habitacional, 

identificam-se: i) as estruturas que foram desenvolvidas para dar sustentação ao sistema 

financeiro, a exemplo do SFI, que criou condições concretas para viabilizar o processo de 

produção e consumo da habitação; ii) a estruturação de um conjunto de grandes empresas que 

ampliaram a sua atuação no território nacional, produzindo habitação social de mercado, em 

decorrência da sua inserção no mercado de capitais; iii) a baixa capacidade estatal de 

enfrentar o déficit habitacional, sobretudo na faixa de interesse social. É exatamente com base 

nessa herança que o governo do ex-presidente Lula estruturou o Programa Minha Casa, 

Minha Vida (PMCMV). 

Ao considerar o exposto, não se pode perder de vista que a estruturação da política 

habitacional ocorre dentro de um sistema capitalista e que a produção da mercadoria 

habitação possui peculiaridades no ciclo produção – circulação – consumo. Diferentemente de 

outras mercadorias, ela possui entraves à sua realização que se referem à questão fundiária
52

 

(conversão do capital-dinheiro em capital-mercadoria) e à questão da demanda solvável, em 

que se pressupõe a realização do valor do capital-mercadoria, conforme observado 

(RIBEIRO, 1997; ROMAGNOLI, 2012). 

A habitação é uma mercadoria especial que demanda terra para ser produzida, assim 

como financiamento para sua oferta e consumo. Nessa perspectiva, a habitação se encontra 

vinculada à macroeconomia de um país, a qual também é influenciada por dinâmicas externas. 

Importa ressaltar, ainda, que o mercado da moradia é dependente do Estado, seja para fins de 

regulação, seja para a concessão de subsídios para o seu financiamento. A habitação se 

conecta e se relaciona, também, com interesses dos poderes locais manifestos pelos agentes 

(públicos e privados) que, constantemente, competem pelos investimentos públicos em 
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 A PNH previu a estruturação de dois subsistemas: o de Habitação Social e o de Habitação de Mercado 

(SHIMBO, 2011). 
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 Para Ribeiro (1997), a questão fundiária faz com que a produção da mercadoria habitação seja descontínua no 

espaço e no tempo. Para que seja produzida, a habitação sempre demanda a existência de terra, fator que não é 

reprodutível. Aliado a isso, tem-se o fato de que a própria dinâmica capitalista concorre para valorizar áreas e 

desvalorizar outras, conformando um quadro marcado pela busca de rendas da terra cada vez maiores. 
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infraestrutura urbana como forma de se apropriarem da valorização imobiliária deles 

decorrente (MARICATO, 1999, 2009a).  

Assim, a estruturação da política habitacional depende sobremaneira da atuação do 

Estado, sem o qual não é possível garantir nem a produção nem o consumo da habitação na 

quantidade que os capitais privados conseguem ofertar sem o suporte estatal, sobretudo para 

as famílias de rendimentos inferiores.  

A análise da trajetória da política habitacional, entre os anos de 1960 e o início dos 

anos 2000, revelou a ocorrência de períodos em que o Estado atuou mais ativamente e de 

forma direta naquela estruturação, a exemplo do período do BNH, enquanto em outros houve 

uma participação mais débil. Os agentes privados em determinados momentos ocuparam os 

vazios deixados pelo Estado, influenciando diretamente na definição das principais 

características da política habitacional, as quais, obviamente, têm respondido mais às 

necessidades do processo de acumulação ampliada do capital. De qualquer forma, não se pode 

esquecer da importância do Estado na criação de condições para a referida acumulação, nem 

tampouco do fato de que existe um vínculo único e contraditório entre o Estado e os capitais 

(imobiliário e financeiro), que com o passar dos anos tem se fortalecido. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o PMCMV é uma expressão concreta desse vínculo, 

que ganhou expressividade no contexto da crise econômica internacional de 2008, que 

envolveu o mercado dos subprimes estadunidenses.  A referida crise afetou o setor financeiro 

globalizado, provocando rebatimentos internacionais e efeitos em cascata que afetaram 

diversos países. Ainda com relação à crise, Romagnoli (2012, p. 85) observa que: 

Em fins de 2008, a crise internacional adquire contornos mais claros e 

preocupantes. Este fato influencia a conjuntura nacional, fazendo com que o 

ano de 2009 se inicie com retração econômica e com registro de 

desaceleração do PIB. A partir de então, o Governo Federal, além de expedir 

medida de incentivo à liquidez na economia doméstica (mudanças nas regras 

de recolhimento dos depósitos compulsórios) e das políticas de estabilização 

cambial (leilões de parte das reservas cambiais, com o objetivo de estabilizar 

a cotação do dólar), passa a criar estímulos diretos à atividade econômica. 

Ao abordar a relação entre crise e produção do espaço, Harvey (2005, 2011b) destaca 

que os ajustes espaciais têm servido para superar as crises de superacumulação
53

. Isso é 
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 De acordo com Lipikson (2010, p. 23): “A superacumulação se manifesta como excesso de capital em 

qualquer de suas formas: mercadorias produzidas sem mercado consumidor suficiente para realizar o seu valor 

na venda, capacidade produtiva que não transfere seu valor para as mercadorias, ou dinheiro que não encontra 

alternativa de retorno lucrativo à circulação, justamente porque já há meios de produção redundantes ou 
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possível porque tais ajustes concorrem para intensificar a atividade social (isto é, inserção em 

novas esferas e atividades e/ou criação de novos desejos e necessidades, assim como 

ampliação da oferta de mão de obra), ao passo que potencializam os processos de expansão 

geográfica (ou seja, criação de condições físicas e sociais que possibilitam a ampliação e 

consolidação do capitalista no território) por meio da fixação de algum montante do capital 

excedente em uma nova fração do espaço.  

Com relação à teoria sobre os ajustes espaciais, Harvey (2011b) expõe o argumento 

de que o capitalismo tem sobrevivido às crises mediante processos de renovação das 

condições para a circulação do capital. Os referidos ajustes intensificam as relações 

capitalistas vigentes e/ou inserem algo novo como, por exemplo, espaços que não estavam 

preparados para recepcionar o movimento de circulação do capital. Entretanto, é preciso 

destacar que nem todos os ambientes são propícios à reprodução do capital, havendo, então, a 

necessidade de prepará-los física e socialmente.  

Em síntese, cada vez mais os ajustes espaciais têm auxiliado no enfrentamento de 

crises de superacumulação, dado que, tomando como referência a questão temporal, por meio 

deles é possível imobilizar capitais, retirando-os de circulação por um tempo até que, 

novamente, sejam reintroduzidos nos ciclos de produção e circulação. Os investimentos em 

infraestrutura urbana e habitação são, conforme observado, exemplos de ordenação 

espaçotemporais necessários à circulação do capital. Constituem-se, nesse caso, em um 

mecanismo auxiliar no enfrentamento das crises justamente porque retira capital excedente da 

etapa de circulação e o imobiliza em investimentos de longo prazo que, somente em etapa 

posterior, voltarão ao circuito de circulação do capital. Na prática, ocorre o deslocamento de 

capitais do circuito primário (produção e consumo) para um circuito secundário (capital fixo – 

caso do setor imobiliário; e de formação de fundos de consumo – crédito) (HARVEY, 2005; 

2011b). 

Esse movimento entre os circuitos econômicos envolve a participação direta do 

Estado e de capitais na produção de uma economia do espaço, não se tratando, nesse caso, de 

um espaço neutro, mas de um espaço que congrega um conjunto de relações sociais de 

produção. Conforme observado, os processos de formação e resolução de crises se encontram 

imbricados com a produção do espaço. Neste sentido, a discussão sobre o circuito secundário 

revelou que a propriedade da terra é um aspecto central no processo de acumulação, uma vez 

                                                                                                                                                                                     
produção em excesso. Sob qualquer forma, a quebra do circuito do capital, em qualquer etapa impossibilita a 

reprodução ampliada do capital”. 
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que possui valor econômico, político, privado e social. No entanto, para que ele ocorra é 

fundamental a atuação do Estado mediante a implementação de políticas públicas.  

Nesse sentido, o governo federal adotou um conjunto de medidas objetivando manter 

o ciclo de inversões iniciado com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 

2007. As instituições bancárias oficiais – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (BNDES, BB e CEF) – expandiram seus 

créditos visando compensar a retração dos investimentos privados.  

De certa forma, o PAC contribuiu para enfrentar o passivo social, ambiental, 

fundiário, urbanístico e de infraestrutura existente em cidades brasileiras, sobretudo nas 

metrópoles e regiões metropolitanas através de políticas econômicas de estímulo ao 

desenvolvimento urbano (saneamento ambiental, habitação e mobilidade urbana). Ademais, 

destaca-se o importante papel desempenhado pelas empresas estatais como a Petrobrás e a 

Eletrobrás na realização de diversos investimentos. Destaca-se que, nesse período, a economia 

brasileira apresentou um maior crescimento do PIB e um melhor desempenho, diretamente 

relacionado com a redução das taxas de juros, possibilitando, por conseguinte, ampliar os 

investimentos em diversos setores produtivos, a exemplo da construção civil.  

Enfim, o PAC, assim como a reestruturação do imobiliário ocorrida a partir de 2005, 

possibilitou a constituição de importante base sobre a qual a política habitacional brasileira 

seria desenvolvida nos anos seguintes. 

Nesta perspectiva, o próximo item analisará o programa habitacional brasileiro 

Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009 pelo governo federal, no contexto da 

crise internacional de 2008. Essa impactou negativamente na economia de diversos países, 

obrigando-os a adotar um conjunto de medidas no sentido de reverter esse quadro 

desfavorável e estimular o crescimento econômico. No caso brasileiro, esse esforço ocorreu a 

partir da estruturação do PMCMV, que representou a retomada do investimento público na 

área de habitação, sobretudo de interesse social. 
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2.3. Habitação em dois momentos: da Política Nacional de Habitação ao Programa Minha 

Casa, Minha Vida. 

A atual Política Nacional de Habitação começou a ser desenhada ainda em 1999 

quando foi concebido o Projeto Moradia, encomendado pelo Instituto Cidadania
54

. Esse 

projeto continha uma proposta para o equacionamento do déficit habitacional brasileiro, tendo 

sido lançado em 2000.   

Ao ter em mente essa proposta, o Projeto Moradia foi estruturado em três dimensões: 

i) gestão e controle; ii) projeto financeiro; e iii) projeto urbano-fundiário. Nesse momento, 

entendeu-se que a participação de diversos agentes (sociais, públicos e privados) era 

fundamental, pois o problema da habitação, de alguma forma, era responsabilidade de todos. 

Foi no âmbito do Projeto Moradia que se propôs a criação do Sistema Nacional de Habitação, 

que contaria com a participação dos entes federativos de maneira integrada, sob a 

coordenação de um novo ministério, o Ministério das Cidades (BONDUKI, 2009). 

Na proposta, a dimensão do controle social ficaria a cargo do Conselho Nacional das 

Cidades e de órgãos equivalentes nos municípios e estados, a quem competiria a gestão dos 

fundos de habitação, que concentrariam os recursos para programas e projetos voltados 

prioritariamente para as famílias de interesse social. Os recursos que alimentariam os 

programas e projetos seriam oriundos do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

Além disso, foi destacada a necessidade de retomar os investimentos pelo setor 

imobiliário como forma de atender as famílias de médio poder aquisitivo. Essa estratégia 

possibilitaria a reativação dos créditos imobiliários, sobretudo do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimos (SBPE), dado que não vinham sendo aplicados conforme exigência 

de dispositivos legais. Com relação à dimensão urbano-fundiária, o Projeto Moradia reforçou 

a necessidade de aprovação do Estatuto das Cidades, pois se entendia que parte importante da 

solução para o problema da habitação passava, necessariamente, por uma forte intervenção no 

mercado fundiário, a qual seria essencial à efetivação da articulação entre política habitacional 

e demais políticas urbanas (BONDUKI, 2009). 

A partir de 2003, teve-se início o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Na área de desenvolvimento urbano, o Projeto Moradia foi tomado como referência principal. 
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 Nessa época, o coordenador do Instituto Cidadania era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
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Nesse período inicial, as ações direcionadas para o fortalecimento do planejamento e da 

gestão da política habitacional avançaram com mais rapidez e profundidade, se comparadas à 

dimensão financeira.   

Ressalte-se a criação do Ministério das Cidades (2003), com o papel de articular as 

políticas setoriais (habitação, mobilidade urbana, saneamento e programas urbanos) e 

enfrentar a problemática urbana. No caso da política setorial de habitação, destaca-se que, 

apesar dos avanços observados, conforme mencionado, os mesmos ficaram praticamente 

restritos à gestão, com destaque para a elaboração da Política Nacional de Habitação (2003-

2004), a qual acabou incorporando elementos essenciais contidos no Projeto Moradia. Aos 

poucos, o Ministério das Cidades foi exigindo dos municípios que aplicassem os instrumentos 

de planejamento e gestão previstos no Estatuto das Cidades
55

 (Lei Federal 10.257, de 10 de 

julho de 2001). 

No entanto, foi somente em 2005 que o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)
56

 foram 

instituídos. Esse novo desenho institucional
57

 proposto pelo governo federal pressupôs a 

redefinição das relações entre os entes federativos no que se refere ao planejamento e à gestão 

da política habitacional. A ideia básica era que o referido sistema centralizasse todos os 

programas e projetos de habitação de interesse social e que fosse constituído por vários órgãos 

e entidades dos três níveis de governo (União, Estados e Municípios).  
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 O Estatuto das Cidades regulamenta o Capítulo II - Política Urbana da Constituição Federal de 1988, 

detalhando e desenvolvendo os artigos 182 e 183. Com base nesses dois marcos regulatórios, elementos 

inovadores no que se refere ao planejamento e à gestão da política urbana foram introduzidos no Brasil. Com 

isso, os municípios passaram a ser responsáveis pelas políticas setoriais de saneamento, habitação, mobilidade 

urbana e controle sobre o uso e a ocupação do solo urbano. 
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 O SNHIS e o FNHIS foram criados pela Lei Federal 11.124 de 2005. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm. Acesso em: 04 mai. de 2015. 
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 Conforme visto, tal desenho teve sua origem no âmbito do Projeto Moradia desenvolvido pelo Instituto 

Cidadania, sob a coordenação do Luiz Inácio Lula da Silva, em 1999. Ficou, assim, a cargo do Professor Nabil 

Bonduki e equipe técnica especializada o desenvolvimento do projeto que, em linhas gerais, visava equacionar o 

déficit habitacional. Essa proposta fazia parte de uma estratégia mais ampliada de elaboração de projetos capazes 

de associar crescimento econômico e geração de emprego com o enfrentamento da questão social. Nesse sentido, 

o Projeto Moradia foi estruturado em três dimensões: financeira, urbano-fundiária e gestão e controle social. 

Entendia-se que o referido projeto deveria ser capaz de incorporar os agentes diretamente envolvidos com a 

questão da habitação, e não somente o governo federal, inclusive propondo de marcos regulatórios (Sistema 

Nacional de Habitação) e institucionais (Ministério das Cidades e Conselho Nacional de Cidades), bem como a 

estruturação de uma política de subsídio que combinava recursos não onerosos provenientes do Orçamento Geral 

da União (OGU) e onerosos advindos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Além disso, o 

Projeto Moradia colocava a necessidade de aprovação do Estatuto da Cidade, de modo a favorecer o acesso à 

terra urbana barata e o combate à especulação imobiliária. Era fundamental, portanto, intervir no mercado 

fundiário, sobretudo porque a questão habitacional não está dissociada da urbano-fundiária (BONDUKI, 2009).    
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Para tanto, fez-se necessário criar arcabouços institucionais e financeiros nos 

diversos níveis de governo, exigindo que estados e municípios constituíssem seus Conselhos e 

Fundos e que elaborassem seus planos de habitação. Os planos deveriam conter o diagnóstico 

do setor habitacional e as estratégias de ação para o equacionamento da problemática 

habitacional. Para a consecução dos planos de habitação, o governo federal disponibilizou 

recursos financeiros para estados e municípios, assim como estabeleceu condicionalidades 

para a sua elaboração, a qual deveria incorporar a participação social, por exemplo. A não 

elaboração implicaria na impossibilidade de que estados e municípios acessassem recursos 

financeiros provenientes do Orçamento Geral da União. Ou seja, somente aqueles entes que 

estivessem em situação de regularidade junto ao SNHIS poderiam acessar recursos, tendo que 

estar com plano, conselho e fundo constituídos.  

Nesse contexto, os municípios passaram a desempenhar um papel de relevo na 

consecução da política de habitação e, diferentemente do período anterior, dispunham de 

instrumentos e recursos financeiros. Delineava-se, assim, um momento propício para a 

estruturação de uma política habitacional consistente com condições para reverter algumas 

problemáticas que, há muito, impediam a efetivação da habitação adequada e que com o 

passar dos anos tornaram-se mais complexas.  

Contudo, nem todos os municípios, passada mais de uma década, encontram-se em 

situação de regularidade junto ao SNHIS, estando seus sistemas ainda em fase de constituição. 

A tendência é que os entes tenham limitado a sua capacidade de planejamento e de gestão dos 

programas e projetos, principalmente os propostos pelo governo federal. 

Como instrumento da nova política nacional de habitação, também foi elaborado o 

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

privadas para o equacionamento das necessidades habitacionais (déficit e inadequação), 

considerando um horizonte temporal de 15 anos. O processo de elaboração do PlanHab 

envolveu a participação de diversos segmentos da sociedade e as suas estratégias de ação 

foram organizadas em quatro eixos: i) estratégias urbano-fundiárias; ii) cadeia produtiva da 

construção civil; iii) arranjos institucionais; e iv) financiamentos e subsídios. A premissa era 

de que os avanços no enfrentamento das necessidades habitacionais envolvessem a realização 

de ações simultâneas nos referidos eixos.  

No que se refere à dimensão financeira, não foi possível observar os avanços 

significativos nos anos iniciais do governo Lula. O principal fator explicativo foi o 

predomínio de uma política econômica restritiva, inclusive com a ocorrência de um quadro de 
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escassez de recursos. Consequentemente, as ações na área de habitação seguiram o mesmo 

padrão vigente no período anterior: manutenção de programas que operavam com recursos do 

FGTS, sem expansão e priorização do atendimento às necessidades habitacionais das famílias 

de interesse social, em que estão concentrados os maiores quantitativos do déficit e da 

inadequação habitacional. 

Esses entraves de ordem econômica contribuíram para reduzir a capacidade de 

atuação do Ministério das Cidades e, por conseguinte, dos municípios, apesar de avanços 

verificados na área de gestão. No entanto, algumas medidas adotadas a partir de 2005 

sinalizaram para a composição de um quadro mais positivo em relação aos investimentos na 

área de desenvolvimento urbano.  Nesse sentido, Bonduki (2009, p. 10-11) afirma que: 

Aos poucos, elementos-chave para a implementação da nova política 

habitacional foram sendo incorporados, com o apoio e luta dos segmentos 

representados no ConCidades. A Resolução 460 do Conselho Curador do 

FGTS, que começou a gerar efeitos em 2005, possibilitou a expansão 

significativa dos subsídios habitacionais com recursos desse fundo. Com 

isso, ampliou-se o atendimento à população de renda mais baixa, embora as 

regras não tenham conseguido viabilizar soluções nas Regiões 

Metropolitanas. 

De fato, isso representou um ganho no processo de retomada dos investimentos em 

habitação, depois de um longo período. No entanto, os avanços nas três dimensões (gestão e 

controle, projeto financeiro e projeto urbano-fundiário) definidas pelo Projeto Moradia 

ocorreram em descompasso, ou seja, o fortalecimento de uma nem sempre se deu 

acompanhado da outra, o que, de certa forma, tendeu a fragilizar a capacidade de 

planejamento e gestão da política habitacional. 

Como evidência, aponta-se a fragilização da dimensão da gestão expressa na crise 

institucional ocorrida no Ministério das Cidades, ao mesmo tempo em que a dimensão 

financeira se redesenhava e começava a produzir resultados importantes. No caso do 

ministério, dificuldades internas levaram à saída do ex-Ministro Olívio Dutra
58

 em 2005 e, em 

parte, da sua equipe, no ano de 2007. Esse quadro representou a gênese do processo de 

desarticulação do Ministério que, mesmo depois de quatro anos de sua criação, ainda buscava 

se estruturar como órgão responsável pelo planejamento e gestão da política de 

desenvolvimento urbano. 
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 Olívio Dutra foi substituído, em 2005, por Márcio Fortes, que coordenou a pasta até 2011. 
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Com relação à dimensão financeira, a partir de 2007, começou a ser desenhado um 

quadro favorável à ampliação de investimentos iniciados, ainda que, timidamente, em 2005. 

Nesse sentido, foi somente no segundo mandato do presidente Lula, com o lançamento do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007, que os investimentos em 

infraestrutura urbana e social ganharam maior amplitude. Segundo Bonduki (2009), os 

investimentos provenientes de recursos não onerosos foram multiplicados por vinte no 

período de 2002 a 2008.  

Com relação ao PAC, Cardoso e Aragão (2013, p. 33) destacam: 

No âmbito do PAC, as empresas estatais desempenham importante papel, 

principalmente a Petrobrás e a Eletrobrás. Nesse momento, o Banco Central 

dá início a uma progressiva redução da taxa básica de juros (ainda 

extremamente cautelosa, mas relativamente permanente), o que vai viabilizar 

um melhor desempenho da economia e um maior crescimento do PIB. Todos 

esses elementos são importantes para caracterizar um quadro mais favorável 

ao desenvolvimento da política habitacional e à ampliação do financiamento. 

Como elemento desfavorável, cabe lembrar a substituição do Ministro das 

Cidades, em julho de 2005, em um movimento que tendeu progressivamente 

a colocar o Ministério mais a serviço da política de clientela, favorecendo os 

aliados do governo no Congresso e reduzindo a sua capacidade de 

desenvolver uma política urbana com autonomia dentro de um enfoque mais 

universalista. 

É sintomática a importância do PAC nesse processo de retomada de investimentos 

públicos na área de desenvolvimento urbano; todavia, a pouca celeridade na sua 

implementação concorreu para reduzir a sua eficácia. No caso do setor habitacional, conforme 

destaca Shimbo (2011), previu-se investir cerca de 106 bilhões de reais, entre os anos de 2007 

e 2010. No que concerne à habitação de mercado, houve a preocupação em ampliar os 

recursos para a classe média a partir da utilização dos recursos provenientes do SBPE. Em 

específico, passou-se a exigir que as instituições financeiras utilizassem parte desses recursos 

para o financiamento da habitação. Segundo Bonduki (2009, p. 11): “Num quadro favorável 

da economia, essas medidas geraram uma elevação de R$ 2,2 bilhões para R$ 27 bilhões, 

entre 2002 e 2008, no investimento em habitação do SBPE”. 

Contudo, a crise econômica internacional de 2008 frustrou expectativas e delineou 

um quadro de incertezas com relação à economia, em geral, e ao imobiliário, em particular. 

Essa nova conjuntura evidenciou a importância do Estado, enquanto poder político 

territorializado, no movimento de ajustes em várias dimensões (legal, econômica, física e 

social). 
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Diante desse quadro, a atuação do Estado se deu no sentido de criar condições para a 

retomada do crescimento econômico em função dos efeitos negativos da crise financeira de 

2008. De um conjunto de medidas adotadas pelo Estado brasileiro, a mais expressiva 

relacionou-se com o setor imobiliário, importante ramo da economia em termos de 

desenvolvimento de produtividade e lucratividade. Dentre as medidas, destaca-se a criação do 

programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. 

O Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009), lançado 

em 2009, contou com a participação direta do setor privado no desenvolvimento da sua 

concepção, o que conferiu a ele um caráter eminentemente econômico. Além de estimular o 

crescimento econômico, outro objetivo do PMCMV foi o enfrentamento da problemática 

habitacional com foco na redução do déficit. De certa forma, a busca pela efetivação do 

direito à moradia expressa no incremento de novas unidades habitacionais acabou conferindo, 

em alguma medida, um conteúdo social ao PMCMV, enquanto resultante da participação da 

Secretaria Nacional de Habitação (SNH), nesse processo, a qual teve como instrumento guia o 

PlanHab. 

A intervenção da SNH, conforme destaca Bonduki (2009, p.12), esteve “muito 

aquém do que seria possível se a estratégia do PlanHab fosse a referência para as medidas 

emergenciais a serem tomadas”. Com relação a isso, pode-se dizer que as medidas adotadas 

pelo Estado para dinamização da economia, com base no imobiliário, concorreram para a 

“desconstrução” de um conjunto de estratégias de ação previstas no PlanHab, as quais foram 

pactuadas com diversos setores da sociedade civil organizada durante o período de elaboração 

do Plano Nacional de Habitação. A decisão do governo federal favoreceu, por sua vez, a 

destinação de recursos para a área de habitação que, de certa forma, ainda não tinham 

previsão para serem alocados. Por ocasião do seu lançamento, havia a intenção do governo 

federal de produzir, na primeira fase do programa, um milhão de novas moradias, sendo 40% 

destinado às famílias na faixa de interesse social
59

. 

Para Fix (2011, p. 141): 

O Minha Casa Minha Vida alçou a habitação a ― problema nacional de 

primeira ordem, mas o definiu segundo critérios do capital, ou da fração do 

capital representada pelo circuito imobiliário, e do poder, mais 

especificamente, da política eleitoral. O programa articula um problema 
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 Nesse período, dados revelavam que 91% do déficit brasileiro se concentrava na faixa de interesse social, o 

que representa um universo de aproximadamente 6,55 milhões de moradias. São consideradas famílias de 

interesse social aquelas com rendimento inferior ou igual a R$ 1.395. (BONDUKI, 2009). 
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social real e importante, a falta de moradias dignas, à mobilização 

conformista do imaginário popular e aos interesses capitalistas. Responde, a 

um só tempo, a problemas de acumulação, por meio da injeção de recursos 

no circuito imobiliário (construção de edificações e construção pesada, 

indústria de materiais e componentes, mercado de terras) e legitimação, ao 

responder à pressão das lutas sociais do ponto de vista da demanda por 

habitação e por emprego. Guardadas as diferenças – sem dúvida 

significativas e importantes – são claros os paralelos com a história do BNH. 

Na prática, o PMCMV foi estruturado com base em dois subprogramas: i) Programa 

Nacional de Habitação Urbana; e ii) Programa Nacional de Habitação Rural. Em específico, 

foram definidos mecanismos de incentivo à produção (urbana e rural) e à aquisição de 

unidades habitacionais, assim como à requalificação de imóveis urbanos e à reforma de 

habitações rurais.  Com o programa, o governo federal buscou ampliar o mercado habitacional 

de maneira a atender famílias com rendimentos até 10 salários-mínimos, divididas em três 

faixas de renda (0 a 3; 3 a 6; e 6 a 10 salários-mínimos).  

Para tanto, foi estabelecido “um patamar de subsídio direto, proporcional à renda das 

famílias, visando impactar na economia através dos efeitos multiplicadores gerados pela 

indústria da construção”. De modo geral, foram estabelecidas condições para a oferta e o 

consumo da mercadoria habitação (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 35). 

O estímulo à produção habitacional em massa e ao consumo ocorreu mediante a 

expansão do crédito para o setor imobiliário e para as famílias, mais especificamente a partir 

de subsídio público (FGTS e Orçamento Geral da União) para construtoras privadas, assim 

como para entidades sem fins lucrativos, movimentos sociais, cooperativas e famílias. No 

caso do PMCMV, o Estado proporcionou uma quantidade maior de habitações a que o capital 

imobiliário colocaria em circulação, produzindo um processo de consumo diferenciado 

daquele determinado exclusivamente pela oferta privada de habitação. 

De forma geral, o Estado atuou em três frentes: i) criação de condições concretas 

para o consumo; ii) priorização da oferta de novas unidades habitacionais (favorecimento da 

produção), fomentando o acesso à propriedade em detrimento de outras formas de provisão 

habitacional (locação e/ou aquisição de imóveis usados); iii) definição de um preço para as 

habitações, o que, em princípio, diminuiria o esforço dos consumidores. 

Concretamente, a ação do Estado modificou aspectos relacionados à produção e ao 

consumo da habitação, sobretudo no que se refere aos produtos imobiliários e à sua 

localização no espaço urbano. Fix (2011) e Romagnoli (2012) ressaltam que o referido 

programa inova com relação às questões do financiamento habitacional. No entanto, o 
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PMCMV responde timidamente àquelas diretamente vinculadas ao processo de 

desenvolvimento urbano da maioria das cidades brasileiras, com destaque para o 

planejamento urbano e a regularização fundiária. 

Para o Ministério das Cidades (2010), o referido programa seria uma oportunidade 

para que os municípios promovessem a articulação entre política urbana e habitacional a partir 

dos seus instrumentos de planejamento e gestão tomados em conjunto. Ao contrário do que 

esse órgão federal “recomendava” em termos de localização adequada para a produção 

habitacional, autores como Rolnik e Nakano (2009) e Maricato (2011) têm destacado que o 

PMCMV é omisso com relação à questão urbana, ao passo que não favorece a consecução de 

mudanças no estatuto da propriedade fundiária, nem garante o cumprimento da função social 

da propriedade. Segundo Ferreira (2012, p.56), ainda existem grandes obstáculos que 

precisam ser enfrentados pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, e neste sentido observa 

que: 

O maior deles, sem dúvida, está relacionado ao acesso a terra bem localizada 

que se reflete em duas situações: o já citado processo de valorização 

fundiária que o programa promove, mesmo involuntariamente, que drena os 

subsídios públicos ao pagamento dessa valorização, beneficiando o 

proprietário da terra, e não o morador; e a implementação dos 

empreendimentos habitacionais em áreas cada vez mais distantes, com 

péssima inserção urbana.  

A implementação do PMCMV, conforme demonstram diversos estudos
60

, não tem 

conseguido, na prática, produzir habitações adequadas e bem localizadas, mas sim em áreas 

periféricas e com condições precárias de acesso à cidade e a um conjunto de bens e serviços. 

Esse quadro desfavorável é um claro reflexo da desarticulação entre política habitacional e 

urbana o que, por sua vez, tende a provocar impactos sociespaciais negativos. Tal quadro é 

reflexo do protagonismo do setor privado na condução da política pública de habitação, tendo 

em vista que os capitalistas buscam produzir moradias para famílias de interesse social em 

partes do território onde os custos do solo urbano são menores, objetivando, com isso, pagar 

menos renda da terra aos proprietários fundiários e, assim, obter maiores sobrelucros de 

localização.  

Essa lógica de produção posta em prática pelos promotores imobiliários geralmente 

produz efeitos negativos na organização sociespacial do território. Nesse sentido, Ferreira 

(2012, p. 9) destaca que: 
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esse significativo impulso da construção ocorre de forma preocupante: em 

todo o país, novos bairros surgem em áreas distantes e sem urbanização, 

alinhando centenas de casas idênticas e minúsculas, ou enfileirando torres 

habitacionais com sofrível padrão construtivo, e grande impacto sobre o 

meio ambiente. 

Além da produção em áreas distantes e sem urbanização, o processo de 

implementação do PMCMV tem favorecido a constituição de novas frentes de expansão com 

elevado grau de homogeneidade socioeconômica. Da mesma forma, vem obscurecendo 

singularidades presentes nos diversos grupos que constituem os empreendimentos 

habitacionais.  

Com base no exposto, buscou-se lançar luz sobre questões centrais que estão 

presentes nas análises recentes acerca da política habitacional brasileira, mais especificamente 

sobre o PMCMV, tendo como pano de fundo o quadro de reestruturação do mercado 

imobiliário formal em um contexto de financeirização e de aproximação cada vez maior entre 

o Estado e capitais. Com relação ao protagonismo do setor privado na condução da política 

pública de habitação, Shimbo (2010, p. 341-342) observa: 

A implantação dispersa desses incentivos, a cabo do poder público, não 

ocorreu de forma aleatória, mas parece ter seguido as orientações do próprio 

mercado. Em outubro de 2007, a proposta do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), apresentada 

diretamente  para o ministro da Fazenda, apontava as seguintes soluções para 

“eliminar o problema do déficit habitacional”: i) aprimoramento dos fundos 

de financiamento; ii) desburocratização das transações do setor (nas 

aprovações dos projetos, na concessão de crédito etc.); e iii) facilitação nos 

financiamentos, com redução das taxas de juros e subsídios moderados às 

famílias de baixa renda. Um pouco mais de um ano depois, no início de 

2009, o Pacote Habitacional “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) foi 

lançado contendo justamente essas “soluções” dadas pelo mercado. Mais do 

que isso, diretores de algumas grandes empresas construtoras e 

incorporadoras colaboraram na formulação desse pacote. Em 2010, grande 

parte das unidades habitacionais aprovadas, ou que se encontram em fase de 

análise no MCMV, foi proposta por agentes privados. O MCMV, portanto, 

potencializou aquele favorecimento do mercado da política habitacional, 

tornando ainda mais tênue a distinção entre aquilo que historicamente se 

configurou como “habitação social” e que hoje se considera como 

“habitação de mercado”. 

De forma geral, o Estado priorizou a produção de moradias diretamente pelas 

construtoras, argumentando que as grandes empresas são essenciais para elevar a escala da 

produção e, por conseguinte, dos negócios imobiliários. De certa forma, isso é possível 
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porque as empresas, geralmente, usam tecnologias avançadas que tende a favorecer a redução 

dos custos de produção.  

Na realidade, a lógica de produção privada da habitação, regulada por um teto no 

preço do imóvel e por parâmetros técnicos definidos pelo governo federal, tende a favorecer a 

ampliação de sua taxa de lucro em duas perspectivas: i) na redução dos custos de produção, 

resultando em ganhos de escala relacionados ao uso de tecnologias construtivas; e ii) na 

aquisição de terrenos mais baratos que possibilitam a obtenção de ganhos mercantis 

alcançados com o preço da terra pago aos proprietários fundiários. Em alguns casos, ocorre a 

conversão da terra rural em urbana, ou até mesmo a realização de alterações na legislação, de 

modo a favorecer a aquisição de glebas antes restritas.  (CARDOSO; ARAGÃO; ARAÚJO, 

2011; MIOTO, 2012).  

Nesse contexto, tem-se como um dos efeitos relacionados ao PMCMV (escala de 

produção e terrenos mais baratos) o aprofundamento da periferização do espaço urbano-

metropolitano, sobretudo porque os terrenos com capacidade para recepcionar uma produção 

em larga escala – grandes e mais baratos – praticamente inexistem nas áreas centrais, 

normalmente urbanizadas e consolidadas.  

Observa-se, ainda, que empresas do setor de construção civil e proprietários 

fundiários, e esse setor produtivo como de forma geral, têm sido altamente beneficiados no 

processo de implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida. A título de exemplo, tem-

se tanto a valorização fundiária provocada pelo aumento da demanda por solo urbano quanto 

os novos investimentos públicos direcionados para o setor habitacional que colocam, por 

conseguinte, a necessidade de bens e serviços relacionados ao setor da construção civil, 

tornando-o cada vez mais dinâmico.  

Em síntese, esse debate evidencia uma questão central nas reflexões recentes no 

campo desenvolvimento urbano das nossas cidades e regiões metropolitanas: o MCMV tem 

produzido casas e não cidades, o que tem provocado a precarização dos espaços formais de 

moradia, de um lado. De outro, o referido programa tem sido essencial na criação de 

condições para acúmulo de capital, seja na forma de lucro, seja na forma de renda. Nesse 

contexto, o que se verifica é um processo de implementação de um programa habitacional que 

se insere em uma política, porém não dialoga com a mesma. Além disso, destaca-se a 

comprovada ausência de articulação entre a política urbana e a habitacional, fato este que se 

relaciona diretamente com o não enfretamento do problema fundiário (MARICATO, 2011). 
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Ainda com relação às análises recentes acerca do PMCMV, Rufino (2015) realiza um 

exame sintético, porém valioso, do referido programa a partir da compilação de estudos 

realizados em diversas cidades e regiões metropolitanas brasileiras no âmbito da Rede de 

Pesquisa Cidade e Moradia. Para tanto, a autora definiu os seguintes eixos analíticos: a) 

Arquitetura do Programa: agentes e operações do PMCMV; b) Demanda Habitacional e oferta 

do Programa; c) Desenho, projeto e produção; e d) Inserção urbana e segregação 

socioespacial.  

Com relação ao eixo Arquitetura do Programa: agentes e operações do PMCMV, 

Rufino (2015) parte da constatação de que foram introduzidas mudanças em relação ao 

período do BNH, sendo uma delas a ausência de um agente promotor público a exemplo das 

Cohabs, associações e cooperativas que atuavam na incorporação e gestão dos 

empreendimentos imobiliários, as quais possuíam vínculos com os municípios e o governo 

federal, o que, de certa forma, favorecia uma maior articulação entre a política habitacional e 

a política urbana. O PMCMV, ao contrário, apresenta um desenho institucional que acaba 

inviabilizando a atuação dos municípios como promotores e gestores dos empreendimentos, 

em favor das empresas do setor da construção civil e das instituições federais oficiais de 

crédito. Com isso, os órgãos diretamente responsáveis por aquelas políticas passam a atuar de 

maneira complementar em face da centralidade adquirida pelas empresas e pelas instituições 

de crédito.  

Como traço comum das experiências analisadas, Rufino (2015) aponta o 

protagonismo da Caixa Econômica Federal (instituição financeira) e a preponderância de uma 

lógica financeira no processo de implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida, 

basicamente de duas formas: i) adquirindo empreendimentos Faixa 01 – Fundo de 

Arrendamento Residencial; ii) relação direta com os agentes imobiliários por meio da oferta 

de crédito para as Faixas 02 e 03, sendo os recursos provenientes do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço. Nesse sentido, destaca-se: 

O reforço de uma lógica financeira está pautado em grande medida pelo 

papel das empresas de construção no Programa, que passam a atuar como 

proponentes de empreendimentos junto à Caixa, seguindo as normas e 

condições mínimas estabelecidas. Dentro dessa racionalidade, conduzida 

pelas empresas, a escolha dos terrenos e as características dos projetos são 

condições essenciais para “viabilizar” os empreendimentos. A seleção de 

terrenos mais baratos, a ampliação da escala e padronização dos projetos 

tornam-se assim estratégias financeiras essenciais no desenvolvimento do 

PMCMV” (RUFINO, 2015. p. 55). 
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Ao abordar a atuação das prefeituras, constata-se que ela ocorreu de modo 

heterogêneo, com destaque para criação de condições para que os processos relacionados à 

aprovação dos empreendimentos habitacionais fossem agilizados. Além disso, diversos 

municípios concederam benefícios tributários para as empresas. No que se refere à concessão 

de terrenos por parte das prefeituras, prática comum no período do BNH, o que se observou 

no PMCMV foram algumas experiências, como as verificadas no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, muito mais como exceção do que como regra. 

Outra questão observada por Rufino (2015) refere-se à relação entre famílias, 

prefeituras e instituições financeiras, mais particularmente no que diz respeito ao processo de 

definição da demanda. Com relação a isso, a autora destaca a ocorrência de um padrão nas 

diversas experiências analisadas, marcado pela pouca transparência nos cadastros e nos 

sorteios, inclusive com ocorrência de demoras na entrega da listagem dos beneficiários para a 

instituição financeira. Para além da ocorrência de possíveis distorções nessa etapa de 

cadastramento das famílias, existem, também, os problemas relacionados ao processo de 

execução do trabalho técnico social que, na maioria das experiências estudadas, essa execução 

se deu em períodos diferentes do exigido pelos normativos. Estes definem que o referido 

trabalho deve ser iniciado logo após a conclusão das obras e a mudança das famílias, devendo 

durar, em média, entre 6 e 12 meses.
61

 

Com relação à produção habitacional, observa-se que, na região Sudeste, houve uma 

maior atuação de grandes empresas nacionais, enquanto que nas regiões Norte e Nordeste 

predominou a participação de empresas regionais e locais. Destaca-se que muitas dessas 

empresas atuaram no ciclo anterior ao PMCMV, mais precisamente no âmbito do Programa 

de Arrendamento Residencial. Rufino (2015, p. 59) ao abordar a relação entre agentes e a 

questão fundiária destaca que:  

[...] na implementação do Programa emerge a disputa pela terra, mais uma 

vez e como já seria previsível, como questão central na viabilização dos 

empreendimentos. De fato, a inserção de grandes incorporadoras nacionais 

de capital aberto e a disputa com empresas locais e regionais a partir da 

disponibilização de grande oferta de recursos impulsionaram a expansão do 

mercado de terras em muitas cidades, ampliando a concorrência em torno de 

terrenos que antes eram tidos como “fora” do mercado formal de habitações.  
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 Conforme consta na Portaria nº 21 de 22 de janeiro de 2014 que aprova o Manual de Instruções do Trabalho 

Social nos Programas e Ações do Ministério das Cidades. Disponível em: 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-PAC/portaria21.pdf. Acesso 

em: 10 jan. de 2016. 
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Além do eixo que trata da Arquitetura do PMCMV, Rufino (2015) também analisa 

questões relacionadas à Demanda Habitacional e à oferta do Programa. A autora constata que 

o aporte de recursos feito pelo Governo Federal, ao qual estava atrelada uma estrutura de 

subsídio para as famílias, favoreceu uma produção significativa de unidades habitacionais. 

Todavia, verificou-se o relativo descompasso entre a demanda habitacional e a oferta do 

PMCMV. Neste sentido, destaca-se, à luz das experiências compiladas por Rufino (2015), que 

a produção habitacional foi mais intensa fora dos municípios polos, a despeito de ser nestas 

localidades onde ocorre a maior concentração do déficit habitacional.
62

   

Outras questões importantes discutidas por Rufino (2015) acerca do PMCMV são 

tratadas no Eixo Demanda Habitacional e a oferta do Programa. Uma delas, em particular, 

refere-se ao reforço do processo de conurbação que se resulta, em grande medida, da 

implementação de empreendimentos habitacionais em municípios periféricos, o que tende a 

assegurar maiores ganhos para o setor privado, lastreados, sobretudo, na aquisição de terras 

mais baratas em áreas distantes e, em geral, desprovidas de infraestrutura, equipamentos de 

uso coletivo e serviços. A implementação de empreendimentos em áreas com tais 

características acaba gerando a necessidade de deslocamentos diários por parte das famílias 

beneficiárias do PMCMV. 

Ainda no Eixo Demanda Habitacional e a oferta do Programa, outra questão 

relevante abordada por Rufino (2015) refere-se à padronização dos produtos imobiliários. De 

forma geral, segundo a autora, há pouca correspondência entre esses produtos e o perfil da 

demanda, sobretudo quando se considera diferentes necessidades habitacionais oriundas de 

grupos com características sociais, econômicas e culturais diversas. Nesse contexto, 

predominam tipologias habitacionais, com destaque para os condomínios, que reforçam a 

lógica capitalista da produção da habitação. 

No que se refere à demanda, frisa-se que a relativa falta de transparência na seleção 

da demanda e posterior distribuição das unidades habitacionais sinalizam para a necessidade 

de estabelecimento de critérios locais de priorização das famílias, os quais se somem aos 

nacionais. Com relação a isso, a fase 2 do PMCMV definiu como critérios de priorização as 

famílias chefiadas por mulheres, com pessoas com deficiência física em sua composição ou 

famílias em situação de risco.  
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 Como exceção, a autora aponta a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde a produção apresentou uma 

maior concentração no município núcleo. 
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Na análise do Eixo Desenho, projeto e produção, Rufino (2015) aborda questões 

relacionadas à produção do PMCMV, evidenciando como características o grande porte dos 

empreendimentos e a padronização dos projetos, sem que fossem observadas, por parte da 

autora, as variações nas diversas experiências estudadas no âmbito da Rede Cidade e Moradia. 

Ou seja, o PMCMV não cotejou especificidades locais como clima, padrões sociais e 

culturais, por exemplo. Com relação a isso a autora destaca: 

O padrão de produção do Programa, imposto pela lógica da escala industrial 

almejada pelas grandes empresas, se sobrepõe às condições locais e a 

qualquer diretriz própria dos processos de projeto que se desenvolvem a 

partir de situações específicas. A desconsideração dos aspectos locais pode 

ser evidenciada na similaridade dos produtos em regiões diferentes, seja na 

produção dos loteamentos de casas unifamiliares geminadas, predominante 

nos municípios menores e não metropolitanos, seja na produção dos 

condomínios, predominante nos espaços metropolitanos. (RUFINO, 2015, p. 

62) 

Como elemento agravante desse quadro, sublinha-se a inexistência de integração 

entre os empreendimentos e o tecido urbano existente, em que se observa, por exemplo, a 

separação física, por meio de muros, entre o empreendimento e o seu entorno. Como efeito, 

tem-se o reforço da concepção privada da cidade e dos espaços formais de moradia 

produzidos pelo PMCMV. Essa discussão, por sua vez, é complementada com análises acerca 

da inserção urbana e da segregação socioespacial. Neste sentido, as experiências estudadas no 

âmbito da Rede Cidade e Moradia indicaram a ocorrência de dois padrões básicos de inserção, 

conforme destaca Rufino (2015) ao desenvolver a discussão sobre o Eixo Inserção urbana e 

segregação socioespacial. De acordo com a autora, o primeiro contempla os 

empreendimentos do programa que se localizam em periferias consolidadas, seja nas cidades, 

seja nas regiões metropolitanas estudadas. Por esse padrão de inserção urbana: 

o Programa tende a impor transformações nas periferias existentes e já 

consolidadas, por meio da implantação de conjuntos habitacionais em 

espaços residuais preenchendo vazios e impondo maior fragmentação 

territorial pela disseminação do modelo de grandes condomínios murados. 

