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RESUMO 

 

 

 

A produção do ambiente construído em larga escala na forma de moradias promovida 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), tem gerado um conjunto de 

resultados positivos e negativos em diversas cidades do Rio Grande do Norte (RN). 

Dentre esses resultados é possível destacar a transformação da paisagem e da 

configuração dos espaços urbanos; a dinamização da economia e a geração de postos de 

trabalho; as implicações sobre o déficit habitacional e as condições de habitabilidade de 

famílias de baixa renda; e uma série de problemas socioespaciais tais como, especulação 

imobiliária, encarecimento da terra e da moradia, periferização residencial, segregação e 

o endividamento de famílias de baixa renda. Diante da extensão do recorte espacial 

definido a priori (o território do RN), da grande heterogeneidade de seu quadro urbano 

e dos rebatimentos desiguais do Programa no território, optou-se por organizá-lo em três 

recortes espaciais menores para melhor operacionalizar a pesquisa do ponto de vista 

metodológico: a Região Metropolitana de Natal (RMN), Mossoró na condição particular 

de cidade média e as pequenas cidades do estado. A definição de tais recortes constitui 

uma ferramenta metodológica elaborada com duplo objetivo: 1) para contornar a grande 

heterogeneidade do quadro urbano do estado, colocando uma variedade significativa de 

cidades com características comuns dentro de recortes espaciais maiores e mais 

homogêneos, a fim de operacionalizar melhor o desenvolvimento da análise diante de 

um grande universo empírico de situações particulares; 2) demonstrar como o Programa 

se espacializa, com seus resultados e contradições, de forma distinta em cada conjunto 

de cidades, acarretando consequências socioespaciais, sobremodo variadas. Isto põe em 

relevo o poder contingente das condições pré-existentes de cada contexto urbano local, 

enquanto determinante fundamental dos resultados do Programa no RN e define, por 

conseguinte, a hipótese de trabalho desta pesquisa. Esta postula que cada um desses 

recortes não constitui um mero reflexo da realidade, eles interferem nos processos 

sociais como um todo, e, portanto, em aspectos centrais do Programa, como na 

predominância do tipo de faixa de renda; no valor das habitações; na localização dos 

empreendimentos; no tipo de financiamento para aquisição das habitações; na 

quantidade de empreendimentos; nos resultados de redução do déficit habitacional; e na 

qualidade estrutural e estética dos imóveis e assentamentos. Assim, o objetivo central 

do presente trabalho consiste em analisar o processo e os resultados do desenvolvimento 

desigual do PMCMV sobre a realidade urbana do RN, a partir da influência dos 

conteúdos particulares de três tipologias urbanas distintas. A fim de alcançar tal objetivo 

optamos pela combinação de abordagens metodológicas de cunho teórico e de coleta de 

dados secundários, enfatizando essencialmente o caráter e os aspectos gerais do objeto 

em tela, e de abordagens metodológicas empírico-quantitativas, privilegiando a coleta 

de dados concretos in loco, a fim de propiciar informações palpáveis, essenciais à 

compreensão da materialização desigual do PMCMV no quadro urbano do RN.  

 

Palavras-chave: PMCMV. Rio Grande do Norte. Política Habitacional. Recortes 

Espaciais.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The production of the built environment on a large scale, in the form of villas, promoted 

by the Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), has generated a set of positive 

and negative results in several cities of Rio Grande do Norte (RN). Among these results 

it is possible to highlight the transformation of the landscape and the configuration of 

urban spaces; the dynamisation of the economy and generation of jobs; the implications 

about the housing shortage and living conditions of low-income families; and a series of 

problems sociospatial such as, real-estate speculation, the rising price of land and 

housing, towards suburban areas, residential segregation and the level of indebtedness 

of low-income families. Before the extension of the clipping space defined a priori (the 

territory of the RN), the large heterogeneity of its urban and bounces unequal of the 

Program in the territory, we chose to arrange it in three cutouts smaller spaces to better 

operationalize the research from the methodological