Em muitos dos casos, os empreendimentos do PMCMV foram implantados 

em áreas próximo aos grandes conjuntos de interesse social oriundos de 

antigos programas habitacionais, produzidos e financiados pelo BNH e 

construídos pelas COHAB. Alguns dos empreendimentos, inclusive, foram 

viabilizados a partir da doação dos terrenos por parte das COHAB, como já 

se mencionou. Esse processo foi particularmente evidente nos municípios 

polos das regiões metropolitanas e naqueles com maior grau de conurbação 

(RUFINO, 2015, p.65).  
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Tal padrão de inserção vem reforçando a precariedade de áreas que se apresentam 

desprovidas de infraestrutura, assim como de condições adequadas de mobilidade. Em geral, 

são áreas que carecem de uma malha viária mais bem estruturada, fato este que vem 

comprometendo a circulação dos moradores. O segundo padrão se caracteriza pela inserção 

dos empreendimentos habitacionais do PMCMV em áreas não urbanizadas, originando, por 

conseguinte, frentes pioneiras. Nesse caso:  

a produção do Programa passa a ter papel relevante na emergência de novas 

fronteiras periféricas, espécies de “frentes pioneiras” constituídas a partir da 

implantação de novos conjuntos em franjas periurbanas descontínuas, muitas 

vezes fora do perímetro urbano preexistente. Nesse padrão de inserção, os 

empreendimentos do PMCMV também passam a ter papel de expansão das 

periferias em territórios muitas vezes marcados por fragilidades ambientais e 

próximo a setores com maior vulnerabilidade social, com as clássicas 

operações de produção de vazios de valorização imobiliária. Muitos desses 

empreendimentos são acessados por via (ou rodovia) única. [...]. Sob esse 

padrão de inserção urbana serão consolidados os empreendimentos de maior 

porte e os com pior inserção urbana. (RUFINO, 2015, p. 67-68) 

Essa consolidação, a qual a autora se refere, vem impondo novos desafios às famílias 

beneficiárias do PMCMV, sobretudo no que se refere ao acesso à cidade, aos serviços e às 

infraestruturas. O que está por trás dessa precária condição de inserção é o predomínio da 

lógica capitalista de produção da moradia, orientada pela busca de maiores sobrelucros de 

promoção e localização. 

Nesse sentido, a compreensão do Programa Minha Casa, Minha Vida, sob diversas 

perspectivas, torna-se essencial nas reflexões sobre a política habitacional brasileira no 

período recente. Além de entender as motivações principais que balizaram o seu desenho, 

também se faz necessário estudá-lo a partir de contextos metropolitanos específicos, de modo 

a identificar sob quais bases o PMCMV tem sido implementado e quais são os seus principais 

efeitos socioespaciais.   

Diante disso, os próximos capítulos investigam o referido programa na Região 

Metropolitana de Natal a partir da análise da produção habitacional de interesse social e dos 

agentes estatais e imobiliários que participam do seu processo de implementação. Para tanto, 

inicia-se com a abordagem da trajetória da política habitacional e do imobiliário na RMNatal, 

como esforço para identificar suas características e resultantes, tendo como justificativa a 

importância de se conhecer o contexto a partir do qual o PMCMV foi implementado. 
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3. PRODUÇÃO HABITACIONAL NA RMNATAL: NOTAS SOBRE A RELAÇÃO 

ENTRE ESTADO E CAPITAL  

3.1. Habitação na Região Metropolitana de Natal: trajetórias, características e resultantes 

As características e os resultantes da habitação na Região Metropolitana de Natal 

podem ser adequadamente apreendidos a partir das dinâmicas e dos processos do mercado 

imobiliário que, ao longo das décadas, foram moldados pela relação entre Estado e capitais na 

produção da habitação no contexto metropolitano. Para a análise da trajetória do mercado 

imobiliário em Natal, tomam-se como referência estudos desenvolvidos por Ferreira (1996), 

Morais (2004), Silva (2010) e Queiroz (2010; 2012), os quais abordam momentos distintos e 

inter-relacionados dessa trajetória. Esse último autor organiza a trajetória do mercado 

imobiliário em Natal em cinco ciclos (Figura 01), que se relacionam com períodos de intenso 

crescimento, seguidos por outros de estagnação. O último ciclo identificado na referida figura 

contempla a trajetória do imobiliário no período recente, em que o Programa Minha Casa 

Minha Vida se apresenta como a principal referência no que refere à produção e ao consumo 

da habitação, não apenas na RMNatal, mas no Brasil como um todo.   

 

Figura 01: Ciclos do Mercado Imobiliário em Natal 

 

Fonte: Adaptado pela Autora a partir de Queiroz (2010; 2012), 2016. 
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Com relação ao primeiro ciclo – Emergência do Mercado de Terras (1940-1964) –, a 

instalação de bases militares no município de Parnamirim, por ocasião da Segunda Guerra 

Mundial, produziu importantes transformações nas dinâmicas urbana e territorial na cidade do 

Natal na década de 1940. Nesse período, grandes contingentes populacionais careciam da 

oferta de habitações, infraestrutura urbana e equipamentos de uso coletivo e individual. Na 

prática, a emergência do mercado de terras em Natal se relacionou diretamente com as 

transformações econômicas, sociais e demográficas ocorridas nessa época (FERREIRA, 

1996). 

Todavia, o território que recepcionou esses contingentes não se revelou capaz de, em 

um primeiro momento, atender às demandas, sobretudo, por habitação. Hotéis, pensões e 

casas de aluguel foram insuficientes, o que proporcionou, consequentemente, o aumento nos 

preços das locações diretamente relacionadas ao crescimento da demanda. Diante desse 

quadro de insuficiência de oferta, o imobiliário identificou uma oportunidade para realizar 

seus investimentos, principalmente depois da Lei do Inquilinato de 1942, que, entre outras 

medidas, congelou os preços dos aluguéis. 

Em face desse cenário, o setor imobiliário passou a atuar na produção de habitação, 

com a construção de cerca de 2.484 unidades no período de 1941 a 1944, principalmente nos 

bairros centrais de Natal, como Cidade Alta, Ribeira, Rocas, Alecrim, Petrópolis e Tirol
63

, 

conforme indicado na Figura 02.  
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 Segundo Ferreira (1996), apesar da crise enfrentada em todo o país em decorrência da Lei do Inquilinato e da 

retração do setor da construção civil devido à alta dos preços dos insumos, Natal apresentava altas taxas de 

crescimento na sua produção imobiliária no comparativo entre os períodos de 1942 e 1943.  
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Figura 02: Divisão Administrativa do município do Natal 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Prefeitura do Natal (2014). 

Inegavelmente, a procura por habitações favoreceu a atuação rentista do capital 

associada à construção de casas de aluguel, constituindo, assim, uma etapa intermediária 

predecessora do surgimento de um mercado imobiliário. Consequentemente, o capital 

imobiliário adquiriu relevância no processo de produção rentista da moradia. Destaca-se, 

ainda, que, nesse período, o mercado da habitação continha elementos eminentemente 

privados na definição das suas características. Os recursos destinados à produção habitacional 

tinham origem no capital mercantil, não havendo a separação entre propriedade fundiária e 

capital imobiliário. No caso específico dos investimentos, eles tinham uma origem familiar e 
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individual e, com o passar dos anos, ganharam feições empresariais, em grande medida 

relacionadas ao aumento da demanda por habitação. Diante desse contexto, ocorreu a 

ampliação dos investimentos no setor imobiliário, tornando este setor um gerador de lucro, 

sobretudo para os proprietários fundiários.  

Tal ampliação ocorreu na direção de áreas mais distantes do centro da cidade, 

caracterizando-se pela abertura de loteamentos. Relacionado a isso se destaca a ocorrência de 

um processo de estruturação do mercado de terras, bem com o aumento da expressividade da 

atuação do imobiliário na cidade. Nesse contexto, o solo passou a constituir um importante 

fator de remuneração do capital havendo, e, diante de um quadro de informalidade do solo 

urbano, a atuação do setor privado se deu, em grande medida, no sentido de viabilizar a sua 

formalização. Nesse contexto, os loteamentos foram sendo produzidos em maior quantidade 

nas áreas periféricas da cidade e, nesse cenário, a figura do loteador como agente produtor do 

espaço ganhou importância.  

Com relação aos registros imobiliários, segundo Queiroz (2012), 90% de todos os 

loteamentos (211) tiveram seus registros realizados nas décadas de 1940 e 1950, considerando 

o percentual de registros imobiliários ocorridos até 1989. 

Nesse período, de acordo com Ferreira (1996, p. 142): 

Al contrario de los años anteriores a 1940, los poderes públicos no 

manifiestan ninguna preocupación con el ordenamiento y reglamentación de 

la ocupación del suelo y de la producción inmobiliaria. Ante la omisión de la 

administración local, aprovechando la ausencia de planos urbanísticos, el 

agente parcelador transforma tierra rústica en urbana, promueve la 

ocupación desordenada del territorio urbano, pone una gran cantidad de 

suelo en expectativa y acentúa el proceso de valorización diferenciada del 

suelo urbano. 

O protagonismo dos capitais fundiário e imobiliário no processo de produção do 

espaço urbano frente a uma atuação pouco expressiva por parte do Estado no planejamento 

urbano concorreu para conformar o território a partir de interesses eminentemente 

econômicos. Assim, a dinâmica do mercado fundiário definiu as principais características e 

resultantes do processo de ocupação da cidade nas décadas seguintes, ocorrida praticamente 

sem atendimento a parâmetros urbanísticos, em alguma medida porque a legislação não 

contemplava as áreas periféricas, em sua maioria concentradas na região Norte de Natal.   

A partir da década de 1960, o processo de ocupação em Natal foi favorecido pela 

política habitacional conduzida pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). Entre os objetivos 
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definidos pelo Governo Federal para essa política estavam a diminuição das tensões sociais, a 

geração de emprego e renda e a redução do déficit habitacional. Na prática, os programas 

habitacionais eram geridos pelas Companhias de Habitação Popular (COHABs) e pelos 

Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais
64

 (INOCOOP).  

A Produção Estatal (conjuntos habitacionais/SFH), ocorrida no período de 1964 a 

1982, marcou o segundo ciclo imobiliário em Natal. Essa produção, materializada em 

diversos conjuntos habitacionais, orientou o processo de expansão física da cidade em direção 

às regiões Norte e Sul. Nesse sentido, Ferreira (1996) destaca que a política habitacional 

fomentada pelo BNH exerceu transformações importantes nas formas de uso e ocupação do 

solo na cidade do Natal, particularmente nas décadas de 1970 e 1980. Como evidência disso, 

dados apresentados pela autora indicam que, entre os anos de 1974 e 1986, foram produzidas 

mais de 41 mil novas unidades habitacionais distribuídas em 63 conjuntos, em sua maioria 

localizados em áreas periféricas. Esse quantitativo expressa, entre outros aspectos, a 

intensidade do processo de urbanização e de transformação do solo urbano relacionado à 

produção habitacional estatal (FERREIRA, 1996). 

Conforme pode ser observado na Figura 03, a produção da COHAB concentrou-se na 

Região Norte, tendo como público-alvo as famílias de baixa renda. A localização dos 

conjuntos habitacionais impôs para as famílias a necessidade de realizar grandes 

deslocamentos em direção aos locais de trabalho ou estudo, principalmente porque a 

infraestrutura e os equipamentos de uso coletivo ou eram inexistentes ou precários nessa 

região. Já a produção do INOCOOP, direcionada para famílias de rendimentos altos, 

concentrou-se na Região Sul, onde existia uma melhor oferta de infraestrutura e de 

equipamentos de uso coletivo, resultando em uma melhor qualidade dos espaços formais de 

moradia para a população, conformando, por conseguinte, dois padrões de ocupação 

socioespacial do território em Natal. 

 

                                                           
64

 Em seu estudo sobre Cooperativa Habitacional Autofinanciável, Morais (2004, p. 116) destaca: “A atuação do 

INOCOOP-RN representou a implantação de 20.427 unidades habitacionais, perfazendo um total de 48 

empreendimentos na forma de casas unifamiliares – dezoito conjuntos habitacionais –, edificações 

multifamiliares (blocos de apartamentos) – vinte e nove empreendimentos – e empreendimentos mistos (casas e 

blocos de apartamentos) – um empreendimento. Em termos de unidades, são 14.495 casas e 5.932 apartamentos. 

Percentualmente, os empreendimentos verticais representam 60,42% do total de empreendimentos, os conjuntos 

habitacionais 37,50% e a tipologia mista 2,08%. Ao se considerar o número de unidades, a situação se inverte 

face ao porte dos conjuntos habitacionais. Assim, 70,96% das unidades são casas e 29,04% são apartamentos”. 
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Figura 03: Localização dos conjuntos habitacionais com mais de 100 unidades construídos entre 1964 

e 1990 (Natal/RN) 

 

Fonte: Medeiros, 2013. 

Com relação à produção habitacional em Natal, Clementino e Araújo (2007, p. 80) 

afirmam que: 

[...] até a década de [19]70 a mesma ocorria predominantemente de forma 

individual e independente. Entretanto, a partir do final dessa década, no 

âmbito da Política Nacional de Habitação, foram construídos conjuntos 

habitacionais na periferia da cidade, havendo a sua intensificação na década 

de 80, com a implantação de novos empreendimentos, principalmente na 

região norte de Natal, destinados a uma população com renda de até 5 

salários-mínimos. Com isso, consolidou-se a ocupação definitiva da 

periferia, estendendo a cidade até os limites com os municípios vizinhos, 
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como São Gonçalo do Amarante e Extremoz. O processo de implantação 

destes empreendimentos na periferia de Natal gerou enormes vazios, 

provocando a fragmentação e a descontinuidade do tecido urbano, gerando 

elevados custos na implantação dos serviços de infraestrutura, ao mesmo 

tempo em que estimulou o processo de especulação imobiliária, em 

decorrência da valorização da terra.  

Pode-se ressaltar que os vazios urbanos que restaram do processo de ocupação de 

Natal foram se valorizando progressivamente, em especial quando da realização de 

investimentos na ampliação da infraestrutura. Nesse sentido, destacaram-se aqueles realizados 

pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) na região da Grande 

Natal, nas décadas de 1970 e 1980, em sua maioria direcionados para a atividade turística.  

Em decorrência disso, teve-se início o processo de integração da periferia de Natal 

com os municípios de Extremoz e São Gonçalo do Amarante, viabilizado pela estruturação de 

corredores viários e polos turísticos. Esse processo favoreceu a ocupação extensiva do que 

seria, posteriormente, a Região Metropolitana de Natal, a partir de Natal, que, por sua vez, se 

caracterizou pela dispersão da ocupação, estando esta fortemente concentrada em áreas 

periféricas. Na prática, o preço do solo mais caro em Natal atuou como importante fator 

indutor no deslocamento da atividade imobiliária em direção às áreas periféricas.  

Além disso, a existência de uma legislação frágil favoreceu a implantação de 

conjuntos habitacionais desconexos de diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, 

resultando em um processo de ocupação disperso e fragmentado da cidade, gerador de uma 

divisão socioespacial de Natal. Destaca-se ainda que, diante daquela fragilidade, o imobiliário 

pôde atuar com relativa liberdade na estruturação do espaço urbano de Natal durante a década 

de 1960 até o início da década de 1980.  

Embora a trajetória do imobiliário em Natal expresse localmente movimentos 

estruturais e conjunturais relacionados com o processo de estruturação da política habitacional 

brasileira em suas várias dimensões (financeira, institucional, estrutura/arquitetura dos 

programas e projetos), ao comparar o quadro local com o nacional no período da produção 

estatal, Ataíde (1997) destacou que o refluxo ocorrido em Natal se deu em momento posterior 

ao ocorrido no Brasil. Enquanto a produção no Brasil se retraiu a partir de 1982, em Natal nos 

anos de 1982-1983 houve um pico na produção habitacional, e no ano posterior ocorreu uma 

redução significativa desta. 

Em síntese, destaca-se que a estruturação do Sistema Financeiro Habitacional na 

década de 1960 favoreceu a produção habitacional dentro de um contexto capitalista. Em 
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Natal, a quantidade de unidades produzidas foi fundamental para o desenvolvimento do setor 

da construção civil, particularmente favorecido pelo financiamento da produção e do consumo 

por meio do uso de recursos provenientes do FGTS. Diferentemente de outras cidades, 

sobretudo de metrópoles, onde se verificou o uso de recursos do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimos (SBPE) desde a década de 1960 na produção habitacional, em Natal, 

por sua vez, foi somente nos anos de 1980 que tal uso ganhou expressividade.  

De acordo com Queiroz (2012, p. 150):  

Convém registrar que, desde 1967, quando foi registrada a primeira 

incorporação, até o final da década de 70, a promoção imobiliária privada, se 

apresenta de forma errática seja no quesito tipologia e localização. 

Distinguem-se pessoas físicas, construtoras e pequenas sociedades 

produzindo de maneira aleatória nos bairros centrais. A verticalização mais 

intensa é restrita a poucos edifícios de apartamentos localizados nas vias 

principais da cidade. Considera-se que este período corresponde a um 

momento de transição, durante o qual as empresas de construção civil mais 

significativas, ainda se encontravam envolvidas com as obras dos conjuntos 

habitacionais. 

Diante disso, pode-se dizer que os dois primeiros ciclos
65

 estabeleceram as condições 

iniciais para a estruturação do ciclo das Incorporações Imobiliárias, na medida em que a 

abertura dos loteamentos promoveu uma relativa ordenação do território, inclusive deixando 

estoques de terras que puderam ser utilizados nesse ciclo. Além disso, a produção habitacional 

no período do Banco Nacional de Habitação favoreceu a capitalização dos agentes privados 

do setor da construção civil. Todavia, a crise fiscal financeira brasileira ocorrida na década de 

1980 provocou a retração dos investimentos públicos em diversas áreas, incluindo a 

habitação.  

Pode-se dizer que, em decorrência da crise do BNH na década de 1980, verificou-se 

o arrefecimento da produção habitacional via COHAB´s, implicando, no caso de Natal, na 

transformação de construtores em promotores imobiliários, os quais passaram à condição de 

principal agente privado na constituição de espacialidades. 

Em face desse quadro desfavorável, o mercado imobiliário em Natal procurou 

avançar no sentido de estruturar um padrão de produção privada da mercadoria habitação 

sustentada pelo Estado. Destaca-se, assim, que a capitalização do setor da construção, 

ocorrida no segundo ciclo, combinada com o fortalecimento do mercado da habitação, que 
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 Ver Figura 01. 
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passou a contar com novos mecanismos de financiamento no âmbito federal, são fatores que 

contribuíram para a estruturação da produção privada da habitação. A conjunção desses 

fatores contribuiu para o estabelecimento de condições favoráveis “al surgimiento del 

promotor profesional y empresarial y de una nueva forma de producción del espacio urbano – 

la Incorporação Imobiliária” (FERREIRA, 1996, p. 151, grifo da autora).  

O terceiro ciclo do mercado imobiliário em Natal, o das Incorporações Imobiliárias, 

perdurou de 1982 a 1990. Com o processo de estruturação do sistema de incorporações, o 

promotor imobiliário atuou na produção de habitações, assim como na definição de processos 

e de produtos imobiliários. Ressalta-se que, na década de 1980, o referido sistema direcionou 

suas ações para as famílias de estratos de renda superiores, sendo a produção sustentada por 

recursos provenientes de fundos paraestatais, com destaque para o SBPE, diferentemente do 

ciclo anterior.  

Com relação ao ciclo das incorporações imobiliárias, frisa-se a existência de alguns 

fatores que contribuíram para a sua estruturação e o seu desenvolvimento em Natal, dentre os 

quais cita-se: i) demanda de maior poder aquisitivo, formada em razão da industrialização, de 

atividades turísticas, da instalação da Petrobrás e da transferência de bases militares, 

possibilitando a vinda de diversos profissionais, militares e técnicos para Natal, detentores de 

maior poder aquisitivo e de renda estável; ii) terrenos bem localizados, em decorrência da 

expansão urbana que não foi acompanhada pela sua ocupação, constituindo, assim, vazios 

urbanos que puderam ser utilizados para a produção habitacional para aquela demanda; iii) 

legislação e financiamento que favoreciam a realização de investimentos para uma demanda 

solvável. 

Na realidade, a conjunção desses fatores possibilitou a conformação de um quadro 

favorável à mudança no padrão e na lógica de produção habitacional. Ademais, destaca-se, 

ainda, a migração de promotores para o sistema de autofinanciamento ou de promoção 

imobiliária a preço de custo. Ambos os sistemas se mostravam compatíveis com um perfil de 

demanda com capacidade financeira para acessar o mercado formal da habitação em prazos 

curtos e com recursos próprios. Nesse contexto, o incorporador imobiliário ganhou 

importância na produção e estruturação do espaço urbano de Natal. 

De acordo com Ferreira (1996, p. 153): 

Entre 1967 e 1979 registrou-se apenas 18 empreendimentos representando 

403 unidades habitacionais. A década de 1980 marca a primeira grande 
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expansão e contração do mercado imobiliário de Natal. O ano de 1982 

representa o auge da produção com o lançamento de 40 empreendimentos e 

total de área construída em torno de 90.000 m² em contraste com 1990 

quando apenas 12 lançamentos somavam 34.000 m². O descenso evidencia 

os efeitos em escala local da crise nacional do setor, acentuada pelo Plano 

Collor. Em síntese, o sistema de incorporações financiadas pelo SFH, entre 

1967 e 1990, produziu 429 edifícios com 5.834 unidades, que somam uma 

superfície construída ao redor de 696.196 m
2
 – representando o primeiro 

ciclo de produção capitalista da moradia – no caso, sustentado pelo 

Estado.  

Em Natal, entre os anos de 1967 e 1989, recursos provenientes do SBPE financiaram 

cerca de 80% das incorporações, sendo que apenas 35 destas foram financiadas com recursos 

próprios, revelando, por conseguinte, a dependência do imobiliário em relação aos fundos 

públicos, conforme observado anteriormente. Essa relação próxima entre Estado e capitais, no 

caso de Natal, explicitou-se mais claramente quando ocorreu o adiamento da votação do 

primeiro Plano Diretor até 1984, o qual passou a estabelecer normas rigorosas com relação ao 

processo de uso e ocupação do solo urbano. Em termos espaciais, regiões como a Sul foram 

favorecidas com o provimento de uma melhor infraestrutura, assim como de equipamentos 

urbanos e serviços urbanos (QUEIROZ, 2012). 

Entre as características do ciclo de incorporações imobiliárias, pode-se sublinhar: i) a 

inserção em definitivo da tipologia apartamento como opção de habitação; ii) o estímulo a 

uma maior especialização das empresas do setor imobiliário, inclusive com o surgimento de 

algumas dedicadas ao desenvolvimento de serviços complementares, como, por exemplo, 

agências de publicidade e corretoras imobiliárias; iii) o início do processo de verticalização da 

produção habitacional, impulsionando a ocupação intensiva de Natal; e iv) a modernização da 

indústria de construção civil, inclusive com a instalação de condições para a especialização da 

mão de obra envolvida na produção habitacional. 

Ao considerar que essa produção foi sustentada na década de 1980 por fundos 

paraestatais, salienta-se que a desestruturação do Sistema Financeiro da Habitação provocou 

uma profunda retratação na dinâmica do mercado imobiliário na maioria das cidades 

brasileiras; e Natal não foi uma exceção. Enfim, a redução dos financiamentos imobiliários 

acarretou num decréscimo no mercado consumidor, o que fez com que os promotores 

buscassem novas alternativas para a realização da mercadoria habitação, expressas no 

deslocamento desses promotores para outros sistemas de produção. É, portanto, nesse 

contexto, que emerge o quarto ciclo: Condomínios Fechados/Autofinanciamentos. Esse e o 

quinto ciclo (turismo imobiliário), diferentemente dos três anteriores, marcaram a transição de 
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um modelo de produção capitalista privada da habitação fortemente concentrado no Polo 

(Natal) para um modelo com incidência espacial metropolitana, conforme será discutido a 

seguir. 

3.2. A Trajetória inicial do Imobiliário na Escala Metropolitana: dos Condomínios 

Fechados/Autofinanciamentos ao Imobiliário-Turístico 

O início da década de 1990 confirmou a tendência à desaceleração da produção 

imobiliária por meio de incorporações, em grande medida relacionada à ausência de uma 

política de financiamento habitacional dentro de um quadro de instabilidade econômica que 

afetou a oferta e o consumo da habitação. Diante dessa realidade, os promotores imobiliários 

passaram a adotar os sistemas de autofinanciamento ou de promoção imobiliária a preço de 

custo como alternativa para o enfrentamento desse quadro, possibilitando que famílias, com 

alto poder aquisitivo e renda estável, pudessem acessar o mercado formal da moradia. Foi 

nessa década que se teve início o quarto ciclo do processo evolutivo do mercado imobiliário 

em Natal, denominado por Queiroz (2012) de Condomínios Fechados/Autofinanciamentos, 

tendo o referido ciclo perdurado entre os anos de 1990 e 2000.  Ambas as modalidades se 

basearam no financiamento do empreendimento a partir de recursos provenientes diretos dos 

consumidores finais.  

Na modalidade Autofinanciamento, o promotor continuou a desempenhar um papel 

importante, pois ficava sob sua incumbência a definição de questões relacionadas às 

características dos empreendimentos, à aquisição do terreno, à elaboração dos projetos e à 

venda da fração ideal. Esse poder de decisão favorecia a obtenção dos sobrelucros de 

localização e a inovação por parte do promotor imobiliário, o que não acontecia no caso dos 

Condomínios Autofinanciáveis. Com relação ao processo de financiamento do 

empreendimento, ele se dava por meio da combinação de recursos próprios provenientes do 

promotor imobiliário e das mensalidades pagas pelos consumidores.  

Já na modalidade Condomínios Fechados (promoção imobiliária a preço de custo), a 

iniciativa de produção do empreendimento era realizada, predominantemente, por grupos de 

indivíduos que possuíam, entre si, alguma ligação (parentesco, profissional ou de classe 

social). Na prática, ocorriam a aquisição do terreno e a contratação dos projetos e das obras, 

assim como o pagamento de uma taxa de administração para a construtora responsável pelo 

empreendimento. Nessa modalidade, o poder de decisão em relação às características dos 
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empreendimentos, sua localização e seus processos e produtos imobiliários não ficavam a 

cargo da construtora. Diante disso, há uma perda de poder por parte das construtoras, assim 

como elas deixam de realizar o sobrelucro de localização e inovação. 

Com relação à produção habitacional nas décadas de 1980 e 1990, considerando as 

duas modalidades descritas anteriormente, Queiroz (2012) observa que, apesar de 

semelhanças em termos quantitativos, a ocorrida nessa última década diferiu da anterior 

particularmente no que se refere ao alto padrão das unidades que foram comercializadas, pelo 

aumento das áreas privativas e de dormitórios, assim como pelas suítes por unidade 

habitacional. No caso da demanda, não foram registrados ingressos significativos de novos 

consumidores, mas uma espécie de destaque para uma parcela de consumidores que estavam 

em condições de acessar o mercado formal da moradia, adquirindo imóveis de maior porte e 

melhor qualidade, em geral localizados em áreas privilegiadas. 

Outra modalidade se refere ao sistema de produção cooperada que é considerada uma 

forma de produção de moradia a preço de custo, a exemplo dos condomínios fechados. 

Conforme visto, a extinção do Banco Nacional de Habitação, em um contexto de crise fiscal e 

financeira do setor público brasileiro, representou a suspensão parcial de financiamentos 

públicos em habitação, sobretudo com recursos do FGTS. Como forma de enfrentar esse 

quadro adverso criou-se, na década de 1990, as Cooperativas Habitacionais Autofinanciáveis, 

as quais buscavam atender àquelas famílias que não conseguiam acessar nem o mercado 

formal da moradia, nem os financiamentos públicos. Escassez de recursos e altos preços das 

moradias eram entraves à produção e ao consumo da habitação, e em razão disso o 

autofinanciamento emergiu como uma opção de recuperação do nível de atividade do setor 

habitacional. 

Castro (2000, p.5), ao analisar as formas de financiamento e cooperativas 

habitacionais, observa que: 

As fortes tendências de transformação do papel estratégico do Estado para a 

acumulação, com o seu encolhimento particularmente no financiamento das 

políticas sociais e a crescente transferência ao mercado da operação de 

setores da economia que reúnam condições de reprodução independente, 

levaram a provisão pública a ceder espaço à produção privada, exigindo sua 

reestruturação e o estabelecimento de novos mecanismos de estímulo à 

produção. 

Apesar da importância alcançada pela produção privada autofinanciada nos anos de 

1990 em um contexto adverso no que se refere ao financiamento habitacional, esse sistema 
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não representou uma popularização do mercado, porque não conseguiu ser acessível para a 

maioria das famílias de baixos rendimentos. Na prática, a ampliação da oferta e do consumo 

ocorreu para famílias com médios e altos rendimentos, capazes de antecipar recursos à 

produção de uma unidade habitacional que lhes pertenceria. 

Em síntese, o sistema de produção cooperada se revelou uma alternativa para 

incorporadores e construtores que promoveram reestruturações na tentativa de reduzir custos 

de produção da habitação em um contexto de escassez de financiamento. Para tanto, esses 

agentes realizaram flexibilizações do financiamento, passando os mesmos a centralizar 

recursos provenientes das famílias, evitando, por conseguinte, o endividamento junto às 

instituições financeiras privadas ou públicas.  

Em Natal, a exemplo do ocorrido no Brasil, a emergência do sistema de produção 

cooperado representou, na década de 1990, uma das alternativas à oferta e ao consumo da 

habitação. As primeiras cooperativas autofinanciáveis surgiram, em Natal, no ano de 1993, 

com destaque para as seguintes: COOPHAB-RN (Cooperativa Habitacional dos Servidores e 

Trabalhadores Sindicalizados do Rio Grande do Norte); CHAF-RN (Cooperativa Habitacional 

Autofinanciável do Rio Grande do Norte); CNH (Cooperativa Norte-rio-grandense de 

Habitação); e MULTHCOOP (Cooperativa dos Servidores Municipais de Natal). Em termos 

de produção habitacional, essas quatro cooperativas produziram 38 empreendimentos, dos 

quais 09 eram loteamentos e 29 condomínios, totalizando 8.143 unidades habitacionais, no 

período de 1993 a 2001 (MORAIS, 2004). 

Outrossim, destaca-se que as práticas, os critérios locacionais e os produtos 

derivados da atuação das cooperativas guardavam estreita relação com uma lógica de 

produção mercantil da moradia. Esse fato, segundo Morais (2004), sinalizava para a 

necessidade de implementação de uma política subsidiada que pudesse atender à população de 

baixa renda, em um contexto de retração dos investimentos públicos em habitação e da 

reduzida capacidade das cooperativas atenderem a essa população, pois, conforme observou a 

referida autora, havia o predomínio mercantil na produção habitacional.  

Em síntese, o mercado imobiliário de Natal, relativamente amadurecido, enfrentava 

dois obstáculos. O primeiro se relacionava à saturação da demanda por unidades de alto 

padrão e, o segundo, à inexistência de linhas de crédito direcionadas para famílias de 

rendimentos médios e inferiores, seja por parte dos agentes financeiros privados, seja por 

parte do poder público.   
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As modalidades de produção descritas anteriormente foram fundamentais na 

estruturação do mercado imobiliário em Natal na década de 1990, embora não tenham 

apresentado tanta expressividade no contexto metropolitano. Na verdade, apesar da 

significativa produção habitacional, ao longo de seis décadas (1940 a 2000)
66

, a atuação do 

mercado imobiliário permaneceu praticamente circunscrito aos limites territoriais de Natal 

(cidade polo), apresentando, assim, pouca expressividade no contexto metropolitano.  

Neste sentido, salienta-se que a atuação do mercado imobiliário somente ultrapassou 

os limites de Natal no final dos anos de 1990, quando do lançamento de projetos imobiliários 

nos principais eixos de expansão da RMNatal, particularmente nas áreas contíguas entre 

Natal-Parnamirim e no filamento litorâneo. Nesse contexto, foram introduzidas novas formas 

de produção do espaço metropolitano que resultaram no maior adensamento e na valorização 

de áreas periféricas, principalmente no município de Parnamirim, na parte fronteiriça com 

Natal, favorecendo o processo de ocupação intensiva. Com relação ao processo de ocupação 

intensiva, pode-se afirmar:  

Já em meados da década de 1990, o mercado imobiliário considerava como 

sendo bairros de “interesse imobiliário” bairros da Região Sul de Natal como 

Candelária, Neópolis, Ponta Negra e Capim Macio. Entretanto, a falta de 

grandes glebas em Natal, os altos preços do solo e a inexistência de uma 

legislação mais restritiva em Parnamirim fez com que os investimentos 

também “descobrissem” uma área até então pouco ocupada que é o atual 

bairro de Nova Parnamirim; rapidamente este bairro tornou-se um bairro 

conectado com Natal, inclusive do ponto de vista viário; um segundo eixo 

imobiliário se formou às margens da Av. Ayrton Senna e Av. Maria Lacerda, 

sentido sul da RMN, integrando-se com a Rota do Sol, via de acesso às 

praias do litoral sul. Condomínios horizontais e verticais e pouca presença de 

loteamentos demonstram a rapidez da dinâmica imobiliária dos últimos 10 

anos de ocupação intensiva (CLEMENTINO; ARAÚJO, 2007, p. 86). 

Além da parte fronteiriça de Natal e do filamento litorâneo, o imobiliário expandiu 

sua atuação em direção aos municípios de Macaíba, Extremoz e São Gonçalo do Amarante, 

favorecendo o processo de ocupação extensiva. Enfim, a ampliação da atuação do imobiliário 

esteve diretamente relacionada a fatores como o elevado preço do solo urbano e a ausência de 

grandes glebas de terra em Natal, bem como à existência de uma legislação pouco restritiva 

em Parnamirim. A combinação desses fatores favoreceu o processo de ampliação do raio de 

atuação do setor imobiliário em direção às áreas localizadas na fronteira com Natal, até então 

pouco ocupadas.   
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 Nesse período, foram produzidas aproximadamente 51.000 unidades habitacionais (QUEIROZ, 2012; 

MEDEIROS, 2013). 
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No que se refere à organização sociespacial do território, pode-se dizer que, a 

dinâmica imobiliária, implicou, em grande medida, na constituição de um espaço urbano 

marcado pela periferização e pela formação de zonas de interesse estratégico para o setor 

imobiliário, a exemplo da Região Sul da capital, por um lado. De outro, a emergência de 

novas áreas com potencial para ocupação, sobretudo nos municípios que fazem fronteira com 

Natal, as quais recepcionaram diversos empreendimentos imobiliários na década de 2000.  

Neste sentido, entre os anos de 2000 e 2007, mesmo diante do quadro nacional de 

retração dos investimentos federais iniciado ainda no período anterior, conforme discutido 

anteriormente, o mercado imobiliário, na RMNatal, passou a se expandir a partir da 

articulação entre turismo e mercado de imóveis, gerando, por conseguinte, uma nova onda de 

urbanização no litoral com efeitos significativos na metrópole. Nesse caso, investimentos 

realizados pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste
67

 (PRODETUR-NE) 

fizeram com que algumas localidades, como, por exemplo, o bairro de Ponta Negra em Natal, 

se tornassem alvo do interesse de turistas, a fim de constituir segunda residência. Além do 

aumento do preço dos imóveis, criaram-se novas oportunidades de expansão do imobiliário 

em direção às praias situadas ao sul (Parnamirim e Nísia Floresta) e ao norte (Ceará-Mirim e 

Extremoz) de Natal.  

 Enfim, o setor imobiliário-turístico começou a ganhar em intensidade e 

expressividade devido aos diversos produtos imobiliários que passaram a ser ofertados, 

possibilitando, dessa forma, que a produção transitasse de um padrão familiar (individual) 

para um padrão empresarial, caracterizado também por possuir uma abrangência mais 

metropolitana.  

Ao analisar a formação de novas territorialidades que se desenvolvem em localidades 

com grande potencial para o turismo de lazer, cultura e ecoturismo, Silva (2010) observa que 

elas mantiveram o mesmo padrão de distribuição do território, basicamente caracterizada pela 

ocupação litorânea, próxima da capital do estado, assemelhando-se ao processo anterior. Para 

o autor, é nesse “velho/novo” espaço territorial que se forma nas metrópoles, sobretudo as 

nordestinas, que os processos econômicos de grande impacto atuarão em duas direções: 

O reforço da ideia de centralidade dos núcleos principais e a criação de 

subcentros em zona litorânea, voltada não para atividades diversificadas, 

mas sim para a implantação de espaços turísticos. Subcentralidades ativas ao 
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 O PRODETUR-NE, mediante investimentos em infraestrutura e acessibilidade, possibilitou que a atividade 

turística fosse estendida a outros municípios, desconcentrando-a em relação à Natal. 
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mercado imobiliário e pela presença de equipamentos de infraestrutura 

turística, que poderão reforçar ou dualizar com o núcleo metropolitano a 

depender das tendências de sua estruturação fisicoterritorial e pelo papel na 

gestão das políticas nos municípios integrantes (SILVA, 2010, p. 267). 

Natal, a exemplo de outras metrópoles nordestinas, inseriu-se nesse processo recente 

de crescimento diretamente relacionado aos investimentos na área de turismo. Não se 

observaram dualizações ou antagonismos com outros municípios integrantes da Região 

Metropolitana, nem mesmo a formação de outros polos. Todavia, ainda segundo Silva (2010), 

foi constatada a existência de indícios que apontaram para a constituição de novos espaços 

(no litoral e fora dele) deslocados do núcleo central, onde se verificou a ocorrência de 

processos de produção socioespacial que sugerem o desenvolvimento de novas dinâmicas, 

seja de transformações do solo rural em urbano, seja de relocalização de equipamentos.  

No que diz respeito à distribuição espacial dos empreendimentos, a análise da figura 

04 indica uma concentração dos produtos imobiliários no litoral metropolitano, com destaque 

para a produção de resorts e condomínios fechados (horizontais e verticais) fora do Polo, 

sendo que, dentro dele, se destaca a produção de hotéis, flats, albergues e pousadas.  
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Figura 04: Localização dos projetos em licenciamento urbanístico e ambiental nos órgãos públicos 

dos municípios litorâneos da RMNatal 

 

Fonte: Silva, 2010. 
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Com relação à dinâmica do imobiliário, estudo coordenado por Clementino e Araújo 

(2007) identificou um total de 376 empreendimentos, dos quais cerca de 87,76% estavam 

concentrados nos municípios de Natal, Parnamirim e Nísia Floresta. Esse fato demonstra a 

relevância que a articulação entre o imobiliário e o turismo alcançou no período de 2000 a 

2008, conforme pode ser observado na Figura 05. Ao localizar os empreendimentos 

executados, em execução e licenciados na RMNatal, verifica-se que o processo de ocupação 

do espaço metropolitano nesse período foi marcadamente litorâneo, embora tenham ocorridos 

alguns empreendimentos na porção mais interna da região, de um lado. De outro, apesar de se 

constatar uma distribuição dos projetos em praticamente todos os municípios da RMNatal, a 

atuação do imobiliário ainda permaneceu fortemente concentrada no Polo e em Parnamirim. 

Figura 05: Localização dos Empreendimentos na RMNatal 

 

Fonte: Clementino e Araújo, 2007. 
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Efetivamente, a dinâmica do imobiliário, em Natal, concentrou-se em bairros 

considerados de classe média alta (Tirol, Petrópolis, Candelária, Lagoa Nova, Capim Macio, 

Areia Preta e Ponta Negra) que se encontram localizados no eixo centro-sul, onde, inclusive, 

está mais de 70% da verticalização do Polo, assim como as maiores faixas de preço do solo 

urbano. Já em Parnamirim, a referida dinâmica se concentrou em três porções do território 

que não se interligam: i) na porção fronteiriça com Natal, basicamente em Nova Parnamirim, 

com a produção de condomínios fechados e verticalização, sobretudo às margens das suas 

vias de penetração; ii) na parte litorânea, nos bairros de Pirangi e Cotovelo, com a produção 

de segundas residências, diretamente associada aos investimentos do imobiliário-turístico; e 

iii) na porção localizada próximo ao centro, com a instalação de loteamentos e condomínios 

fechados com padrões médios. 

Em Extremoz foi possível observar uma concentração da dinâmica do imobiliário às 

margens das RN-303 e 304 até a RN-306, basicamente na parte litorânea do município, 

enquanto que na Sede não se verificou nenhuma alteração significativa naquela dinâmica. No 

caso de Macaíba e São Gonçalo do Amarante, a atuação do imobiliário ocorreu nas áreas de 

transbordamento com Natal, principalmente na BR-406 e na RN-160, principais via de acesso 

a São Gonçalo do Amarante. Nesse município se verificou a abertura de loteamentos e 

conjuntos habitacionais (Cooperativas e PAR) para segmentos mais populares, enquanto que 

em Macaíba destacaram-se os loteamentos de maior porte (tipologia residencial-fazenda) e os 

condomínios fechados (CLEMENTINO; ARAÚJO, 2007). 

A dinâmica imobiliária na Região Metropolitana indicou, em primeiro lugar, a 

existência de uma integração no processo de produção do espaço, entre Natal (porção Sul) e 

Parnamirim (bairro de Nova Parnamirim); em segundo, um movimento de transbordamento 

da moradia popular de Natal para os municípios de São Gonçalo do Amarante e Extremoz (na 

porção Norte) e Parnamirim (Sul); em terceiro, a constituição de loteamentos e conjuntos 

habitacionais às margens das principais rodovias (BR-101 e 406; e RN-106; 226 e 303-304). 

A consolidação dos processos de urbanização de bordas (transbordamento) e conurbação, 

relacionados aos fluxos de investimentos do setor imobiliário e ao crescimento da indústria 

tradicional reestruturada, contribuíram para a consolidação dos processos de ocupação 

extensiva e intensiva na Região Metropolitana de Natal na década de 1990 e início dos anos 

2000. Com relação a esses processos, Clementino e Ferreira (2015, p. 30) consideram que: 

[...] (i) a ocupação extensiva que indica para onde se estende a localização da 

moradia precária – do loteamento irregular aos conjuntos residenciais – além 
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dos equipamentos e redes de infraestrutura que articulam e conferem 

especificidades ao processo de periferização na RMNatal; e (ii) o movimento 

de ocupação intensiva que evidencia as áreas estratégicas do mercado 

imobiliário, confirmando os setores de adensamento e verticalização.  

Uma leitura mais acurada do processo de constituição e expansão da mancha urbana 

metropolitana evidencia a formação de dois arcos relacionados ao processo de expansão 

urbana da década de 1980 até início dos anos 2000. O primeiro arco de integração funcional 

começou a se constituir nos anos de 1980, impulsionado pela dinâmica do Polo. Os 

municípios de Parnamirim, São Gonçalo e Extremoz, que apresentavam níveis de alta 

integração em relação à Natal, inseriram-se no segundo arco metropolitano. O município de 

Macaíba também se encontrava nesse arco, porém possui nível médio de integração à 

dinâmica da metropolização. (Figura 06)  

Em síntese, a integração da RMNatal na década de 1980 se deu a partir de eixos 

viários (BR-101 ao sul e BR-406 e RN-160, ao norte) que ligam a capital aos demais 

municípios metropolitanos. Além da integração ocorrida a partir do viário, destaca-se, 

também, a relacionada às dinâmicas imobiliária e econômica, conforme observado por 

Campos (2015, p.50-51) ao abordar os processos físicos relacionados à urbanização da 

RMNatal: 

O que se vê na RMN, é a conformação morfológica de uma região 

metropolitana constituída inicialmente a partir de processos físicos que 

ocasionaram o processo de conurbação entre a cidade-polo – Natal e o 

município de Parnamirim, e de transbordamento da malha urbana entre Natal 

e São Gonçalo do Amarante, configurando um território formado por tecidos 

urbanos heterogêneos tanto com relação à morfologia quanto aos usos. 

Porém são os usos residenciais em que mais se sobressaem, pois estes, a 

maioria das vezes, são tecidos urbanos homogêneos, marcados por presença 

repetitiva da tipologia, forma e distribuição espacial o que ocasiona a forte 

demarcação física no território. 

No que se refere à ocupação da RMNatal, a tendência é que ela aconteça no sentido 

de ocupar a parte interna do segundo arco e de adensar o primeiro, sobretudo no eixo sul, 

mediante a expansão da verticalização. No sentido norte, a tendência é que ocorra um 

processo de expansão por adensamento, em particular nos vazios entre os conjuntos 

habitacionais e entorno das indústrias. Nas partes externas do arco, predomina o padrão de 

ocupação litorânea, em grande medida como resultado da dinâmica do imobiliário-turístico 

iniciado nos anos 2000 (CLEMENTINO; FERREIRA, 2015).  
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Figura 06: Arcos de Integração Metropolitana 

 

Fonte: Reelaborado pela Autora a partir de Clementino e Araújo (2007), 2016.  
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Destaca-se, ainda, que a consolidação da dinâmica imobiliária na Região 

Metropolitana de Natal se encontra diretamente relacionada com a existência de áreas 

com potencial para a expansão urbana (Figura 07). Com efeito, as diversas áreas 

identificadas possuem potencial para a expansão urbana mediada por investimentos 

imobiliários na Região Metropolitana de Natal.  

Nesse sentido, o estudo coordenado por Clementino e Araújo (2007) 

identificou uma tendência para a expansão do imobiliário às margens da BR-406 nos 

sentidos Natal/Ceará-Mirim e Ceará-Mirim/Natal, com a constituição de loteamentos e 

conjuntos habitacionais, sobretudo em São Gonçalo do Amarante.  No sentido Ceará-

Mirim/Natal, as áreas com potencial localizam-se em uma faixa próxima ao Aeroporto 

Internacional de São Gonçalo do Amarante, inclusive com registros de parcelamento na 

zona de expansão urbana do município. Na sua parte interna, diversos loteamentos 

foram abertos, sinalizando uma tendência de ocupação e de adensamento da porção 

central desse município, a qual se encontra margeada pela RN-160. Ainda na porção 

norte da Região Metropolitana de Natal, as áreas com potencial de expansão existentes 

no município de Extremoz se encontram localizadas próximas ao distrito industrial e à 

Lagoa de Extremoz. Em Macaíba, a tendência identificada por Clementino e Araújo 

(2007), mais uma vez, é de ocupação de áreas destinadas a produtos imobiliários com 

forte componente campestre. 

No caso do município de Parnamirim, a tendência é de reforço da ocupação das 

três áreas do município onde a dinâmica imobiliária se revelou mais expressiva: i) nos 

bairros de Pium, Pirangi e Cotovelo (esses dois últimos litorâneos), onde se destaca a 

produção de segundas residências e também de hotéis, pousadas e flats, além de 

serviços de bares e restaurantes. Esses bairros, de uma forma geral, revelam-se mais 

atrativos para os investimentos relacionados ao turismo-imobiliário; ii) o bairro de Nova 

Parnamirim, principal reflexo espacial do transbordamento do imobiliário na porção sul 

de Natal, possui uma tendência de reforço do processo de verticalização e, mais 

recentemente, tem se destacado pela presença de grandes condomínios de luxo; iii) à 

margem direita da BR-101 no sentido Parnamirim/Natal (parte interna), verificou-se 

uma tendência para a produção de loteamentos para famílias de rendimento médio e 

baixo.  
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Figura 07: Áreas Potenciais para a Expansão Urbana na Metrópole Funcional 

 

   Fonte: Elaborado pela Autora com base em Clementino e Araújo (2007), 2016. 
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Natal, por sua vez, possui uma intensa verticalização nos bairros considerados nobres 

(Capim Macio, Ponta Negra, Candelária, Lagoa Nova, Tirol e Petrópolis), relacionada ao 

processo de ocupação intensiva da cidade. Em Natal, a tendência é de expansão para a porção 

oeste do município que, apesar de não ser “nobre”, ainda apresenta, diferentemente das outras 

regiões administrativas (Norte, Leste e Sul), um grande potencial para expansão e ocupação. 

Apesar desse potencial, destaca-se que a região oeste é cercada por Zonas de Proteção 

Ambiental (ZPA)
68

, o que, de certa forma, atua como fator inibidor do seu processo de 

ocupação por meio da produção formal de moradia.   

Mais recentemente, a implantação do Aeroporto Internacional Aluísio Alves, 

inaugurado em 2014, vem contribuído para a consolidação do processo de conurbação com 

Natal e Macaíba e oportunizado maiores interações funcionais. A tendência é que esse 

equipamento contribua para acelerar o processo de metropolização, uma vez que se articula 

com o território em várias escalas. Extremoz, por seu turno, teve a sua integração funcional 

com o Polo potencializada pela construção da Ponte Newton Navarro
69

 (2007) e, mais 

recentemente, pelas obras viárias de acesso ao aeroporto (Via Metropolitana), as quais 

otimizarão a integração entre esse município e Ceará-Mirim.  Esse conjunto de projetos tende 

a fortalecer a integração funcional entre Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, e, 

no caso deste, registra-se que ele tem, cada vez mais, atuado como amálgama do segundo arco 

de integração funcional. Isso porque Macaíba vem exercendo papel importante no setor 

secundário e, em paralelo, a sua localização se apresenta como estratégica em relação a 

grandes equipamentos (Aeroporto), ao passo que possui, em seu território, uma área destinada 

para a construção de uma Zona de Processamento de Exportação (CLEMENTINO; 

FERREIRA, 2015). 

A discussão acima destacou a dinâmica do imobiliário na Região Metropolitana de 

Natal. Como esforço complementar, destaca-se, a seguir, a distribuição espacial da produção 

habitacional urbana entre 1967 e 2008 (Figura 08) referente àquela dinâmica.  

                                                           
68

 Na região Oeste, existem três Zonas de Proteção Ambiental: ZPA - 01 - Campo Dunar do Pitimbu, 

Candelária e Cidade Nova - principal área de recarga do aquífero subterrâneo, que garante a demanda de água 

potável da cidade, além de proteção da flora e fauna das dunas. ZPA-04 - Cordões de Dunas do Guarapes - 

cordões de dunas de relevante beleza cênico-paisagística da cidade, em virtude dos contrastes de relevo com o 

tabuleiro costeiro e o estuário do Rio Potengi. Tem importância de minimização de escoamento pluvial. ZPA-08 

- Estuário do rio Potengi e manguezal - ecossistema litorâneo de grande importância ambiental e 

socioeconômica para a cidade. Fonte de alimentação e local de reprodução de espécies da fauna marinha, refúgio 

natural de peixes e crustáceos, propiciador da indústria de pesca, atividades portuárias e de recreação, como 

também de fonte de sobrevivência para as populações ribeirinhas (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA SEMURB, 

2015). 
69

 A Ponte Newton Navarro (Ponte da Redinha) liga as zonas leste e norte da capital, favorecendo a integração 

entre as porções sul e norte da RMNatal.  
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Figura 08: Evolução da Produção Habitacional urbana na Metrópole Funcional (1967-2008) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir de Morais (2004); Silva (2010); Queiroz (2010 e 2012); Medeiros (2013), 2016. 

Nota: Na fase 02 (1982-2008), os investimentos no ciclo do imobiliário turístico estão identificados como: a) Resorts; Hotel, Flat, Albergue e Pousada; Condomínio 

Fechado Horizontal; e Condomínio Fechado Vertical. 
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Considerando o exposto, havia uma tendência de que, por um lado, o imobiliário 

ampliasse sua atuação na Metrópole Funcional por meio dos investimentos no imobiliário-

turístico, a qual fora iniciada na década de 2000, e de que, por outro, os grandes projetos 

urbanos (Aeroporto e Via Metropolitana) desconcentrassem a infraestrutura, favorecendo, em 

um segundo momento, a produção habitacional nos municípios contíguos ao Polo. Todavia, a 

crise internacional de 2008 frustrou um conjunto de expectativas por parte dos agentes 

(públicos e privados), em particular porque a dinâmica do imobiliário no período 

imediatamente anterior ao PMCMV se encontrava estreitamente relacionada aos 

investimentos internacionais. No que se refere à crise, pode-se afirmar que 

[...] a crise do mercado financeiro afetou a procura dos europeus para a 

compra de novos imóveis em Natal. A expansão da mancha urbana 

ocupando as terras litorâneas recebeu um duro golpe com a crise financeira, 

demonstrando a forte presença dos bancos e de empresas de capital aberto no 

jogo especulativo que envolveu a RMNatal entre 2003 e 2008. Mas, quando 

parecia que os proprietários fundiários e as empresas locais de construção 

civil iriam sofrer perdas significativas – devido à expectativa criada nos 

últimos cinco anos – o Governo Federal cria o Programa Minha, Casa Minha 

Vida (SILVA; BENTES SOBRINHA; FERREIRA, 2015, p. 278-279). 

Assim, é fundamental reter que os efeitos dessa crise impactaram negativamente na 

continuidade dos investimentos do imobiliário-turístico. Todavia, a estabilidade da economia 

nacional e o crescimento do poder aquisitivo das classes de rendimentos inferiores no país 

propiciaram o aquecimento do mercado imobiliário. Diante disso, o lançamento do PMCMV 

representou uma possibilidade concreta para que o setor imobiliário retomasse a sua dinâmica, 

dessa vez mais relacionada aos capitais locais e nacionais, e menos aos internacionais. 

Representou, também, uma oportunidade para superar o obstáculo referente à produção 

habitacional para famílias de rendimentos inferiores, inclusive com a possibilidade de se 

introduzir uma dinâmica metropolitana para essa produção vis-à-vis, o que ocorreu com a 

produção para famílias de rendimentos superiores nos períodos anteriores.  

Por fim, tendo em vista que as ações do imobiliário e do Estado influenciaram na 

integração física e funcional da Região Metropolitana, e, reconhecendo, que vêm ocorrendo 

importantes transformações socioespaciais na organização do território relacionadas aos 

investimentos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida na Metrópole Funcional, o 

item a seguir objetiva identificar as principais características da Metrópole Funcional a partir 

da análise de dados demográficos, socioterritoriais e habitacionais. 
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3.3. A Metrópole Funcional da RMNatal: uma aproximação a partir de indicadores 

demográficos, habitacionais  e socioterritoriais. 

Dados do IBGE (2010) mostram que, na Metrópole Funcional, existem 1.187.899 

habitantes, o que representa 83,09% da população total da Região Metropolitana de Natal. 

Com relação aos domicílios particulares permanentes (DPP), a Metrópole Funcional reúne 

cerca de 89% de DPPs, de um total de 389.207 existentes. Desse universo, 246.957 possuem 

rendimentos entre zero e três salários-mínimos, dos quais aproximadamente 60% se 

encontram situados na Metrópole Funcional (IBGE, Censo 2010). A tabela (01) a seguir 

apresenta algumas informações sobre aspectos demográficos dos municípios que compõem a 

RMNatal. 

Tabela 01: População residente, área dos municípios e densidade demográfica (RM de Natal, 1991, 

2000 e 2010) 

 

Fonte: Adaptada pela Autora a partir de Freire, Gonzaga e Ojima (2015), 2016. 

Outro aspecto relevante diz respeito às taxas de crescimento populacional. Com 

relação a isso, observa-se que quatro dos cinco municípios que compõem a Metrópole 

Funcional apresentaram as maiores taxas no período 2000-2010, ocupando as seguintes 

posições: Parnamirim (1ª – 4,97), Macaíba (3ª – 2,38), São Gonçalo do Amarante (4ª – 2,36) e 

Extremoz (6ª – 2,30). A diminuição nas taxas de crescimento populacional na Região 

Metropolitana de Natal, que passou de 2,63 (1991/2000) para 1,85 (2000/2010), pode ser 

explicada pela diminuição dos fluxos imigratórios e pela redução da taxa de fecundidade. 

(FREIRE; GONZAGA; OJIMA, 2015) 
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Constata-se, assim, um processo de desconcentração populacional em direção aos 

municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante que, de certa forma, pode ser 

explicado pela expansão imobiliária, com tendência à expansão urbana a partir da definição 

de alguns vetores de crescimento, como é o caso do eixo sul da BR-101 (Parnamirim/São José 

do Mipibu e São José do Mipibu/Parnamirim) e da BR-406, no sentido São Gonçalo do 

Amarante/Ceará-Mirim.  

De acordo com Freire, Gonzaga e Ojima (2015, p. 108): 

A RMN segue uma tendência generalizada em grande parte do país de 

redução do ritmo de crescimento populacional dos polos metropolitanos em 

detrimento de um importante crescimento dos municípios do seu entorno. 

Em parte, associado ao processo de reorganização do espaço urbano e da 

forte especulação imobiliária nas áreas urbanas consolidadas, esse processo 

se repete na RMN, quando se observa baixa taxa de crescimento 

populacional em Natal e altas taxas de crescimento nos municípios do seu 

entorno, sobretudo em Parnamirim e, em menor grau, em São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz e Macaíba. Nesse aspecto, nota-se um relativo 

privilégio para o eixo de expansão urbano sul, onde grande parte dos novos 

empreendimentos imobiliários verticais e horizontais tendem a atrair não 

apenas a população de Natal, mas também grande parte da atração 

migratória que a RMN possui. 

Com base no exposto, foi possível identificar a existência de uma relação próxima 

entre o crescimento populacional nos municípios da Metrópole Funcional, com exceção do 

Polo, e a expansão da atuação do imobiliário, sobretudo a partir dos anos 2000. Essa dinâmica 

concorreu para a formação de novas manchas urbanas caracterizadas pela baixa densidade, 

pela concentração de famílias de interesse social e pela ausência de adequação com relação à 

infraestrutura (SILVA; BENTES SOBRINHA; FERREIRA, 2015). 

Desse modo, a RMNatal – metrópole em formação – se expande pela produção do 

solo semiurbanizado, formando áreas com problemas de inadequação habitacional
70

. Com 
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 Segundo a Fundação João Pinheiro (2013, p. 20-22): “As habitações inadequadas não proporcionam condições 

desejáveis de habitação, o que não implica, contudo, necessidade de construção de novas unidades. Pelo conceito 

adotado, são passíveis de serem identificadas somente as moradias inadequadas localizadas em áreas urbanas. 

Não são contempladas as áreas rurais, pois apresentam formas diferenciadas de adequação não captadas pelos 

dados utilizados. O censo demográfico 2010 não permite a estimativa de todos os componentes da inadequação 

de domicílios urbanos contemplados nos últimos estudos. A ausência de variáveis que permitam identificar o 

tipo de cobertura do imóvel ou a sua condição de adequação fundiária limitou a estimativa em três componentes: 

infraestrutura urbana, presença de sanitário exclusivo e adensamento excessivo de domicílios próprios. Os 

critérios adotados para a inadequação habitacional não são mutuamente exclusivos, ou seja, um domicílio 

considerado inadequado pode ser afetado por uma ou diversas inadequações. Os resultados, portanto, não podem 

ser somados, sob o risco de haver múltipla contagem. [...] A carência em infraestrutura tem sido, do ponto de 

vista absoluto e relativo, o componente mais importante da inadequação de domicílios. Sob essa rubrica 

agregam-se os seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

coleta de lixo. Consideram-se como carentes de infraestrutura todos os domicílios que não dispõem de ao menos 
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relação a esse problema, dados da Fundação João Pinheiro (2013) indicam que na Região 

Metropolitana de Natal existem 147.126 domicílios inadequados por carência de acesso à 

infraestrutura (rede geral de água e esgoto, energia elétrica e coleta de lixo), 3.779 

inadequados com relação à existência de banheiro exclusivo e 10.756 com problemas de 

inadequação por adensamento excessivo em domicílios próprios, conforme Tabela 02. 

 Esse quadro de inadequação habitacional (déficit qualitativo) é bastante expressivo 

na Metrópole Funcional, sendo que, nesta, 38,48% (133.251) dos domicílios particulares 

permanentes encontram-se inadequados por carência de infraestrutura. Enfim, o problema da 

inadequação habitacional é mais concentrado nas residências particulares permanentes sem 

rendimento e com rendimentos de zero a três salários-mínimos, alcançando um percentual de 

67,65% (90.148) de domicílios carentes pela inexistência de acesso à infraestrutura. No caso 

dos componentes da inadequação, o mais expressivo, nessa faixa de renda, é o componente 

Banheiro Exclusivo. Tais dados revelam a existência de um quadro de precariedade na 

Metrópole Funcional marcado por elevado percentual de inadequação habitacional relativa
71

, 

sobretudo em Extremoz (66,8%) e Macaíba (73,9%), sendo que percentuais nesses municípios 

se encontram superiores à média do verificado na Metrópole Funcional (45,62%) e também 

na RMNatal (39,9%).  

                                                                                                                                                                                     
um dos serviços citados. [...] A inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva define o domicílio que não 

dispõe de banheiro ou sanitário de uso exclusivo. Isso tanto ocorre nos cortiços tradicionais (em trajetória de 

extinção ou de transformação) como em terrenos com dois ou mais domicílios, ocupados por famílias ligadas por 

parentesco ou fortes laços afetivos. [...]A partir de 2008, somente o adensamento excessivo de domicílios 

próprios compõe a inadequação de domicílios. Essa condição é caracterizada pelo número médio de moradores 

de domicílios 22 próprios por dormitório acima de três (3). É importante ressaltar que o número de dormitórios 

corresponde ao total de cômodos11 que servem de dormitório em caráter permanente e apenas para os moradores 

do domicílio. Em 2010, consideraram-se todos os moradores do domicílio na contagem do total de moradores”.  
71

 Dimensiona a inadequação habitacional em relação ao total de domicílios. 
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Tabela 02: Inadequação Habitacional de Domicílios Urbanos (total, sem rendimento e com rendimento de 0 a 3 salários-mínimos) 

Recorte 

Territorial 

Domicílios 

Particulares 

Permanentes 

DDP 

inadequados 

por carência de 

Infraestrutura 

(Total) 

DDP 

inadequados 

por carência de 

Banheiro 

exclusivo 

Unidades 

habitacionais 

(Total) 

DPP 

inadequados 

por  

Adensamento 

em domicílios 

próprios 

(Total) 

DDP inadequados 

por carência de 

infraestrutura 

(sem rendimento 

e com rendimento 

de 0 a 3 SM)  

DDP 

inadequados 

por carência de 

Banheiro 

Exclusivo para 

domicílios (sem 

rendimento e 

com rendimento 

de 0 a 3 SM)  

DPP 

inadequados 

por  

Adensamento 

em domicílios 

próprios (sem 

rendimento e 

com rendimento 

de 0 a 3 SM)  

Inadequação 

Relativa* 

Extremoz 6.499 3.648 34 226 2.441 34 158 66,8 

Macaíba 19.463 9.959 640 511 8.003 605 442 73,9 

Natal 235.522 85.758 2.079 6.955 57.042 1990 4938 36,3 

Parnamirim 60.329 25.772 308 1.243 15.984 282 911 41,5 

São Gonçalo 

do Amarante 
24.451 8.113 199 973 6.677 199 775 33,1 

Metrópole 

Funcional 
346.264 133.251 3.259 9.907 90.148 3.109 7.225 45,62** 

RMNatal 389.207 147.126 3.779 10.756 100.769 3.619 7.913 39,9 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos dados do Déficit Habitacional Municipal no Brasil 2010/FJP-MCIDADES (2013), 2016. 

Nota: * Inadequação Relativa em pelo menos um componente. 

** Para o cálculo da Inadequação Relativa da Metrópole Funcional, utilizou-se como referência o número de domicílios particulares permanentes urbanos 

(320.937).



126 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que a relativa ausência de investimentos em 

infraestrutura (abastecimento de água e esgotamento sanitário) pode, em alguma medida, ser 

explicada pela dependência financeira dos municípios em relação aos recursos federais. Além 

da baixa capacidade de investimento relacionada a essa dependência, há de se levar em conta 

também os custos para a implantação dessas infraestruturas que, em geral, são elevados, além 

do fato de serem “escondidos” e, logo, de pouco valor eleitoral, por parte dos políticos e 

nenhum capitalista, individualmente, tem interesse em realizá-los.   

Enfim, o Programa Minha Casa, Minha Vida está sendo implementado em um 

território com elevados percentuais de inadequação e mais de 77% dos domicílios particulares 

permanentes com rendimentos entre zero e três salários-mínimos e com um déficit 

habitacional total de 53.501 unidades, das quais 35.519 estão na faixa de interesse social. Na 

realidade, esse território se constitui enquanto uma metrópole em formação, a qual se encontra 

marcada por problemas de precariedade urbanística e sociohabitacional, mas que, ao mesmo 

tempo, vem passando por importantes transformações na organização socioespacial do seu 

território.   

Nessa perspectiva, a Parte II dessa tese se dedicará à análise do Programa Minha 

Casa, Minha Vida na Região Metropolitana de Natal, focalizando na produção habitacional de 

interesse social e nos agentes que dela participam. 
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PARTE II – O PMCMV NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE NATAL: uma análise 

da produção habitacional de interesse social e 

dos agentes na Metrópole Funcional 
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4. O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NA RMNATAL: OS AGENTES E 

SUAS PRÁTICAS 

4.1. Programa Minha Casa, Minha Vida e os Agentes do Estado 

Essa item dedica-se à análise dos agentes do Estado (Prefeituras e Caixa Econômica 

Federal) diretamente responsáveis pela implementação do Programa Minha Casa, Minha 

Vida
72

, objetivando conhecê-los a partir da análise das formas político-administrativa, 

gerenciais e gestionárias que demarcam a inserção dos mesmos no ciclo de investimentos do 

referido programa. Nessa perspectiva, os roteiros de entrevista elaborados para a pesquisa 

com os agentes estatais (prefeituras) foram organizados em blocos temáticos direcionados à 

identificação das estruturas administrativas, às principais ações na área habitacional e a 

questões específicas relacionadas à inserção no PMCMV.  

Embora a estrutura base dos roteiros da Caixa e das Prefeituras guarde algumas 

semelhanças entre si, tem-se em conta que estes agentes possuem competências e atribuições 

distintas no que se refere à implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida. No caso 

das prefeituras, cabe-lhes realizar o planejamento e a gestão da política habitacional em uma 

perspectiva mais político-institucional, administrativa e territorial. A Caixa, por sua vez, tem 

uma atuação mais direcionada para auxiliar no processo de implementação dos programas e 

projetos habitacionais, mais especificamente para aspectos gerencial e gestionário que, por 

sua vez, perpassam as áreas econômica, jurídica, social, de engenharia e de arquitetura.   

A partir desses entendimentos preliminares, as entrevistas foram conduzidas no 

sentido de identificar o ambiente institucional que recepciona o PMCMV nos municípios da 

Metrópole Funcional. Assim, partiu-se de questionamentos acerca da Estrutura Administrativa 

disponível atualmente para o planejamento e a gestão da política habitacional, assim como as 

principais linhas de atuação do órgão.  

                                                           
72

 Com a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1996, a Caixa Econômica Federal passou a 

assumir funções anteriormente desempenhadas pelo BNH, demostrando a ausência de uma proposta para o setor 

habitacional. No caso dos municípios, o processo de descentralização ocorrido no Brasil, a partir da década de 

1990, tornou-os responsáveis pela gestão de diversos programas sociais, inclusive a habitação. Esses fatores 

evidenciam a longa trajetória desses agentes do Estado (Caixa e Municípios) na consecução da política de 

habitação (SOUZA; CARVALHO, 1999). 
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Com relação a isso, constatou-se que todos os municípios da Metrópole Funcional de 

Natal possuem órgãos destinados ao planejamento e à gestão da política habitacional. Porém, 

apenas o município de Macaíba não possui uma secretaria, existindo, neste caso, um setor de 

habitação diretamente vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Em 

Extremoz, vale destacar, a secretaria foi criada apenas em 2015, tendo como uma das 

justificativas a necessidade de constituição de um órgão exclusivo para cuidar do 

planejamento e gestão da política habitacional, em um contexto de aceleradas mudanças 

socioespaciais e econômicas relacionadas aos investimentos imobiliários, em sua maioria 

catalisados pelo PMCMV.  

Mesmo não fazendo parte do escopo do presente trabalho realizar uma análise 

institucional dos órgãos responsáveis pela consecução da política de habitação, é importante 

marcar que só muito recentemente ocorreu a criação daqueles nos municípios que compõem a 

Metrópole Funcional. Em momento anterior, as ações na área de habitação se encontravam 

sob a responsabilidade de secretarias de assistência social. De certa forma, a criação de 

instituições voltadas para o planejamento e a gestão da política habitacional foi favorecida por 

transformações nessa política no âmbito federal a partir da criação do Ministério das Cidades, 

em 2003. Além do pouco tempo de existência, as secretarias de habitação possuem uma 

arquitetura relativamente reduzida face ao conjunto de demandas colocadas para os 

municípios no que se refere à implementação da política habitacional (Quadro 02). 

Com relação à estrutura (pessoal, técnica, financeira e logística), houve o 

reconhecimento por parte dos gestores municipais acerca da necessidade de melhoramentos, a 

fim de atender às crescentes demandas de habitação, o que envolve ampliar a capacidade de 

atendimento dos municípios nas áreas de engenharia, arquitetura, fundiária e social. Mesmo 

reconhecendo essa necessidade, nenhum entrevistado relatou a ocorrência de processos de 

reestruturação de seus órgãos para atender às novas demandas relacionadas ao Programa 

Minha Casa, Minha Vida.  

No caso das ações desenvolvidas pelas secretarias/setores, se verificou que o foco 

prioritário das ações tem sido a produção habitacional, e algumas outras isoladas nas áreas de 

regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários. De certa forma, isso pode 

ser explicado pela dependência que os municípios têm em relação aos recursos federais, 

fazendo com que os mesmos implementem programas definidos pelo Governo Federal. 

Ademais, destaca-se que não foram apontadas pelos entrevistados ações adicionais para 

enfrentamento do déficit habitacional.  
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Quadro 02: Radiografia dos Órgãos de Habitação 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir das entrevistas realizadas com gestores municipais, 2016. 

Nota:* Com relação aos profissionais, optou-se por colocar apenas o quantitativo referente ao quadro técnico de nível superior, excluindo nível médio e fundamental. 

Além disso, frisa-se que, em alguns órgãos, os profissionais exercem cargos que nem sempre correspondem à sua área de formação. 

Município Órgão Ano de Criação Áreas de Atuação Estrutura de Pessoal Profissionais* 

Extremoz Secretaria de Habitação 2015 Habitação e Regularização Fundiária 4 Assistente Social (02) 

Macaíba 
Secretaria Municipal de 

Trabalho e Assistência Social 

 

- 

Habitação 3 Gestor de Políticas Públicas (01) 

Natal 

Secretaria Municipal de 

Habitação, Regularização 

Fundiária e Projetos 

Estruturantes 

2007 
Habitação, Regularização Fundiária e 

Saneamento 
17 

Arquiteto (04), Engenheiro Civil (02), Assistente Social 

(05), Administrador (01), Advogados (02) e Contabilista 

(01) 

Parnamirim 
Secretaria de Habitação e 

Regularização Fundiária 
2009 Habitação e Regularização Fundiária 25 

Engenheiro (02), Assistente Social (05), Arquiteto (01), 

Advogado (01) 

Pedagoga (01) 

Topógrafo (01), Estagiários (03: serviço social e relações 

públicas).  

São Gonçalo 

do Amarante 

Secretaria Municipal de 

Habitação, Regularização 

Fundiária e Saneamento 

2009 
Habitação, Regularização Fundiária e 

Saneamento 
16 

Assistente Social (06); Engenheiro (01); Advogados (02); 

Engenheira Ambiental (01), Recursos Humanos (01). 
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Ainda no que se refere às ações em política habitacional, um dos entrevistados 

destacou que existem dificuldades com relação à regularização fundiária. Segundo o 

entrevistado C: 

É. Nós temos uma dificuldade que eu acho que essa é no país inteiro, não 

somente nas grandes cidades, mas também nas pequenas, que é a 

regularização fundiária. E a regularização também é complementação da 

política de habitação, onde as pessoas ocupam determinadas áreas, muitas 

vezes é através de invasão, através de ocupação mesmo e tem a casa, mas 

não tem a escritura. Isso é um tema do momento no país, porque você tem 

sua casa você fica... se não tem o documento, você jamais tem condição de ir 

a um banco fazer um cadastro, fazer um financiamento, melhorar a sua casa, 

e até mesmo na época da... se um dia você for... houver a necessidade de 

vender aquele bem até para comprar um outro em um outro local, o custo 

dele é um custo muito defasado pela falta da documentação. [...] Mas, 

também... isso aí, é uma ação que faz parte da questão da moradia. Uma 

outra questão também para você só... habitação só residência, só produção da 

moradia, é a questão do saneamento básico, que também melhora a 

qualidade de vida das pessoas, da saúde, e o saneamento tem a parte de 

esgoto e a parte de água.
73

  

Nessa entrevista, fica claro que há o entendimento de que a problemática 

habitacional envolve a conjunção de problemas de diversas áreas e, por isso, requer também a 

adoção de estratégias que possibilitem o seu enfrentamento de maneira intersetorial. Todavia, 

embora tenha sido demostrada uma preocupação com o desenvolvimento de ações mais 

amplas, a histórica dependência em relação aos recursos federais limita a capacidade de 

atuação dos municípios, principalmente em decorrência do elevado custo das políticas 

habitacional e urbana, de um lado. Por outro, a ausência de órgãos e de ações que tratem essas 

políticas a partir de uma perspectiva metropolitana favorece a manutenção de práticas isoladas 

e pouco efetivas por parte dos municípios.  

Como agravante desse quadro, destaca-se que, apesar da constituição de 

instrumentos de planejamento e gestão, a política habitacional ainda continua sendo 

implementada de maneira setorializada. Evidencia-se, nesse sentido, a ausência de articulação 

entre aqueles instrumentos e os de política urbana, a exemplo do plano diretor. Na prática, o 

que se constatou, a partir das entrevistas, é que as formas de articulação existentes se referem 

tão somente ao compartilhamento de ações entre secretarias, enquanto que os diversos 

instrumentos continuam sendo implementados de forma isolada.  Com efeito, a base dessa 

articulação tem sido a busca pelo cumprimento de prescrições urbanísticas previstas nos 
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planos diretores, de modo a garantir que os projetos habitacionais sejam aprovados. Nesse 

caso, as chances de estruturação da política habitacional, a partir da ativação de instrumentos 

previstos nos planos diretores e planos de habitação, se revelam reduzidas.   

Frisa-se, ainda, que os questionamentos feitos aos gestores acerca da relação entre a 

política urbana e habitacional, a partir dos seus instrumentos, visou apreender aspectos 

relacionados à compreensão, por parte desses gestores, acerca da importância da articulação 

entre os instrumentos, e como ela ocorre. Nesse sentido, foi possível constatar que essa 

articulação se encontra direcionada mais para tratamento de questões pontuais relacionadas a 

projetos e menos à estruturação da política habitacional. 

De fato, não se constituiu nenhum padrão de articulação orientado a partir da 

aplicação de estratégias de ordenamento territorial definidas nos planos diretores em 

articulação com estratégias de ação previstas nos planos de habitação. Na ausência de uma 

efetiva articulação, a produção de moradias em áreas bem localizadas e consolidadas ainda 

permanece como um desafio em termos de planejamento e gestão da política urbana. Essa 

constatação pode ser explicada pela fragilidade institucional dos municípios e pela própria 

lógica de condução da política habitacional, que tem o setor privado como o principal 

protagonista, conforme abordou Rufino (2015) ao analisar a arquitetura e os agentes do 

Programa Minha Casa Minha Vida.  

No que se refere ao Sistema de Habitação, verificou-se que todos os municípios da 

Metrópole Funcional aderiram ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, todavia, 

dados obtidos no portal do Ministério das Cidades
74

 indicaram que Extremoz foi o único que 

não constituiu, efetivamente, seu sistema municipal de habitação (plano, conselho e fundo).  

Outra questão relevante para o entendimento da implementação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida refere-se à dinâmica interna estabelecida entre os órgãos municipais 

responsáveis pelo planejamento e gestão da política urbana e habitacional. Neste sentido, 

apenas o gestor de um município (Entrevistado B) sinalizou para a necessidade de maior 

sincronismo entre os órgãos diretamente responsáveis pelo planejamento urbano e pela 

política habitacional, como requisito fundamental para a introdução de novos procedimentos 

que garantam mais celeridade ao processo de aprovação dos projetos, na medida em que esta 
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exige a participação de vários órgãos. Ao ser questionado sobre a interação entre eles, o 

referido entrevistado destacou que ela existe, mas fez um destaque no seguinte sentido:  

Possui. Apenas aí, a gente vai ter que ressaltar que há uma certa dificuldade, 

fica até difícil a gente expressar aqui de uma outra Secretaria do Município, 

mas há alguns entraves, há alguns entraves principalmente quando a gente 

vai trabalhar um estudo prévio de viabilidade ou não de um 

empreendimento. A gente tem determinadas situações, por exemplo, de que 

uma área pertence a uma pessoa física, há o interesse claro do construtor em 

adquirir essa área, há o acerto financeiro inclusive do construtor com o 

proprietário, logicamente que um acerto verbal mediante a contratação do 

empreendimento, já que o terreno é permitido no Minha Casa, Minha Vida, 

ele ser liberado em D+1, então na hora que é contratado, no dia seguinte do 

registro o dinheiro cai na conta do vendedor do terreno, mas óbvio que 

ninguém faz uma transação dessa no escuro, certo? Ninguém faz uma 

operação dessa se não tiver certeza de que aquela área pode ser compatível 

com o ordenamento jurídico, pode ser compatível com o projeto que se 

pretende implantar. E aí, passa a ter uma dificuldade muito grande, a gente 

conviveu isso na prática, esse mesmo empreendimento de quatro mil e 

poucas unidades, ele quase um ano para que se emitisse um parecer prévio 

da viabilidade ou não e isso, tipo assim, afugenta um pouco o interesse 

dessas construtoras em ir exatamente para a ocupação dessas áreas e para a 

elaboração de projetos. Acho que precisa haver uma modernização maior, 

acho que a gente precisa desengessar mais – certo? – o nosso próprio cliente 

que é um cliente interno, a gente está falando aqui de uma política de 

governo, certo? Então, para mim tem certas situações... fica até chato a gente 

estar falando de Secretaria, B ou C, certo? Mas, na realidade acho que 

deveria haver um sincronismo maior entre as Secretarias.
75

  

O argumento central do entrevistado B é que ainda existem travas que precisam ser 

superadas no sentido de conferir maior celeridade ao processo de implementação do 

PMCMV. Os demais gestores entrevistados informaram que, de forma geral, não têm 

dificuldades nesse processo quando se considera a relação com outras secretarias.  

[...] Nós hoje temos total acesso a todas as secretarias de... que a gente é 

irmandade, mesmo. E aí, na questão do plano diretor, como a gente pegou as 

ações em andamento, a gente entende que tem algumas situações que a gente 

não tem como ir além. Mas, tem outras que é uma boa parte que a gente sim, 

tem esse acesso, a gente tem essa flexibilidade de conversar. Por exemplo, 

nós temos hoje alguns documentos de Ministério Público solicitando que a 

gente tome providência em algumas áreas verdes. E aí, onde realocar esse 

pessoal. E aí, a gente tem essa parceria com as outras secretarias, 

principalmente meio ambiente, de ir com a gente, conhecer o espaço, ver se 

é viável, ver se ali naquele momento não cabe um novo projeto de 

regularização fundiária, ver se tem como a gente... porque assim, tem 
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localidades que para a gente remover para dentro da unidade habitacional do 

programa, é muito fácil.
76

 

[...] É permanente, o diálogo é permanente, é tanto que os nossos 

empreendimentos que temos lá dentro do município, todos [se] foi 

observando, respeitando aquela questão das leis que é recomendação para 

que no futuro a gente não tenha dificuldade para expansão.
77

 

No entanto, ao se analisar essa relação tendo como referência o tempo de 

implementação, foi possível verificar que o tempo gasto na etapa inicial – análise e aprovação 

dos projetos –, em geral, foi superior ao verificado nas demais etapas (obra e pós-obra), 

correspondendo, em média, a dois anos. Dessa análise preliminar, podem ser indicados alguns 

desafios que se colocam para os agentes (estatais e privados) na implementação do PMCMV.  

O primeiro deles, de ordem estrutural, diz respeito ao próprio processo de 

fortalecimento do planejamento e da gestão dos municípios, no qual ainda predominam 

práticas setorializadas e departamentalizadas. A superação desse desafio pressupõe a 

introdução de procedimentos que possibilitem a integração das políticas públicas na prática 

cotidiana dos órgãos da administração. Esse desafio não se refere única e exclusivamente ao 

PMCMV, embora afete a sua implementação.  

Outro desafio se refere ao impasse entre a escala de ação dos municípios (local) e as 

demandas e/ou interesses privados (agentes imobiliários e/ou famílias) que têm, cada vez 

mais, alcançado expressividade metropolitana em face do processo de metropolização. 

Contudo, a atuação do poder público municipal ainda se encontra cravada, exclusivamente, 

nos seus limites geográficos, conformando restrições ao processo de reprodução social das 

famílias no território metropolitano.   

Nas entrevistas, pode-se perceber a dificuldade dos órgãos municipais em estruturar 

a política habitacional, estando suas ações, atualmente, mais direcionadas para o 

estabelecimento de condições para a implementação do PMCMV. Com relação a isso, 

entende-se que há um processo de inversão de lógicas quando se pensa na habitação enquanto 

política pública. Isso porque os projetos que deveriam estar articulados, de maneira orgânica e 

funcional, dentro de um maior planejamento da política de habitação, estão aparecendo de 

forma individualizada e desconexa.  
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É sintomático perceber que o poder público local não tem priorizado esse 

planejamento, fragilizando as oportunidades provenientes dos diversos instrumentos presentes 

na política urbana com vistas à implementação da política habitacional, atualmente reduzida 

ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Efetivamente, a capacidade do poder público local em 

relação à gestão da política urbana e habitacional é confrontada com a dinâmica célere da 

produção do referido programa. Como evidência disso, tem-se a dificuldade com o 

cumprimento de atribuições previstas nos normativos, a exemplo do cadastramento das 

famílias, assim como a oferta de infraestrutura e de áreas urbanizadas.  

Em linhas gerais, ao analisar os resultados das entrevistas com relação à articulação 

entre política urbana e habitacional, constatou-se a não priorização do planejamento urbano, 

principalmente no que se refere à implementação de instrumentos previstos nos planos 

diretores que poderiam auxiliar na produção de uma política pública de habitação mais eficaz.   

Nesse sentido, embora os gestores tenham procurado demonstrar a ocorrência de uma suposta 

articulação, os discursos foram indicativos da existência de uma enorme fragilidade na 

operacionalização da política habitacional a partir de instrumentos urbanísticos. Mais do que 

efeitos locais, essa desarticulação tende a produzir externalidades negativas que podem 

comprometer a qualidade do tecido urbano-metropolitano. Com relação a isso, parece ser 

inegável que a gestão da política habitacional na escala metropolitana requer uma capacidade 

político-institucional, administrativa e financeira que não se encontra presente nos municípios 

da Região Metropolitana de Natal.
78

  

Com relação ao cadastro de habitação dos municípios, observou-se que todos os 

municípios os possuem, embora existam problemas relativos à atualização periódica dos 

mesmos. Vale destacar que as metas do programa por município são estabelecidas pelo 

Governo Federal, tendo como referência o cálculo do déficit habitacional realizado pela 

Fundação João Pinheiro. No entanto, os cadastros municipais quando comparado aos dados 

base utilizados pelo Governo Federal para o déficit, tendem, pela sua atualização mais 

frequente, a exprimir melhor a realidade dos municípios no que se refere à necessidade de 

reposição e/ou incremento do estoque de moradias. Isso ocorre porque esses cadastros 

conseguem, em alguma medida, captar os efeitos do processo de expansão urbana e de 

crescimento demográfico relacionado a uma dinâmica imobiliária, cada vez mais 

metropolitana.  Nesse sentido, a entrevistada D afirmou que: 
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Depois que veio o Minha Casa, Minha Vida, a urbanização, ela foi mais 

implementada de forma mais intensiva. Então, houve um êxodo muito 

grande de pessoas para cá da área metropolitana de Natal, da Zona Norte, 

vamos dizer, até de outros municípios, porque a gente constata aqui. Vem de 

Mossoró, ou seja, de qualquer município. Então houve um êxodo muito 

grande e a cidade agora inchou um outro com esse êxodo. A gente percebe 

isso, pelo CAD-único que em 2009 eram 2 mil e poucas pessoas cadastradas 

e hoje a gente tem 8 mil e pouco, quase 9 mil pessoas cadastradas. Então é 

um quantitativo, e a gente percebe que são pessoas nativas, como a gente 

diz, da cidade, pessoas de origem da cidade e são pessoas que veio daquele 

êxodo, que veio com essa construção de casa, tem muita construção aqui 

acima de quatro salários mínimos, pela Minha Casa, Minha Vida. Se você 

andar pelo município em todo distrito tem construção de casa ali de 

construtora e aí as pessoas começaram a comprar de outros municípios e da 

própria Natal, casas aqui e vir morar aqui. Então isso inchou a cidade e 

então, mas não deixou de ter o déficit de principalmente de cohabitação.
79

 

Outra questão metropolitana, evidenciada empiricamente, refere-se ao atendimento 

do déficit habitacional de um município em outro, pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Com relação a isso, o entrevistado C destaca: 

Ah, isso aí, com certeza existe, principalmente agora a imprensa tem 

divulgado, o empreendimento é muito bonito, é grande, quem vai para o 

aeroporto ali passa na BR-406 vê ali uma verdadeira montanha de concreto, 

de concreto armado, muito bonito, é um grande empreendimento. Mas, na 

secretaria a gente tem sentido a tentativa de pessoas que não é do município 

vir se inscrever. Mas, o que é que a gente... qual o critério? Primeiro, tem 

que ter Bolsa Família e tem que estar inscrito no Bolsa Família do 

município, tem que morar no mínimo um ano no município, isso é um 

critério básico que a gente adota lá na inscrição, não é nem na hora do 

sorteio, é na inscrição. As pessoas estão se inscrevendo hoje, vai esperar um 

novo empreendimento que pode acontecer daqui há dois anos, poderá ter 

mais dois anos de construção, quer dizer, quem está se inscrevendo hoje 

poderá vir a ser beneficiado só daqui a três ou quatro anos, não é? E para se 

inscrever no Bolsa Família nós começamos a descobrir esse tipo de situação, 

pessoas querendo vir para São Gonçalo dando endereço de casa sem morar e 

querendo se inscrever no Bolsa Família, então qualquer pessoa agora só se 

inscreve no Bolsa Família, só é homologado o nome dela no Bolsa Família 

depois que a assistência social faz a visita ao endereço que a pessoa deu. 

Então, essa é uma medida que a gente tem tomado exatamente para evitar 

isso aí, se caso a gente não tivesse tomado essa medida, com certeza já tinha 

muita gente que a gente sentiu essa [...] tentativa a tempo e a gente tem 

tentado se esforçar para evitar que isso não venha acontecer.
80

 

As questões observadas pelos entrevistados demostraram, pois, a ocorrência de 

problemáticas habitacionais e socioespaciais que se localizam em um município, mas que, na 

verdade, se relacionam com a dinâmica regional da metrópole. Raramente, questões 
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relacionadas à produção e reprodução do espaço em municípios que compõem regiões 

metropolitanas se expressam de maneira localizada, sobretudo no que se refere aos seus 

efeitos. Nesse sentido, vale reforçar que as ações desenvolvidas por um município de forma 

isolada tendem a produzir externalidades, nem sempre positivas em outro, uma vez que 

aquelas, no máximo, apresentam soluções locais para problemas metropolitanos.  

Além da questão do déficit habitacional, outra questão que foi direcionada aos 

gestores municipais referiu-se à relação entre os instrumentos de planejamento urbano e a 

localização dos empreendimentos. Assim, a investigação realizada constatou que, para os 

gestores municipais, a localização estava em consonância com todos os elementos necessários 

para garantir a habitação adequada, a partir da ativação desses instrumentos. Todavia, 

conforme será discutido no Capítulo 05, a inserção urbana dos empreendimentos, de um 

modo geral, se revelou precária, tendo em vista as características socioespaciais dos territórios 

onde os empreendimentos foram implantados, em geral, parcialmente urbanizados e 

consolidados.  

Neste sentido, o padrão de localização predominante no processo de implementação 

do PMCMV na RMNatal, assim como em outras regiões metropolitanas, conforme constatado 

por Rufino (2015), revela a pouca capacidade que os municípios possuem para interferir na 

decisão locacional, apesar da existência dos instrumentos. Com relação a isso, as entrevistas 

com os agentes privados deixaram claro que não houve qualquer interferência por parte das 

prefeituras na localização dos empreendimentos, a qual foi guiada, exclusivamente, por 

fatores privados, com destaque para a dinâmica do mercado fundiário e imobiliário.  

Como consequência, tem-se um padrão de inserção urbana dos empreendimentos que 

explicita, no território, a desarticulação entre política urbana e habitacional. Com relação à 

inserção, o entendimento, em alguma medida, hegemônico, por parte dos gestores públicos é 

de que o cumprimento dos normativos, que versam sobre o PMCMV, é suficiente para 

garantir a efetivação da habitação adequada.   

Constatou-se que as prefeituras não exerceram influência nos processos decisórios 

referentes à localização dos empreendimentos. Nesse sentido, não ocorreu, de fato, alterações 

substanciais em relação a outros períodos na história da política habitacional no Brasil. 

Todavia, diferente desses períodos, os municípios não dispunham de instrumentos de 

planejamento e gestão concebidos no bojo de marcos regulatórios na área de desenvolvimento 

urbano, muitos dos quais resultantes de construções realizadas em articulação entre todos os 

entes federativos (União, estados e municípios).  
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Com relação a isso, Pequeno e Rosa (2015, p. 145), ao problematizarem a questão da 

articulação entes as políticas destacam: 

Referente à política urbana, é muito baixa a efetividade da legis- lação 

urbanística na definição das áreas para o PMCMV, e não se fala no uso de 

instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade. Reitera-se a falta de 

interação entre as políticas urbana e habitacional, quando se contrapõem os 

planos diretores municipais e os planos habitacionais de interesse social. Pior 

ainda é a situação dos municípios metropolitanos. Na ausência de articulação 

entre os planos diretores municipais, antevê-se o surgimento de problemas 

na implantação de conjuntos periféricos situados em áreas limítrofes, a 

ressaltar a necessidade de planos de expansão urbana e habitacional 

metropolitano. 

Apesar de estarem analisando a Região Metropolitana de Fortaleza, as conclusões as 

quais os autores chegaram são válidas se não para todas, mas pelo menos para a maioria dos 

municípios que contam com investimentos do PMCMV. De qualquer forma, não existem 

evidências de que as prefeituras conseguiriam implementar um modelo de política pública de 

habitação que não reforçasse a lógica capitalista de produção da moradia, e priorizasse o 

enfrentamento da questão fundiária, condição essencial para a produção habitacional em áreas 

urbanizadas e bem localizadas. Neste sentido, Botelho (2007a, p. 40-41) chama a atenção para 

o fato de que: 

A provisão estatal de moradia, ao concentrar-se nas camadas mais pobres da 

população, corre o risco, se não forem tomadas as devidas precauções por 

parte das autoridades responsáveis, de acentuar a segregação dos pobres, 

pois a liberalização e a desregulamentação do mercado imobiliário, bem 

como a concentração de concessão de subsídios à produção habitacional para 

as camadas de renda mais baixa tem o efeito perverso de acentuar a 

segregação socioespacial, ao confinar a população que depende dos recursos 

estatais em áreas pouco valorizadas e/ou distantes das áreas de consumo e 

emprego. 

Como, para os capitais imobiliário e fundiário, o próprio uso e a transformação do 

espaço urbano são objetos do lucro (RIBEIRO, 1997), a tendência é que, no processo de 

produção habitacional mediada pela produção do espaço, os capitais busquem realizar seus 

investimentos cujos ganhos econômicos sejam maiores. Essa dinâmica dos agentes pode, em 

alguma medida, ser influenciada pelas articulações com o Estado, ou pela ausência dessas. 

Nesta perspectiva, a investigação constatou um reforço dessa articulação mediada 

pela elaboração de legislações tributárias específicas direcionadas para o setor imobiliário 

baseadas na concessão de isenções totais ou parciais de impostos e/ou taxas municipais para 
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as empresas do setor a construção civil que atuem na Faixa 01 do MCMV. O Quadro 03 

apresenta uma síntese das legislações tributárias de municípios da Metrópole Funcional 

direcionadas para incentivar a produção habitacional no âmbito do referido programa. 
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Quadro 03: Características da Legislação Tributária Municipal e o PMCMV em municípios da Metrópole Funcional 

 

Municípios Características da Legislação Tributária  

Natal 

Lei Complementar nº. 115, de 06 de Julho de 2010: Concede isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, nas atividades que especifica, e dá outras providências.  

 

Art. 1º - É concedida a isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS incidente sobre os serviços de construção civil vinculados ao Programa “Minha Casa, Minha 

Vida” na versão destinada a famílias com renda mínima mensal de até 03 (três) salários mínimos. 

 

§ 1° - Os serviços abrangidos por esta isenção são aqueles descritos nos itens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços descrita no art. 60 do Código Tributário Municipal (Lei nº. 3.882/90) 

 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de 

poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS); 

7.04 – Demolição; 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas. 

 

Parnamirim 

Lei Complementar 035 de 15 de julho de 2009: Concede isenção total dos impostos municipais ao Programa "MINHA CASA MINHA VIDA - ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS" do 

Governo Federal e dá outras providências. 

 

Artigo 1º - Fica concedida isenção total dos impostos, da competência deste Município, quando gerados pelo Programa "MINHA CASA MINHA VIDA" na versão destinada às famílias 

com renda mensal de até três (3) salários mínimos, sob a gerência da Caixa Econômica Federal - CEF. 

 

§ 1º - A isenção de que trata o caput deste Artigo, excetuando-se o Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2012.  

§ 2º - Apurado pela Caixa Econômica Federal de que o Contribuinte/Construtor não se enquadra no programa previsto no caput deste artigo o recolhimento do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISS devido pode ser realizado na forma do artigo 158 da Lei nº 951/97, conforme definido em Regulamento. 

 

São Gonçalo do 

Amarante 

Decreto N° 298, de 20 de Agosto de 2009: Regulamento a concessão dos benefícios fiscais relativos ao programa "Minha Casa, Minha Vida", estabelecidos pela Lei n. 1.165, de 09 de 

julho de 2009 e dá outras providências. 

 

Art. 1 - Serão concedidos benefícios fiscais relativos ao Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e ao Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITIV, na 

forma constante deste Decreto a empreendimentos objeto do Programa "Minha Casa, Minha Vida", estabelecido pela Lei n." 1.165, de 09 de julho de 2009. 

 

Art. 2 - O benefício previsto no artigo 1º será concedido observando-se os seguintes percentuais: 

 

I - 80% (oitenta por cento) de redução na Base de Cálculo do ISS da construção e do ITIV do imóvel edificado, nas operações com imóveis destinados e adquiridos por famílias com 
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renda de até 03 (três) salários-mínimos; 

 

II - 60% (sessenta por cento) de redução na Base de Cálculo do ISS da construção e do ITIV do imóvel edificado, nas operações com imóveis destinados e adquiridos por família com 

renda superior a 03 (três) salários-mínimos até 10 (dez) salários-mínimos. 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir das legislações tributárias municipais que incidem sobre o PMCMV, 2016. 
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O que se observa, de uma forma geral, é que os três principais municípios que 

estavam melhor inseridos na dinâmica do imobiliário nos ciclos anteriores ao Programa 

Minha Casa, Minha Vida, foram os que criaram instrumentos para favorecer a realização de 

novos investimentos em seu território por parte do setor imobiliário. Embora existisse uma 

tendência para que o imobiliário continuasse a sua atuação em Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante e Natal, pode-se verificar que, no processo de implementação do referido programa, 

as empresas que atuaram nesses municípios foram favorecidas pelas legislações tributárias 

municipais criadas para estimular a produção do referido programa.  

Nesse caso, a principal crítica que pode ser feita ao uso de benefícios fiscais para 

incentivar a realização de investimentos na área de habitação, é de que os municípios 

incorrem no risco de conceder benefícios para empresas que, independentemente da 

existência dos mesmos, iriam realizar seus investimentos nesses municípios. Nessa 

perspectiva, pressupõe-se que não são os incentivos que definem as preferências alocativas 

dos agentes imobiliários, mas sim um conjunto de fatores como preço do solo urbano, 

facilidade de acesso a insumos e disponibilidade de mão-de-obra barata.  

Além disso, a racionalidade limitada por parte dos municípios acerca daquelas 

preferências tende a provocar redundância na concessão daqueles benefícios, sobretudo 

porque essa concessão ocorreu em municípios que apresentavam fatores que os conferia 

elevado potencial para recepcionar investimentos do PMCMV, dentre os quais citam-se: i) os 

maiores déficits habitacionais da RMNatal; ii) a presença de um imobiliário mais dinâmico, 

estruturado e com condições para concorrer nesse novo nicho de mercado potencializado pelo 

PMCMV, depois de quase duas décadas sem recursos para as famílias de renda baixa e média 

baixa.  

Ao abordar o papel das prefeituras no âmbito do PMCMV, Carvalho (2015, p. 153) 

destacou que: 

O PMCMV diminuiu a participação da prefeitura municipal no que se refere 

à gestão das obras, fortalecendo a função de realização do trabalho técnico 

social e o fornecimento de demanda habitacional. Sendo de sua 

responsabilidade o trabalho técnico, mas não a obra (compra do terreno, 

contratação da construtora, acompanhamento técnico), esta é a ação da 

prefeitura que talvez mais se destaque. De fato, a prefeitura se mostrou 

fundamental nas negociações com a construtora para a produção 

habitacional, antecedendo o processo com a CEF. Essas negociações, 

entretanto, não ganharam visibilidade, já que a contratação pode ser feita 

diretamente com o banco e não há processos públicos de escolha das 

empresas. 
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Com relação ao trabalho social, mesmo existindo assistentes sociais nos órgãos 

específicos, verificou-se que o mesmo não foi executado em empreendimento algum, embora 

o referido trabalho seja uma exigência dos normativos do PMCMV. Entende-se que a 

execução do TS não é, apenas, mais uma exigência do rol daqueles que compõem as diversas 

atribuições dos municípios na implementação do MCMV.  Ou seja, o trabalho social se revela 

essencial no estabelecimento de condições concretas para garantir a sustentabilidade dos 

empreendimentos. 

No que se refere à percepção dos gestores entrevistados acerca do Programa Minha 

Casa, Minha Vida, há o reconhecimento de que a Fase 2 do programa, iniciada em julho de 

2011, trouxe elementos mais favoráveis à efetivação da habitação adequada, sobretudo no que 

se refere à infraestrutura do entorno e aos equipamentos de uso coletivo. Nessa perspectiva, o 

representante do município B afirma que: 

O Minha Casa, Minha Vida na sua versão um, ele tinha o foco única e 

exclusivamente nas edificações. Os próprios normativos não tinham 

nenhuma espécie de vinculação, vamos dizer assim, a uma integralização 

com o contexto de habitabilidade na expressão máxima da palavra. Não 

havia preocupação mais direta com equipamentos, com escola, posto de 

saúde, creches, segurança e por aí, vai. Com a edição do Minha Casa, Minha 

Vida dois e mais precisamente com a Portaria 168 esse cenário mudou.
81

  

Na verdade, verificou-se um avanço ao se comparar as duas fases do programa, não 

apenas com relação aos elementos destacados acima (infraestrutura e equipamentos), mas 

também com relação ao porte dos empreendimentos e às especificações mínimas dos projetos 

habitacionais. Na análise geral das oportunidades e desafios colocados por esse programa, as 

entrevistas com os gestores evidenciaram que a percepção predominante entre eles é que o 

PMCMV deve continuar como instrumento de enfrentamento do déficit habitacional.  

Além disso, destacaram a persistência de desafios que precisam ser superados, com 

ênfase para a manutenção das famílias nos empreendimentos, sobretudo porque muitas delas 

passaram a contrair novas despesas relacionadas à formalidade da habitação. Nesse sentido, 

destacam-se as de condomínio, água, energia e gás, por exemplo. Além desse desafio, pode-se 

apontar outro: a melhoria das condições de acesso à cidade, particularmente no que se refere 

às questões de mobilidade, acesso a equipamentos de uso coletivo, acesso aos locais de 

comércio, aos locais de trabalho e de estudo. Outro desafio diz respeito à tipologia dos 

empreendimentos que, em muitos casos, não adere ao perfil da demanda.  
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Com relação aos desafios e oportunidades do PMCMV, o entrevistado B destacou 

que: 

Veja bem, de oportunidade é que ele tenha continuidade – certo? – que ele 

efetivamente não passe por essa situação que está acontecendo hoje com a 

área financeira, que a gente possa efetivamente cada vez mais ter esse 

programa como redutor desse déficit habitacional, basicamente é essa nossa 

expectativa com o Minha Casa, Minha Vida – certo? – que a gente possa ter 

ele como uma política definitiva, consolidada, sem nenhuma espécie de que 

se retroaja ao passado – certo? – que seja uma política cada vez mais 

aprimorada, como foi agora, por exemplo, com essa Portaria 168 que trouxe 

para dentro do Minha Casa, Minha Vida os equipamentos que eram um 

dificultador... às vezes, o Governo Municipal, o ente público, ele não tinha 

condições de fazer a escola e tudo mais, então uma ideia bem interessante 

foi, "se não tem, vamos fazer" – certo? – e eles trouxeram para dentro do 

Minha Casa, Minha Vida isso e eu acho que poderia aprimorar talvez com 

outros equipamentos que haja uma necessidade – certo? – no sentido de 

trazer mais benefícios para essas famílias que vieram efetivamente a morar 

um empreendimento desse, eu acho basicamente isso.
82

  

De forma geral, embora se tenha percebido um forte desejo por parte dos municípios 

em recepcionar novos empreendimentos, as condições ideais para que isso ocorra ainda estão 

longe de se tornarem concretas. Como efeito primário, tem-se a permanência de um quadro 

político-institucional e financeiro nos municípios que não concorre para a efetivação da 

habitação adequada, principalmente quando se constata o predomínio da lógica capitalista de 

produção da moradia sobre o processo de planejamento.  

Ainda com relação ao Estado territorializado, é fundamental conhecer a inserção de 

Instituições Financeiras Oficiais Federais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Desse modo, essa análise avança no sentido de conhecer a atuação da Caixa Econômica 

Federal
83

 na implementação do referido programa. No caso das Instituições Financeiras 

Oficiais Federais, buscou-se conhecer a estrutura administrativa e, de forma mais 

aprofundada, como o referido programa tem sido executado.  

No que se refere à Caixa, ela tem uma estrutura voltada para a área de habitação, a 

Gerência Executiva de Habitação (GIHAB), que se encontra diretamente vinculada à matriz 

da Caixa em Brasília. De acordo com o entrevistado, a GIHAB-Natal possui um efetivo de 44 

funcionários que se organizam em três coordenações: i) avaliação de imóveis; ii) supervisão 

de crédito imobiliário; e iii) trabalho técnico social e as atividades de pós obra. 
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 Em entrevista concedida à autora em 18 mai. de 2015. 
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Carvalho (2015). 
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Ao abordar especificamente o Programa Minha Casa, Minha Vida, o entrevistado 

descreve o fluxo operacional inicial: 

Então, assim... Na verdade o FAR, ele é no mínimo de três parceiros, no 

mínimo (enfatizou) que é o Estado que no nosso caso normalmente são as 

prefeituras, o agente financeiro que nesse caso é a Caixa, prefeituras e 

construtoras. Então, na verdade começa pelo terreno, então o terreno que 

está disponibilizado para fazer o empreendimento, ele pode ser um terreno 

do Estado, então no caso ele teria que fazer um chamamento público para se 

eleger uma empresa construtora para fazer a obra. Pode ser um terreno da 

própria construtora e pode ser um terreno de terceiro apresentado pela 

construtora mediante um termo de compra e venda, com uma promessa de 

compra e venda. Então, nos três casos o que acontece? Normalmente se pede 

o empresário ou a própria prefeitura, "olha, eu quero fazer um 

empreendimento nesse local", nós visitamos o empreendimento, ele 

preenche uma ficha onde ele coloca os dados do terreno, a gente faz um 

estudo para ver se é viável ou não o que acontece nas grandes metrópoles é 

que você tem uma dificuldade de ter um terreno que a gente considera ideal, 

você tem um limitado de preço, então você pesa tudo isso para ver a 

viabilidade do empreendimento, do terreno. Dada a viabilidade do 

empreendimento ele vai desenvolver os projetos, algumas vezes nesse estudo 

preliminar ele já traz um estudo do que ele pretende fazer.
84

 

O fluxo operacional descrito acima se refere à fase preparatória para apresentação da 

proposta de empreendimento, na qual serão definidas as características do produto 

imobiliário, seus custos
85

 e sua localização. Certamente, os agentes imobiliários, já nessa fase, 

haviam realizado o seu cálculo econômico, pelo menos em uma versão preliminar, dado que 

podem ocorrer alterações na referida proposta. 

No que se refere ao tempo de duração desse processo, o entrevistado destaca que 

normalmente ele é superior a um ano, principalmente porque são necessárias diversas licenças 

e declarações de viabilidades para a aprovação do projeto.  

Então, aí, vão os tempos do Estado, vamos dizer assim, você tem que... 

normalmente a gente pede para que faça o projeto de arquitetura para que a 

gente possa discutir, porque com projeto de arquitetura mesmo que não 

esteja feito os projetos complementares ou mesmo o projeto executivo, ele 

consegue pelos menos levar para uma prefeitura, para um órgão ambiental e 

aí, ele vai correr atrás de todos os tramites e esses tramites demoram, a gente 

tem empreendimento que passou dois anos para ter uma licença ambiental, 

não teve foi abortado. Então, os tempos são muito relativos, nossa análise de 

um empreendimento correndo com os parceiros de uma forma bem redonda, 
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talvez chegue a um ano, mas é muito difícil em menos de um ano a gente 

está aprovando o Minha Casa, Minha Vida em função disso.
86

 

De modo complementar, pode-se afirmar que a questão temporal se revelou como 

um gargalo no processo de implementação do PMCVM, conforme destacado por alguns 

representantes das empresas, principalmente com relação ao tempo de espera na fase inicial, 

antes de começar a construção do empreendimento. Em algumas situações, essa demora 

inicial combinada com o não reajuste nos valores definidos para o Programa, dentro de uma 

mesma fase, tem concorrido para a redução do interesse por parte de alguns construtores em 

atuar na faixa 01 do PMCMV. Além disso, a crise econômica recente fez com que 

construtoras abandonassem as obras, principalmente em decorrência de alterações no fluxo de 

pagamento de medições de obra, de um lado. De outro, a referida crise produziu um quadro de 

incertezas com relação à própria continuidade do programa, tendo como uma das resultantes 

direta a não apresentação de novas propostas de empreendimentos, conforme destacou o 

representante da Caixa.   

Para as construtoras, a questão da irregularidade no fluxo de pagamento relacionada 

à crise influenciou diretamente nas condições de rotação do capital preexistentes, pois antes 

dela os fluxos se mantiveram regulares e constantes. Nesse caso, apesar de a lucratividade ser 

menor no caso da produção Faixa 01, quando comparada à produção para o mercado, a 

rotatividade do capital nessa faixa é mais rápida. Isso ocorre porque a demanda compõe um 

“pacote fechado” e, neste caso, a habitação não é colocada no mercado para ser 

comercializada. O fato de ser um “pacote fechado” significa que a Caixa adquire por meio do 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e, posteriormente, repassa para as famílias. Essa 

dinâmica acaba eliminando os riscos capitalistas associados à produção, independentemente 

do porte do empreendimento. De qualquer forma, a manutenção dessa dinâmica depende da 

atuação direta do Estado, sobretudo no que se refere à garantia da regularidade do fluxo de 

pagamentos. Caso contrário, o tempo de realização da mercadoria também se torna demorado 

e os capitalistas tende a reduzir os seus sobrelucros de promoção.  

No que se refere à dinâmica empreendida pela Caixa na sua relação com a Prefeitura 

e as famílias, o representante dessa instituição afirmou que: 

A gente tem uma dificuldade, alguns momentos críticos desses 

empreendimentos. Primeira coisa é assim, não se tem real dimensão do 

trabalho do técnico social, então a gente tem muitos empreendimentos, se 
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você pegar hoje Parnamirim; hoje a prefeitura consegue cumprir as 

obrigações do técnico social, ela contratou a FUNCERN que é uma fundação 

ligada ao IFRN e tem cumprido de forma bem satisfatória o trabalho técnico 

social. Tem a questão de gestão de condomínio, que hoje também a Caixa 

usa uma alternativa de buscar empresas credenciadas, que eles estão 

credenciando e trazendo para fazer o trabalho, então a gente iniciou isso 

pelo, "Vivendas". Parnarmirim, por exemplo, optou por fazer ela mesma. 

Mas, no geral a gente sente dificuldades. Têm empreendimentos entregues 

há mais de ano que não foi iniciado trabalho teto social, tem recurso preso 

hoje para fazer esse trabalho de técnico social. Então, esse é um gargalo e o 

poder público deixa muito a desejar nessa atuação.
87

 

Além da dificuldade na realização do trabalho técnico social
88

 nos empreendimentos, 

representante da GIHAB ainda destacou outro gargalo no processo de implementação do 

PMCMV diretamente relacionado à seleção das famílias, do qual participam Prefeituras e 

Instituições Financeiras Oficiais de Crédito.  

Um outro ponto que é um pouco antes ou até simultâneo a esse trabalho 

técnico social é a questão da seleção das famílias, eu acho que é outro ponto 

que a Caixa não audita essa seleção, ela não chega a acompanhar essa 

seleção, o que acontece? A prefeitura apresenta a relação e a gente confere 

essa relação, ou seja, ela faz uma pesquisa, no caso a gente pede essa 

pesquisa, essa pesquisa a gente enxerga aqui depois de algum tempo, 

normalmente em 48 horas a gente enxerga e compara o resultado. Então, a 

gente tem uma documentação que é entregue e a gente reconfere a 

documentação pessoal, mas depois a gente considera a pesquisa que chega 

aqui, que aí, pode ter alguns dados como, renda, se já tem algum imóvel, se 

já foi beneficiado, então tem alguns limitadores. Agora num município a 

gente não consegue verificar se, por exemplo, talvez aquela família que está 

recebendo a casa, por mais que ela tenha enquadramento para receber, talvez 

tenha outra ação no mesmo município que também se inscreveu e ele não foi 

selecionado, daí começou a aprovar, pois desconhecem a questão da 

aprovação, não tem como fazer essa leitura.
89

 

Esse conjunto de situações, descrito pelo representante da Caixa, denota a existência 

de gargalos relacionados à gestão da política habitacional, o que impacta diretamente na 

implantação do PMCMV. Em complemento, a inexistência de avaliações institucionais do 

programa por parte daquele órgão federal, que também é gestor do FAR, concorre para a 
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fragilização do referido programa. Embora elas não existam, há, de acordo com aquele 

representante, a pretensão de desenvolvê-las, as quais estarão focadas na etapa do pós-obra.   

No conjunto das questões feitas ao representante da Caixa, ganha destaque aqueles 

aspectos relacionados à inserção urbana dos empreendimentos, aos problemas construtivos e 

às formas de uso desses espaços formais de moradia por parte das famílias beneficiárias. Em 

se tratando da inserção urbana, o entendimento por parte do entrevistado é de que a 

localização periférica dos empreendimentos se deve ao custo do fator terra, que é mais 

elevado nas áreas urbanizadas e consolidadas, tornando-a inviável para a produção de 

habitação de interesse social que já possui um custo previamente definindo. 

Situação análoga à ocorrida na RMNatal, com relação aos discursos dos agentes 

acerca do custo da terra como fator impeditivo da produção habitacional em áreas bem 

localizadas e urbanizadas, foi destacada por Pequeno e Freitas (2013, p. 135-136) ao 

analisarem a experiência do PMCMV em Fortaleza. Os autores afirmam que: 

É sintomático perceber que no debate acerca da execução do programa em 

Fortaleza, todos os atores entendam que o alto preço dos terrenos 

corresponda a um entrave ao andamento do programa, sem que nenhum 

deles mencione os instrumentos de combate à especulação imobiliária como 

uma possível solução. Um representante da Caixa Econômica Federal, em 

entrevista à rádio universitária para discutir o andamento do PMCMV 

chegou a falar em um aumento de 30% no preço dos terrenos em Fortaleza 

como resultado do crescimento da demanda por terras provocado pelo 

lançamento do programa. Tal informação, apesar de não ter sido em 

embasada em nenhum levantamento sistematizado, aparece também em 

algumas reportagens na imprensa local. Ainda em novembro de 2009 o título 

a reportagem em um jornal local de grande circulação representa o contexto 

do boom imobiliário e especulativo criado pelo lançamento do programa: 

“Os aproximadamente 313Km
2
 de Fortaleza parecem poucos para abrigar os 

anseios gerados pelo bom momento do setor imobiliário. Bairros que eram 

apenas ‘de periferia’ ganham nichos populacionais organizados”. 

Os autores argumentam que a aplicação de instrumentos de combate à especulação 

imobiliária previstos no Plano Diretor poderia ter contido o aumento no preço dos terrenos 

relacionado ao crescimento da demanda por solo urbano. No caso de Fortaleza, assim como 

na Região Metropolitana de Natal, e em outras, os municípios perderam uma oportunidade 

ímpar de promover, com o PMCMV, a tão necessária, e urgente, articulação entre a política 

urbana e habitacional, por meio da aplicação de instrumentos previstos nos planos diretores.  

Ainda com relação à produção, sabe-se que de todos os elementos relacionados à 

produção (terra, insumos, mão-de-obra e tecnologia, por exemplo), a terra se revela como a 
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principal variável de ajuste na composição final dos custos dos empreendimentos. Desse 

modo, quanto mais distantes das áreas consolidadas e urbanizadas, mais baratos serão os 

terrenos, e a sua aquisição possibilita aos construtores o pagamento de uma menor renda 

fundiária aos proprietários de terrenos. Nesse caso, os primeiros acabam obtendo um maior 

sobrelucro de localização, menos relacionado à presença dos efeitos úteis de aglomeração, e 

mais por aquele pagamento se revela menor em função da localização do terreno.  Ainda com 

relação à inserção urbana, o entrevistado destacou que: 

Achamos com um ponto realmente complicado, pelo custo dos terrenos 

principalmente na Região Metropolitana. E outro aspecto que eu vejo, assim, 

muito para dentro, é que muitas vezes os parceiros não se fazem presentes e 

vários parceiros vão... principalmente o Estado brasileiro em alguns 

aspectos, assim. Mas, assim, às vezes, falta segurança pública, às vezes, falta 

educação, às vezes, falta... então, que inclusive em alguns aspectos são na 

verdade um retrato de uma situação que se tem em várias regiões, dessas 

regiões, vários locais da Região Metropolitana, que há uma ausência do 

Estado. Alguns... em alguns aspectos.
90

  

Outro problema também destacado na entrevista diz respeito aos vícios construtivos 

e, na tentativa de corrigi-los, a Caixa colocou à disposição das famílias o programa “de olho 

na qualidade”. Nesse caso, o beneficiário pode entrar em contato com a instituição para 

registrar a reclamação e, em momento posterior, a Caixa aciona a construtora a fim de que ela 

possa equacionar o problema. Em algumas situações os vícios são corrigidos, em outras não, 

como por exemplo: na visita técnica a construtora identifica que o vício teve origem em 

alguma tentativa de alteração no imóvel feita pelo beneficiário. Nesse caso, as alterações não 

são realizadas e o relatório circunstanciado é encaminhado para a instituição de crédito. 

Em geral, a Caixa é acionada mais para resolver problemas de vícios construtivos, e 

menos para auxiliar na discussão e enfrentamento de questões que comprometem a 

sustentabilidade dos empreendimentos. Mesmo assim, a CEF tem conhecimento da ocorrência 

de conflitos e “desvios”
91

 dentro dos empreendimentos e, mesmo assim, argumenta que não 

dispõe de condições concretas para realizar uma análise mais aprofundada acerca do conjunto 

de questões que interferem naquela sustentabilidade, sobretudo quando se trata dos 

condomínios. Diante desse quadro, a Caixa conta com o apoio das prefeituras no 

desenvolvimento de diagnósticos que retratem, de maneira precisa, a realidade vivida pelos 
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 Em entrevista concedida à autora em 21 de jul. de 2015. 
91

 Venda imóveis e locação de imóveis por parte dos beneficiários, assim como situações de invasão. 
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beneficiários, e é, com base nessa leitura, que a Caixa pretende desenhar soluções para os 

diversos problemas existentes nos empreendimentos.  

Em síntese, as atribuições da Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa 

Minha Casa, Minha Vida são diversas (engenharia e arquitetura, social, jurídico e financeiro), 

dado o seu papel enquanto órgão gerencial e gestionário. Apesar da sua importância 

estratégica no decorrer da implementação do PMCMV (fase de projeto até o pós-obra) 

verificou-se que a instituição, assim como os municípios, ainda carece de melhores condições 

para o desempenho de suas atribuições no que concerne a esse programa, principalmente 

quando se considera que o MCMV é um programa quem vem impactando diretamente na 

reestruturação do imobiliário em todo o país, assim como na reorganização socioespacial do 

território nas cidades onde o programa vem sendo implementado. 

4.2. PMCMV e os Agentes Imobiliários Privados: conhecendo as Empresas do Setor da 

Construção Civil e suas práticas 

Nessa item, desenvolveu-se um esforço inicial de análise visando conhecer as 

principais características das empresas que atuam na produção de interesse social do 

PMCMV, suas formas de produção e gestão. Para tanto, a pesquisa delimitou um universo 

formado por nove
92

 empresas que aturaram na Metrópole Funcional no período entre 2009 e 

2014 (Quadro 04).  

No caso das empresas C3 Empreendimentos Ltda.
93

 e Construtora Total Engenharia, 

ambas abandonaram seus empreendimentos, não havendo, até o momento de conclusão das 

entrevistas, nenhuma previsão de conclusão dos mesmos. A C3 Empreendimentos Ltda. 

estava construindo três empreendimentos (Residenciais Irmã Dulce I, II e III), no município 

de Parnamirim, e a Construtora Total Engenharia produzindo o empreendimento Residencial 

Morar Bem Pajuçara, em Natal. No caso da Certa Construções Civis e Industriais Ltda., a 

mesma não havia concluído o seu empreendimento no bairro Guarapes em Natal e, por essa 

razão, optou-se por não realizar entrevista com representante da mesma, dado o seu não 

atendimento aos critérios definidos na pesquisa. 

                                                           
92

 A investigação identificou a participação de 12 empresas na produção Faixa 01 do PMCMV, das quais foram 

selecionadas 09 para a serem pesquisadas, tendo como critério de escolha a existência de empreendimentos 

concluídos e entregues.  
93

 Foi realizado contato telefônico com representante da empresa para que ele pudesse conceder entrevista, 

porém houve recusa sob a alegação de não ter interesse em falar do MCMV. 
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Quadro 04: Empresas que produziram no PMCMV na Faixa 01, por fase e município de atuação 

Recorte 

Territorial 
Fase 01 (2009-2011) 

Municípios de 

Atuação 
Fase 02 (2011-2014) 

Municípios de 

Atuação 

RMNatal 1. CSM Construções 

Serviços e Materiais Ltda. 

2. Construtora Borges e 

Santos 

3. Construtora Monte Neto 

4. M & K Comércio e 

Construções Ltda. 

5. Marco Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

6. Módulo Incorporações e 

Construções Ltda. 

7. Tecnart Engenharia 

Comércio e Indústria Ltda. 

8. TR Engenharia e 

Comércio Ltda. 

9. Zeta Construção Civil 

Ltda. 

 

Ceará-Mirim 

 

Extremoz 

 

Macaíba 

 

Nísia Floresta 

 

Parnamirim 

 

São Gonçalo do 

Amarante 

1. C3 Empreendimentos Ltda. 

2. Certa Construções Civis e 

Industriais Ltda. 

3. Construtora Borges e 

Santos 

4. Construtora Cageo Ltda. 

5. Construtora Monte Neto 

6. Construtora Total 

Engenharia 

7. Marco Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

8. Tecnart Engenharia 

Comércio e Indústria Ltda 

9. TR Engenharia e Comércio 

Ltda. 

10. Zeta Construção Civil 

Ltda. 

Macaíba 

 

Monte Alegre 

 

Natal 

 

Nísia Floresta 

 

Parnamirim 

 

São José do 

Mipibu 

 

São Gonçalo do 

Amarante 

Metrópole 

Funcional 

1. CSM Construções 

Serviços e Materiais Ltda 

2. Construtora Borges e 

Santos 

3. Construtora Monte Neto 

4. Marco Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

5. M & K Comércio e 

Construções Ltda. 

6. Módulo Incorporações e 

Construções Ltda. 

7. Tecnart Engenharia 

Comércio e Indústria Ltda. 

8. Zeta Construção Civil 

Ltda. 

 

Extremoz 

 

Macaíba 

 

Parnamirim 

 

São Gonçalo do 

Amarante 

1. C3 Empreendimentos Ltda. 

2. Certa Construções Civis e 

Industriais Ltda. 

3. Construtora Borges e 

Santos 

4. Construtora Cageo Ltda 

5. Construtora Monte Neto 

6. Construtora Total 

Engenharia 

7. Marco Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

8. Tecnart Engenharia 

Comércio e Indústria Ltda. 

9. Zeta Construção Civil Ltda. 

 

Macaíba 

 

Natal 

 

Parnamirim 

 

São Gonçalo do 

Amarante 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da Base de Dados do SIAFI/CEF (2015), 2016.  
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Na fase 01 do PMCMV, verificou-se a atuação dessas nove empresas na Região 

Metropolitana de Natal, mais precisamente nos municípios de Parnamirim, Macaíba, Ceará-

Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Nísia Floresta. Naquela fase, não foram 

contratados empreendimentos para o município de Natal, onde se situa o maior déficit 

habitacional da RMNatal. Já na fase 02 do PMCMV, observou-se um aumento do número de 

empresas, que passou de nove para dez. No entanto, frisa-se que três empresas que 

participaram da fase 01 não tiveram nenhuma atuação na fase seguinte do programa.  

Representantes dessas três empresas
94

 destacaram, nas entrevistas, que aspectos relacionados 

à demora no tempo de entrega dos empreendimentos e aos custos referentes a isso 

contribuíram para a redução da lucratividade dos mesmos, tornando-se desinteressante 

continuar produzindo Faixa 01 na segunda fase do PMCMV.  

Em síntese, na análise comparativa entre as Fases 01 e 02 do PMCMV no que se 

refere à participação das empresas (Quadro 04), identificou-se um movimento de entrada e 

saída das mesmas ao longo das duas fases do programa, assim como o deslocamento espacial 

das mesmas. Com evidência disso, têm-se empresas que produziram em um município na 

Fase 01 do PMCMV e que, na Fase 02, se deslocaram para outros. Como exemplo desse 

deslocamento, tem-se a Construtora Borges e Santos que passou a atuar em São Gonçalo do 

Amarante, e as empresas Zeta, Marco, Tecnart e Monte Neto que passaram atuar no 

município do Natal, não desenvolvendo mais empreendimentos em Extremoz, a exemplo do 

que ocorreu na Fase 01.  

Com base nesse mapeamento inicial das empresas, o passo seguinte foi dado no 

sentido de compreender as suas principais características, sua produção e gestão e a inserção 

das nove empresas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Quadro 05). Como 

procedimento, após a realização das entrevistas, as informações acerca das empresas foram 

organizadas nos seguintes blocos temáticos: i) Conhecendo as empresas; ii) As empresas e o 

PMCMV.  

Sendo assim, o Quadro 05 resultou das entrevistas realizadas com representantes das 

Empresas que produzem habitação de interesse social na Metrópole Funcional, e buscou 

atender ao bloco temático “Conhecendo as Empresas”, o qual se encontra organizado nos 

seguintes itens: i) identificação geral; ii) atuação; e iii) banco de terrenos. A escolha por esses 

itens se justifica na medida em que eles permitem compreender as principais características 
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 CSM Construções, Serviços e Materiais Ltda.; M&K Comércio e Construções Ltda. e Módulo Incorporações e 

Construções Ltda. 
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das empresas, assim como fornece indícios acerca das tendências de consolidação e/ou 

expansão da inserção territorial das mesmas. 
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Quadro 05: Radiografia das Empresas 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir das entrevistas realizadas com representantes das empresas, 2016.  

Nota: * A sequência de detalhamento do Segmento obedeceu ao critério de maior abrangência da atuação. No caso de empresas que atuam em vários segmentos, o primeiro 

da lista é sempre o foco principal da sua atuação. 

Empresas 

Identificação Atuação Banco de Terrenos 

História da 

Fundação 

Tempo de 

Fundação 

Município 

de Origem 
Origem do Capital Faixas de Renda Segmento* Onde Possui Onde 

Construtora Cageo Ltda 

 

Societária 15 anos Natal/RN Próprio Baixa 
Imobiliário e Obras 

Públicas 

Região Metropolitana e 

Interior do RN 
Sim 

São Gonçalo do 

Amarante e Monte 

Alegre. 

Prospectando 

terrenos em Nísia 

Floresta e São José 

do Mipibu 

CSM Construções 

Serviços e Materiais Ltda. 
Societária 21 anos Natal/RN 

Próprio e Financiamento 

Bancário 
Média e Média Alta 

Imobiliário e Obras 

Privadas 
Natal Não  

Construtora Borges e 

Santos Societária 20 anos Maceió/AL 
Próprio e Financiamento 

Bancário 

Média Baixa, Média e 

Alta 
Imobiliário 

Alagoas, Paraíba e RN 

(Região Metropolitana de 

Natal e Mossoró) 

Sim 
Natal, São Gonçalo 

e Parnamirim 

Construtora Monte Neto Familiar 19 anos Natal/RN Próprio Média e Média Alta 
Imobiliário e Obras 

Privadas 

RN (Natal), Pernambuco, 

Ceará e Paraíba 
Sim 

Natal, São José de 

Mipibu e Goianinha 

Marco Engenharia e 

Consultoria Ltda. 
Familiar 13 anos Natal/RN Próprio Média Baixa 

Imobiliário e Obras 

Privadas e Públicas  

RN (Região Metropolitana 

de Natal e Goianinha) 
Sim 

Natal, Parnamirim, 

Macaíba 

M & K Comércio e 

Construções Ltda. 
Societária 20 anos Natal/RN Próprio Média Baixa 

Obras Públicas e 

Imobiliário 

RN (Região Metropolitana 

de Natal e Mossoró) 
Sim 

Natal, Parnamirim, 

Macaíba 

Módulo Incorporações e 

Construções Ltda. 
Societária 18 anos Natal/RN 

Próprio e Financiamento 

Bancário 
Média e Média Alta Imobiliário Natal e Mossoró Sim 

São Gonçalo do 

Amarante 

Tecnart Engenharia 

Comércio e Indústria Ltda. 
Familiar 34 anos Natal/RN 

Próprio e 

Financiamento Bancário 

Média Baixa,  Média e 

Alta 

Imobiliário e Obras 

Privadas e Públicas  

Região Metropolitana de 

Natal 
Não  

Zeta Construção Civil 

Ltda. 
Familiar 20 anos Natal/RN Associado (Cooperativa) Média e Alta Imobiliário 

RN (Natal e Tibau do Sul) e 

Pernambuco 
Sim Natal 
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De maneira geral, pode-se constatar que as empresas são relativamente novas, pois a 

maioria foi criada na década de 1990, período importante na transição da política habitacional 

no Brasil após a extinção do Banco Nacional de Habitação, conforme discutido anteriormente. 

Destaca-se que algumas dessas empresas se inseriram nos ciclos das Incorporações 

Imobiliárias (1982-1990) e dos Condomínios Fechados/Autofinanciamentos (1990-2000). 

Frisa-se, ainda, que, com exceção da Tecnart Engenharia Comércio e Indústria Ltda., 

nenhuma outra empresa atuou no ciclo da Produção Estatal (BNH), produzindo via 

INOCOOPs. Essa empresa, assim como a Módulo Incorporações e Construções Ltda. e a 

Construtora Borges e Santos, atuaram no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR), produzindo para diferentes faixas, porém fazendo uso de tipologias semelhantes aos 

verificados no ciclo do PMCMV. 

No que se refere às faixas de rendas de atuação das empresas, a maioria atua 

fortemente no mercado privado da moradia, direcionando seus produtos imobiliários, 

prioritariamente, para famílias de rendimentos médios e altos, sendo que essa produção se 

encontra fortemente concentrada nos municípios de Natal e Parnamirim.  

Ao aprofundar a análise da localização da produção na escala intraurbana, verificou-

se que essas empresas atuam, quase que exclusivamente, em bairros ocupados 

predominantemente por famílias de rendimentos médios e altos e que, além disso, concentram 

efeitos úteis de aglomeração, o que significa a possibilidade de obtenção de maiores 

sobrelucros de localização para o capitalista que produzir nesses bairros. No caso de Natal 

destacam-se Tirol, Petrópolis, Areia Preta, Candelária, Neópolis, Ponta Negra, Lagoa Nova e 

Capim Macio. Já em Parnamirim, a produção se concentra nos bairros de Nova Parnamirim e 

Emaús, limítrofes com Natal (Figura 09). 
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Figura 09: Bairros de atuação das empresas que produzem na Faixa 01 do PMCMV por classe de rendimentos 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da pesquisa de mídia realizada nos sites oficiais das empresas, 2016. 
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Com relação à existência de banco de terrenos, constatou-se, a partir da análise 

do Quadro 05, que, praticamente, todas as empresas possuem terrenos em municípios da 

Metrópole Funcional. Ainda com relação à questão fundiária, observou-se, também, que 

algumas delas estão realizando investimentos na aquisição de terrenos em outros 

municípios fora da Metrópole Funcional, com destaque para Monte Alegre, São José do 

Mipibu, Goianinha e Nísia Floresta.
95

  

Destaca-se, ainda, que algumas empresas têm uma atuação em atividades 

imobiliárias (habitação, hotéis, shoppings, centros comerciais, etc.) e em obras do setor 

público (equipamentos coletivos, obras de infraestrutura urbana, entre outros). Isso 

significa que a produção habitacional não é a única atividade desenvolvida, embora seja 

a predominante. 

Com relação à origem do capital para a realização dos investimentos 

imobiliários, as entrevistas indicaram o predomínio do uso de capital próprio, por vezes 

combinado com financiamento bancário. Como a maioria das empresas atua, 

predominantemente, no submercado monopolista da moradia, isso faz com a sua 

lucratividade esteja associada mais diretamente ao processo de circulação de capital-

mercadoria. Nesse sentido, a continuidade do fluxo na circulação do capital que, na 

prática, ocorre com o consumo da mercadoria habitação, é fundamental para a 

manutenção da saúde financeira das empresas, e para garantir o seu processo de 

acumulação.  

No que se refere aos produtos imobiliários ofertados, eles são, em geral, de 

pequeno e médio porte, com variações entre 08 e 120 unidades habitacionais. Outra 

característica desses produtos é a diversidade de tamanhos, muitos dos quais são 

superiores a 100m
2
, alguns deles chegando a quase 240 m

2
, ou seja, quase cinco vezes 

maior que o padrão MCMV Faixa 01, além do que predomina a tipologia condomínio 

vertical. 

Para as empresas, o PMCMV representou uma oportunidade para continuarem 

atuando no mercado em face do processo de reestruturação do imobiliário no Brasil, 

mas, para tanto, precisariam inovar na sua atuação mediada pela introdução de novas 

práticas, em grande medida diferenciadas das que elas já adotavam. De modo concreto, 
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 Destaca-se, ainda, que o município de Nísia Floresta foi um dos que mais recepcionou investimentos 

imobiliários no ciclo do imobiliário-turístico. 
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o referido processo, iniciando antes do lançamento do PMCMV, vinha provocando 

rebatimentos no mercado imobiliário da RMNatal, sobretudo em razão da vinda de 

novas empresas que expandiram sua atuação regional. Com relação a isso, as entrevistas 

iluminaram a compreensão das resultantes desse macroprocesso na estruturação do 

imobiliário no período recente, e a consequente inserção das empresas no ciclo do 

PMCMV. Nesse sentido, os entrevistados 07 e 03 afirmaram que: 

(...) Cyrela, Rossi, (Diagonal), Gafisa, que chegou a abortar um 

empreendimento que chegou a lançar aqui em Nova Parnamirim, e a 

PGR, Cameron, Gabriel Barcelar, tem... tem muitas, Monteplan, tem 

muitas empresas que a gente às vezes nem lembra, mas estão aqui no 

mercado. Então, isso parece até que o mercado fica superofertado, 

consequentemente houvesse uma estagnação do preço e até uma 

queda real. Teve empresas dessas que tal, chegou a vender acima de 

5.000 e poucas há três anos atrás. Hoje está vendendo em torno de 

4.000. Houve uma queda absurda, bruta de preço.
96

  

Justamente isso, teve dois motivos. Primeiro chegaram, teve um boom 

imobiliário, chegaram as grandes empresas fazendo grandes 

condomínios, condomínios-clube e a forma de pagamento, eles tinham 

um capital na bolsa muito fácil, então a gente viu que a gente não ia 

ter condições de concorrer com esse povo para ficar fazendo os nossos 

prédios, que a gente faria um ou dois no máximo. Então a gente 

resolveu mudar de faixa, de público-alvo. E o Minha Casa, Minha 

Vida Faixa 1 tinha a questão do fluxo contínuo, alta rotatividade, 

gerava rápido, entendeu?
97

  

Na prática, a reestruturação favoreceu a expansão regional de diversas 

empresas, muitas das quais passaram a atuar no mercado local com a oferta de produtos 

imobiliários diversificados, a exemplo dos condomínios clubes. Essa produção vinha 

ocorrendo em uma escala muito superior ao que tradicionalmente era ofertado pelas 

empresas locais, sendo que isso foi possível porque aquelas empresas (internacionais, 

nacionais e regionais) havia se capitalizado, inclusive com a abertura de capital na bolsa 

de valores, como foi o caso da Construtora MRV, uma empresa mineira.  

Rufino (2013), por sua vez, situa adequadamente essa discussão ao analisar as 

transformações do imobiliário no cenário nacional. Segundo ela, a recuperação do 

sistema financeiro habitacional lastreou, fortemente, o aumento da produção imobiliária 

no país, evidenciando a importância do Estado na criação de condições para a produção 

e o consumo da habitação, contrariando o discurso acerca da falência do Estado 

                                                           
96

 Em entrevista concedida à autora em 17 dez. de 2015. 
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 Em entrevista concedida à autora em 17 dez. de 2015. 
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difundido por entidades que representam o setor imobiliário. De acordo com Rufino 

(2013, p. 309): 

Para além do expressivo aumento dos recursos disponibilizados por 

estes fundos, observa-se uma importante mudança na distribuição 

entre as diferentes regiões do Brasil, com expressiva ampliação dos 

valores destinados ao Nordeste. No ano de 2000, estava na região 

Nordeste 3,85% das contratações no âmbito do SBPE, passando para 

13,95% no ano de 2010. Esse crescimento exponencial ajuda a 

explicar o deslocamento das empresas nacionais para essa região. A 

aposta no “desenvolvimento” destes mercados imobiliários, que 

historicamente foram limitados pela condição de enorme desigualdade 

dos grandes centros urbanos desta região, tem o crédito imobiliário 

como alavanca para o avanço de relações capitalistas mais avançadas 

na produção do espaço. 

O contexto geral descrito por Rufino (2013) pode ser utilizado como pano de 

fundo para a compreensão de processos relacionados à atividade imobiliária na Região 

Metropolitana de Natal nos anos 2000. Localmente, observou-se o desenvolvimento 

simultâneo de dois ciclos, o dos autofinanciamentos e o do imobiliário turístico, com 

evidências de transformações no setor produtivo em decorrência da entrada no mercado 

da RMNatal de novas empresas que introduziram novos patamares de competição, 

obrigando as locais a se adaptarem para enfrentar a concorrência.  Com relação a isso, 

Queiroz (2012, p. 237) observa que:  

Essa situação pode levar a um processo de reorganização do mercado 

com a exclusão dos indivíduos mais fracos e a expansão dos mais 

fortes na busca pela ampliação dos seus mercados em outros 

territórios. A especialização dos agentes também é observada com 

uma maior separação entre empresas construtoras e incorporadoras, 

em alguns casos resultados de fusões com grupos maiores.   

Desse modo, a concorrência entre as empresas locais e as que estavam 

chegando (ou ampliando a sua atuação) no mercado local, praticamente obrigou as 

primeiras a redefinirem suas estratégias. E, nesse sentido, a emergência do PMCMV 

representou uma oportunidade para que as empresas locais pudessem se manter atuantes 

no mercado local. Como evidência disso, tem-se a fala do entrevistado 03 que, segundo 

o qual, houve uma mudança de foco na atuação da empresa: 

Isso, a gente mudou o foco totalmente. Esse novo foco fez a gente sair 

para atender... O nosso cliente hoje é a Caixa Econômica Federal. Nós 

temos um cliente que é a Caixa Econômica. Trabalhamos para a 
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Caixa, ou seja, governo federal, fazemos as unidades. Fazemos as 

unidades, entregando, nós não temos teoricamente quase... eu não 

sou... O meu cliente não é o mutuário que vai ser sorteado... o meu 

cliente é a Caixa, entendeu?
98

  

O quadro de concorrência entre empresas locais e as nacionais e/ou regionais, 

colocou, entre outros desafios, a necessidade de tornar os processos produtivos mais 

céleres. Neste caso, a maior ou menor celeridade afeta diretamente nas condições de 

circulação do capital para as empresas e na sua lucratividade. Na ausência de circulação 

do capital-mercadoria para empreendimentos faixa 01 no âmbito do PMCMV, o esforço 

das empresas é no sentido de acelerar o binômio execução-medição, de maneira a 

entregar os seus boletins de medição à Caixa Econômica Federal para análise e posterior 

pagamento daquilo que foi medido em termos de execução do projeto. 

Para tanto, é fundamental o cumprimento dos cronogramas previamente 

estabelecidos. Ainda com relação à questão temporal, representantes das empresas 

destacaram que a menor velocidade no processo de produção ocorre na etapa inicial do 

empreendimento, basicamente antes da construção. Essa etapa envolve a parte de 

aquisição de terreno, aprovação e licenciamento, obtenção de incentivos fiscais e 

alvarás para construção, por exemplo. Com relação a isso, ganha destaque o discurso, 

por parte dos agentes privados, acerca da importância das prefeituras na etapa inicial, 

sobretudo no que se refere à análise de projetos e à concessão de licenças e alvarás. 

Algumas vezes, esse discurso foi atravessado por críticas feitas aos municípios 

referentes ao excesso de burocracia e à pouca celeridade presente nessa etapa, 

resultando, frequentemente, em um tempo excessivo para aprovação dos projetos e 

concessão de licenças, por exemplo. 

O estudo realizado por Cardoso, Mello e Jaenisch (2015) acerca da experiência 

do PMCMV no Rio de Janeiro evidenciou que a prefeitura carioca implementou uma 

dinâmica diferenciada para a tramitação dos projetos relacionados ao referido programa. 

Neste caso, havia uma avaliação prévia de enquadramento dos mesmos pelo órgão de 

habitação e, em seguida, eles eram encaminhados para o órgão responsável aprovação 

que era a Secretaria de Urbanismo. Na prática, ocorreu a separação entre os projetos 

“comuns” e aqueles que seriam enquadrados no PMCMV. No caso da RMNatal, foram 

destacados, por parte de alguns gestores municipais, um esforço para diferenciar os 
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projetos como uma tentativa de conferir mais celeridade àqueles que passariam por tal 

enquadramento.  

De forma geral, problemas relacionados ao licenciamento não são incomuns no 

Brasil. Nesse sentido, o representante da empresa 4 destaca que:  

Sempre licenciamento no Brasil, [suspiro] é um problema. A questão 

documental, a questão de você estar apto a começar e a contratar, 

demanda muito tempo. Demanda algo em torno de, um ano e meio a 

dois anos, de quando você imagina lançar um empreendimento. Isso 

causa uma dificuldade na questão dos terrenos, porque quando o 

terreno não é próprio, o proprietário não vai lhe dar um termo de 

opção válido indefinidamente. E o mercado é dinâmico. Então, esses 

empreendimentos são em áreas de expansão, que o preço hoje é um, 

mas o preço daqui a dois anos, pode ser o dobro. E não vai ter como a 

gente nesse tempo, compor o custo do empreendimento com a 

variável tão grande do terreno. Por outro lado, o dono do terreno não 

vai esperar que o terreno fique durante dois anos por preço fixo. E 

isso, tem sido um problema geral do Minha Casa, Minha Vida, que é a 

questão das áreas. Até nós junto a Cebic, já demonstramos que a 

melhor solução seria que a área não fosse parte da composição do 

preço final.
99

  

Ainda com relação ao tempo, os representantes das construtoras afirmaram que 

o tempo médio gasto na etapa inicial tem sido de dois anos. Além da questão temporal, 

outras críticas foram feitas ao processo de implementação do Programa, dentre as quais 

se destaca a não correção na planilha de custos dos empreendimentos. Segundo os 

entrevistados, a não possibilidade de reajustes nos valores de repasse por unidade 

habitacional
100

, mesmo que ocorram alterações naqueles custos, é apontado como um 

fator que desestimula a permanência das empresas na Faixa 01 do PMCMV. 

Essas questões se encontram presentes, do ponto de vista teórico, na discussão 

sobre circulação de capital e perdas para os capitalistas. Com relação a isso, David 

Harvey (2011a, p.42) observa que: “aqueles que podem se mover mais rapidamente 

pelas diversas fases da circulação do capital acumulam lucros superiores aos de seus 
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 Os valores máximos por unidade no Rio Grande do Norte na Fase 01 do MCMV foram de R$ 

41.000,00 (apartamento) e R$ 37.000,00 (casas), conforme consta na Cartilha “Como produzir moradia 

bem localizada com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida? Implementando os Instrumentos do 

Estatuto das Cidades” (ROLNIK, 2010). Na etapa de transição, entre as fases 01 e 02 do programa, um 

novo reajuste nos valores máximos foi realizado, passando para R$ 53.000,00 nas capitais e respectivas 

regiões Metropolitanas, conforme Portaria n
o
 465, de 03 de Outubro de 2011 do Ministério das Cidades. 

Por fim, a Portaria n° 521, de 22 de Outubro de 2012, do Ministério das Cidades, define o valor máximo 

de R$ 61.000,00 para a aquisição da unidade habitacional (apartamento ou casa). 
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concorrentes. A aceleração quase sempre leva a maiores lucros. As inovações que 

ajudam a acelerar as coisas são sempre muito procuradas”. 

Nessa perspectiva, identificou-se que quatro empresas produzem de maneira 

“associada” para a Faixa 01, adotando, assim, estratégias de produção diferentes para 

cada empreendimento.  Esse pool de empresas vem introduzindo inovações com vistas a 

alcançar os maiores sobrelucros de promoção, para além dos de localização obtidos com 

a aquisição de terrenos em áreas periféricas. No caso dos processos produtivos, o 

representante da Empresa 8 destacou: 

O primeiro que foi Extremoz, é um processo normal de fundação laje 

em radier, alvenaria com jogo cerâmico – entendeu? – e cobertura 

normal. No processo lá do Planalto, Natal, o que foi feito foi um 

processo de estrutura em concreto armado era o pavimento térreo e 

primeiro andar. Estrutura de concreto armado e fechamento de 

alvenaria tijolo cerâmico. Já desses 1792 apartamentos que a gente 

está fazendo, Village da Prata, em Natal, é um processo de fundação 

laje em radier e alvenaria estrutural. Uma diferença desse 

empreendimento é que as lajes de pavimentos eram adicionadas com 

concreto armado maciço, e nós fizemos as lajes pré-moldadas, 

fizemos um canteiro fora do local da aplicação. Fizemos, montamos 

uma fábrica de laje pré-moldada é no qual já transportamos para cada 

ambiente as lajes prontas. Através de toda uma logística de muncks e 

guindastes, entendeu? Isso foi de uma velocidade muito grande a obra 

bem como uma redução no custo, tanto de mão-de-obra que a gente 

conseguiu otimizar isso aí, minimizar a mão de obra para fazer isso. 

Agora só compensa esse método realmente se você tiver um volume 

muito grande de unidades a serem feitas, (...) um volume pequeno não 

precisaria montar uma fábrica, uma logística, para transportar uma laje 

a cada semana. Nós lá, nós fabricávamos e transportávamos quatro 

pavimentos de lajes por dia. Então, quatro pavimentos de laje por dia 

eram fabricados e quatro pavimentos de laje por dia eram montados. 

Então eram 800 metros quadrados por dia de fabricação e de 

montagem.
101

  

Esse relato ilustra, com precisão, o predomínio da lógica capitalista na 

produção da moradia, e as suas estratégias de ação no sentido de garantir maior 

lucratividade. Na realidade, as empresas introduziram novas práticas, muito mais com 

relação aos processos, e menos no que se refere aos produtos, tendo obtido ganhos de 

escala e economias, inclusive relacionadas com a mão-de-obra. No caso dessa 

construtora em particular, exigiu-se especializações diferenciadas para responder 

adequadamente aos processos e produtos. No caso de Extremoz, em virtude da tipologia 
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do empreendimento, não se necessitou, segundo o entrevistado, de uma mão-de-obra 

muito especializada, em particular na parte de carpintaria; além do que, o concreto 

armado era apenas na parte da fundação, tipo laje radier
102

.  

Já no empreendimento Vivendas do Planalto (I, II, III e IV) em Natal, a escolha 

da tipologia, que é uma conjunção entre loteamento e condomínio, colocou a 

necessidade, ainda conforme relatado pelo representante da empresa 8, de uma mão-de-

obra mais especializada na parte do concreto armado, carpintaria e armação. No caso do 

Village da Prata
103

, o uso de uma técnica construtiva mais avançada possibilitou uma 

redução maior na demanda por mão-de-obra, sobretudo porque a parte da carpintaria foi 

praticamente eliminada, de um lado. Por outro, exigiu-se profissionais especializados 

em montagem de alvenaria estrutural, pois nem todo pedreiro tem especialização para 

desenvolver esta função. Desse modo, as mudanças nos processos produtivos 

contribuíram para acelerar a rotação do capital, reduzir custos e aumentar a 

lucratividade.  

Nesse sentido, destaca-se que para o aperfeiçoamento das formas de 

gerenciamento e o controle dos empreendimentos, como forma de racionalizar as 

despesas, as empresas têm estruturado um corpo técnico reduzido que conta com o 

suporte de serviços e trabalhadores terceirizados. Para as empresas, conforme 

destacaram os entrevistados, o equilíbrio do fluxo de caixa é fundamental para que elas 

consigam finalizar o empreendimento dentro do prazo e custos previamente 

estabelecidos. Além disso, destacaram que a ausência de saldos negativos durante o 

processo exige que as empresas façam uma adequada gestão dos seus recursos 

financeiros com base nas diversas etapas do projeto, sempre buscando manter uma 

espécie de “colchão de liquidez”. 
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 “As lajes radier ou simplesmente radier são lajes de concreto armado em contato direto com o solo que 
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construcao. Acesso em: 10 out. de 2016. 
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 O Vilagge da Prata é formado por oito empreendimentos em situação de contiguidade. O referido 

complexo habitacional está localizado no bairro Guarapes, em Natal. Da sua construção participam cinco 

empresas.  
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4.2.1. Produção Capitalista Associada versus Produção Capitalista Individual  

As entrevistas realizadas possibilitaram delinear dois modus operandi no que 

se refere à lógica de produção capitalista da moradia no âmbito do PMCMV. O 

primeiro, mais clássico, se caracteriza por uma lógica produtiva individual, ou seja, a 

empresa não estabelece nenhum tipo de associação com outras para a consecução 

daquela produção. Nesse caso, riscos, vantagens e garantias associadas à essa produção 

impactam, como um todo, na empresa, isoladamente. O segundo modus operandi se 

revela diferenciado do anterior, na medida em que a associação de empresas caracteriza 

a sua prática.  Nesse sentido, as empresas se organizam a partir de um tipo de “formato” 

de cooperativas, e com base nele decidem suas estratégias a partir do estabelecimento de 

procedimentos comuns que atendem aos interesses de todas as empresas envolvidas. 

Vale destacar que, na experiência da RMNatal, o tipo de associação se 

diferencia da identificada por Rufino (2013, p. 313) ao estudar a reestruturação do 

imobiliário em Fortaleza. Nesse estudo, a autora afirma que às empresas locais, foram 

introduzidos agentes com novas características, com destaque para as incorporadoras 

que cuidam exclusivamente do investimento da obra, não atuando em outras áreas 

diretamente relacionadas à produção da imobiliária. Nesse sentido:  

Estes novos agentes são inseridos no mercado imobiliário de Fortaleza 

acompanhando as tendências de gestão dos grandes grupos nacionais, 

correspondentes à mudança de uma lógica industrial mais focada na 

construção, para uma lógica financeira, mais focada no negócio 

imobiliário. Com estruturas flexíveis, organizadas em diretorias 

estratégicas capazes de acompanharem e coordenarem todo o processo 

de produção e comercialização dos empreendimentos, essas empresas 

passam a ser responsáveis por um grande volume de produção sem o 

necessário envolvimento direto com a construção.   

Além disso, destaca que: 

Ao focarem a sua atuação principalmente na incorporação, estas 

empresas tendem a se aproximar da lógica imobiliário e financeira 

predominante nas grandes incorporadoras nacionais e nas 

incorporadoras locais recentemente estruturadas. [...] Em paralelo à 

emergência de novos agentes e a transformação dos agentes 

tradicionalmente envolvidos na produção imobiliária local, as 

parcerias entre empresas de diferentes portes se impõem como uma 

dinâmica corrente e reforçam o domínio das incorporadoras, que, por 

meio da coordenação destas parcerias asseguram a ampliação da 
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produção. De uma forma geral, a expansão das grandes empresas 

nacionais em Fortaleza foi facilitada pelo desenvolvimento de 

parcerias, que pressupunham a necessidade articulação às empresas 

locais, que pudessem realizar a construção dos empreendimentos ou 

tivessem o conhecimento do mercado local. (RUFINO, 2013, p. 315) 

As análises dessa autora auxiliam na construção de um quadro referencial para 

um conjunto de práticas relacionadas com o processo de reestruturação do imobiliário e 

que, em alguma medida, foram reproduzidas no âmbito do PMCMV. A partir desse 

quadro, a análise das práticas dos agentes na Região Metropolitana de Natal revela que 

não foram estabelecidas parcerias entre empresas locais e/ou nacionais, nem uma 

produção em larga escala quando se compara às empresas que atuaram em Fortaleza.  O 

que se tem são empresas locais de médio porte que participam de todas as etapas do 

processo produtivo e que não direcionam seus capitais para outros investimentos que 

não sejam imobiliários. 

No processo de reforço da parceria (associação), possibilitado pelo Programa 

Minha Casa, Minha Vida, não foram destacados pelos agentes a existência de conflitos 

ou imposição de condições ou desvantagens para uma empresa, em favor de outra. Isso 

porque, conforme visto, as empresas que produzem de forma associado no âmbito do 

referido programa já atuavam em parceria em empreendimentos da CNH. Tal atuação 

possibilitou a partilha de ações relacionadas à execução dos estudos de viabilidade, 

elaboração e supervisão do projeto e do orçamento, assim como a execução e 

monitoramentos das obras. Além disso, possibilitou o alcance de economias de escala, 

em grande medida favorecida pela manutenção das práticas de compras coletivas. Esse 

aspecto, por sua vez, não foi identificado em outros estudos relacionados à produção do 

PMCMV. 

De fato, houve uma redução dos custos relacionados às compras coletivas e aos 

demais processos, como por exemplo, a centralização de capitais próprios, evitando o 

endividamento junto às instituições de crédito. Consequentemente, essas empresas 

tendem a se tornar mais competitivas, ao passo que essa associação favorece o 

enfrentamento de situações adversas de maneira diferenciada e, de certa forma, com 

menores dificuldades quando se compara com as demais. O trecho a seguir, extraído de 

entrevista realizada com sócio-diretor da Empresa 7, ilustra claramente essa discussão 

com relação à economia de escala. Segundo ele, o objetivo central foi: 



166 

 

[...] continuar com o princípio da cooperativa mas para fazer esses 

empreendimentos montando um grupo de empresas que a gente 

pudesse comprar coletivamente, fazer exatamente a economia de 

escala. Comprar diretamente de fábrica, tudo que a gente pudesse, 

revestimento, material de instalações, esquadrias, entendeu? 

Argamassa, tudo, tudo, tudo, enfim negociado coletivamente pelas 

quatro empresas. Com isso a gente conseguiu baixar o preço ou para 

melhorar porque a margem se protegeu um pouco das variações de 

preço do setor.
104

  

Como essas empresas fazem parte da Cooperativa Norte-rio-grandense de 

Habitação (CNH), toda uma expertise oriunda da produção por meio de cooperativa foi 

replicada no processo de inserção no PMCMV.  

Destaca-se, ainda, outro exemplo que ilustra bem a parceria das empresas no 

sentido de obter as maiores lucratividades. O “complexo residencial” Vivendas do 

Planalto é composto por quatro empreendimentos, os Vivendas I, II, III e IV, com um 

total de 896 unidades habitacionais. O partido urbanístico do complexo previu a 

construção de um espaço de lazer integrado a um centro comunitário (de múltiplos usos) 

que ficou localizado no centro do complexo, de modo a possibilitar o uso pelos 

moradores de qualquer um dos Vivendas. Para as empresas, isso representou a redução 

dos custos, uma vez que, de acordo com exigências do PMCMV, cada empreendimento 

deveria contar com seu espaço de lazer/esporte e de vivência comunitária. Nesse caso, 

em razão da construção de um único espaço de lazer e convívio, a tendência é a 

capacidade de atendimento à demanda por parte desse espaço seja insuficiente, 

diferentemente do que ocorreria na presença de mais de uma área destinada ao lazer e 

ao convívio.   

Embora não seja o modus operandi que predomina quando se analisa o 

conjunto da produção habitacional na Metrópole Funcional, esse tipo de operação 

possibilita elucidar a ocorrência de lógicas de atuação que se diferenciam do que 

tradicionalmente as empresas têm realizado. Ademais, se revelaram essenciais à 

produção habitacional, sobretudo no polo no qual o custo do fator terra atua como 

barreira à expansão do PMCMV tanto na periferia do polo quanto nas áreas mais 

urbanizadas e consolidadas – e ao próprio processo de acumulação de capital a partir da 

produção do espaço urbano.  

                                                           
104

 Em entrevista concedida à autora em 15 dez. de 2015. 



167 

 

Nesse contexto, a atuação do Estado, na figura do poder público municipal, foi 

destacada como determinante para que ocorresse um movimento centrípeto em direção 

ao município do Natal. Essa inserção de natureza coletiva (associada) favoreceu não 

apenas os ganhos derivados da economia de escala, mas também possibilitou a 

introdução de modelos diferenciados de produção e gestão dos novos produtos 

imobiliários que estavam sendo produzidos pelas mesmas, em que pese o fato de que 

nenhuma empresa detinha um histórico de produção para famílias de interesse social. 

Em termos espaciais, apenas os municípios de Natal e Extremoz tiveram a manifestação 

da produção associada em seus territórios, sendo que, nos demais municípios, 

predominou a produção individualizada. 

Ao analisar a experiência de produção associada no âmbito do PMCMV, 

pressupõe-se que ela representa um importante mecanismo para o fortalecimento dessas 

empresas no mercado imobiliário metropolitano, mediado pela ampliação da sua 

atuação espacial e pela diversificação dos produtos e processos. Nesse sentido, existem 

indícios de que aquelas tendem a incorporar novas práticas com vistas a ocupar outros 

nichos do mercado imobiliário que ainda se encontram abertos ao capital, com destaque 

para a produção direcionada ao segmento econômico. 

De forma geral, ao analisar a experiência do Programa Minha Casa, Minha 

Vida na Região Metropolitana de Natal, particularmente na Metrópole Funcional, pode-

se dizer que uma especificidade dessa experiência é que não são as empresas 

financeirizadas que acessam os recursos do MCMV Faixa 01, dentro de um quadro de 

crescente financeirização do imobiliário e de capitalização da renda da terra, a exemplo 

do ocorrido em outras regiões metropolitanas. Ou seja, são as empresas locais que, de 

certa forma, são “salvas” da concorrência das financeirizadas por meio do acesso a 

recursos públicos para a produção de habitação de interesse social. Nesse contexto, a 

parceria entre as empresas, conforme destacado, se revela enquanto uma estratégia de 

enfrentamento dessa concorrência. 

4.3. Padrões de Inserção dos Agentes no Ciclo do PMCMV: uma síntese 

O processo de implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida 

pressupõe o envolvimento direto das Prefeituras, das Instituições Financeiras e das 
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Empresas do Setor da Construção Civil. Para cada agente, existe um conjunto de 

atribuições ao longo daquele processo, e nem todos os agentes participam ao mesmo 

tempo de todas as etapas. Com relação a essas atribuições, Cardoso, Mello e Jaenisch 

(2015, p. 75) destacam que “apesar do desenho adotado por esta política definir 

claramente papéis e atribuições para cada um dos agentes envolvidos, estamos 

sugerindo, por nossa vez, que tais definições não deveriam ser tratadas como estáticas, 

sendo pertinentes, deste modo, de atualização e negociação quando postas em prática”. 

Os autores têm como argumento central que a implementação de qualquer política 

pública, e com o PMCMV não seria diferente, depende diretamente da atuação dos 

agentes, os quais lidam com distintos e, por vezes, conflitantes interesses, assim como 

demandas, ao passo em que formam ou rompem alianças.  

No que se refere aos processos e aos produtos imobiliários, observou-se que, 

em Parnamirim e Natal, predomina o reforço ao desenvolvimento de produtos 

imobiliários cuja tipologia padrão é o condomínio. Importa destacar que, nesses dois 

municípios, a atuação do imobiliário se revela mais consolidada e diversificada, e 

diretamente relacionado com a inserção de Natal e Parnamirim nos ciclos do imobiliário 

dos períodos anteriores ao MCMV. 

Ao analisar a dinâmica interativa estabelecida pelos agentes, se evidencia a 

ocorrência de uma relação mais aproximada entre Empresas e Agente Financeiro, tendo 

as prefeituras um papel complementar. Embora haja o reconhecimento da importância 

dos três agentes que operaram o PMCMV, na prática, tem-se o protagonismo do agente 

privado. 

O município, ele entra no início e no final, não no meio. No início na 

medida em que estabelece exatamente o que a gente fez, esses 

contatos, essas parcerias, até que momento o município pode entrar 

com determinada infraestrutura para baratear o custo do imóvel. E em 

um segundo momento já na fase final, vamos dizer assim, com relação 

à questão de beneficiários. Esse intervalo de apreciação de projetos, 

entrega de documentos, análise da capacidade econômica da empresa, 

análise jurídica do terreno, contratação, medição, fiscalização, 

liberação de recursos, tudo isso é Caixa-construtora, não é feito com a 

prefeitura. Mas, o principal que nós fizemos foi estreitar esse 

relacionamento, e surtiu efeito na medida em que nós temos hoje oito 

mil unidades, tipo assim, em ponto de ser contratada.
105
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Além disso, há o predomínio de empresas do Polo que expandiram a sua 

atuação no território metropolitano e também em direção a bairros onde predominam 

famílias de médio baixo e baixo poder aquisitivo, a exemplo do Planalto, Guarapes e 

Pajuçara, em Natal, e dos bairros Nova Esperança e Liberdade e Passagem de Areia em 

Parnamirim; Santo Antônio em São Gonçalo do Amarante e nos distritos de Ferreiro 

Torto e Campinas, em Macaíba. Vale destacar, ainda, que com a chegada de empresas 

do centro-sul do Brasil, algumas com capital aberto na bolsa de valores, as locais, até 

então habituadas a produzir habitação para famílias com maior poder aquisitivo, foram 

forçadas a se inserirem no ciclo imobiliário
106

 introduzido pelo PMCMV.  

Essa entrada provocou alterações não apenas nos produtos, mas, sobretudo nos 

processos produtivos e espaciais, com o deslocamento de algumas delas para fora do 

polo. Mesmo assim, a investigação demostrou que algumas das empresas desistiram de 

continuar produzindo para a Faixa 01 do programa. Dentre os fatores explicativos estão: 

excesso de burocracia na etapa inicial (aprovação dos projetos); lucro reduzido; 

ausência de correções monetárias; elevação do custo da terra. No entanto, a atuação 

dessas empresas favoreceu a abertura de novas frentes de expansão, muitas delas em 

áreas não atendidas pelo mercado imobiliário formal.  

Ademais, pode-se observar que as ações desenvolvidas pelo Estado 

favoreceram a atuação do imobiliário na Metrópole Funcional, com destaque para a 

criação de leis de incentivo tributário para as empresas que produzissem no âmbito do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, de um lado.  Por outro lado, não foram observados 

grandes esforços no sentido de aproximar as políticas urbana e habitacional de modo a 

contribuir para melhor inserção urbana dos empreendimentos. Destaca-se, ainda, que os 

critérios de localização da produção de interesse social não resultaram de um 

planejamento urbano orientado para garantir melhores condições de moradia para as 

famílias beneficiárias, mas derivou principalmente de estratégias capitalistas orientadas 

a partir do custo do fator terra. Não custa lembrar que o Governo Federal define limites 

                                                           
106

 Em relação aos movimentos dos ciclos imobiliários, Paiva (2007, p. 8) observa que: “O debate recente 

em torno dos fatores responsáveis pelos movimentos cíclicos no mercado imobiliário tem sido bastante 

inconcluso. Uma pesquisa meticulosa realizada por Dehesh, Egan & Pugh, sobre as causas dos modernos 

ciclos imobiliários, sob três perspectivas - causas endógenas, instabilidades exógenas e mudanças 

estruturais da economia -, revelou que as causas dos ciclos imobiliários poderiam ser encontradas numa 

miríade de fatores que estariam associados, no plano internacional, ao processo de desregulamentação 

financeira, que teria incrementado as relações econômicas e financeiras internacionais e, no plano 

nacional, aos principais fundamentos econômicos do país. Esses fatores internacionais e nacionais seriam 

mediados por estruturas institucionais e condições políticas e econômicas locais”. 
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máximos do valor de repasse por unidade habitacional, outro fator importante que 

influencia diretamente na definição da localização, ainda mais porque esses limites não 

sofrem alterações durante a fase em que o empreendimento foi contratado.  

O quadro 06 apresenta uma síntese das entrevistas realizadas com os agentes 

(prefeituras, instituições federais oficiais de crédito e empresas do setor da construção 

civil), estruturada com perguntas que pudessem iluminar a compreensão do Programa 

Minha Casa, Minha Vida relacionado à produção habitacional, à inserção urbana dos 

empreendimentos e às famílias beneficiárias. No que se refere à produção habitacional, 

os agentes indicaram que os produtos imobiliários ofertados possuem uma qualidade 

arquitetônica e urbanística superior a outros programas/projetos de habitação, a despeito 

da inexistência de uma avaliação sobre os mesmos, o que, de certa forma, parece ser 

algo contraditório. 

Ainda com relação à produção da habitação, outro destaque importante foi 

dado para o ciclo produtivo, considerado demorado por parte das empresas em função 

do excesso de burocracia. Das três etapas que envolvem o ciclo, a inicial 

(terreno/projeto/aprovação nos órgãos competentes) foi considerada, por empresas e 

instituições de crédito, como a mais difícil de ser superada, pois há uma dependência em 

relação à dinâmica do poder público no que se refere à análise e aprovação dos projetos. 

Em média, o tempo gasto nessa etapa tem sido de dois anos, o que, para a maioria das 

empresas, é um fator que tende a comprometer a rentabilidade do investimento, 

sobretudo porque os valores de contratação do empreendimento não sofrem reajustes.  

Para o representante da Caixa Econômica Federal, a demora na etapa inicial 

reduziu o interesse por parte das empresas em produzir para a faixa 01 do PMCMV, a 

despeito de a circulação do capital ser mais rápida quando comparada com outras faixas 

de renda, pois o capital-mercadoria não entra no mercado para ser acessado. As 

prefeituras, por sua vez, esperam pela ampliação das metas do referido programa, o que 

representará um aumento da produção habitacional, e a consequente introdução de 

condições para o enfrentamento do déficit.  

Com base no conjunto de entrevistas realizadas, o quadro 06 busca fazer uma 

síntese, a partir de três eixos analíticos, de questões centrais na discussão do Programa 

Minha Casa, Minha Vida e o seu processo de implementação.  Nesse sentido, foram 



171 

 

definidos os eixos Produção Habitação, Inserção Urbana e Famílias, os quais foram 

estruturados como esforço de síntese da percepção dos agentes acerca desses eixos. 
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Quadro 06: Síntese das Percepções dos Agentes com relação à Produção Habitacional, à Inserção Urbana e às Famílias 

 

Agentes 

Eixos de Análise 

Produção Habitacional Inserção Urbana Famílias 

Prefeitura Qualidade arquitetônica e urbanística superior a outros programas/projetos de 

interesse social apesar da ausência de avalições sobre os empreendimentos; 

Atendimento ao déficit habitacional; 

Expectativa de recepcionar novos empreendimentos. 

Os empreendimentos estão em localizações compatíveis 

com à noção de habitação adequada. 

O cadastro das famílias, assim como o 

trabalho social apresentam fragilidades, 

apesar dos esforços envidados pelos 

municípios. 

 

Empresas do 

Setor da 

Construção 

Civil 

Qualidade arquitetônica superior a outros programas/projetos de habitação de 

interesse social; 

A falta de indexação dos preços dentro de uma mesma fase reduz a lucratividade 

das empresas, assim como o interesse por produzir habitação destinada à famílias 

de 0 a 3 salários mínimos. Esse quadro se agrava com o excesso de burocracia, 

sobretudo nas fases iniciais, reduzindo a velocidade de rotação do capital. 

As construtoras cumprem os normativos federais e 

municipais que regulamentam a implementação dos 

empreendimentos. 

Existência de um conflito entre o perfil dos 

beneficiários e o tipo de produto imobiliário 

ofertado. 

Instituições 

financeiras 

oficiais 

federais 

O ciclo que envolve todas as etapas do PMCMV (etapa inicial 

terreno/projeto/aprovação nos órgãos competentes; etapa intermediária 

construção; etapa final entrega) tem se relevado lento, sobretudo na etapa inicial 

(burocracia), o que tem contribuído para diminuir o interesse em relação ao 

PMCMV. Isso porque a circulação do capital torna-se demorada, e a baixa 

rentabilidade resultante da não indexação atua como barreira à entrada. 

O elevado preço da terra na “metrópole” influencia na 

reprodução de um padrão de produção habitacional 

periférico, na medida em que desloca a produção para as 

áreas mais distantes. 

A ausência do trabalho social, por parte das 

prefeituras, tem concorrido para 

comprometer a sustentabilidade dos 

empreendimentos.  

Fonte: Elaborado pela Autora a partir das entrevistas realizadas com os Agentes Públicos e Privados, 2016. 



173 

 

Em relação à inserção urbana, as entrevistas evidenciaram uma aproximação entre as 

percepções dos gestores e das empresas, quando argumentam que os empreendimentos se 

localizam em áreas que proporcionam a efetivação da habitação adequada. Todavia, os dados 

apresentados pela Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: 

inserção urbana e qualidade do projeto” (2015) indicaram que a inserção urbana dos 

empreendimentos tem ocorrido, predominantemente, em áreas pouco urbanizadas e 

consolidadas que, por conseguinte, comprometem o acesso das famílias à cidade. Em alguma 

medida, essa questão foi abordada pelo representante da CEF
107

 ao tratar do preço do solo 

urbano na metrópole. Segundo ele, o preço elevado influencia diretamente na reprodução de 

um modelo de produção habitacional periférico, comprometendo a efetivação da habitação 

adequada para as famílias.  

Essas, por sua vez, têm vivenciado o conflito, nem sempre explícito, entre o seu 

perfil socioeconômico e cultural e os produtos imobiliários ofertados. Nesse caso, evidencia-

se o descompasso entre o perfil da demanda e as características da oferta. Ainda com relação 

às famílias, os gestores informaram que os cadastros, assim como o trabalho social, 

apresentam fragilidades
108

, e que precisam ser atualizados com maior regularidade. Com 

relação ao Trabalho Social (TS) destinado às famílias beneficiárias, há o reconhecimento por 

parte dos agentes do Estado acerca da sua importância, todavia apenas no município de 

Parnamirim havia iniciado a execução do TS. Essa a ausência do referido trabalho tende a 

comprometer a sustentabilidade do empreendimento, pois ele é o instrumento que media as 

relações entre os diversos agentes (poder público, empresas, instituições de crédito e 

famílias), de maneira a integrá-los em torno de um projeto comum. 

As análises desse capítulo evidenciaram que a atuação do Estado ocorre em dois 

níveis. O primeiro deles é mais geral, referindo-se à atuação do mesmo na definição de 

condições para a produção habitacional, irrigando a produção e o consumo. O nível local, por 

sua vez, deve se encarregar de promover a articulação dos instrumentos de planejamento e 

gestão da política habitacional com o território. Todavia, a prática revela que, além de não 

romper com a lógica capitalista do poder, localmente, o Estado acaba criando instrumentos 

que a reforçam, a exemplo dos benefícios fiscais. 

                                                           
107

 Em entrevista concedida à autora em 21 jul. de 2015. 
108

 No capítulo 5, o item 5.3 contém apontamentos acerca de uma problemática comum aos municípios no que se 

refere às fragilidades nos cadastros, o que tem resultado o acesso ao imóvel em um município quando na verdade 

a demanda pertence a outro. Para ilustrar essa questão procedeu-se à espacialização do local de origem 

(município) e o local de acesso ao imóvel (município de destino) de famílias em 13 empreendimentos da 

RMNatal. 
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De modo complementar, considera-se que, na ausência de uma política fundiária, a 

qual possa orientar a produção habitacional de interesse social, preferencialmente para áreas 

urbanizadas e consolidadas, a tendência é que essa produção continue se localizando em áreas 

cada vez mais distantes e desprovidas de infraestrutura e equipamentos de uso coletivo, onde 

o preço do solo urbano é inferior. Importa reter que a disputa dos capitalistas pelo solo ocorre 

com o intuito de se obter maiores sobrelucros de localização dentro de um contexto capitalista 

de produção da habitação. No caso da produção de interesse social, embora as áreas onde ela 

tradicionalmente se concentra (periféricas) não gerem significativos sobrelucros, a dinâmica 

imobiliária de outras áreas que concentram os efeitos úteis de aglomeração acaba, por sua vez, 

afetando na formação do preço final do solo na periferia, em alguns casos valorizando-a, 

como efeito secundário.  

Para os representantes das construtoras pesquisadas, o Programa Minha Casa, Minha 

Vida deveria definir recursos específicos, e à parte, para a aquisição de terrenos, como um 

aspecto da política que poderia favorecer o alcance de melhores condições de inserção urbana 

dos empreendimentos da Faixa 01. Esse argumento pode ser contraposto quando se observa 

que o problema não reside na ampliação dos recursos ou na introdução de novas formas de 

divisão do mesmo, mas na constatação de que o poder público ainda não conseguiu avançar 

no enfrentamento do problema fundiário. Em face disso, a disputa dos capitais pelos efeitos 

úteis de aglomeração e pelos sobrelucros de localização continuará influenciando de modo 

decisivo no mercado da habitação, assim como na organização socioespacial do território e, 

mais especificamente, na forma de como as famílias acessam à cidade, e nas condições desse 

acesso.  
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5. O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NA RMNATAL: PRODUÇÃO 

HABITACIONAL, CUSTOS E LOCALIZAÇÃO 

 5.1. Produção Habitacional do Minha Casa, Minha Vida e Déficit Habitacional na RMNatal 

O objetivo desse item é conhecer a produção do PMCMV relacionada ao déficit 

habitacional. Para tanto, adotou-se como procedimentos de pesquisa a identificação, análise e 

espacialização (por fase e por faixa de renda) da produção, relacionando-a, em momento 

posterior, com o déficit. Os dados utilizados como referência foram oriundos de base dados da 

Caixa Econômica Federal (2015) que contempla informações sobre a produção habitacional 

na Região Metropolitana de Natal, e da Fundação João Pinheiro (2013) acerca do déficit. Para 

a elaboração dos mapas, utilizou-se a ferramenta ArcGis, na qual foram inseridos dados 

primários (levantamento de campo) e secundários (Caixa e IBGE).  

Além disso, foi realizada a espacialização de dados obtidos na pesquisa junto aos 

moradores, com destaque para a produção de mapa que ilustra os deslocamentos das famílias 

beneficiárias no que se refere ao município de origem e aquele onde elas foram beneficiadas 

pelo PMCMV. Dessa forma, tomou-se como referência 13 empreendimentos
109

 que fizeram 

parte do “Estudo de Caso sobre Inserção Urbana e Famílias” realizado no âmbito da pesquisa 

“Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e 

impactos urbanos e ambientais” (2015).  

Com relação ao déficit, dados da Fundação João Pinheiro (2013) indicam uma 

necessidade de reposição e o incremento do estoque habitacional de 53.501 unidades na 

Região Metropolitana de Natal. Dos componentes do déficit, verificou-se que Família 

Convivente
110

 e Ônus Excessivo com Aluguel foram os que apresentaram uma maior 

participação na composição do déficit total, respectivamente 50,16% (26.837 unidades 

habitacionais) e 38,16% (20.416 unidades habitacionais). Ao analisar a faixa de interesse 

                                                           
109

 Extremoz (Residencial Jardins de Extremoz I, II, III e IV); Natal (Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e 

IV); Parnamirim (América II e Vida Nova); São Gonçalo do Amarante (Jomar Alecrim); e Macaíba (Lucia 

Marques e Francisco Alípio). 
110

 De acordo com o Déficit Habitacional no Brasil “a soma das famílias conviventes secundárias que viviam 

junto com a família principal, no mesmo domicílio, e das que viviam em cômodos” compreende a coabitação. 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013, p.15). Já o componente Ônus Excessivo com Aluguel “corresponde ao 

número de famílias urbanas com renda de até três salários mínimos que moram em casa ou no apartamento 

(domicílios urbanos duráveis) e que despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel” (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2013, p. 18). 
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social (0 a 3 salários mínimos), verificou-se a existência de um déficit de 35.519 unidades na 

RMNatal e, desse total, 82,45% refere-se aos componentes Família Convivente e Ônus 

Excessivo com Aluguel.  

A maior concentração do déficit na faixa de interesse social pode ser explicada pela 

relativa ausência de investimentos na provisão habitacional, direcionada para famílias de 

rendimentos inferiores; não apenas no período mais recente, mas essa questão pode ser 

observada em diversos momentos da trajetória da política habitacional brasileira, sobretudo a 

partir da extinção do BNH. Assim, a concentração do déficit na referida faixa não é exclusiva 

da RMNatal, sendo observada também em outras regiões metropolitanas brasileiras. Com 

relação à Metrópole Funcional, dados da Fundação João Pinheiro (2013) apontam que a 

necessidade de reposição e incremento do estoque de moradias é de 32.068 unidades, o que 

corresponde a 90,28% do déficit metropolitano (Tabela 03). 

 

Tabela 03: Déficit Habitacional Total e por Classe de Rendimento (%) e Recorte Territorial 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos dados do Déficit Habitacional Municipal no Brasil 

2010/FJP-MCIDADES (2013), 2016. 

Recorte 

Territorial 

Déficit 

Habitacional 

(DH) Total  

DH Total 

para 

domicílios 

com 

rendimento 

0-3 SM 

DH Total 

para 

domicílios 

com 

rendimento 

3-6 SM 

DH Total 

para 

domicílios 

com 

rendimento 6-

10 SM 

DH Total 

para 

domicílios 

com 

rendimento 

10 ou mais 

SM 

DH 

Relativo 

Extremoz 1,65 1,73 1,76 1,54 0,90 13,60 

Macaíba 3,87 4,06 4,18 2,53 3,88 10,60 

Natal 64,90 62,46 62,05 74,16 76,88 14,70 

Parnamirim 14,59 15,97 11,49 12,13 12,15 12,90 

São Gonçalo 

do Amarante 
5,96 6,07 8,64 4,36 2,55 13,00 

Metrópole 

Funcional 
90,97 90,28 88,12 94,72 96,36 14,06 

RMNatal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13,70 
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Na RMNatal, o déficit habitacional variou 29% no período de 2000 a 2010
111

, reflexo 

da quase completa ausência de investimentos
112

 em política social de habitação, sobretudo 

durante os anos de 1990 e início dos 2000.  Em 1999, foi criado o Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR)
113

 com o objetivo de atender famílias com renda de até oito salários 

mínimos residentes em capitais, regiões metropolitanas ou cidades com população superior a 

cem mil habitantes. No caso da RMNatal, entre os anos de 2000 e 2008, verificou-se a 

realização de investimentos no âmbito do PAR, os quais ficaram concentrados nos municípios 

de Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante (Tabela 04). 

Embora a faixa de renda definida pelo PAR não contemplasse, em um primeiro 

momento, as famílias de interesse social, o mesmo representou o início de uma fase de 

transição em termos de localização da produção habitacional para além dos limites de Natal e 

de Parnamirim. Apesar disso, esse contexto de baixos investimentos em produção 

habitacional se manteve praticamente inalterado ao longo da década de 2000. Ou seja, foi 

somente a partir de 2009 que o Governo Federal retomou os investimentos em política 

habitacional no Brasil, com foco prioritário para as famílias de 0 a 3 salários mínimos no 

âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.  

                                                           
111

 Em 2000, dados da Fundação João Pinheiro (Déficit Habitacional no Brasil: Municípios selecionados e 

microrregiões geográficas) apontaram a existência de um déficit de 24.838 unidades nessa faixa, tendo ocorrido 

uma variação positiva de aproximadamente 29% desse indicador no período de 2000 a 2010 na Região 

Metropolitana de Natal. 
112

 Durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), um conjunto de medidas 

adotado na área de habitação foram mais favoráveis ao consumo das famílias com rendimentos superiores a três 

salários mínimos, tendo como resultado o reposicionamento do déficit de 0 a 3 sm. Entre as medidas, têm-se a 

criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e a introdução de novas legislações favoráveis à participação do 

setor imobiliário no processo de financeirização, constituindo um ambiente favorável à alavancagem financeira 

das empresas (SHIMBO, 2010; 2011). Foi somente com a constituição do SNHIS e do Planhab que esforços 

adicionais foram engendrados no sentido de retomar os investimentos na área de desenvolvimento urbano. 
113

 O PAR estabeleceu incentivos à produção habitacional por meio da cessão de terrenos e de redução de 

exigências urbanísticas, levando a uma diminuição dos custos de produção, ao passo em que favoreceu o 

consequente aumento de lucratividade para o setor privado. Além da Caixa e das construtoras, o outro agente 

responsável por operar o PAR eram os municípios, cabendo-lhes a seleção prévia da demanda, mediante 

realização de cadastro. De acordo com Bonates (2007, p. 74): “O PAR, criado em 1999, é, por sua vez, uma 

forma de produção habitacional destinada à população de renda baixa (até oito salários mínimos) para 

arrendamento residencial de unidades habitacionais, com opção de compra no final do prazo contratado de 180 

meses (15 anos). Destina-se às localidades onde o problema habitacional se manifesta mais intensamente, isto é, 

os centros urbanos (capitais, regiões metropolitanas e cidades com população urbana superior a 100 mil 

habitantes, segundo o Censo Demográfico 2000, Contagem da População 1996 – Fonte IBGE). O fato é que o 

PAR surge como uma forma de estimular a produção de conjuntos habitacionais para renda baixa no país, a qual 

estava arrefecida desde a produção dos conjuntos promovida durante o governo Collor”. No início, o PAR 

contemplou famílias com rendimentos entre três e oito salários mínimos, sendo que, entre seis e oito, apenas 

profissionais da área de segurança puderam acessar o referido programa. Em momento posterior, o PAR passou 

a contemplar famílias de até dois salários mínimos (BONATES, 2007). 
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Tabela 04: Produção Habitacional do PAR na Metrópole Funcional da RMNatal (2000 a 2008) 

Municípios Empreendimentos Unidades 
Investimento 

(R$) 

Valor Médio 

da UH (R$) 

Natal 9 988 13.128.723,72 13.288,18 

Parnamirim 1 496 14.880.000,00 30.000,00 

São Gonçalo do 

Amarante 

2 536 15.007.029,83 27.998,19 

Macaíba 1 257 8.223.794,90 31.999,20 

TOTAL 13 2.277 43.015.753,55 18.891,42 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir de dados da Caixa Econômica Federal. Disponível em: 

https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/acompanhamento/ac_publico/sistema/asp/ptei_filtro.asp?

Id=2>. Acesso em: 05 Jan. de 2016. 

No que se refere à produção habitacional do PMCMV na Região Metropolitana de 

Natal, dados da Caixa Econômica Federal (2015) indicaram que, no período de 2009 a 2014 

(Fases 01 e 02 do PMCMV), foram contratados 370 empreendimentos na Região 

Metropolitana de Natal, dos quais 323 estão localizados na Metrópole Funcional (Gráfico 01).   

 

Gráfico 01: Empreendimentos do PMCMV por Fase na RMNatal e na Metrópole Funcional 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016.  
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Na Metrópole Funcional, durante o período citado, o total de empreendimentos 

correspondeu a, aproximadamente, 87,30% da produção total da RMNatal. Com relação à 

quantidade de empreendimentos produzidos, a variação da produção total na Metrópole 

Funcional, considerando as duas fases do PMCMV, foi de 275%. Já distribuição espacial dos 

empreendimentos na Região Metropolitana de Natal por Faixa de Renda (01, 02 e 03) e Fase 

do referido programa, demostra a ocorrência de uma maior concentração da produção nos 

municípios de Natal e Parnamirim, justamente onde estão os maiores déficits habitacionais 

(BENTES SOBRINHA et al, 2015).     
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Figura 10: Localização da Produção Habitacional do PMCMV por Faixa e Fase na Região Metropolitana de Natal 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016.  
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Ainda com relação à produção do PMCMV na RMNatal, Bentes Sobrinha et al (2015, p. 

347) afirmam que: 

a produção do PMCMV na RMNatal, representou, entre outros, um aumento de 

intensidade na produção da moradia social (Faixa 1) e o reposicionamento do 

mercado imobiliário para os segmentos médios (Faixa 2 e 3), atuantes na escala 

metropolitana, com efeitos na escala intraurbana. Tais efeitos de escala 

representam, ao mesmo tempo, a continuidade e o acirramento das tendências de 

ocupação do solo urbano (extensiva e intensivamente) pré-existentes, em especial 

nas áreas contíguas ao Polo (Natal). Em primeiro plano, tais características, 

podem sugerir inovação originada pelo PMCMV nas características 

socioespaciais da RMNatal; entretanto, a presente pesquisa permitiu compreender 

que, de fato, há dois sentidos aparentemente contraditórios dessa produção – por 

um lado, a intensidade referente à Faixa 1, em municípios metropolitanos, 

responde aos interesses de uma estrutura fundiária herdada das etapas da 

urbanização da RMNatal, ou seja, reproduz, em curto tempo, os efeitos  da 

segregação e da desigualdade, historicamente desenvolvidos na metrópole; por 

outro lado, aproximou o tema da moradia social dos grupos sociais mais 

vulneráveis, em especial daqueles que estavam fora do mercado. 

O exame da dinâmica engendrada pelo PMCMV no contexto metropolitano revela que 

houve, em parte, inovações na base dos interesses econômicos dos capitais imobiliários, tendo 

ocorrido mudanças nas práticas da rede empresarial pré-existente. Nesse contexto, ocorreu o 

acionamento do mercado de terras para além dos limites de Natal (cidade polo), com uma 

intensiva valorização desse mercado nas áreas periféricas, assim como uma diversificação da 

distribuição espacial dos grupos mediada pela renda, fatores esses que catalisaram uma nova etapa 

do processo de metropolização. 

Um olhar sobre os municípios revela que Natal e Parnamirim responderam, em conjunto, 

por 48,38% dos empreendimentos e 62,95% do total de unidades produzidas na Região 

Metropolitana de Natal (Tabela 05). Esses dados mostram que a existência de uma dinâmica 

imobiliária mais intensa e um mercado da habitação mais consolidado em Natal e Parnamirim no 

período anterior ao PMCMV favoreceu o alcance daqueles percentuais relacionados à produção 

habitacional no período 2009-2014.  

Em outras palavras, nesses municípios, está presente um setor imobiliário mais dinâmico 

que vem se estruturando ao longo da última década, diferentemente do que se observa nos demais 

municípios que compõe a Metrópole Funcional, como é o caso de São Gonçalo do Amarante, 

Extremoz e Macaíba. Nesses, só mais recentemente, tem sido possível  verificar um avanço no 

setor imobiliário, diretamente vinculado à implementação de projetos estruturantes do Governo 

Federal como, por exemplo, o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante; 



182 

 

investimentos do PRODEUTUR- NE, assim como investimentos com recursos estaduais (como é 

o caso da Via Metropolitana, que interliga as regiões norte e sul da RMNatal, articulando-a com o 

referido aeroporto). Em segundo, os próprios investimentos imobiliários no âmbito do PMCMV 

têm possibilitado a esses municípios alcançar um novo patamar na estruturação do imobiliário. 

 

Tabela 05: Produção Habitacional Total (Empreendimentos e Unidades) do PMCMV na Faixa 01 por 

Municípios da Metrópole Funcional, Metrópole Funcional e RMNatal 

Recorte Territorial Empreendimentos Unidades 

Extremoz 50 1.674 

Macaíba 22 2.052 

Natal 75 7.083 

Parnamirim 104 13.471 

São Gonçalo do Amarante 72 4.030 

Metrópole Funcional 323 28.310 

RMNatal 370 32.651 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016.  

De maneira geral, o PMCMV favoreceu à retomada de investimentos em habitação, a 

partir da utilização de recursos estatais e paraestatais, representando uma nova oportunidade para 

o imobiliário da RMNatal em um contexto de arrefecimento dos investimentos decorrente da crise 

internacional de 2008. Com efeito, o PMCMV contribuiu para desconcentrar espacialmente a 

produção em relação aos ciclos imobiliários anteriores, assim como para ampliar o espaço 

metropolitano periférico, abrindo novas frentes de expansão.  

Com relação à produção Faixa 01 do PMCMV, dados da Caixa Econômica Federal 

(2015) indicam que foram produzidos 51 empreendimentos na RMNatal, dos quais 41 se 

localizam na Metrópole Funcional. Na análise comparativa entre as duas fases do PMCMV, tendo 

como variável de referência a quantidade de empreendimentos, verificou-se que houve uma 

variação positiva nesse quantitativo, sendo de 42% na RMNatal, e de 56% na Metrópole 

Funcional. Pode-se inferir, primeiramente, que essa variação resultou de esforços do Governo 
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Federal para atingir as novas metas
114

 nacionais, regionais e estaduais definidas para a fase 2 do 

PMCMV. Segundo, ocorreu um aperfeiçoamento do modus operandi dos agentes diretamente 

envolvidos na implementação do referido programa, no comparativo entre as duas fases (Tabela 

06). 

Tabela 06: Quantidade de Empreendimentos Faixa 01 por fase e total (Municípios da RMN, Metrópole 

Funcional e RMNatal) 

Município 

Empreendimento 

Fase 01 Fase 02 Total 

Ceará-Mirim 4 

 

4 

Extremoz 4 

 

4 

Macaíba 3 1 4 

Monte Alegre 

 

2 2 

Natal 

 

13 13 

Nísia Floresta 1 2 3 

Parnamirim 8 5 13 

São Gonçalo do Amarante 1 6 7 

São José de Mipibu 

 

1 1 

Metrópole Funcional 16 25 41 

RMNatal 21 30 51 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 

Dos municípios que compõe a Metrópole Funcional, apenas Extremoz não recepcionou 

empreendimentos Faixa 01 na segunda fase do PMCMV, conforme pode ser observado na tabela 

07, que apresenta dados sobre o déficit habitacional e a produção do PMCMV na faixa de 

interesse social. Com relação a isso, verificou-se, por meio de entrevista com representante da 

secretaria de habitação
115

 que, apesar da existência de uma demanda por novas unidades, a cota 

previamente definida pelo Governo Federal para o município havia sido atingida, tornando-o 

inabilitado para novos pleitos.  

                                                           
114

 A Portaria 168, de 12 de Abril de 2013 define o quantitativo de 14.436 unidades como meta física para o estado do 

Rio Grande do Norte. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/04/2013&jornal=1&pagina=101. Acesso em: 10 

mai. de 2015. 
115

 Em entrevista concedida à autora em 05 jan. de 2016. 
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Com relação às unidades habitacionais Faixa 01, dados da Caixa Econômica Federal 

(2015) indicam que foram produzidas 15.143 habitações na RMNatal, das quais 12.690 se 

localizam na Metrópole Funcional, o que corresponde a 83,79% de toda a produção habitacional 

metropolitana. Ao analisar o déficit habitacional de 0 a 3 salários mínimos, verificou-se que os 

municípios de Parnamirim e Natal concentram, aproximadamente, 86,86% desse déficit. Embora 

ambos também tenham apresentado a maior produção na Faixa 01, respectivamente 5.488 

(43,24%) e 2.864 (22,56%) unidades habitacionais, o que corresponde a aproximadamente 65,81% 

da produção na Metrópole Funcional, ainda persiste o desafio de incrementar o estoque 

habitacional de interesse social, sobretudo no polo (Tabela 07). 

 

Tabela 07: Déficit Habitacional (0 a 3 s.m.) e Produção do PMCMV (0 a 3 s.m.) por município e na 

Metrópole Funcional 

Município 
Déficit Habitacional 

(0 a 3 SM) - UH 

Produção do PMCMV      

(0 a 3 SM) – UH 

% da produção de 

UH em relação ao 

déficit (0 a 3 SM) 

Extremoz 614 790 128,66 

Macaíba 1.443 1.443 100,00 

Natal 22.185 2.864 12,91 

Parnamirim 5.671 5.488 96,77 

São Gonçalo do 

Amarante 2.155 2.105 97,68 

Metrópole 

Funcional 32.068 12.690 39,57 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos dados do Déficit Habitacional Municipal no Brasil 2010/FJP-

MCIDADES (2013), 2016; Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016.  

Nota: Informações sobre empreendimentos de Natal e Macaíba: Disponível em: < 

http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-17889.html> e < 

http://www.prefeiturademacaiba.com.br/noticia/2825/lista-dos-403-beneficiarios-do-residencial-campinas-

e-divulgada>. Acesso em (respectivamente): 29 out. de 2015 e 11. ago. de 2015. 

 

Os dados da tabela 07 evidenciam que alguns municípios apresentaram uma produção 

igual ou superior ao déficit habitacional. Todavia, no Polo, onde há o maior déficit da Metrópole 

Funcional, a produção correspondeu a apenas 12,91% desse déficit.  
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Em Natal, apesar da necessidade de reposição e incremento do estoque de moradias ser a 

maior de todo o estado do Rio Grande do Norte, o alto preço do solo urbano na capital quando 

comparado a outros municípios da Metrópole Funcional, acaba reduzindo o interesse das empresas 

em produzirem empreendimentos Faixa 01, sobretudo porque há uma tendência a obter um menor 

sobrelucro de localização e de promoção, ainda mais quando se considera a existência de um valor 

limite máximo de repasse por unidade.  

Tal valor, por sua vez, inclui a aquisição do terreno e a construção do empreendimento o 

que, para as empresas, de acordo com as entrevistas, tende a favorecer a busca por localizações 

mais distantes. Os municípios com os maiores déficits acabam sendo atendidos com uma produção 

que está aquém da sua necessidade de reposição e incremento do estoque de moradias. Esse 

quadro, conforme demostrou Pequeno e Rosa (2015), é um reflexo da fragilidade do planejamento 

urbano nos municípios e de um vazio institucional na escala metropolitana no que se refere à 

gestão da politica habitacional. 

No que tange a essa problemática nessa escala, é importante marcar que a abordagem do 

déficit habitacional, nesses casos, requer muito mais do que somar os déficits individuais de cada 

município, sobretudo porque o enfrentamento da problemática habitacional na escala 

metropolitana demanda realizar o planejamento e a gestão das políticas habitacional e urbana 

tendo como referencial espacial o tecido conurbado. Esse, por sua vez, reflete concretamente os 

diversos fluxos e dinâmicas que se organizam e se estruturam na escala metropolitana 

(CARDOSO, 2004).  

Com relação à distribuição dos empreendimentos de interesse social na Região 

Metropolitana de Natal, pode-se concluir que: i) ocorreu a formação de uma zona de concentração 

em Parnamirim, em uma porção do território que poderá exercer influência na expansão desse 

município em direção a São José do Mipibu e Nísia Floresta, e, por conseguinte, reforçar a 

integração entre os mesmos; ii) a formação de outra zona de concentração da produção 

habitacional na ligação entre a região oeste de Natal e o município de Macaíba, indicam a 

manutenção, com reforço, da dinâmica de integração funcional entre esses dois municípios; iii) 

outra zona de integração intermunicipal, mediada pela produção de interesse social, é observada 

(Figura 11) entre os municípios de Macaíba e Parnamirim, considerando os empreendimentos 

Ilhas do Pacifico e Vida Nova (Parnamirim) e Minha Santa (Macaíba).  

Como indicativo preliminar, destaca-se que essas zonas de concentração da produção da 

habitação de interesse social, relacionados aos investimentos do PMCMV, podem ser tomadas 
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como referência para o desenvolvimento de ações por parte dos municípios na área de 

desenvolvimento urbano, visando à efetivação da habitação adequada a partir de uma perspectiva 

metropolitana.  
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Figura 11: Produção Habitacional Urbana do PMCMV Faixa 1 na Região Metropolitana de Natal 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 
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Vale destacar que parte significativa da produção do PMCMV na Região 

Metropolitana de Natal se encontra concentrada nas operações imobiliárias realizadas por 

cinco empresas: Construtora Borges e Santos e pela Marco Engenharia e Consultoria Ltda., 

Tecnart Engenharia, Comércio e Indústria Ltda., Zeta Construção Civil Ltda. e Construtora 

Monte Neto. Juntas, elas são responsáveis por 65,12% (28) dos empreendimentos e 60,12% 

(8.047) das unidades habitacionais da Faixa 01 do PMCMV (Tabela 08).  

 

Tabela 08: Produção Habitacional de Interesse Social por Empresa na RMNatal (%) 

Empresas 

Produção Habitacional de 

Interesse Social na RMNatal 

% de  

Empreendimentos 

% de  

Unidades 

Construtora Borges e Santos 27,91 34,61 

Construtora Monte Neto 11,63 7,64 

CMS Construções, Serviços e Materiais Ltda. 2,33 3,74 

M&K Comércio e Construções 9,30 14,11 

Marco Engenharia e Consultoria Ltda. 6,98 4,81 

Módulo Incorporações e Construções Ltda. 16,28 14,94 

Tecnart Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. 9,30 6,55 

Zeta Construção Civil Ltda. 9,30 6,52 

Construtora Cageo Ltda. 6,98 7,09 

Total 100,00 100,00 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 

A Construtora Borges e Santos, por sua vez, responde por 27,91% (12) do total de 

empreendimentos da Faixa 01, produzidos na Região Metropolitana de Natal. No caso das 

unidades habitacionais, a referida construtora foi responsável pela produção de 34,61% 

(4.632). As empresas que atuam a partir de um formato de cooperativa (Marco Engenharia e 
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Consultoria Ltda., Tecnart Engenharia, Comércio e Indústria Ltda., Zeta Construção Civil 

Ltda. e Construtora Monte Neto) responderam por 37,21% (16)
116

 dos empreendimentos e por 

25,52% (3.415) das unidades produzidas. 

No que se refere à relação entre produção habitacional e empresas construtoras, 

verifica-se que, aproximadamente, 44% dos empreendimentos e 49% das unidades 

habitacionais se encontram concentradas em duas empresas, conforme observado na tabela 

08. Destaca-se que a de maior produção é uma empresa de Alagoas (AL), a qual possui uma 

atuação regional que abrange os estados do Rio Grande do Norte (RN) e da Paraíba (PB), 

sendo que, no RN, além da RMNatal, a Construtora Borges e Santos também atua no 

município de Mossoró.  

No caso da empresa Módulo Incorporações e Construções Ltda, a sua atuação 

ocorreu apenas na Fase 01 do PMCMV, uma vez que, segundo o representante dessa empresa, 

houve uma demora de quase um ano para a entrega das unidades após a conclusão do 

empreendimento em razão de dificuldades iniciais por parte Caixa Econômica Federal e das 

prefeituras em realizar a referida entrega. Nesse caso, a empresa teve que arcar com despesas 

relacionadas à segurança, manutenção dos imóveis, quebras e roubos, por exemplo.   

O Quadro 07, por sua vez, mostra os empreendimentos por construtora nos 

municípios da Região Metropolitana de Natal, de modo complementar a análise sobre 

produção e construtoras, enquanto a Figura 12 espacializa os empreendimentos. 

                                                           
116

 Com relação a isso, destaca-se que Construtora Monte Neto produziu um empreendimento no município São 

José de Mipibu. Neste caso, considerando como recorte territorial a metrópole funcional verificou-se que as 

empresas produziram conjuntamente 15 empreendimentos. 
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Quadro 07: Empreendimentos Faixa 01 por município e por  Empresas Pesquisadas na RMNatal  

Empresas 

Descrição 

Município Empreendimento 

Construtora Borges e Santos 

Parnamirim 
Nelson Monteiro, Waldemar Rolim, Salatiel Rufino Filho (América I), Iderval Medeiros 

(América II) e Terras de Engenho (I e II)  

São Gonçalo do Amarante Residencial São Gonçalo (I, II, III, IV, V e VI) 

Construtora Monte Neto 

Extremoz Residencial Jardins de Extremoz III 

Natal 
Residencial Vivendas do Planalto IV, Residencial Jose Prudêncio Sobrinho, Residencial 

Mestre Lucarino.     

São José do Mipibu Monte Pascal 

CMS Construções, Serviços e Materiais Ltda. Macaíba Minha Santa 

M&K Comércio e Construções Parnamirim Ilhas do Atlântico, Ilhas do Caribe, Ilhas do Pacífico e Vida Nova 

Marco Engenharia e Consultoria Ltda. 

Extremoz Residencial Jardins de Extremoz II 

Natal Residencial Vivendas do Planalto III, Residencial Elino Julião 

Módulo Incorporações e Construções Ltda. 

Macaíba Lúcia Marques e Francisco Alípio 

São Gonçalo do Amarante Jomar Alecrim 

Ceará-Mirim Flora, Fauna, Terra e Mar – Residencial Natureza 

Tecnart Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. 

Extremoz 
Residencial Jardins de Extremoz IV, Residencial Professora Noilde Ramalho, Residencial 

Severino de Souza Marinho,  

Natal Residencial Vivendas do Planalto I 

Zeta Construção Civil Ltda. 

Extremoz Residencial Jardins de Extremoz IV 

Natal 
Residencial Vivendas do Planalto II, Residencial Julio Lira da Silva, Residencial Joao Bastos 

Santana                       

Construtora Cageo Ltda. 

Macaíba Residencial Campinas 

Monte Alegre Residencial Esperança e Residencial Novo Monte 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 



191 

 

 

Figura 12: Localização dos Empreendimentos Faixa 1 do PMCMV na Região Metropolitana de Natal 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 
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No que se refere ao porte dos empreendimentos Faixa 01 da Metrópole Funcional 

(Quadro 08), verificou-se que eles possuem, em média, 307 unidades habitacionais. Esse 

quantitativo, todavia, não revela adequadamente a questão do incremento de moradias no 

território pré-existente que, em alguns casos, a exemplo do ocorrido em Macaíba
117

, foram 

produzidas o dobro de unidades do existe no território.  

Quadro 08: Porte dos Empreendimentos na Metrópole Funcional 

Porte/Unidades 

Habitacionais  

Empreendimentos 

Pequeno Porte 

Até 284 UH 

Extremoz: Residencial Jardins de Extremoz (I, II, III e IV) 

Natal: Residencial Vivendas do Planalto (I, II, III e IV), Residencial 

Jose Prudêncio Sobrinho, Residencial Mestre Lucarino, Residencial 

Elino Julião, Residencial Professora Noilde Ramalho, Residencial 

Severino de Souza Marinho, Residencial Julio Lira da Silva, Residencial 

Joao Bastos Santana, Residencial Morar Bem Pajuçara* e Residencial 

Humberto Nesi*.                       

 

Médio Porte 

285 a 352 UH 

Macaíba: Lúcia Marques e Francisco Alípio 

São Gonçalo do Amarante: Residencial Jomar Alecrim e Residencial 

São Gonçalo (I, II, III, IV, V e VI) 

Parnamirim: Nelson Monteiro, Residencial Irmã Dulce (I, II e III)* 

Grande Porte 

353 a 500 

Macaíba: Minha Santa e Residencial Campinas. 

Parnamirim: Waldemar Rolim, Salatiel Rufino Filho (América I), 

Iderval Medeiros (América II) e Terras de Engenho (I e II), Ilhas do 

Atlântico, Ilhas do Caribe, Ilhas do Pacífico e Vida Nova. 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 

Nota: *Esses empreendimentos, foram utilizados no cálculo da média da produção habitacional na 

Metrópole Funcional. Todavia, não entraram no quadro anterior (08) porque as empresas responsáveis 

não foram selecionadas para a pesquisa, conforme descrito na introdução. 

                                                           
117

 Em Macaíba, considerando o setor censitário onde o empreendimento foi implantado, havia 237 unidades 

habitacionais. A produção do PMCMV provocou uma variação de 127,85% (540). Na Metrópole Funcional, a 

variação corresponde a 17,07%, passando de 2.982 unidades, no agregado dos setores censitários, para 3.491.  

Essa variação, por sua vez, não foi acompanhada de mudanças nas condições sóciohabitacionais (Tabela 09). 
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Os empreendimentos de maior porte estão localizados nos municípios de Macaíba, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante o que, de certa forma, pode ser explicado pela 

intensa participação deles na Fase 01 do Programa Minha Casa, Minha Vida. Nessa fase, o 

limite máximo era de 500 unidades habitacionais por empreendimento, logo, as maiores 

concentrações de empreendimentos de grande porte se encontram nesses municípios. 

No entanto, é preciso destacar que a produção em Parnamirim se deu somente com a 

tipologia condomínio, a qual indica um processo de ocupação intensiva relacionado à maior 

densificação, diferentemente dos outros municípios (São Gonçalo do Amarante e Macaíba), 

cuja tipologia é o loteamento. O preço do solo urbano mais elevado em Parnamirim se 

apresenta como um elemento explicativo para o reforço do processo de ocupação intensiva 

por meio da verticalização. A figura 13 relaciona o porte dos empreendimentos e as empresas 

por município na Metrópole Funcional. 
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Figura 13: Relação entre empresas que produzem Faixa 01 na Metrópole Funcional e Porte dos Empreendimentos 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir da Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 
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Ainda no que se refere ao porte dos empreendimentos, buscou-se estabelecer uma 

relação entre produção habitacional e território. Para tanto, empreendeu-se uma análise acerca 

do incremento de domicílios, tomando como referência os setores censitários correspondentes 

às áreas de implantação dos empreendimentos (Tabela 09). 

 

Tabela 09: Variação (%) e incremento de Domicílios Particulares Permanentes decorrentes da 

Produção do PMCMV por Empreendimento Pesquisado e na Metrópole Funcional 

Recorte Territorial 

Domicílios 

Particulares 

Permanentes Pré-

existentes por Setor 

Censitário  

Produção 0 

a 3 SM do 

PMCMV 

Variação (%) 

do Número de 

DPP por setor 

censitário 

Relação 

entre o 

número de 

unidades e o 

total de DPP 

Extremoz 442 790 178,73 1,79 

Macaíba 237 540 227,85 2,28 

Natal 701 896 127,82 1,28 

Parnamirim_América II 563 496 88,10 0,88 

Parnamirim_Vida Nova 422 464 109,95 1,10 

São Gonçalo do 

Amarante 
617 305 49,43 0,49 

Metrópole Funcional 2.982 3.491 117,07 1,17 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir de dados do Censo Demográfico  2010 (IBGE) e da Base de 

Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 

Os dados da tabela 09 evidenciam a ocorrência de um significativo incremento na 

quantidade de domicílios particulares permanentes, diretamente relacionado à produção do 

MCMV. Todavia, esse incremento de novos domicílios, conforme constatou a “Pesquisa 

Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e 

impactos urbanos e ambientais” (2015), não significou o aumento da oferta de equipamentos 

de uso coletivo e de serviços necessários à reprodução das novas famílias que passaram a 

residir nos empreendimentos produzidos pelo PMCMV.  

A referida pesquisa também constatou que a maioria dos empreendimentos se 

encontra localizada em áreas parcialmente urbanizadas e consolidadas e, com esse 
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incremento, a tendência é que ocorra a precarização das condições de moradia das famílias. A 

localização periférica é uma característica marcante e recorrente da produção do PMCMV em 

várias cidades e regiões metropolitanas, conforme demonstra Rufino (2015) ao abordar o Eixo 

Inserção urbana e segregação socioespacial, em que pese a ocorrência de padrões de 

inserção dos empreendimentos em periferias consolidadas ou em áreas não urbanizadas. Na 

Metrópole Funcional, predomina o primeiro padrão de inserção, enquanto que nos demais 

municípios que compõe a RMNatal verifica-se uma maior ocorrência do segundo padrão.  

Sendo assim, argumenta-se que a localização dos empreendimentos se relaciona 

diretamente com o custo do solo urbano que, de forma geral, é menor naquelas áreas. Com 

relação a isso, a parte a seguir apresenta informações sobre os custos da produção habitacional 

do PMCMV, tendo como base de referência os Laudos de Análise dos Empreendimentos. 

5.2. Os custos da produção habitacional: o fundiário e o imobiliário imbricados 

O objetivo desse item é conhecer os custos relacionados à produção dos 

empreendimentos Faixa 01 a partir do exame de Laudos de Análise – Crédito Imobiliário 

FAR. Esse laudo integra a parte de análise técnica dos empreendimentos habitacionais, sendo 

utilizado pelas instituições financeiras oficiais de crédito
118

, estando os custos organizados por 

grupos, dentre os quais estão: i) Terreno; ii) Edificações; iii) Equipamentos de Uso Comum; 

iv) Urbanização e Infraestrutura; e v) Estimativa de Outras Despesas
 119

 (Quadro 09). 

Para a composição das análises relacionadas aos custos dos empreendimentos, foram 

utilizados 49 laudos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Os procedimentos para a 

realização dessas análises ocorreram em três etapas. Na primeira, todos os Laudos de Análise 

dos Empreendimentos foram organizados em quatro planilhas-base, sendo que cada uma 

correspondeu a um grupo específico. Na segunda etapa, foram calculados os custos médios de 

todos os itens constantes em cada grupo. Na terceira, os custos médios, resultantes dos 

procedimentos realizados na etapa anterior, foram organizados considerando três recortes: i) 

Região Metropolitana de Natal; ii) Metrópole Funcional; e iii) Empreendimentos Pesquisados. 

                                                           
118

 Neste caso, foram utilizados como referência os Laudos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal 

(2016). 
119

 Como esse grupo apresenta pouca expressividade no total do custo do empreendimento, optou-se por 

trabalhar apenas com os quatro grupos indicados anteriormente. 
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Quadro 09: Grupos e composição do Laudo de Análise do Crédito Imobiliário FAR/PMCMV 

Grupo Composição 

Terreno Valor proposto (R$); Custo unitário por m²; 

Valor terreno (R$) (CAIXA) R$; Custo 

unitário por m² (CAIXA) 

Edificações Área total equivalente das edificações (m² - 

exceto áreas dos equipamentos); Custo direto 

total (R$); BDI construção (%); Custo global 

de construção - Edificações (R$); e Custo 

unitário (R$ 

Equipamentos e Áreas de Uso Comum Área equivalente de construção (m²);  

Custo direto total (R$); BDI construção (%); 

Custo global de construção - Equipamentos 

(R$);  

Custo médio por unidade (R$) 

Urbanização e Infraestrutura Custo direto total (R$); BDI construção (%); 

Custo global de construção - Equipamentos 

(R$); Custo médio por unidade (R$) 

Estimativa de Outras Despesas Taxas da Construtora (R$); Seguros (R$); 

Despesas de Legalização, Impostos (R$), 

Segurança Adicional (R$) 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir dos Laudos de Análise do Crédito Imobiliário FAR/PMCMV-

CEF (2016), 2016. 

Com relação ao Grupo Terreno foram selecionadas informações sobre as variáveis 

i) área média dos empreendimentos, ii) custos unitários por metro quadrado e iii) percentual 

dos custos com terreno em relação ao total do empreendimento.  A escolha dessas variáveis se 

justifica porque, no conjunto daquelas existentes no referido grupo, elas possibilitam uma 

melhor compreensão de questões referentes à localização dos empreendimentos na sua relação 

com os custos (Tabela 10). 

 



198 

 

Tabela 10: Informações sobre o Grupo Terreno na composição dos custos dos Empreendimentos do 

PMCMV Faixa 01 

Recorte Territorial 

Área Média dos 

Empreendimentos 

(m
2)

 

Custo 

Unitário (R$) 

médio do m
2
 

% médio do custo 

do terreno em 

relação ao custo 

total do 

empreendimento 

RMNatal 38.055,41 36,14 6,34 

Metrópole Funcional 30.397,00 42,95 6,30 

Empreendimentos 

Pesquisados 50.216,91 30,56 8,13 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos Laudos de Análise do Crédito Imobiliário FAR/PMCMV-

CEF (2016), 2016. 

Os dados relacionados aos custos de terreno apresentados na tabela corroboram a 

discussão feita anteriormente acerca do preço do solo urbano, dos sobreclucros de localização 

e efeitos úteis de aglomeração. Nesse caso, o que se observa é a formação de preço dos 

terrenos diretamente relacionada com aqueles efeitos, na medida em que o maior custo médio 

do metro quadrado dos terrenos foi registrado na Metrópole Funcional. É nela que dispõe de 

maior concentração de diversos de serviços, infraestrutura, comércios, equipamentos de uso 

coletivo de grande porte, requisitos fundamentais na formação daqueles efeitos
120

. Como 

consequência, há uma maior concorrência entre os capitalistas pelo acesso a esses lugares na 

perspectiva de obter maiores sobrelucros de localização, em que pese o fato de que preço da 

terra resultaria da disputa entre os capitalistas pelos efeitos úteis de aglomeração e por aqueles 

sobrelucros.  

Contudo, não se deve esquecer que, apesar da maior parte dos empreendimentos 

estarem localizados na Metrópole Funcional, onde o custo médio dos terrenos é mais elevado, 

a inserção daqueles empreendimentos tem ocorrido em áreas onde não há concentração dos 

efeitos úteis de aglomeração, revelando uma inserção precária na escala intraurbana. Com 

relação aos sobrelucros de localização, a sua obtenção por parte dos capitalistas se relaciona 

mais com o pagamento de uma menor renda da terra em razão daquela inserção, do que da 

                                                           
120

 Ver Figura 26, Apêndice F. 
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existência daqueles efeitos como fator que influência diretamente no alcance daqueles 

sobrelucros.  

Na visão de Ribeiro (1997), o debate acerca da relação entre mercado de terras e 

estruturação do espaço urbano envolve compreender que a terra não possui valor, uma vez 

que não é um bem produzido, apesar de adquirir preço. Para o autor: 

[...] um bem não produzido não pode ter seu preço regulado pela lei da 

oferta, pois não há lei regulando a sua oferta. É a procura que suscita o preço 

da terra e não o encontro do mercado de “produtores” e compradores do 

solo. É necessário esclarecer que não é a demanda final formada pelos 

consumidores orientados pelas suas preferências e levando em consideração 

as utilidades das várias porções de solo que fixa o preço da terra. Trata-se da 

demanda capitalista por solo. Em outras palavras, é necessário colocar como 

premissa de análise que os preços fundiários são formados a partir da 

hierarquia de preços gerada pelas várias demandas dos agentes capitalistas 

que valorizam seus capitais através da utilização e da transformação do uso 

do solo urbano. [...] a tese que esposamos é que a terra urbana somente 

adquire um preço porque o seu uso permite aos agentes econômicos obterem 

ganhos extraordinários nos investimentos que realizam na cidade. O preço da 

terra é somente um reflexo da disputa entre os diversos capitalistas pelo 

controle das condições que permitem o surgimento dos sobrelucros de 

localização (RIBEIRO, 1997, p. 39-40). 

No caso do mercado imobiliário, a demanda pelo solo é formada por agentes 

(proprietário da terra, financiador, construtor, incorporador e investidor imobiliário) que 

buscam auferir os maiores sobrelucros de localização, mediante a produção e a circulação da 

habitação. Ao ampliar a análise para a Região Metropolitana de Natal, verificou-se um preço 

médio intermediário, justificado pela existência de lugares onde os efeitos úteis de 

aglomeração não se revelam expressivos na escala da metrópole, mas apenas localmente, uma 

vez que não impacta de modo significativo na formação dos preços nessa escala.    

Os dados referentes aos custos dos terrenos corroboram, empiricamente, com a 

construção teórica desenvolvida por Topalov (1979a) sobre do cálculo econômico dos 

promotores imobiliários, mais especificamente acerca dos sobrelucros de localização. Nesse 

sentido, constatou-se que o preço médio do terreno se releva superior naquelas áreas onde os 

efeitos úteis de aglomeração estão concentrados.  Ou seja, naqueles lugares que concentram 

diversos elementos (serviços, infraestrutura, indústrias), pressupõe-se a existência de 

condições concretas para a formação e obtenção de maiores sobrelucros. Por detrás dessa 

discussão, há a ideia de que a cidade é um valor de uso complexo, constituída por um sistema 

espacial que articula os diferentes valores de uso simples.  
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No caso dos empreendimentos pesquisados, embora o custo médio do terreno seja 

inferior ao verificado para a RMNatal e para a Metrópole Funcional, o percentual do terreno 

em relação ao custo total do empreendimento foi maior. Como possível explicação para isso, 

está o fato de que, nos empreendimentos pesquisados, predomina a tipologia loteamento, a 

qual requer maior quantidade de área para a implantação dos empreendimentos.  

Na realidade, o solo urbano é detentor de regras próprias de valorização, ao passo em 

que tem uma elevada capacidade de afetar a produção imobiliária. No caso da habitação de 

interesse social, ao discutir os fatores que orientam os agentes imobiliários na busca por 

terrenos, Campos (2011, p.72), observa que: 

o preço que a terra adquire em cada região e zoneamento é definido pela 

legislação urbanística. Ao definir diferentes formas de apropriação do 

espaço, a lei cria uma classificação dos territórios urbanos. Interessa aos 

incorporadores imobiliários os terrenos que ofereçam o maior coeficiente de 

aproveitamento de sua área total, que pode ser traduzido na possibilidade de 

um alto grau de adensamento. Encontrado o terreno “barato” e que possui 

alto coeficiente de aproveitamento, faz-se o estudo das informações básicas, 

que apresentam condicionantes físicos e urbanísticos que influenciam a 

escolha da tipologia da moradia (horizontal ou vertical, geminada ou isolada, 

etc.) a ser implantada.  

Primeiro, é realizado o cálculo do valor da mercadoria habitação e do lucro que, 

supostamente, os agentes obterão. Por fim, é calculado o preço da terra. Embora a terra urbana 

seja o ponto de partida, é o lucro do processo de incorporação (ou da produção) o fator 

determinante do preço da terra. Nesse caso, a mais-valia resultante desse processo acaba 

sendo direcionada para o proprietário fundiário na forma de renda da terra. A questão 

fundiária e a ação estatal se relacionam mais intensamente como o problema da habitação de 

interesse social do que com fatores como tempo de rotação do empreendimento e tecnologias 

de processo. Com relação a isso, Campos (2011, p. 77) afirma que: 

A impossibilidade de a terra ser produzida como uma mercadoria, a 

consequente posição privilegiada dos proprietários de terra e a renda 

diferencial que determinado terreno possa oferecer em relação a outros, 

constituem-se em desafios ao acesso à moradia pela população de baixa 

renda. Não se trata, portanto, de um problema que possa ser limitado à 

introdução de novos materiais, novas tecnologias de construção, métodos de 

apropriação de custos, organização do canteiro de obras e mesmo à 

arquitetura dos modelos habitacionais.  
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De modo geral, a produção capitalista da habitação encontra-se estruturalmente 

vinculada à questão da terra, cada vez mais um ativo valorizado dentro do processo de 

acumulação de capital mediado pela produção do espaço.  

Ainda com relação aos custos do fundiário, procedeu-se à sua análise considerando 

as duas fases do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme pode ser verificado na tabela 

11.  

Tabela 11: Informações sobre o Grupo Terreno nas Fases do PMCMV Faixa 01 

Variável FASE 01 (A) FASE 02 (B) 

VARIAÇÃO 

PERCENTUAL 

(B/A)  

Área Média dos Terrenos 

(m
2
)  55.592,41 24.902,66 -55,20% 

Custo Unitário (R$) 

médio do m
2
 dos Terrenos 29,65 40,82 37,68% 

% do custo do terreno em 

relação ao custo total do 

empreendimento 8,27 4,89 -40,92% 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos Laudos de Análise do Crédito Imobiliário FAR/PMCMV-

CEF (2016), 2016. 

Nos municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante foram produzidos 

empreendimentos na Fase 2 do PMCMV em áreas próximas àquelas onde foram edificados 

empreendimentos na Fase 01, tendo sido possível verificar uma variação percentual de 

120,60% (R$ 30,00 para R$ 66,18) e de 139,32% (R$ 12,31 para R$ 29,46) no preço médio 

do metro quadrado, respectivamente. Esses números revelam a crescente centralidade que o 

mercado fundiário e a capitalização da renda da terra possuem no ciclo Minha Casa, Minha 

Vida.  Vale destacar, ainda, que as empresas apresentarem suas propostas de 

empreendimentos para o agente financeiro, indicam um valor para os terrenos. Tal agente, por 

sua vez, faz a avaliação e, posteriormente, ratifica ou não o valor proposto. Nas análises 

realizadas verificou-se que, de 49 empreendimentos, apenas 03
121

 não tiveram os valores 

iniciais dos terrenos aceitos pela agente financeiro (Caixa Econômica Federal). 
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 Jomar Alecrim em São Gonçalo do Amarante (valor proposto R$ 818.181,82 e valor pago R$ 762.154,65); 

Ilhas do Atlântico (valor proposto R$ 2.002.894,92 e valor pago R$ 2.000.000,00) e Ilhas do Pacífico (valor 

proposto R$ 2.132.249,51 e valor pago R$ 2.290.530,00) em Parnamirim. 
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Com relação às edificações, o seu percentual de custos em relação ao custo total é 

menor justamente nos empreendimentos pesquisados, uma vez que a produção de unidades 

horizontais em loteamento possui um custo mais reduzido quando comparada à tipologia 

condomínio, conforme pode ser observado na tabela 12 que trata dos custos relacionados às 

edificações. 

Outro dado que reforça a constatação acima se refere ao custo médio unitário do m
2
 

da edificação que, nos empreendimentos pesquisados, é menor quando comparado ao da 

RMNatal e da Metrópole Funcional. Com relação à área, observou-se uma média maior neste 

recorte territorial, o que pode ser explicado, primeiro, pela variação positiva no número de 

empreendimentos na Fase 02 do PMCMV. Segundo, pelas alterações nos normativos do 

programa nessa fase, que passaram a exigir não apenas mudanças relacionadas ao tamanho 

das unidades, mas também no que se refere às especificações
122

, o que acabou exercendo 

influência naquela variação percentual. 
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 Na primeira Fase do PMCMV, definiu-se que o tamanho das unidades seria 35,80m
2 

(tipologia horizontal 

unifamiliar) e 41,30m
2
 (apartamento). Na Fase 02, os tamanhos passaram para 39,65m

2
 e 45,46m

2
, 

respectivamente. Já com relação às especificações técnicas, passou-se a exigir piso cerâmico em todos os 

ambientes, portas e janelas maiores, azulejos em todas as paredes da cozinha e banheiro, acessibilidade interna 

em todas as unidades, assim como aquecedores solar em casas de 0 a 3 salários mínimos. Para maiores detalhes, 

cf <http://www.sinduscon-rio.com.br/doc/mcmv_2.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016. 
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Tabela 12: Informações sobre o Grupo Edificações na composição dos custos dos Empreendimentos do PMCMV Faixa 01 

Recorte 

Territorial 

Área Total 

Média das 

Edificações 

m² 

Custo Médio 

Direto Total 

(R$) - 

BDI* Médio 

de 

Construção 

(%)  

Custo global 

médio de 

construção – 

Edificações (R$) 

Custo Médio 

unitário por 

m² 

% do custo com 

Edificações em 

relação ao custo 

total do 

empreendimento 

RMNatal 14.118,73 9.877.026,51 16,04 11.596.672,75 832,19 80,00 

Metrópole 

Funcional 14.973,74 10.648.104,84 16,02 12.354.130,60 838,27 80,95 

Empreendimentos 

Pesquisados 12.080,74 7.631.369,21 15,87 8.842.249,11 736,52 78,45 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos Laudos de Análise do Crédito Imobiliário FAR/PMCMV-CEF (2016), 2016. 

Notas: 

*BDI – Composição do BDI: AC é a taxa de rateio da administração central; S é uma taxa representativa de seguros; R corresponde aos riscos e imprevistos; 

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; DF é a taxa representativa das despesas financeiras; L corresponde à remuneração bruta do 

construtor; I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
123
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 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Orientação para Elaboração de Planilhas Orçamentárias e Obras Públicas Brasília: TCU 2014. Disponível em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF>. Acesso em 01 mar. de 2016. Fórmula de cálculo do BDI. 
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Conforme observado, a Fase 2 do PMCMV introduziu mudanças relacionadas ao 

tamanho da unidade habitacional e às suas especificações técnicas, o que, em alguma medida, 

contribuiu para melhorar a qualidade da habitação. No que se refere aos equipamentos e áreas 

comuns, itens importantes na composição daquela qualidade, as visitas de campo realizadas 

durante no período de pesquisa (2013-2016)
124

 constatou a ocorrência de alguns problemas 

relacionados à qualidade arquitetônica e urbanística e ao próprio uso destes itens por parte das 

famílias. As visitas de campo identificaram equipamentos (quadras, parques infantis e áreas 

de lazer, por exemplo) quebrados, assim como o uso inadequado dos mesmos.  

Nesse sentido, ao combinar a leitura dos custos dos equipamentos e áreas de uso 

comum com o observado nas visitas de campo, constatou-se que esses espaços de socialização 

e convívio não foram devidamente apropriados pelas famílias. Em termos de qualidade, 

muitos se mostraram pouco funcionais e com baixa atratividade, além do que o quantitativo é 

diminuto considerando a demanda existente por equipamentos e áreas de lazer de uso comum. 

 

Tabela 13: Informações sobre o Grupo Equipamentos e Áreas Comuns na composição dos custos dos 

Empreendimentos do PMCMV Faixa 01 

Recorte 

Territorial 

Custo Médio 

Direto Total 

(R$) 

BDI Médio 

Construção 

(R$) 

(%) Médio 

do BDI 

Custo Médio 

global de 

construção – 

Equipamentos 

(R$) 

Custo 

Médio 

por 

Unidade 

% em relação ao 

custo total do 

Empreendimento 

RMNatal 158.904,03 25.436,20 16,04 184.340,87 613,86 1,26 

Metrópole 

Funcional 171.729,14 27.408,16 16,03 199.138,10 643,06 1,29 

Empreendimento

s Pesquisados 123.050,10 19.513,00 15,92 142.565,48 527,36 1,24 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos Laudos de Análise do Crédito Imobiliário FAR/PMCMV-

CEF (2016), 2016. 

Além dos custos com terreno, edificações e equipamentos e áreas comuns, outro 

custo importante que também se relaciona diretamente com a qualidade da habitação se refere 

ao Grupo Urbanização e Infraestrutura. Com relação a esse grupo, os normativos do PMCMV 

2 passaram a exigir que a implantação de infraestrutura de acesso aos empreendimentos fosse 
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 Pesquisa de Avaliação do PMCMV (2013-2015) e Pesquisa do Doutorado (2015-2016), nesse último período 

as visitas de campo objetivaram complementar e atualizar informações obtidas durante a pesquisa do PMCMV. 
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incluída nos custos como responsabilidade da empresa, o que anteriormente era de 

responsabilidade do poder público instalá-la.  

Com relação aos custos de infraestrutura, observa-se que os maiores percentuais de 

custos com urbanização e infraestrutura em relação ao total do empreendimento foram 

identificados nos empreendimentos pesquisados (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Informações sobre o Grupo Urbanização e Infraestrutura Interna na composição dos custos 

dos Empreendimentos Faixa 01 

Recorte Territorial 
Custo Direto 

Total (R$) 

BDI 

Construção 

(R$) 

Custo global de 

Urbanização e 

Infraestrutura 

(R$) 

Custo 

médio por 

unidade 

(R$) 

% em relação ao 

custo total do 

empreendimento 

RMNatal 1.235.457,65 199.434,23 1.434.891,87 3.568,06 10,64 

Metrópole Funcional 1.186.129,70 191.120,93 1.377.250,63 2.939,10 9,53 

Empreendimentos 

Pesquisados 949.937,83 151.474,86 1.101.412,69 3.450,05 10,76 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos Laudos de Análise do Crédito Imobiliário FAR/PMCMV-

CEF (2016), 2016. 

Verificou-se, ainda, o predomínio da tipologia loteamento, a qual tende a necessitar 

de um aporte maior de recursos com vistas à realização de ações de urbanização e de 

instalação de infraestrutura, em particular porque há uma necessidade de uma área maior para 

abrigar empreendimentos horizontais. Ainda no que se refere aos custos com urbanização e 

infraestrutura interna dos empreendimentos, o tipo de solução adotada para abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário indiscutivelmente impacta de forma direta na composição 

final daqueles custos.  

Por fim, uma análise comparativa entre os quatro grupos (Terreno, Edificações, 

Equipamentos e Áreas Comuns e Infraestrutura e Urbanizaçao) revela que, em média, 

mais de 80% do custo total dos empreendimentos é consumido pelas despesas com o Grupo 

Edificações, conforme pode ser observado no Gráfico 02. Esse apresenta o percentual de 

custos dos Grupos em relação ao total do empreendimento, sendo possível analisa-los por 

recorte territorial.  
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Gráfico 02: Síntese dos % dos Grupos de Custos na composição dos custos total dos 

empreendimentos por recorte territorial (RMNatal, Metrópole Funcional e Empreendimentos 

Pesquisados) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir dos Laudos de Análise do Crédito Imobiliário FAR/PMCMV-

CEF (2016), 2016. 

Nota: Para o cálculo dos percentuais apresentados no gráfico, foram adotados os seguintes 

procedimentos. Primeiro, procedeu-se à identificação do percentual (%) médio de cada variável 

individualmente
125

 dentro do grupo. Em seguida, fez-se o somatório de todos os percentuais 

individuais, a fim de obter um total médio. Por fim, esse total foi dividido pela quantidade de 

empreendimento do recorte territorial
126

 trabalhado (Região Metropolitana de Natal, Metrópole 

Funcional e Empreendimentos Pesquisados). 

Com relação aos custos dos empreendimentos Faixa 01 do PMCMV, argumenta-se 

que, apesar do predomínio de uma localização periférica da maior parte dos empreendimentos 

quando se considera a escala intraurbana, as empresas que participaram diretamente da 

produção habitacional obtiveram não apenas os sobrelucros de promoção, principalmente 

relacionados à escala dessa produção. Obtiveram, também, os sobrelucros relacionados àquela 

inserção, pois, apesar da não concentração dos efeitos úteis de aglomeração, eles pagaram 

uma renda da terra menor aos proprietários fundiários. A existência de um limite máximo de 

repasse por unidade habitacional, conforme visto, coloca para as empresas a necessidade de 

reforçar estratégias que favoreçam a obtenção do máximo de lucro possível, implicando, por 

                                                           
125

 Os percentuais individuais já se encontram definidos no Laudo de Análise de Crédito Imobiliário 

FAR/PMCMV 
126

 Na RMNatal, foram utilizados 49 Laudos de um total de 51 empreendimentos; Na Metrópole Funcional 

foram 39 de um total de 41; e nos Empreendimentos Pesquisados foram 13 laudos. Vale destacar que, na 

RMNatal, foram produzidos 51 empreendimentos Faixa 01, sendo que 49 tiveram a Caixa Econômica Federal 

com instituição federal oficial de crédito. Nesse caso, conforme observado anteriormente, foi possível obter 

apenas os laudos da Caixa. 
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exemplo, no uso de tecnologias produtivas que reduzam os custos e na busca por terrenos em 

áreas cada vez mais periféricas.  

Vale destacar, ainda, que os baixos custos com infraestrutura relacionada aos 

empreendimentos colocam para os municípios o desafio de ampliar a oferta de infraestrutura 

urbana, particularmente no entorno dos empreendimentos, de maneira a garantir a efetivação 

da moradia adequada.  

Enfim, a abordagem acerca do déficit e da produção habitacional (porte, tipologia e 

custos) foi fundamental para a compreensão de características básicas do Programa Minha 

Casa, Minha Vida na RMNatal. Reconhece-se, não obstante, a importância de avançar no 

exame de questões referentes à inserção urbana dos empreendimentos, uma vez que tal 

inserção se encontra, em grande medida, relacionada com a noção de habitação adequada.  

Sendo assim, o próximo item abordará a relação entre produção habitacional do PMCMV, 

inserção urbana e famílias no contexto metropolitano. 

5.3. Produção Habitacional, Inserção Urbana e Famílias: o PMCMV no Espaço Metropolitano 

No presente item, o objetivo é desenvolver uma síntese da relação entre produção 

habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida e a inserção urbana dos empreendimentos, 

de modo a destacar os principais efeitos dessa produção sobre o espaço metropolitano e sobre 

as famílias. Para tanto, tomou-se como referência a pesquisa “Avaliação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais” – 

concluída em 2015. Essa pesquisa, conforme visto, realizou uma investigação acerca da 

inserção urbana dos empreendimentos produzidos pelo PMCMV a partir de uma abordagem 

multiescalar
127

 (metropolitana, intraurbana e empreendimento), referenciada por indicadores 

socioeconômicos, físicoterritoriais e ambientais. Congregou-se, assim, elementos que 

possibilitaram interpretar o movimento de acomodação da dinâmica de organização social da 

                                                           
127

 Conforme expõe Shimbo (2015, p. 30-31 grifos do autor): “A primeira é a escala regional ou metropolitana 

em que se procurava analisar a localização dos empreendimentos do PMCMV e sua relação com diversos 

indicadores sociais e urbanos do conjunto da região ou da metrópole. [...] A segunda é a escala municipal, por 

meio da qual se buscava detalhar a inserção urbana dos empreendimentos em cada uma das cidades escolhidas. 

[...] A terceira é a escala do empreendimento, na qual se objetivava compreender a inserção urbana de cada um 

dos empreendimentos – e de seus entornos mais imediatos –, selecionados pelas equipes para observações e 

análises mais aprofundadas, em relação aos seguintes aspectos: padrões de uso e ocupação do solo; oferta de 

serviços, comércio, equipamentos públicos e áreas de lazer; acesso ao transporte; barreiras físicas (topográficas 

ou construtivas); equipamentos e áreas comuns nos condomínios ou loteamentos.” Destaca-se que procedimento 

semelhante foi desenvolvido por outras equipes que integram a Rede Cidade e Moradia para a análise da 

inserção urbana dos empreendimentos.  
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RMNatal
128

. Em complemento, foram identificados efeitos socioespaciais referentes à 

inserção urbana que incidiram sobre as famílias beneficiárias do programa
129

. O pressuposto 

adotado na pesquisa foi que a localização dos empreendimentos conforma padrões 

diferenciados de acesso à cidade e a um conjunto de bens, serviços e oportunidades existentes 

na mesma. (BENTES SOBRINHA et al, 2015).  

Para uma análise complementar da localização dos empreendimentos, fez-se uso de 

estudo realizado por Clementino e Araújo (2007), que identificou áreas potenciais para a 

expansão urbana, conforme visto no Capítulo 03
130

. Essas áreas, em alguma medida, 

exerceram influência sobre a dinâmica do imobiliário na Região Metropolitana atinente ao 

Programa Minha Casa, Minha Vida, no período de 2009 a 2014. Com relação a essas áreas, as 

autoras destacam a ocorrência de uma dinâmica imobiliária que envolveu a transformação do 

solo, sua comercialização e valorização, assim como a sua ocupação em decorrência, entre 

outros fatores, da produção habitacional antes daquele período.  

Assim, ao abordar a relação entre as áreas com potencial para expansão urbana e a 

dinâmica do imobiliário, Clementino e Araújo (2007) sinalizaram para a ocorrência de um 

processo de ocupação às margens das BR-406 (sentidos Natal/Ceará-Mirim e Ceará-

Mirim/Natal), BR-101 (sentido Parnamirim-Natal) e BR-304 (Parnamirim-Macaíba e no 

trecho de Macaíba conhecido como reta Tabajara, a continuidade da RN-226); assim como às 

margens da RN-160 (lado direito sentido Natal-São Gonçalo do Amarante), na parte interna 

do município de São Gonçalo do Amarante (porção central) e no trecho que interliga a RN-

160 com a BR-406. Além dessas áreas, foram identificadas outras em Natal (região Oeste), 

Extremoz (proximidades da Lagoa de Extremoz e Distrito Industrial) e Parnamirim 

(transbordamento Natal-Parnamirim, sobretudo no bairro de Nova Parnamirim; e nas praias), 

conforme pode ser observado na Figura 15, que relaciona a produção habitacional na 

Metrópole Funciona com as áreas com potencial para a expansão urbana
131

.  
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 Para tanto, foram utilizados dados de fontes oficiais (Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, Ministério das Cidades). Além disso, recorreu-se ao levantamento de campo no entorno 

dos empreendimentos pesquisados e às informações obtidas junto aos moradores e síndicos. Como procedimento 

metodológico foram produzidos mapas georreferenciados que relacionam a produção de interesse social com 

indicadores de renda, infraestrutura, oferta de equipamentos coletivos e serviços, conforme observado 

anteriormente.  
129

 Para tanto, foram utilizados dados referentes a 532 questionários aplicados junto a moradores de 17 

empreendimentos Faixa 01 da Região Metropolitana de Natal, no âmbito da Pesquisa “Avaliação do PMCMV na 

RMNatal: qualidade de projeto e impactos urbanos e ambientais.” 
130

 Ver Figura 07 do referido capítulo.  
131

 A elaboração do mapa partiu do descritivo realizado no estudo coordenado por Clementino e Araújo (2007) 

que, embora não apresente um mapa identificando as áreas com potencial de expansão, possibilita a 

espacialização do descritivo, o que foi realizado na presente tese. 
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Ou seja, a partir da espacialização dessas áreas, fez-se, em um segundo momento: a 

inserção de dados sobre a localização da produção de interesse social, tendo sido possível 

observar quais áreas foram ocupadas, inclusive, confirmando, em alguns casos, as tendências 

indicadas por Clementino e Araújo (2007). Além disso, sublinha-se que essas autoras não 

fazem uma análise da relação entre as áreas com potencial para expansão urbana e a dinâmica 

imobiliária, incorporando aspectos relacionados à variável renda. Logo, não é possível 

determinar com precisão quais áreas seriam ocupadas por quais faixas de renda, embora 

tendências pudessem ser apontadas em função de características socioeconômicas e da própria 

produção imobiliária período anterior ao PMCMV.  

Com efeito, a análise da produção de interesse social na Metrópole Funcional indica 

que a sua inserção tem ocorrido de duas formas: i) ocupação de áreas com potencial para 

expansão urbana, como é o caso de Natal (região oeste) e São Gonçalo do Amarante (porção 

central do município); ii) introdução de novas áreas, ainda seguindo, a mesma lógica de 

ocupação de áreas próximas a eixos viários importantes, como é o caso de Parnamirim 

(margem da BR-101 no sentido Natal-Parnamirim, deslocando-se no sentido leste em direção 

à estrada de Japecanga); iii) reocupação de áreas próximas ao centro (sede municipal), como é 

o caso de Extremoz; e iv) ocupação de áreas que não foram indicadas com potencial para 

expansão urbana, a exemplo de Macaíba (Figura 14). 
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Figura 14: Áreas Potenciais para a Expansão Urbana e Produção Habitacional (Faixa 01) na Metrópole Funcional 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir de Clementino e Araújo (2007); Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 
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Com relação à inserção urbana dos empreendimentos, a pesquisa de Avaliação do 

PMCMV na RMNatal constatou que o padrão de qualidade do PMCMV na escala 

metropolitana se encontra associado ao nível de integração à dinâmica da metropolização e, 

neste caso, os municípios que compõe a Metrópole Funcional são os que apresentam os 

melhores níveis de inserção urbana. Constatou-se, ainda, que a precariedade da inserção 

urbana aumenta em decorrência do grau de fragmentação do tecido urbano da periferia 

imediata da Metrópole Funcional, o que se relaciona diretamente com a qualidade do 

território pré-existente (BENTES SOBRINHA et al, 2015). 

Na prática, evidenciou-se a ocorrência de dois processos socioespaciais alusivos à 

produção do PMCMV na RMNatal, os quais apresentam expressividades espaciais 

diferenciadas e se organizam espacialmente em dois sentidos. No primeiro, se verificou a 

ocorrência de um reforço da urbanização na faixa de municípios contíguos a Natal, em 

especial Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, com a ocupação dos vazios ainda existentes 

no início da terceira fase de urbanização. Na prática, os empreendimentos apresentaram graus 

distintos de inserção à malha urbana existente e, por sua vez, contribuíram para expandir a 

mancha urbana de forma a consolidar uma tendência de expansão metropolitana. O segundo 

processo, se caracterizou pela formação de uma área intermediária entre os núcleos dos 

municípios metropolitanos, com baixa e muito baixa integração. Assim, os espaços, ainda não 

urbanizados, passaram a sofrer a pressão da dinâmica fundiária para recepcionar 

empreendimentos do PMCMV e, ao fazê-los, acabaram ocupando grandes glebas.  

A análise da produção do PMCMV na RMNatal revelou, ainda, que nos municípios 

possuidores de maior nível de integração (Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e 

Extremoz) com a cidade-polo, o processo de inserção urbana da produção de interesse social é 

facilitado, especialmente, em áreas parcialmente consolidadas e em expansão, nas quais se 

verifica a existência de vazios urbanos, com potencial para ampliação do parque habitacional 

e para a construção de equipamentos. Tais áreas também já se encontram cobertas por certa 

infraestrutura urbana e de serviços.  

De forma geral, pode-se dizer que a produção de interesse social, dado um quadro de 

expansão da mancha metropolitana, ocupa os espaços intersticiais da Metrópole Funcional e 

não aleatoriamente ou de modo disperso. Como resultante desse movimento, essa produção 

tem favorecido a abertura de novas fronteiras de expansão periférica nos municípios fora 

daquela, e a ocupação de áreas precárias e periféricas dentro da Metrópole Funcional. 
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Na prática, a presença do PMCMV nessa área contribuiu para a valorização fundiária 

e imobiliária, bem como para o avanço do processo de metropolização, mas, ao mesmo 

tempo, vem provocando uma sobrecarga e, de certa forma, uma saturação dos serviços e 

infraestruturas presentes no território. Nessa perspectiva, embora os empreendimentos tenham 

sido implantados com infraestrutura básica, a nova dinâmica imobiliária introduzida ou 

catalisada pelos mesmos acabou pressionando o território preexistente no sentido de 

ampliação e/ou reforço das redes de infraestrutura (água, esgoto e energia); ações nem sempre 

possíveis de execução por parte dos municípios em virtude dos elevados custos atrelados à 

implantação de infraestrutura urbana (BENTES SOBRINHA et al, 2015). 

A análise da inserção urbana dos empreendimentos na escala metropolitana revelou 

que a produção habitacional de interesse social do PMCMV encontra-se concentrada na 

Metrópole Funcional, justamente onde se localizam os principais equipamentos coletivos, 

bens e serviços, assim como as oportunidades de emprego e renda e educação. Nela, estão 

presentes os principais investimentos em infraestrutura urbana e social realizados na Região 

Metropolitana de Natal no período recente
132

, além do fato de que a atuação do imobiliário, 

nesse recorte territorial, se revela mais expressiva e dinâmica. Fato esse comprovado pela 

quantidade de empreendimentos habitacionais produzidos.  

Desse modo, ao considerar o conjunto das análises realizadas anteriormente, pode-se 

concluir que os empreendimentos localizados na Metrópole Funcional, por todas as razões 

expostas, se encontram com uma melhor inserção urbana se comparado aos demais da Região 

Metropolitana. Todavia, essa análise na escala metropolitana não é capaz de revelar todos os 

elementos presentes na relação entre inserção urbana e efetivação da habitação adequada, uma 

vez que se faz necessário o exame dessa relação a partir de uma abordagem multiescalar que 

considere, além daquela escala, a intraurbana e a escala do empreendimento.
133

 

No que se refere à existência de vazios urbanos, a investigação constatou que, em 

decorrência da produção de habitação social de mercado, houve um acelerado processo de 

ocupação de áreas próximas ao empreendimento, assim como a abertura de novos 

loteamentos. Tem-se, assim, uma atuação intensa do imobiliário e do fundiário na produção 

                                                           
132

 Entre os projetos destacam-se: i) Dragagem do terminal pesqueiro de Natal, terminal de passageiros e 

ampliação do cais e defensas; ii) Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante; iii) Acesso ao aeroporto 

(Via Metropolitana), que abrange os municípios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba, fortalecendo a 

interconexão entre as porções sul (Natal-Parnamirim) e norte (Natal-Extremoz) da Metrópole Funcional.  

Disponível em: <http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/f9d3db229b483b35923b338906b022ce.pdf>. Acesso 

em: 01 mar. de 2016. 
133

 Ver Apêndice F. 
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do espaço urbano a partir de investimentos no setor habitacional, sobretudo nos municípios de 

Extremoz e de São Gonçalo do Amarante. Não obstante, essa atuação tem se dado em duas 

frentes: i) fortalecimento da integração física e funcional entre esses dois municípios; e ii) 

expansão do processo de ocupação das áreas centrais com a produção de empreendimentos 

habitacionais e de loteamentos residenciais e comerciais.  

Além disso, frisa-se que o ciclo do PMCMV tem provocado, de acordo com as 

entrevistas realizadas junto aos gestores municipais, um aumento da demanda por novas 

habitações para além do quantitativo previamente definido pelo Ministério das Cidades para 

cada município. Tal fato encontra-se diretamente relacionado com o próprio processo de 

dinamização dos mercados fundiário e imobiliário engendrado pelo PMCMV. Assim, a 

tendência é que o preço do solo urbano aumente cada vez mais; e que esse aumento, venha a 

provocar, em um momento posterior, o deslocamento de famílias no território, sem excluir a 

possibilidade de expulsão de algumas delas para vazios urbanos existentes em áreas cada vez 

mais distantes e precárias.  

A existência desses vazios, conforme destacaram Topalov (1979a) e Ribeiro (1997), 

pode ser explicada pela descontinuidade temporal e espacial relacionada ao processo de 

produção capitalista da habitação. Ao examinar o PMCMV à luz dessa ideia, tem-se que ele 

favoreceu a ocorrência de um boom imobiliário, relevado pela sua intensidade e 

expressividade espacial, configurado pela ocupação de vazios existentes na escala 

metropolitana. Todavia, tem-se observado, recentemente, o arrefecimento da dinâmica 

imobiliária que pode ser explicado pela contradição inerente à urbanização capitalista. 

Nessa perspectiva, destaca-se que a oferta de equipamentos de uso coletivo e 

infraestrutura urbana não são elementos rentáveis para os capitalistas, embora sejam 

essenciais na formação do valor de uso complexo e na constituição dos efeitos úteis de 

aglomeração, que tanto influencia a obtenção dos sobrelucros de localização por parte dos 

capitalistas. No caso dos equipamentos e infraestrutura, frisa-se, ainda, o seu caráter 

indivisível, assim como a sua distribuição e o seu uso desigual na cidade. Isso posto, Topalov 

(1979a) destaca que o capitalismo cria a necessidade de equipamentos de consumo coletivo, 

mas, ao mesmo tempo, limita a sua produção qualitativa e quantitativa.  

No caso desses empreendimentos do PMCMV, conforme visto, a inserção urbana 

dos mesmos se deu, em sua maioria, em áreas ainda em processo de urbanização e com baixa 

integração com o tecido urbano preexistente, estando, em geral, distantes daquelas que 

concentram um conjunto de elementos que conferem valor de uso complexo à cidade. Na 
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prática, a existência de grandes distâncias, em relação às áreas que concentram esses 

elementos, obriga as famílias a realizarem grandes deslocamentos, tornando-as mais 

dependentes do transporte motorizado, sobretudo ônibus, entre outras questões. O transporte, 

conforme constatado pela pesquisa, apresenta baixa regularidade e diversidade, tendo, como 

consequência, o aumento do tempo gasto pelas famílias no deslocamento para aquelas que 

concentram os efeitos úteis de aglomeração. 

De certa forma, problemas como esse do transporte, por exemplo, resultam de uma 

política habitacional que não dialoga com o território. Como agravante, tem-se que o 

predomínio de critérios eminentemente privados na definição da localização dos 

empreendimentos, conforme demostrado na discussão sobre o cálculo econômico do promotor 

imobiliário, referenciada em Topalov (1979a). Apesar do foco do autor não ser o exame da 

produção de interesse social, estando suas análises direcionadas para o cálculo da formação 

dos preços da demanda, o autor ilumina a compreensão acerca da dinâmica de atuação dos 

capitais na produção da moradia enquanto mercadoria, e do seu rebatimento no alcance de 

condições adequadas de habitação.  

Nessa perspectiva, ressalta-se que as mediações entre agentes e território estruturam 

um quadro sobre o qual repousa o conflito entre os valores da habitação, ou seja, entre o valor 

de troca e de uso. A cristalização desse conflito tende a ocorrer predominantemente em áreas 

periféricas e desprovidas daqueles elementos que conferem um valor de uso complexo à 

cidade, sobretudo no que se refere à presença de infraestrutura e de equipamentos de uso 

coletivo.  

No caso das famílias de 0 a 3 salários mínimos beneficiárias de programas públicos 

de habitação, a decisão acerca da sua localização fica a cargo do poder público, 

diferentemente do que acontece com as famílias com capacidade solvável para acessar o 

mercado da moradia. Ou seja, a localização daquelas resulta tão somente das mediações entre 

capitais e Estado, e da qualidade destas, as quais têm se revelado, de uma forma geral, 

precárias e insuficientes para o alcance da habitação adequada, em particular no que se refere 

ao acesso à cidade enquanto valor de uso complexo.  

No que se refere à relação entre produção habitacional, localização dos 

empreendimentos e as famílias beneficiárias, pode-se dizer que os resultados da pesquisa 

sobre “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: inserção urbana e 

qualidade do projeto” (2015) demonstraram que os empreendimentos destinados à Faixa 01 

do PMCMV conformaram um universo relativamente diverso e heterogêneo formado por 
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famílias em situação de extrema pobreza, famílias pobres e de rendimentos médios. Essa 

configuração social, na prática, tem se constituído em um desafio no processo de estruturação 

dos espaços formais de moradia, sobretudo nos condomínios.  

A despeito de um discurso dos agentes privados que afirmaram, nas entrevistas 

concedidas para a presente tese, que as famílias não detêm preparo suficiente para usar as 

novas habitações, o que se observou, em muitos casos, foi um descompasso entre o perfil da 

demanda e os produtos imobiliários ofertados. Em geral, esses resultam de uma lógica, cada 

vez mais comum, de padronização da habitação que favorece o alcance de maior lucratividade 

por parte dos capitalistas, seja pela escala do conjunto da obra, seja pelas maiores taxas de 

densidade alcançadas na tipologia condomínio.  

Dessa forma, mesmo reconhecendo a existência de aspectos positivos relacionados 

ao enfrentamento do déficit habitacional pelo PMCMV, a sua lógica de produção habitacional 

vem gerando problemas de curto e médio prazo cada vez mais difíceis de serem equacionados 

e que estão comprometendo a qualidade de vida nas cidades. Esses problemas se estruturam 

nas dimensões físicoterritorial, social, econômica e política que, por sua vez, se encontram 

inter-relacionadas e se influenciam mutuamente.  

Assim, a contradição da urbanização capitalista, marcada pela busca de maiores 

lucros por parte do capital em desfavor da formação de economias de aglomeração, impacta 

diretamente na estruturação da política pública de habitação. Essa, por conseguinte, tem 

respondido mais ao processo de acumulação ampliada do capital e menos à efetivação da 

habitação adequada. Com efeito, uma aproximação empírica dessa problemática, no âmbito 

do presente estudo, pode ser obtida a partir da análise comparativa das condições de habitação 

das famílias beneficiárias do PMCMV, tendo em vista as condições da moradia atual e da 

moradia anterior.  

Como procedimento para a referida aproximação, partiu-se de dados obtidos nos 

questionários aplicados junto a moradores de empreendimentos do PMCMV durante a 

realização da Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: 

qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015). Tais dados, conforme 

mencionado, permitiram uma comparação entre as condições de moradia do domicílio atual 

(PMCMV) e do anterior (Tabela 15).  
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Tabela 15: Comparativo entre Moradia Atual e Moradia Anterior 

Variáveis 

Situação 

Melhorou Piorou Igual 

Bloco: Infraestrutura 

Fornecimento de água 43,61 28,95 27,44 

Rede de esgoto 52,26 16,17 31,58 

Fornecimento de energia elétrica 49,25 5,83 44,92 

Coleta de lixo 55,26 11,47 33,27 

Pavimentação 58,46 8,08 33,46 

Acesso de veículos 45,68 25,00 29,32 

Acesso de pedestres (calçada) 60,34 11,28 28,38 

Iluminação pública 42,67 26,13 31,20 

Bloco: Acesso à Cidade e Mobilidade 

Transporte público 36,09 39,47 24,44 

Acesso a serviços e equipamentos sociais 18,61 49,06 32,33 

Acesso aos locais de comércio 30,08 48,68 21,24 

Acesso ao trabalho 25,94 46,80 27,26 

Acesso à escola 22,37 45,30 32,33 

Bloco: Acesso a Serviços diversos 

Correios 17,48 66,73 15,79 

Telefone público 6,77 81,58 11,65 

Presença de Policiamento 15,04 62,41 22,56 

Fonte: Elaborada pela Autora a partir dos Questionários aplicados junto aos Moradores no âmbito da 

Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e 

impactos urbanos e ambientais” (2015), 2016. 
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Ao examinar o Bloco Acesso à Cidade e Mobilidade, verificou-se que as condições 

de acesso à cidade e aos serviços (equipamentos, locais de comércio, trabalho, estudo e ao 

transporte público, correios, telefone público e presença de policiamento), assim como 

mobilidade pioraram no comparativo entre moradia anterior e atual. Constatou-se, ainda, que 

elementos relacionados à infraestrutura do empreendimento (água, esgoto, energia, 

pavimentação, acesso de veículos e pedestres) melhoraram, apresentando os maiores 

percentuais. De fato, esses elementos conferem um gradiente superior de qualidade de vida, 

diferentemente do que a maioria das famílias possuía nos domicílios anteriores.  

No entanto, ao ampliar a análise para o território onde o empreendimento está 

localizado e aquilo que ele oferece para essas famílias (escala do empreendimento e do seu 

entorno), observou-se uma significativa piora no gradiente de qualidade de vida. De fato, as 

famílias passaram a despender mais tempo com deslocamentos, a fim de desenvolver suas 

atividades cotidianas; além do tempo maior, muitas delas revelaram a ocorrência de aumentos 

nos custos da sua reprodução, seja em razão da formalização da moradia, seja em decorrência 

da localização do empreendimento.  

No que se refere à localização dos empreendimentos do PMCMV, verificou-se que 

ela é orientada por determinantes supralocais, a despeito da sua implantação ocorrer no 

município a partir de legislações locais. É também na escala local que são feitos os cadastros e 

a seleção das famílias que compõe o déficit habitacional. No entanto, constatou-se um 

deslocamento dessas famílias no espaço metropolitano expresso no atendimento do déficit 

habitacional de um município em outro (Figura 15). 

Assim, para além de possíveis fragilidades relacionadas à seleção das mesmas, o que 

se verifica é que as principais estratégias de enfrentamento do déficit acabam ocorrendo de 

forma desconexa em relação à própria dinâmica do mercado imobiliário, pois é na escala 

metropolitana que vem ocorrendo a estruturação do mercado imobiliário. Desse modo, a 

Figura 15 ilustra a relação entre o local (município) de origem das famílias e o 

empreendimento onde passaram a residir, tendo como referência os questionários 

mencionados anteriormente.  
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Figura 15: Origem das Famílias por Empreendimento nos Casos Pesquisados 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir dos Questionários aplicados junto aos Moradores no âmbito da Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na 

RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015), 2016. 
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De maneira geral, tem-se que as famílias se originam de municípios vizinhos de onde 

o empreendimento foi implantando. Destaca-se que as famílias originárias de Natal se 

deslocaram para todos os demais municípios que compõem a Metrópole Funcional, enquanto 

que as originárias de outros municípios acabaram, em geral, deslocando-se apenas para o 

município vizinho.  

Na prática, famílias realizaram cadastros em outros municípios que não o seu de 

residência, sendo que várias delas foram selecionadas. Como evidência empírica, cita-se o 

caso de Extremoz que recebeu famílias dos municípios de Natal e Ceará-Mirim. 

Empreendimentos de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Natal receberam famílias de 

municípios da RMNatal e de fora dela, como por exemplo, Tangará, João Câmara e Espírito 

Santo. Na realidade, o déficit habitacional de um município acaba sendo reposicionado e 

atendido em outro.    

Vale destacar que, para além da ocorrência de possíveis distorções no processo de 

seleção dos beneficiários, conforme observado, a Figura 15 revela, de maneira contundente, a 

existência de uma demanda que se desloca no território metropolitano, em alguns casos 

ultrapassando os limites institucionais da Região Metropolitana de Natal. Outrossim, revela, 

também, que o enfrentamento da problemática habitacional no espaço metropolitano requer 

considerar que o mercado da habitação dos municípios que compõe regiões metropolitanas 

tem como referência espacial o tecido conurbado (CARDOSO, 2004). 

Tais observações são relevantes na medida em que a política habitacional na escala 

metropolitana ainda carece de articulação e governança regional, seja pelos seus efeitos na 

organização socioespacial do território (atração de demanda existente em outro município 

e/ou expulsão de famílias de menor renda para outros municípios; o movimento pendular 

casa-trabalho e/ou casa-escola exige condições adequadas de mobilidade); seja pela dinâmica 

urbano-regional que influencia no custo do fator terra, por exemplo. Além disso, a ausência de 

estoque fundiário, sobretudo no Polo, faz com que a redução do déficit habitacional e a 

garantia do atendimento da demanda demográfica futura de um município tenha que ser 

equacionada em outro, aspecto este que reforça ainda mais a necessidade de uma abordagem 

interescalar na tentativa de reduzir o déficit.  



220 

 

5.4. Produção Habitacional na RMNatal: uma tentativa de síntese 

A produção habitacional resultante dos investimentos realizados pelo Banco 

Nacional de Habitação se concentrou no Polo, expressando no território o segundo ciclo do 

imobiliário em Natal, conforme discutido no Capítulo 3 da Parte I.  Com o fim do BNH, o 

setor privado passou a ter um protagonismo maior na produção habitacional, expresso nas 

incorporações imobiliárias e cooperativas, que avançaram no território metropolitano em um 

movimento centrífugo em direção aos municípios de Parnamirim e de São Gonçalo do 

Amarante, embora neste último tenha apresentado pouca expressividade. Tal dinâmica 

imobiliária favoreceu os processos de ocupação intensiva e extensiva da RMNatal, 

influenciando no processo de organização socioespacial do território.  

Atualmente, a dinâmica imobiliária se revela mais metropolitana quando comparada 

aos ciclos anteriores, pois conseguiu avançar em direção aos municípios com médio, baixo e 

muito baixo nível de integração à dinâmica da metropolização, além de ter alcançado novas 

áreas naqueles territórios que já estavam inseridos nos ciclos anteriores, a exemplo de 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. No Polo, houve também o avanço para outras áreas, 

assim como o reforço da produção naquelas que já se encontravam inseridas em momentos 

anteriores. Todavia, não foi apenas a atuação do imobiliário sozinho que influenciou nessa 

conformação. Ou seja, a própria atuação do Estado, ou ausência dela, nos seus diferentes 

níveis, também se revelou como decisiva naquela conformação.  

Como ilustração dessa dinâmica, a figura 16 apresenta a evolução da produção 

habitacional na RMNatal
134

, considerando os ciclos do setor imobiliário discutidos no capítulo 

3. Evidencia-se, assim, um movimento, no período recente, de desconcentração em relação ao 

Polo resultante dos investimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, e de interiorização 

da produção a partir de um movimento centrípeto. A inserção urbana dos empreendimentos 

demostra que o programa não confrontou as estruturas territoriais preexistentes, nem superou 

as contradições socioespaciais instaladas, reforçando, por conseguinte, o quadro de 

precariedade no que se refere ao acesso à cidade e a um conjunto de bens e serviços que ela 

oferece.   

                                                           
134

 O item 3.2. apresentou um mapa com a produção do período do imobiliário turístico. 
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Figura 16: Evolução da Produção Habitacional Urbana na Região Metropolitana de Natal 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir de Morais (2004); Queiroz (2010, 2012); Silva (2010); Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016; Base de Dados da 

DATANORTE, 2016. 

Nota: Na fase 02 (1982-2008), os investimentos no ciclo do imobiliário turístico estão identificados como: a) Resorts; Hotel, Flat, Albergue e Pousada; Condomínio 

Fechado Horizontal; e Condomínio Fechado Vertical.  
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Tomando de empréstimo as análises realizadas por González (2010) acerca do 

preço do solo urbano e dos movimentos que o condicionam, pode-se dizer que a 

dinâmica do imobiliário no período mais recente (2009-2014) se relaciona diretamente 

com movimentos estruturais e conjunturais, dado o quadro de retomada do crescimento 

da economia brasileira a partir de 2007, em um primeiro momento. Tal crescimento 

veio combinado com o aumento do poder aquisitivo das famílias e da expansão do 

crédito para o consumo, inclusive habitacional, resultando no crescimento da demanda 

por espaço construído. Esse crescimento, por sua vez, foi fortalecido pelos movimentos 

conjunturais, com destaque para as variações na atividade construtiva e para alterações 

no mercado financeiro que favoreceram a expansão da atuação regional de diversas 

empresas do setor imobiliário, em decorrência do processo de reestruturação desse 

setor. 

Ao considerar o exposto, pode-se dizer que o preço do solo urbano na RMNatal 

recebeu influência de movimentos estruturais e conjunturais relacionados ao Programa 

Minha Casa, Minha Vida, e ao impulso que conferiu à produção de interesse social.  

Como a formação do preço do solo urbano ocorre a partir da disputa entre os capitalistas 

pelo acesso a um bem escasso e não reprodutível que é a terra, destaca-se que aqueles 

favoreceram, por conseguinte, o aumento da demanda por solo urbano, tornando a 

disputa entre os capitalistas mais intensa. Na realidade, os preços fundiários se 

relacionam à posição que determinada fração de terra ocupa no território, sendo que as 

frações em posições mais privilegiada em relação à concorrência tendem a gerar para 

agente capitalista individual um lucro (promoção) acima da média renda.  

Nesse sentido, pode-se dizer que o PMCMV contribuiu para fortalecer o jogo 

especulativo da terra urbana, sobretudo porque o referido programa possibilitou a 

ampliação do estoque de novas áreas abertas para e pela dispersão territorial. Com isso, 

favoreceu a reprodução da clássica parceria entre ausência de infraestrutura e baixo 

preço da terra urbana.  

Com relação à habitação de interesse social, destaca-se que as formas de 

produção, mediadas pelo Capital em articulação com o Estado, acabam sendo reguladas 

pelas condições capitalistas de produção. Logo, a localização geralmente ocorre em 

áreas onde a terra para construção não é rara, o que tende a favorecer a produção em 

larga escala.  
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De acordo com Ribeiro (1997), esses elementos caracterizam os submercados 

normal ou concorrencial que, de certa forma, encontram-se menos subordinados à 

localização quando comparado com o monopolista. Naqueles submercados, o valor de 

troca supera o valor de uso, no contexto da produção de habitação. Nesse sentido, 

destaca-se que o preço do solo urbano que influencia na conformação daquele valor 

sofre variações na medida em que este mesmo solo sofre transformações, 

particularmente quando ocorre a realização de investimentos em infraestrutura urbana.  

Como contribuição para compreender a produção habitacional de interesse 

social e a sua evolução no território metropolitano, procedeu-se à espacialização dessa 

produção, considerando dois ciclos: BNH-COHAB e PMCMV. No primeiro, observa-se 

uma forte concentração da produção de interesse social em Natal com a presença de 63 

empreendimentos, e nos demais municípios da Metrópole Funcional foram produzidos 

apenas 7. Depois de um longo período pós extinção do BNH, os investimentos do 

PMCMV promoveram um movimento de desconcentração e interiorização da produção 

de interesse social, inclusive se fazendo presente em todos os municípios da referida 

metrópole.  

No entanto, é preciso registrar que a atuação do imobiliário no período anterior 

ao PMCMV já vinha indicando o seu deslocamento para novas áreas com potencial de 

ocupação. Esse programa agiu como um catalisador de um processo mais ou menos em 

andamento. Não somente um catalisador, mas um acelerador, mediante uma ação 

coordenada, porém não integrada. Com o referido programa, foi possível criar 

condições para a ocorrência de alterações na escala espacial de atuação e também na 

escala imobiliária por parte das empresas (Figura 17). 
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Figura 17: Evolução da Produção Habitacional Urbana de Interesse Social na Metrópole Funcional 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir Medeiros, 2013; Base de Dados SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 
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Com relação aos padrões de urbanização e à inserção na dinâmica imobiliária, 

o que se observou foi que o Programa Minha Casa, Minha Vida possibilitou a 

manutenção de frentes de expansão metropolitanas abertas pela dinâmica do imobiliário 

no período anterior, como é o caso dos municípios de Extremoz, Natal, Parnamirim e 

São Gonçalo do Amarante. Em complemento, pode-se dizer que o PMCMV contribuiu 

para a valorização fundiária e imobiliária, bem como para o reforço do processo de 

metropolização. Isso, por sua vez, tem provocado uma sobrecarga e até mesmo a 

saturação dos serviços e infraestruturas existentes no território, dado que a produção não 

se fez acompanhar da ampliação de investimentos no entorno dos empreendimentos. 

No caso das famílias beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha Vida, a 

mudança para uma nova localização vem provocado significativas alterações nas suas 

condições de vida, seja em relação a fatores socioeconômicos, seja nas relações sociais 

estabelecidas no novo espaço de moradia, bem como nas condições de acesso à cidade 

enquanto valor de uso complexo. Tem-se em conta, ainda, que essas alterações se 

relacionam com um conjunto de novos desafios e oportunidades colocadas para essas 

famílias, indo além das barreiras físicas dos empreendimentos em si, alcançando, desse 

modo, o território pré-existente com o qual as famílias se relacionam. Ribeiro (1997, p. 

81) ao analisar os impasses da produção capitalista do imobiliário observa que: 

O que há de particular no setor imobiliário é a enorme importância 

assumida pela localização no espaço urbano como fator de 

diferenciação do valor de uso das mercadorias produzidas. Com 

efeito, a utilidade da moradia enquanto unidade central de consumo 

não é apenas definida pelas suas características internas enquanto 

objeto construído. Seu valor de uso é também determinado pela sua 

articulação com o sistema espacial de objetos imobiliários que 

compõe o valor de uso complexo representado pelo espaço urbano. O 

que é medido não são apenas “quatro muros”, mas também um 

“ticket” para o uso deste sistema de objetos e de “appartenance” à 

estratificação social representada pela divisão social e simbólica do 

espaço. A importância destes elementos locacionais na diferenciação 

dos valores de uso da moradia cresce na razão direta da diferenciação 

do espaço, em termos objetivos – desigualdades quantitativas, 

qualitativas e locacionais do sistema de objetos imobiliários -, e em 

termos objetivos de diferentes conteúdos sociais e simbólicos dos 

vários pontos do espaço urbano. 

No caso da produção de interesse social do PMCMV, ela expressa um processo 

de urbanização periférica com interiorização relacionada à produção capitalista da 

habitação. No caso da RMNatal, assim como em outras regiões, a localização daquela 
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produção tem imposto um distanciamento cada vez maior, sobretudo para as famílias 

que residem em empreendimentos situados em áreas periféricas, daquilo que Rufino 

(2015) descreve como cidade completa. Isso é, a cidade que se encontra dotada de 

infraestrutura plena, assim como de equipamentos urbanos, comércio e serviços 

diversos que atendem à demanda da população, inclusive com relação às oportunidades 

de emprego e de estudo. Esse não acesso à cidade completa se encontra diretamente 

relacionado com a fragilidade do planejamento urbano regional no processo de 

estruturação da política habitacional.   

Topalov (1979a, p. 18-19), ao analisar a oposição entre o processo de formação 

do sistema espacial de elementos constitutivos do valor de uso complexo e a busca dos 

capitalistas pelo lucro, afirma que:  

Tanto en lo que respecta a las infraestructuras de la producción y de la 

circulación como a los equipamientos colectivos de consumo, se 

constata pues que las relaciones capitalistas de producción 

obstaculizan el suministro de los valores de uso necesario a la misma. 

Pero las relaciones capitalistas de producción no sólo obstaculizan la 

elaboración de ciertos elementos del valor de uso complejo, sino que 

igualmente la propia formación del valor de uso complejo. Dificultan 

la articulación en el espacio de las infraestructuras, de los lugares de 

producción, de los lugares de reproducción de la mano de obra. Es el 

segundo límite que las relaciones de producción capitalistas oponen a 

la socialización urbana de las fuerzas productivas. 

Essa socialização é dificultada em virtude da existência de contradições no 

processo de urbanização capitalista, na medida em que a constituição dos efeitos úteis 

de aglomeração é obstaculizada pela ação do capital na busca incessante pelo lucro. No 

caso específico da habitação, pode-se entender que a consecução desses efeitos pode se 

dá a partir da estruturação de uma política habitacional que privilegie a produção de 

unidades em áreas urbanizadas e acessíveis, onde, de forma geral, verifica-se uma maior 

concentração de infraestruturas, de equipamentos de uso coletivo e de serviços, 

necessária à efetivação da habitação adequada. Para tanto, é fundamental fortalecer as 

estruturas de planejamento e gestão da referida política. 

Nesse contexto, na ausência desses elementos (ou efeitos úteis de aglomeração) 

no entorno imediato dos empreendimentos, ou na sua impossibilidade de atender à nova 

demanda, as famílias acabam promovendo deslocamentos em direção a outros bairros 

onde elas possam acessar os referidos equipamentos. Em geral, esses deslocamentos são 
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feitos por meio de transporte motorizado, cuja oferta se revela deficitária, além de ser é 

agravada pelas precárias condições das vias e o inchaço no trânsito.   

Todavia, essa problemática não é exclusiva de moradores dos 

empreendimentos do PMCMV. Ou seja, ela se encontra relacionada com a baixa 

cobertura espacial dos modais (rodoviário e ferroviário), a qual atinge apenas 45,8% do 

território metropolitano, conforme destaca Silva (2014). Destaca-se, ainda, que diversas 

linhas de transporte trafegam apenas nas principais avenidas, favorecendo mais a 

integração entre os municípios, e menos uma integração intramunicípio. Em síntese, a 

problemática relacionada ao transporte observada nos empreendimentos do PMCMV, 

acaba sendo uma reprodução, em menor escala, do que ocorre na Região Metropolitana 

de Natal como um todo. Dependência do transporte motorizado, baixa integração entre 

os modais, oferta insuficiente de linhas e o comprometimento mensal da renda 

concorrem para precarizar ainda mais as condições de vida das famílias de interesse 

social (SILVA, 2014). 

Nesse sentido, vale destacar que as famílias, ao se deslocarem de vários pontos 

da cidade – e eventualmente mesmo de outros municípios – para os empreendimentos, 

geralmente carregam consigo um conjunto de demandas de proximidade com relação a 

diversos aspectos, como por exemplo, oferta de infraestruturas, transporte, 

equipamentos de uso coletivo e oportunidades de emprego, de um lado. De outro, nem 

sempre o território que as recepciona consegue absorver carências advindas de 

proximidades desfeitas. Consequentemente, as condições de reprodução das famílias 

serão afetadas pela nova localização, sobretudo das famílias de interesse social, foco da 

presente tese.  

O Programa Minha Casa, Minha Vida na Região Metropolitana de Natal, 

apesar de ter se relevado um programa convencional do ponto de vista de não ter 

atacado o modelo de distribuição socioterritorial, favoreceu a ocorrência de inovações 

tanto no comportamento dos agentes, quanto no comportamento do próprio território, 

embora aquelas não tenham sido extensíveis ao mesmo como um todo. E é da leitura 

dessas inovações que se pode perceber a estruturação da produção habitacional de 

interesse social.  

No campo dos agentes imobiliários, verificou-se a ocorrência de inovações 

com relação à escala espacial de atuação, aos produtos imobiliários, à escala de 
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produção e à faixa de renda. Com relação à escala espacial de atuação, o período 

imediatamente anterior ao PMCMV forneceu indícios de que as empresas locais 

precisariam se reorganizarem a fim de concorrerem com as novas empresas que estavam 

entrando no mercado local. Tratou-se de agentes privados que produziam para faixas de 

renda semelhantes, mas com a oferta de produtos imobiliários diferenciados, e também 

com uso de processos produtivos que favoreciam o alcance de maior lucratividade.   

A concorrência engendrada pelas novas empresas no mercado da RMNatal e a 

crise de 2008 colocaram desafios à própria permanência no mercado de capitalistas 

locais. Diante desse quadro, o PMCMV representou uma oportunidade, frente às 

dificuldades de concorrer com as empresas que chegaram, de viabilizar essa 

permanência sem maiores riscos, em particular porque produziriam mercadorias que 

não entrariam em circulação. Ou seja, já existiria uma demanda previamente definida 

para os produtos imobiliários que seriam produzidos. 

No caso desses produtos, a inovação ocorreu mediada pelo uso de tecnologias 

construtivas diferentes daquelas que as empresas costumavam utilizar, assim como na 

forma de organização dos seus processos produtivos. As empresas tiveram que redefinir 

estratégias gerenciais para lidar com a escala requerida por uma demanda fechada, o que 

representou, na maioria dos casos, produzir em um único empreendimento uma 

quantidade de unidades muitas vezes superior ao que frequentemente costumavam 

executar (Quadro 10). 

Para tanto, requereu-se a existência de recursos de diversas ordens (financeiro, 

gerencial, técnico e pessoal) para atender a nova escala e aos novos produtos. Ou seja, 

produzir habitação de interesse social em massa foi, talvez, o primeiro desafio.  
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Quadro 10: Síntese das Práticas dos Agentes Imobiliários 

 

VARIÁVEL 

 

ANTES DO PMCMV* 

 

PMCMV 

Escala de 

Operação 

Empreendimentos de porte 

reduzido, variando entre 08 e 115 

unidades habitacionais. 

Empreendimentos de diversos portes, 

variando entre 224 e 500 unidades 

habitacionais. Destaca-se a produção em 

larga escala e em massa. 

Porte dos Empreendimentos 

Até 284 unidades habitacionais: 17 

empreendimentos 

285 a 352 unidades: 13 

empreendimentos 

353 a 500 unidades: 11 

empreendimentos 

Produto 

Imobiliário 

Tipologia vertical 

Tamanhos que variam entre 56m
2 

e 237m
2 

Área Privativa com: 

Três quartos, sendo duas suítes; 

BWC social; 

Cozinha; 

Área de serviço; 

Dependência de empregada; 

Sala de estar/jantar; 

Duas vagas de estacionamento 

cobertas. 

 

Área de Lazer com: 

Salão de festas; 

Salão de estar; 

Salão de jogos; 

Sala de fitness 

Cozinha; 

Tipologia Horizontal e Vertical 

 

Na primeira Fase do PMCMV, definiu-

se que o tamanho das unidades seria 

35,80m
2 
(tipologia horizontal 

unifamiliar) e 41,30m
2
 (apartamento). 

Na Fase 02, os tamanhos passaram para 

39,65m
2
 e 45,46m

2
, respectivamente*. 

 

Área Privativa com: 

 

Dois quartos 

Cozinha 

BWC social 

Sala de estar/jantar 

Uma vaga de estacionamento 

 

Área de Lazer com: 

Quadra Poliesportiva 

Salão de Festas/Centro Comunitário 

Praça 
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Depósito; 

Playground infantil/juvenil; 

Quadra poliesportiva; 

Churrasqueiras; 

Piscina. 

Faixa de 

Renda 

Rendimentos médios e superiores, 

com predomínio de famílias com 

rendimentos superiores a 10 

salários mínimos. 

Interesse Social, com exclusividade para 

famílias com rendimentos entre 0 e 3 

salários mínimos. 

Escala 

Espacial de 

Atuação 

Bairros centrais e nobres, 

predominantemente em Natal e 

Parnamirim 

Bairros periféricos e parcialmente 

urbanizados, na Metrópole Funcional 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em pesquisa nos sites e entrevistas com representantes 

das empresas, 2016. 

Nota: Informações obtidas no site do Sinduscon-RJ. Disponível em: <http://www.sinduscon-

rio.com.br/doc/mcmv_2.pdf>. Acesso em: 01. mar. de 2016; * Pesquisa realizada nos Sites das 

Empresas e nas entrevistas com os seus representantes. 

O segundo desafio se revelou espacial. Em outras palavras, onde as empresas 

deveriam produzir para alcançar as maiores taxas de lucratividades?. Essa produção 

deveria acontecer no polo, ou se expandir para outros munícipios da RMNatal? Onde 

estavam colocadas as principais tendências ao alcance de maiores lucratividades, em 

face de limites previamente definidos para as unidades habitacionais?  

No polo, as oportunidades se apresentaram fora das áreas onde 

tradicionalmente as empresas atuavam (e continuam atuando), pois somente nelas seria 

possível pagar menos renda da terra, devido ao baixo preço do solo urbano. E fora do 

polo? Nesse caso, a existência de grandes glebas de terra em áreas periféricas 

representava uma oportunidade ímpar para as empresas obterem maiores sobrelucros de 

localização resultantes do menor pagamento de renda da terra.  

Mas, afinal, o que aconteceu? Na prática, as empresas reposicionaram sua 

atuação no espaço metropolitano e intraurbano com a oferta de produtos imobiliários 

lastreada na produção de empreendimentos de médio e grande portes, diferentemente do 

que costumavam fazer. Nesse caso, a escala de operação (porte) não conformava um 

fator de risco, pois a produção era para uma demanda fechada, ou seja, não havia 

circulação da mercadoria.  
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Como ilustração desse reposicionamento no espaço intraurbano e 

metropolitano tem-se o pool de empresas que ampliaram a sua atuação em direção ao 

município de Extremoz e, em Natal, o movimento foi no sentido de produzir em áreas 

periféricas do Polo, com destaque para o bairro do Guarapes. 

É imperioso destacar que, além das garantias intrínsecas ao próprio do 

PMCMV no que diz respeito à aquisição de toda a produção das empresas que atuam na 

Faixa 01, os agentes públicos locais também ofertaram outras, medidas pela introdução 

de novas práticas. Essas se expressaram, concretamente, na concessão de benefícios 

fiscais para aquelas empresas, tendo, como efeito, a redução ainda maior dos riscos para 

os agentes imobiliários, de um lado. De outro, embora não represente uma inovação, os 

municípios despenderam esforços no sentido de conferir maior celeridade ao processo 

de implementação do referido programa, sobretudo no que se refere à análise dos 

projetos e ao licenciamento dos projetos habitacionais enquadrados no PMCMV.  

Além disso, destaca-se que não foram verificadas inovações no campo da 

gestão pública no que se refere ao fortalecimento dos instrumentos e dos órgãos de 

planejamento e gestão da política habitacional e urbana, configurando, de certa forma, 

uma perda de oportunidade de evitar, por parte dos municípios, o processo de 

periferização.  
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A Guisa de Conclusão: Habitação Urbana de Interesse Social do PMCMV na 

RMNatal: interiorização periférica e novas práticas dos agentes... mas os desafios 

permanecem. 

Ao refletir sobre a produção do espaço a partir da discussão sobre o circuito 

secundário da economia, tomou-se como ponto de partida um conjunto de reflexões 

teóricas e metodológicas que tem como base o pensamento marxista. Objetivou-se reter 

questões que iluminam a compreensão dos processos de acumulação de capital e 

reprodução social, possibilitando uma aproximação com um campo de análise que 

entende o espaço como social. Este é produzido por diferentes agentes a partir dos seus 

interesses, sendo que esses agentes, em alguns momentos se associam, em outros não, 

estabelecendo, assim, dinâmicas diferenciadas no processo de produção e reprodução do 

espaço social (HARVEY, 2011a; 2011b; LEFEBVRE, 2013)  

Partindo desse ponto, destacou-se que o espaço tem alcançado cada vez mais 

centralidade no processo de acumulação do capital, sobretudo em períodos de crise. Tal 

centralidade repousa no fato de que frações dos capitais, nesses períodos, transferem 

seus investimentos para o circuito secundário, onde estão inscritos a terra e o habitat.  

Com efeito, a produção de uma economia do espaço relacionada às lógicas capitalista e 

territorial do poder, tende a favorecer o processo de acumulação mediado pela ação do 

Estado. Apesar de diferentes, essas lógicas se encontram imbrincadas. Na prática, o 

Estado e as diferentes frações de capitais produzem contradições próprias ao processo 

de acumulação capitalista e à urbanização, ambas relacionadas à produção do espaço.  

Assim, entendendo que a cidade capitalista é produto dessa urbanização e de 

processos privados de produção e apropriação do espaço, argumentou-se que ela 

representa a socialização das forças produtivas. Nesse caso, embora sejam processos 

privados, nenhum capitalista individual consegue isoladamente, e nem possui interesse, 

em produzir os elementos que conformam o valor de uso complexo, a exemplo de 

infraestrutura e equipamentos de uso coletivo, uma vez que não são rentáveis aos 

capitais. (TOPLAVOV, 1979a)  

Desse modo, para os capitalistas que realizam investimentos nas etapas de 

produção e circulação da mercadoria, o espaço urbano é marco do lucro. Aqueles que 
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investem na instalação de objetos necessários à rentabilização dos capitais, que ocorre 

naquelas etapas, têm o espaço urbano como objeto do lucro, mediado pelo seu uso e 

pela sua transformação. Aqui se destaca a centralidade que os agentes imobiliários 

ocupam na produção do espaço, sendo que para o imobiliário esse é a base da produção; 

e, esta, por sua vez, requer constantemente o uso de novo solo a fim de que ocorra o 

processo produtivo. (RIBEIRO, 1997) 

 No caso da terra, ela é possuidora de regras próprias de valorização, 

diferentemente de outras mercadorias, além do que é bem não reprodutível e escasso. 

Por não ser um bem produzido, a terra não possui valor, mas sim preço. Nessa 

perspectiva, é essencial considerar a importância do preço do solo urbano quando da 

análise da relação entre habitação e acumulação de capital.   

Na prática, têm-se as configurações físicas dos aglomerados urbanos, os custos 

da moradia e a sua localização, assim como o deslocamento das famílias no território, 

como exemplos de problemas relacionados à propriedade privada do solo urbano. 

Diante disso, o Estado, por meio de políticas habitacionais e urbanas, exerce papel 

estratégico no enfrentamento desses problemas.  

Com relação à atuação do Estado no Brasil no que tange à habitação, a 

discussão realizada evidenciou a ocorrência de avanços e retrocessos na condução da 

política habitacional. Foram destacados momentos em que houve uma presença mais 

ativa do Estado no enfrentamento daqueles problemas, a exemplo do que foi 

demonstrado na análise do período do Banco Nacional de Habitação. Em outros, o 

Estado reduziu o seu papel de protagonista na condução da política de habitação, 

sobretudo para as famílias de interesse social, direcionando sua ação para 

instrumentalizar e suportar a atuação dos capitais imobiliários, e para o fortalecimento 

do mercado da moradia para famílias com capacidade solvável.  

Ficou demostrado, ainda, que, nos períodos de crise, a exemplo da crise 

internacional ocorrida em 2008, a qual teve rebatimentos no Brasil, o Estado voltou a 

ocupar lugar de destaque. Na prática, adotou um conjunto de medidas econômicas para 

estimular a retomada do crescimento, criando, assim, condições para a realização de 

investimentos no setor secundário da economia. Isso foi possível porque ele irrigou 

tanto a oferta quanto o consumo da mercadoria habitação, por meio do uso dos fundos 

estatais e paraestatais. É nesse contexto que surge, então, o programa habitacional 
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Minha Casa, Minha Vida, direcionado para as famílias com renda entre 0 e 10 salários 

mínimos. 

Carente de investimentos habitacionais, o PMCMV surgiu como uma 

oportunidade para os municípios enfrentarem o problema do déficit habitacional. Para 

além do enfrentamento do déficit, a implementação do referido programa, em diversas 

cidades e regiões metropolitanas, tem revelado um conjunto amplo de efeitos negativos 

decorrentes da arquitetura do programa e das formas de atuação dos agentes, em que 

pese o protagonismo do setor privado. Ademais, os produtos imobiliários ofertados, 

além de não dialogarem com o perfil da demanda, estão sendo localizados, 

predominantemente, em áreas periféricas. Nesse sentido, o PMCMV não enfrenta, em 

escala alguma, problemáticas clássicas relacionadas à ausência de articulação entre a 

política habitacional e a urbana. 

Considerando o exposto, buscou-se, na presente tese, investigar o Programa 

Minha Casa, Minha Vida na Região Metropolitana de Natal, visando identificar a 

estrutura da produção de interesse social na Região Metropolitana de Natal, suas 

características e principais resultantes. Adotou-se como argumento central que o 

programa Minha Casa, Minha Vida introduziu uma dinâmica metropolitana na produção 

da habitação de interesse social, tanto em termos de localização dos empreendimentos e 

atendimento da demanda, quanto de atuação dos agentes. 

Admitiu-se como pressuposto que a estruturação da produção habitacional de 

interesse social na Região Metropolitana de Natal ocorreu a partir do estabelecimento de 

condições para o desenvolvimento de novas práticas por parte dos agentes imobiliários, 

mediadas pelo Estado, relacionadas às escalas de operação imobiliária e aos seus 

produtos e de atuação espacial dos mesmos. Como resultante, tem-se a introdução de 

uma dinâmica metropolitana no que tange à produção de interesse social que se 

expressa em um movimento de interiorização periférica dessa produção no espaço 

metropolitano e de desconcentração em relação ao Polo, de um lado, e na reorganização 

espacial e operacional dos agentes imobiliários, de outro. 

A análise da produção habitacional de interesse social do PMCMV na 

RMNatal, conforme demostrado ao longo da tese, confirma tendências gerais em 

relação a outras situações evidenciadas em diversas cidades e regiões metropolitanas, 

sobretudo no que se refere à ausência de uma participação efetiva do poder público na 



235 

 

implementação do referido programa, a partir do fortalecimento dos instrumentos de 

planejamento e gestão urbana. Com efeito, entende-se que os municípios perderam uma 

oportunidade ímpar para a estruturação da política habitacional em articulação com a 

política urbana, atuando, na maioria dos casos, a reboque do setor privado ou, então, 

reforçando suas estratégias de acumulação. Tal reforço encontra guarida no próprio 

desenho institucional adotado pelo programa, o qual confere centralidade às instituições 

financeiras e às empresas, em detrimento do poder público local que é o responsável 

pelo planejamento e gestão da política urbana.  

O padrão periférico e precário de inserção urbana dos empreendimentos Faixa 

01, assim como a oferta de produtos imobiliários que não dialogam com o perfil da 

demanda na RMNatal, também confirmam tendências gerais do PMCMV. Além disso, 

evidenciou-se uma ampla padronização desses produtos, predominando, ainda, uma 

produção de grande porte, os quais não dialogam com as características do território 

preexistente. Aquela oferta foi mais expressiva nos municípios periféricos, mesmo 

existindo uma maior concentração do déficit habitacional no Polo.  

Territorialmente, a produção de interesse social do PMCMV tem reforçado 

processos de conurbação e transbordamento com destaque para a construção de 

empreendimentos nos municípios circunvizinhos à cidade polo, possibilitando o alcance 

de uma maior lucratividade por parte do setor privado. Isso decorre da implementação 

de empreendimentos em áreas onde o preço do solo urbano é menor, em áreas 

periféricas que colocam para as famílias a necessidade de realizarem deslocamentos, em 

geral grandes, a fim de acessar os locais de trabalho, estudo, comércio e serviços.        

Na Metrópole Funcional da Região Metropolitana, os dados apresentados 

permitiram inferir que o PMCMV, após quase duas décadas sem significativos 

investimentos públicos em habitação de interesse social, contribuiu para reduzir em 

cerca de 39,57% (12.690 unidades) a necessidade de reposição e incremento do estoque 

de moradias.  Contudo, esse incremento foi mais expressivo fora do Polo, sendo que é 

neste onde há a maior concentração do déficit habitacional. 

Com relação à distribuição espacial da produção habitacional de interesse 

social do PMCMV, observou-se um movimento de desconcentração em relação à Natal, 

sobretudo quando se compara com o Ciclo Produção Estatal (1964-1967), no qual foram 

produzidos apenas sete empreendimentos (1.317 residências) na Metrópole Funcional, 
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excluindo aqueles que foram produzidos em Natal. Aquela distribuição conformou um 

processo de interiorização periférica, na medida em que deslocou para fora do Polo e do 

litoral os principais eixos da dinâmica imobiliária. Apesar disso, o referido programa 

não inovou no que se refere ao acesso aos equipamentos, aos serviços, aos locais de 

trabalho e estudo. A ausência de inovações dessa natureza, por seu turno, se relaciona 

diretamente com o preço do solo urbano, definidor da localização dos 

empreendimentos, sobretudo na ausência de um planejamento urbano. 

No que se refere aos movimentos de desconcentração e interiorização 

periférica da produção de interesse social, observados anteriormente, verificou-se que 

eles se encontram diretamente relacionados ao preço do solo urbano, que é inferior fora 

do Polo, e à oferta de grandes glebas de terra, sobretudo nos municípios de Macaíba, 

São Gonçalo do Amarante e Extremoz. Em decorrência disso, foram estabelecidos dois 

padrões de ocupação: i) intensivo fortemente concentrado em Natal e Parnamirim; ii) 

outro extensivo, nos municípios de Extemoz, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, 

embora seja importante destacar que nesses dois municípios, assim como em 

Parnamirim, verificou-se a introdução da tipologia condomínio para as famílias de 

interesse social, o que, de certa forma, coloca alguns desafios para a organização social 

dessas famílias no novo espaço de moradia, sobretudo quando se considerada a não 

realização em tempo do trabalho técnico social.  

Na prática, nas cidades onde o processo de urbanização é mais avançando, a 

tendência é que a oferta de solo urbanizado e bem localizado seja menor e mais cara, 

impondo aos agentes imobiliários deslocamentos no território de modo a obter maior 

lucratividade na produção da mercadoria habitação, sobretudo para famílias de interesse 

social. Nesse caso, o Programa Minha Casa, Minha Vida provocou, no período de 2009 

a 2014, alterações na dinâmica tanto do mercado imobiliário quanto no fundiário, em 

razão do aumento da demanda por terrenos para a produção de habitação destinada às 

diversas faixas do referido programa. 

A análise do Programa Minha Casa, Minha Vida na Metrópole Funcional da 

Região Metropolitana de Natal evidenciou, ainda, que a produção de interesse social foi 

estruturada a partir de uma perspectiva metropolitana, claramente observada nas 

principais transformações sociohabitacionais, espaciais e imobiliárias engendradas pelo 

referido programa. Contudo, essa estruturação ocorreu de maneira desconectada de 
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instrumentos que favorecem à efetivação da moradia adequada, uma vez que aquela foi 

protagonizada pelos agentes imobiliários que introduziram novas práticas relacionadas 

às suas escalas de operação imobiliária e de atuação espacial, e aos seus produtos.  

Desse modo, o impasse, evidenciado empiricamente na presente tese, entre a 

escala de atuação dos municípios responsáveis por implementar a política habitacional e 

a do fenômeno habitacional, cada vez mais metropolitano, demostra a existência de uma 

grande fragilidade no planejamento e na gestão de políticas públicas em uma 

perspectiva multiescalar, e também na integração das políticas urbana e habitacional no 

espaço intraurbano. Demostra, ainda, a importância de incorporar as transformações 

ocorridas na organização socioespacial do território no período recente, tendo em conta 

que elas se relacionam diretamente com o processo de metropolização. Considerar esse 

processo é essencial na tomada de decisão por parte do Estado no que se refere à 

produção de políticas públicas na área de desenvolvimento urbano e metropolitano.  

Apesar da importância evidenciada do PMCMV na retomada dos 

investimentos habitacionais, permanece praticamente intocada a questão da habitação na 

escala metropolitana. Diante disso, enfrentar o déficit quantitativo e qualitativo se torna 

mais complexo em face do avanço do processo de metropolização. Em paralelo, a 

habitação de interesse social alcançou contornos mais explícitos de mercadoria especial, 

ocupando cada vez mais um lugar de destaque no setor econômico, inclusive atraindo 

novos agentes imobiliários que, tradicionalmente, não ofertavam produtos para famílias 

de rendimentos inferiores, nem atuavam fora do Polo da RMNatal. Esses agentes têm 

avançando na sua inserção metropolitana, assim como redefinido sua atuação na escala 

intraurbana, seja na produção habitacional, seja na aquisição de terrenos para serem 

utilizados em outro ciclo de investimentos. Enquanto os capitalistas se movimentam, 

observam e acompanham a dinâmica metropolitana, tentando aproveitar as 

oportunidades abertas, o poder público tem relegado a segundo plano o planejamento e 

a gestão em uma perspectiva multiescalar.  

No que tange ao planejamento e a gestão, embora tenham ocorrido avanços na 

estruturação da política habitacional, principalmente no que se refere ao planejamento e 

à gestão quando da instituição de sistemas de habitação (Plano, Conselho e Fundo), 

observou-se que os municípios perderam uma grande oportunidade de evitar a 

periferização, porque não fizeram a vinculação entre a política habitacional e a política 
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urbana. De modo particular, porque caberia aos instrumentos urbanísticos garantir a 

efetivação da habitação adequada. São esses instrumentos que, em tese, teriam a 

capacidade de intervir na localização dos empreendimentos. Essa capacidade, por vezes, 

se revela reduzida em face das precárias condições técnicas e institucionais presentes 

nos municípios, conforme demostrado na análise sobre os agentes públicos.  De forma 

geral, o programa favoreceu a ampliação do mercado da habitação e a expansão do 

espaço metropolitano periférico pelas práticas dos agentes imobiliários.   

 Sendo assim, a produção habitacional engendrada pelo PMCMV coloca 

desafios e limites para a organização social do território em uma perspectiva 

multiescalar, o que pressupõe incorporar na prática do planejamento e gestão urbana a 

partir de uma política de escalas.   

No que se refere a esses agentes, verificou-se que suas práticas se 

caracterizavam, quase que exclusivamente, pela oferta de produtos imobiliários para 

famílias de rendimentos médios e altos, principalmente em Natal. Com o PMCMV, 

verificou-se a ocorrência de inovações, que favorecem a atuação dos agentes 

imobiliários em outras áreas da RMNatal, com a oferta de novos produtos, diferente dos 

que produzem, e escalas de produção diferenciadas. No campo da gestão, essas se 

relevaram mais no suporte aos capitalistas e menos à estruturação da política 

habitacional e urbana tendo o espaço metropolitano como referência.  

O protagonismo do setor privado, mediado pela ação estatal, influenciou na 

organização socioespacial do território, inclusive abrindo novas frentes de expansão do 

imobiliário na RMNatal. Território este que é disputado por diversos agentes, inclusive 

as famílias beneficiárias do PMCMV. Ao tratar da relação entre origem das famílias e 

déficit habitacional, verificou-se que o déficit de um município está sendo atendido em 

outro. Ou seja, famílias que são de um município foram beneficiadas com imóvel em 

outro. Mais do que discutir possíveis distorções relacionados ao processo de seleção das 

famílias, importa reter que o enfrentamento do déficit habitacional em municípios 

metropolitanos deve ter como referência o espaço conurbado.  

Existe, assim, uma forte tendência para que o processo de interiorização 

periférica engendrado pelo PMCMV, na ausência de um planejamento urbano e 

regional, desloque as famílias de interesse para áreas cada vez mais distantes e 

precárias, uma vez que o elemento norteador da dinâmica imobiliária continuará sendo 
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comandado pelos capitalistas individuais, pois, conforme visto, eles têm atuado com 

base na escala metropolitana, influenciando, de modo significativo, na política pública 

de habitação e na organização socioespacial do território na Metrópole Funcional. Lidar 

com os efeitos desse protagonismo é mais um desafio que está colocado para o poder 

público. 

Com efeito, a existência de um impasse sobre a política de escalas não apenas é 

uma questão política. Ou seja, tal impasse contém uma dimensão territorial que é 

problemática, sobretudo porque as questões sociais se concentram na metrópole. Nesse 

sentido, as definições locais relacionadas a programas e aos projetos – frente a quadro 

repleto de ausências no que se refere à estruturação da política habitacional em uma 

perspectiva multiescalar – respondem, nesse sentido, tão somente às questões locais, 

enquanto que os problemas urbanos ganham conotação cada vez mais metropolitana. 

Em vista disso, mantem-se o vazio, na escala da metrópole, no que se refere àquela 

estruturação.  

Nesse contexto, permanecem ainda diversos os desafios para a efetivação dos 

preceitos do Estatuto das Cidades, assim como do Estatuto da Metrópole, tendo em vista 

que as problemáticas que afetam o espaço metropolitano não são apenas de ordem 

política. O Estatuto das Metrópoles emerge como uma importante referência para o 

planejamento, a gestão e a execução de funções públicas de interesse comum em regiões 

metropolitanas, uma vez que estabelece um conjunto de diretrizes atinentes ao 

desenvolvimento urbano integrado e aos seus instrumentos. 

Na verdade, os desafios não só dizem respeito às formas como os agentes 

políticos das diferentes escalas se inter-relacionam, ou deixam de se relacionar, no 

enfretamento da problemática habitacional no espaço metropolitano. O impasse entre a 

escala de atuação dos municípios, responsáveis pelo planejamento e gestão da política 

habitacional, e a escala do fenômeno, conforme pode ser observado na análise do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, não se resume a uma questão escalar relacionada 

ao planejamento e à gestão de uma política pública. Esse impasse resulta, em grande 

medida, das formas pelas quais os agentes produtores do espaço atuam na produção 

deste com vistas à reprodução social. 
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APÊNDICE A – Atribuições dos Agentes no PMCMV. 

Quadro 11: Atribuições dos Agentes no PMCMV 

PREFEITURAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

OFICIAIS DE CRÉDITO 

 

EMPRESAS DO SETOR DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Executar a seleção de 

beneficiários do Programa; 

 

Adquirir as unidades habitacionais 

destinadas à alienação, em nome 

do FAR; 

 

Apresentar às instituições 

financeiras oficiais federais 

projetos de produção de 

empreendimentos para 

alienação dos imóveis; 

Executar o Trabalho Social 

junto aos beneficiários dos 

empreendimentos contratados; 

 

Analisar a viabilidade técnica e 

jurídica dos projetos, bem como 

acompanhar a execução das 

respectivas obras e serviços até a 

sua conclusão; 

Executar os projetos 

contratados pela instituição 

financeira oficial federal; 

Apresentar Relatório de 

Diagnóstico da Demanda por 

Equipamentos e Serviços 

Públicos e Urbanos; 

Contratar a execução de obras e 

serviços considerados aprovados 

nos aspectos técnicos e jurídicos; 

 

Realizar a guarda dos imóveis 

pelo prazo de sessenta dias, 

após a conclusão e 

legalização das unidades 

habitacionais. 

Firmar, a cada 

empreendimento, Instrumento 

de Compromisso de instalação 

ou de ampliação dos 

equipamentos e serviços, e de 

responsabilidade pela execução 

do projeto de Trabalho Social; 

Responsabilizar-se pela estrita 

observância das normas 

aplicáveis, ao alienar e ceder aos 

beneficiários do Programa os 

imóveis produzidos; 

 

 

 

Promover ações que facilitem a 

execução de projetos; 

 

Adotar todas as medidas judiciais 

e extrajudiciais para a defesa dos 

direitos do FAR no âmbito das 

contratações que houver 

intermediado; 

 

Estender sua participação no 

Programa, sob a forma de 

aportes financeiros, bens ou 

serviços economicamente 

mensuráveis, necessários à 

realização das obras e serviços 

do empreendimento; 

Providenciar o cadastramento dos 

beneficiários do Programa no 

Cadastro Nacional de Mutuários – 

CADMUT e solicitar ao Poder 

Público o cadastramento do 

benefício no Cadastro Único para 

Programas Sociais – 
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CADÚNICO. 

Apresentar proposta legislativa 

que disponha sobre os critérios 

e a forma de reconhecimento 

do empreendimento a ser 

construído como de zona 

especial de interesse social – 

ZEIS; 

 

 

 

 

 

Realizar o licenciamento dos 

projetos em conformidade com 

a legislação municipal, 

estadual e federal. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base na Portaria nº 168 de 12 abril 2013 do Ministério das Cidades, 2016.  
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APÊNDICE B – Correspondência Tipológica dos Agentes. 

Quadro 12: Correspondência Tipológica dos Agentes. 

Normativo do 

PCMMV 

(Portaria 168) 

Autores 

Christian Topalov David Harvey Roberto 

Lobato Corrêa 

Horacio 

Capel 

Prefeituras Estado Instituições 

Governamentais 

Estado Organismos 

Públicos ou 

Estado 

Instituições 

Financeiras 

Oficiais Federais 

Filiais-bancárias/ 

financeiros-

promotores 

Instituições 

Financeiras 

 

  

Empresas do Setor 

da Construção 

Civil 

Agentes-promotores/ 

Empresários-

promotores/ 

“Builders”/Técnicos-

promotores 

Agentes 

Imobiliários 

Promotores 

Imobiliários 

Promotores 

imobiliários 

e empresas 

de 

construção 

Fonte: Elaborado pela Autora como base em Topalov (1974), Capel (2013), Harvey (1980) e  

Côrrea (1989) e Portaria nº 168 de 12 de Abril de 2013 do Ministério das Cidades, 2016. 
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APÊNDICE C – Mapa com a localização dos Empreendimentos Pesquisados 

Figura 18: Mapa com a Localização dos Empreendimentos Pesquisados 

 

Fonte: Adaptado pela Autora (2016), com base na Pesquisa “Avaliação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais”, 2015. 
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APÊNDICE D – Região Metropolitana de Natal 

Figura 19: Mapa da Região Metropolitana de Natal 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 
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APÊNDICE E – Radiografia das Famílias 

a) PERFIL SÓCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS 

 

Gráfico 03: População dos Empreendimentos Pesquisados por Faixa Etária (%) 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante a 

Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  

Gráfico 04: Renda Mensal dos Chefes de Domicílios dos Empreendimentos Pesquisados por 

classe de rendimento (%) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante a 

Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  
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Gráfico 05: Situação do Trabalho dos Chefes de Família dos Empreendimentos Pesquisados 

(%) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante a 

Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  

 

 

Gráfico 06: Condição de Ocupação na moradia anterior, segundo os entrevistados dos 

Empreendimentos Pesquisados (%) 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante a 

Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  

 

b) Direito à Cidade e inserção urbana 
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Gráfico 07: Tempo de Espera do Transporte Coletivo, segundo os entrevistados dos 

Empreendimentos Pesquisados (%) 

 Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante 

a Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  

Gráfico 08: Tempo de deslocamento até o Ponto de Ônibus mais próximo, segundo os 

entrevistados dos Empreendimentos Pesquisados (%) 

  

Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante a 

Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  

 

c) Satisfação e necessidades do morador 
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Gráfico 09: Desejo dos Moradores de Mudar do Empreendimento por Município, segundo os 

entrevistados dos Empreendimentos Pesquisados (%) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante a 

Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  

  

 

Gráfico 10: Comparativo de Preferência entre a Moradia Atual e a Anterior, segundo os 

entrevistados dos Empreendimentos Pesquisados (%) 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante a 

Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  

 

Gráfico 11: Entrevistados que afirmaram sentir falta de algum espaço na nova moradia por 

tipologia habitacional nos Empreendimentos Pesquisados (%) 
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Fonte: Elaborado pela Autora (2016) a partir de dados coletados junto aos Moradores, durante a 

Pesquisa de “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de 

projetos e impactos urbanos e ambientais” (2015).  
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APÊNDICE F – Inserção Urbana na Escala do Empreendimento (Entornos 

Imediato e Expandido) e na Escala Metropolitana (Regional) 
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Figura 20: Inserção Urbana do Empreendimento Jardins de Extremoz (I, II, III e IV) - Extremoz 

Fonte: Reelaborado pela Autora com base na Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais” (2015), 2016. 
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Figura 21: Inserção Urbana dos Empreendimentos Francisco Alípio e Lúcia Marques - Macaíba 

 

Fonte: Reelaborado pela Autora com base na Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais” (2015), 2016. 
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Figura 22: Inserção Urbana dos Empreendimentos Vivendas do Planalto I, II, III e IV - Natal 

 

Fonte: Reelaborado pela Autora com base na Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais” (2015), 2016. 
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Figura 23: Inserção Urbana do Empreendimento América II - Parnamirim 

Fonte: Reelaborado pela Autora com base na Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e  

ambientais” (2015), 2016. 
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Figura 24: Inserção Urbana do Empreendimento Vida Nova - Parnamirim 

 

Fonte: Reelaborado pela Autora com base na Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais” (2015), 2016.
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Figura 25: Inserção Urbana do Empreendimento Jomar Alecrim – São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Reelaborado pela Autora com base na Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais” (2015), 2016. 
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Figura 26: Produção Habitacional na Faixa 01 na RMNatal e inserção urbana dos empreendimentos na escala metropolitana 

 

Fonte: Reelaborado pela Autora com base na Pesquisa “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais” (2015), 2016. 
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APÊNDICE G – Produção Habitacional do PMCMV Faixa 01 e Domicílios Particulares 

Permanentes com Acesso à Infraestrutura por Setor Censitário 
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Figura 27: Produção Habitacional do PMCMV Faixa 01 na RMNatal e domicílios particulares permanentes com acesso à rede geral de água por setor censitário 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das bases de dados do Censo Demográfico do IBGE (2010) e do SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016. 
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Figura 28: Produção Habitacional do PMCMV Faixa 01 na RMNatal e domicílios particulares permanentes com acesso à rede geral de esgoto por setor censitário 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir das bases de dados do Censo Demográfico do IBGE (2010) e do SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016.
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Figura 29: Produção Habitacional do PMCMV Faixa 01 na RMNatal e domicílios particulares permanentes com acesso à coleta de lixo por setor censitário 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir das bases de dados do Censo Demográfico do IBGE (2010) e do SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016.
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Figura 30: Produção Habitacional do PMCMV Faixa 01 na RMNatal e domicílios particulares permanentes com acesso à energia elétrica por setor censitário 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir das bases de dados do Censo Demográfico do IBGE (2010) e do SIAFI-PMCMV/CEF (2015), 2016.
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APÊNDICE H – Roteiros de Entrevistas 

GESTORES  

BLOCO I – Identificação do Gestor e da Estrutura Administrativa 

 

1) Há quanto tempo o Senhor (a) está à frente da Secretaria de Habitação? 

2) Qual a estrutura administrativa disponível atualmente para o planejamento e a gestão 

da política habitacional no seu município?  

3) Quais as principais linhas de atuação da sua Secretaria? 

4) Há Plano de Habitação elaborado? Se sim, como ele está sendo utilizado? Se não, 

quais entraves à sua realização? 

5) Qual sua relação com o Plano Diretor municipal e os instrumentos de Política Urbana? 

o Sr. e sua equipe possuem um contato permanente com esses tópicos ou não se faz 

necessário no dia a dia? 

6) Qual a formação técnica da equipe? O que precisaria melhorar em termos de recursos 

humanos, capacitação e equipamentos à Secretaria? 

7) Estrutura Administrativa - Órgãos destinados à gestão da política habitacional e 

urbana; Cadastros próprios e/ou fontes de informação para a identificação do déficit 

municipal de moradias; quadro de pessoal (operativo)  

8) Instrumentos da Politica: Consórcios intermunicipais de habitação; Instâncias de 

participação popular para o planejamento de políticas habitacionais (conselhos 

municipais de habitação ou similares); Fundos específicos para a política habitacional 

e urbana. 

BLOCO II – O MUNICÍPIO E O PMCMV 

 

1) Em 2009, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida com o 

objetivo de enfrentar o déficit habitacional. Considerando isso, como o município tem 

atuado na implementação do referido programa e como ele tem respondido ao déficit? 
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2) Como tem ocorrido, no plano institucional e na prática, a articulação entre a política 

habitacional e as demais políticas urbanas (mobilidade, saneamento, fundiária) no 

processo de implementação do PMCMV? 

3) O município exerce influência na definição da localização dos empreendimentos 

habitacionais para a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, tendo como referência 

seus instrumentos de planejamento urbano? Se sim, como procede? 

4) Existem estudos de avaliação e monitoramento por arte da prefeitura que apontam 

problemas em relação à inserção urbana dos empreendimentos habitacionais e a 

própria qualidade arquitetônica e urbanística; ao atendimento do déficit local e de 

outros municípios. Como o município entende essa questão e quais as ações que têm 

sido desempenhadas com vistas ao aprimoramento do PMCMV? 

5) Como se dá a relação entre o município e as  empresas construtoras?  

6) Houve a formulação de novos instrumentos, isenções ou flexibilizações para atrair 

empresas ao município? 

7) Qual a avaliação feita pelo município com relação aos empreendimentos entregues? O 

que se observou de aspectos positivos e negativos? 

8) Na sua visão, o que o PMCMV tem colocado como oportunidade e desafio no campo 

da política habitacional? 
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EMPRESAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

BLOCO I – Identificação Empresa 

 

1) Qual a história de fundação da empresa? Familiar ou societária? 

2) Sua atuação sempre se deu em Natal, ou há investimentos em outras cidades? Quais? 

3) No caso de Natal, há quanto tempo atua? E na Região Metropolitana, quais e quando 

foram os primeiros projetos executados? 

4) Considerando o perfil de público-alvo da empresa, houve alguma variação nesse 

período? Em especial, quais bairros ou áreas são de maior interesse na Região 

Metropolitana? 

5) Quais os principais produtos/tipos imobiliários ofertados pela empresa? 

6) Considerando o capital disponível para investimentos, qual a origem (própria, 

financiamentos, captação no mercado financeiro, societária, etc.) e se ocorreu alguma 

dificuldade nessa alavancagem para o setor? 

7) Para quais faixas de renda a empresa oferta produtos imobiliários? 

8) A sua empresa possui um banco de terrenos? Em quais municípios? Para a realização 

dos investimentos do PMCMV, qual a estratégia adotada para aquisição de terrenos?  

9) Caso afirmativo acima, qual o tempo máximo de espera desses terrenos até sua 

utilização? Mais de dois anos? 

 

BLOCO III – PMCMV – PRODUÇÃO E GESTÃO 

 

1)  O (a) senhor (a) pode descrever quais as principais dificuldades ou potencialidades 

nas etapas do processo de produção para o PMCMV? (aquisição de terreno, 

licenciamento, obtenção de incentivos fiscais, alvarás e construção, etc.) 
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2)  Qual o tempo médio de duração desse processo? Há mais demora na obtenção do 

financiamento ou na aprovação dos projetos? Qual sua avaliação de todo o processo? 

3) Até o momento quantas unidades foram construídas e quantas estão em construção? e 

quais bairros ou áreas da RMNatal? 

4) Qual o custo médio por unidade e empreendimento (horizontal e vertical)? 

5) Qual o valor residual médio dos terrenos que são repassados às unidades? há uma 

aumento no valor dos terrenos desde o início do Programa? Qual o impacto dos custos 

da terra hoje na RMNatal? 

6) Quais os principais gargalhos encontrados nesse processo? O que o sr. recomendaria 

para melhorar a produção empresarial do Programa? 

 

BLOCO III – CONSTRUTORAS E PMCMV 

 

1) Em 2009, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida com o 

objetivo de enfrentar o déficit habitacional. Considerando isso, como a sua empresa se 

inseriu nesse novo ciclo de investimentos alavancado pelo PMCMV?  

2) Em quais municípios a empresa atuava antes do PMCMV? Com o Programa, houve 

expansão para outros municípios? 

3) O município exerceu influência na definição da localização dos empreendimentos 

habitacionais para a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, tendo como referência 

seus instrumentos de planejamento urbano? 

4) Há investimentos para Faixa 2 e 3? Eles se localizam na RMNatal? Em quais locais?  

5) De modo geral, como o sr. avalia a inserção urbana dos empreendimentos do 

Programa? As áreas possuem infraestrutura adequada para os investimentos em 

moradia? 

6) Em relação aos Projetos Arquitetônicos, o sr. considera um padrão de qualidade acima 

da média para a faixa de renda de 0 a 3 ou precisaria melhorar ainda mais? Em quê? 
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7) Como se dá a relação entre a administração municipal e as empresas construtoras, e 

entre estas e as instituições oficiais de crédito?  

8) Qual a sua avaliação geral do Programa Minha Casa, Minha Vida? Ele deve 

continuar?  Se sim, quais desafios estão colocados ao Programa? 
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INSTITUIÇÕES FEDERAIS OFICIAIS DE CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

 

BLOCO I – Identificação do Órgão Financeiro e da Estrutura Administrativa 

1) Há quanto tempo o Senhor (a) está à frente da Gerência de Habitação? 

2) Como está estruturada a Gerência de Habitação? Esta vincula-se a qual unidade da 

Caixa? 

3) Atualmente, quais os programas habitacionais operados na Caixa?  

 

BLOCO II – CAIXA E O PMCMV 

1) Em 2009, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida com o 

objetivo de enfrentar o déficit habitacional. A Caixa, enquanto instituição 

financeira, tem assim como os outros atores envolvidos no PMCMV, um conjunto 

de atribuições. O senhor pode descrever como funciona, na prática, o processo de 

aquisição e alienação dos imóveis, e qual tem sido o tempo médio de duração 

(análise de viabilidade até entrega das unidades)?  

2) Atualmente, existem quantas construtoras gericadas na Caixa? 

3) Com relação às metas do Programa, o que foi definido para o Estado e para a 

RMNatal em termos quantitativos para as duas fases do Programa? As metas 

foram atendidas? Se não, por quê?  

4) Como ocorre a dinâmica interativa da Caixa com municípios e construtoras, os 

outros dois agentes que operam o PMCMV na faixa 01? Quais são as principais 

dificuldades apontadas por esses agentes com relação à implementação do 

PMCMV? 

5) Existe alguma avaliação feita pela Caixa com relação aos empreendimentos FAR 

entregues? O que se observou de aspectos positivos e negativos?  
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6) Como se dá a relação entre Caixa e beneficiários pós entrega dos 

empreendimentos?  

7) Existe alguma avaliação acerca da inserção urbana e da qualidade arquitetônica e 

urbanística dos empreendimentos FAR? Como a Caixa entende essa questão e 

quais as ações que têm sido desempenhadas com vistas ao aprimoramento do 

PMCMV? 

8) Com relação ao trabalho social nos empreendimentos, qual o balanço feito até o 

momento? 

9) O senhor pode estabelecer um comparativo entre as Fases 01 e 02 do PMCMV? O 

que se observou de mais significativo em cada fase?  

10) Quais os principais elementos/aspectos que dificultam ou favorecem a 

implementação do PMCMV na Região Metropolitana de Natal? 

11) Qual a sua avaliação do PMCMV para as outras faixas de renda (02 e 03)? Em 

média quantos % aumentou o financiamento de imóveis (unidades e volume de 

recursos)? 

12) De que maneira a questão fundiária (preço da terra) tem influenciado a 

operacionalização do PMCMV na RMNatal? Isso tem dificultado o atendimento 

das metas? Em quais municípios o preço da terra tem impactado mais, tornando-

se, de certa forma, inviável para os construtores? Vocês têm estudos sobre o custo 

médio dos terrenos naqueles municípios? Qual tem sido a lucratividade média das 

construtoras nos empreendimentos faixa 01? 

13) A Caixa tem uma longa tradição no apoio ao desenvolvimento urbano no Brasil, 

de uma forma geral, e da política habitacional em particular. O que o PMCMV tem 

de diferente dos outros programas habitacionais, na sua visão? Ele consegue ser 

mais efetivo? A concessão de subsídio é o aspecto mais inovador do PMCMV?  

14) O senhor pode fazer um balanço do PMCMV considerando a atual conjuntura? As 

construtoras reduziram o interesse pelo Programa? E a questão da indexação 

pautada por elas? Novos projetos têm sido apresentados? O que se pode esperar, o 

PMCMV 3?    
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APÊNDICE I – Fotos dos Empreendimentos Pesquisados 

EXTREMOZ – RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ 

 

 

Fonte: Acervo Fotográfico da Autora, 2015. 
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MACAÍBA – RESIDENCIAL FRANCISCO ALIPIO/LÚCIA MARQUES 

 

 

 

Fonte: Acervo Fotográfico da Autora, 2015. 

Residencial Francisco Alípio  

Residencial Lúcia Marques  
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NATAL – RESIDENCIAL VIVENDAS DO PLANALTO (I, II, III e IV) 

 

 

 Fonte: Acervo Fotográfico da Autora, 2015 
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PARNAMIRIM – RESIDENCIAL VIDA NOVA 

 

 

 
Fonte: Acervo Fotográfico da Autora, 2015. 
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PARNAMIRIM – AMÉRICA II 

 

 

 Fonte: Acervo Fotográfico da Autora, 2015. 
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SÃO GONÇALO DO AMARANTE – JOMAR ALECRIM E RESIDENCIAL SGA 

 

 

Fonte: Acervo Fotográfico da Autora, 2015. 

Jomar Alecrim 

Residencial São Gonçalo  (I, II, III, IV, V e VI) 
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APÊNDICE J – Empresas e Empreendimentos 

 

J-1 – Módulo Incorporações e Construções Ltda 

 

Empresa: Módulo Incorporações e Construções Ltda – Natal/RN 

 

Edifício Heitor Vila Lobos 

Área Privativa: Apartamentos Tipo com 

135,36 m² e Terrace a partir de 207,68 m². 

Todos com 3 suítes, sala para 2 ambientes e 

acabamento em porcelanato.  

Área Comum: Piscina adulto e infantil com 

deck molhado, churrasqueira, salão de festas, 

Fitness, espaço Zen, quadra Poliesportiva, 

playground, kids Club. 

Bairro: Lagoa Nova/Natal-RN 

Fonte: 

http://www.moduloconstrucao.com.br/index.p

hp. Acesso em: 25 set. de 2016. 

 

 

Empreendimento Jomar Alecrim 

PMCMV – Fase 01 

Local: São Gonçalo do Amarante 

 

Na primeira Fase do PMCMV, definiu-se que 

o tamanho das unidades seria 35,80 m
2 

(tipologia horizontal unifamiliar), na Fase 02, 

o tamanho passou para 39,65 m
2
*. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir do site da empresa, 2016. 
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J-2 – Construtora Borges e Santos   

 

Construtora Borges e Santos – Maceió/AL 

 

Ed. Eng. Paulo Brandão Nogueira 

Área Privativa: Apartamentos com até 

200m², contendo: 4 suítes (1 master c/ 

closet),  Varanda gourmet,  Cozinha, 

Dependência c/ WC,  Lavabo, Até 4 

vagas de garagem. 

Área Comum: Piscina com raia 

semiolímpica, Salão de Jogos,  Salão de 

festa, Sala de ginástica/fitness,  Sala 

síndico,  Playground, Estar para 

motorista,  Área de lazer descoberta. 

Fonte: 

http://construtoraborgesesantos.com/pes

quisa/?situacao=concluido 

Acesso em: 25 set. de 2016. 

 

Empreendimento América II  

PMCMV – Fase 01 

Local: Parnamirim 

 

Na primeira Fase do PMCMV, definiu-

se 41,30 m
2
 (apartamento), na Fase 02, 

o tamanho passou para 45,46 m
2
.  

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir do site da empresa, 2016. 
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J-3 – Construtora: Monte Neto/Tecnart Engenharia/Zeta Construções/Marcos Engenharia 

 

Construtoras: Monte Neto/Tecnart Engenharia/Zeta Construções/Marcos Engenharia – 

Natal/RN 

 

Edifício Panamericano 

Área privativa: Sala de estar/jantar; 

Varanda; 02 quartos, banheiro social, 

suíte, hall, cozinha, área de serviço e 02 

vagas de estacionamento. 

Sob Pilotis: salão de jogos, salão de 

estar, depósito, toiletes (masculino e 

feminino) e vestiário (masculino e 

feminino) 

Guarita com WC, depósito, 

passeio/cooper, playground, 

caramanchão,  quadra poliesportiva,  

quadra de vôlei, churrasqueira,  deck, 

piscina, área de apoio com banheiros.  

Local: Nova Parnamirim/Parnamirim 

Fonte: 

http://www.monteneto.com.br/#portfolio 

http://www.tecnarteng.com.br/ea-

residencial-panamericano.php 

Acesso em: 25 set. de 2016. 

 

Empreendimento Vivendas do 

Planalto (I, II, III e IV)  

PMCMV – Fase 02 

Local: Natal 

 

Na Fase 02, o tamanho do apartamento é 

45,46 m
2
. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir do site da empresa, 2016. 

Fonte: http://www.monteneto.com.br/#portfolio 
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APÊNDICE K – Empreendimentos referência para Cálculo dos Custos da Produção 

Habitacional 

 

Quadro 13: Empreendimentos referência para cálculo dos custos da Produção Habitacional 

do PMCMV - Faixa 01 por recorte Territorial 

Recorte Territorial Empreendimento 

Região Metropolitana de Natal 1 Lúcia Marques 

2 Francisco Alípio 

3 Minha Santa 

4 Jomar Alecrim 

5 Nelson Monteiro 

6 Waldemar Rolim 

7 Ilhas do Atlântico 

8 Ilhas do Caribe 

9 Vida Nova 

10 Ilhas do Pacífico 

11 América II 

12 América I 

13 Terras de Engenho I 

14 Terras de Engenho II 

15 Terra 

16 Mar 

17 Flora 

18 Fauna 

19 Jardim de Extremoz I 

20 Jardim de Extremoz II 

21 Jardim de Extremoz III 

22 Jardim de Extremoz IV 

23 VilaggeII_Noilde Ramalho 

24 VilaggeIII_Serverino Souza 

25 Vilagge III-José Prudencio 

26 Vilagge IV_Mestre Lucarino 
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27 Vilagge VI_Julio Lira 

28 Vilagge V_João Batista 

29 Vilagge I_Humberto Nesi 

30 VilaggeII_Elino Julião 

31 Monte Pascal 

32 Novo Monte 

33 Residencial Esperança 

34 Residencial SGA I 

35 Residencial SGA II 

36 Residencial SGA III 

37 Residencial SGA IV 

38 Residencial SGA V 

39 Residencial SGA VI 

40 Residencial Irmã Dulce I 

41 Residencial Irmã Dulce II 

42 Residencial Irmã Dulce III 

43 

Residencial Vivendas do Planalto 

I 

44 

Residencial Vivendas do Planalto 

II 

45 

Residencial Vivendas do Planalto 

III 

46 

Residencial Vivendas do Planalto 

IV 

47 Residencial Alto do Coqueiral 

48 Loteamento Clovis Ferreira 

49 Alto da Floresta 
 

Metrópole Funcional 1 Lúcia Marques 

2 Francisco Alípio 

3 Minha Santa 

4 Jomar Alecrim 

5 Nelson Monteiro 

6 Waldemar Rolim 
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7 Ilhas do Atlântico 

8 Ilhas do Caribe 

9 Vida Nova 

10 Ilhas do Pacífico 

11 América II 

12 América I 

13 Terras de Engenho I 

14 Terras de Engenho II 

15 Jardim de Extremoz I 

16 Jardim de Extremoz II 

17 Jardim de Extremoz III 

18 Jardim de Extremoz IV 

19 VilaggeII_Noilde Ramalho 

20 VilaggeIII_Serverino Souza 

21 Vilagge III-José Prudencio 

22 Vilagge IV_Mestre Lucarino 

23 Vilagge VI_Julio Lira 

24 Vilagge V_João Batista 

25 Vilagge I_Humberto Nesi 

26 VilaggeII_Elino Julião 

27 Residencial SGA I 

28 Residencial SGA II 

29 Residencial SGA III 

30 Residencial SGA IV 

31 Residencial SGA V 

32 Residencial SGA VI 

33 Residencial Irmã Dulce I 

34 Residencial Irmã Dulce II 

35 Residencial Irmã Dulce III 

36 

Residencial Vivendas do Planalto 

I 

37 
Residencial Vivendas do Planalto 
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II 

38 

Residencial Vivendas do Planalto 

III 

39 

Residencial Vivendas do Planalto 

IV 

  
 

Empreendimentos Pesquisados 1.  1 Lúcia Marques 

 2 Francisco Alípio 

 3 Jomar Alecrim 

 4 Vida Nova 

 5 América II 

 6 Jardim de Extremoz I 

 7 Jardim de Extremoz  II 

 8 Jardim de Extremoz III 

 9 Jardim de Extremoz IV 

 10 

Residencial Vivendas do 

Planalto I 

 11 

Residencial Vivendas do 

Planalto II 

 12 

Residencial Vivendas do 

Planalto III 

 13 

Residencial Vivendas do 

Planalto IV 
 

Fonte: Elaboração pela Autora a partir dos dados dos Laudos de Análise do Crédito Imobiliário 

FAR/PMCMV-CEF (2016), 2016. 
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APÊNDICE L – Carta de Apresentação e Termos de Autorização de Entrevista 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE DADOS PARA A 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Prezado (a) Senhor (a). 

 

Vimos, por meio deste, apresentar-lhes a doutoranda Glenda Dantas Ferreira regularmente matriculada no 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN, matrícula 2012102240. 

Solicitamos a concessão de dados e informações para realização de pesquisa de campo necessária para o 

desenvolvimento de sua tese de doutorado que tem como título “Produção Habitacional, Agentes e Território: 

uma análise do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal (2009-2014)”, sob orientação da Professora 

Dra. Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha. 

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da identidade das pessoas 

participantes. 

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento do pesquisador (a) em possibilitar, aos 

participantes, um retorno dos resultados da pesquisa. Solicitamos, ainda, a permissão para a divulgação desses 

resultados e suas respectivas conclusões, em forma de pesquisa, preservando sigilo e ética, conforme termo de 

consentimento livre que será assinado pelo participante.  

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha 

Professora Orientadora/DARQ/PPGAU-UFRN 

Mat. 0350504 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Eu_______________________________________________________________ portador do RG. Nº 

__________________, CPF: ______________________ aceito participar da pesquisa intitulada “Produção 

Habitacional, Agentes e Território: uma análise do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal 

(2009-2014)” desenvolvida pela acadêmica /pesquisadora Glenda Dantas Ferreira e permito que obtenha 

dados, fotografia, filmagem ou gravação de minha pessoa para fins de pesquisa científica. Tenho conhecimento 

sobre a pesquisa e seus procedimentos metodológicos. 

Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados em trabalhos acadêmicos (tese), 

aulas, seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve ser identificado por nome em 

qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, filmagens e gravações de voz ficarão sob a propriedade do pesquisador pertinente ao 

estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

 

.......de ................................... de 2015 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, CPF: 

__________________________________,depois de entender os objetivos da pesquisa intitulada Produção 

Habitacional, Agentes e Território: uma análise do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal 

(2009-2014) poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a 

pesquisadora Glenda Dantas Ferreira, CPF: 007.502.094-70 a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte, de maneira a subsidiar a referida pesquisadora no processo de 

desenvolvimento da sua tese de doutorado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 05 (cinco) anos, sob a responsabilidade da (a) pesquisadora 

Glenda Dantas Ferreira, e após esse período, serão destruídos. 

 

_____/_____/_____ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_______________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
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ANEXO A – Níveis de Integração à Dinâmica da Metropolização 

Figura 31: Níveis de Integração à Dinâmica de Metropolização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Pesquisa Níveis de Integração dos municípios brasileiros em RMs, Rides e AUs à 

dinâmica da Metropolização. Observatório das Metrópoles (2012). 
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ANEXO B – Formas de Atendimento do PMCMV e Fluxograma 

Formas de Atendimento para Famílias com Renda até 3 salários mínimos: 

• Fundo de Arrendamento Residencial – FAR;  

• PMCMV Entidades;  

• Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR / Grupo 1;  

• PMCMV para municípios com população até 50 mil habitantes. 

 

Figura 32: Formas de Atendimento do PMCMV e Fluxograma 

 

Fonte: Ministério das Cidades, 2010.  

 



303 

 

ANEXO C – Informações Sobre Metas, Faixa 

de Renda e Modalidades do PMCMV 

 

Quadro 14: Metas Quantitativas (unidades e investimentos) por fases, faixas de renda e modalidades 

 

Fonte: Santo Amore, 2015.  

 


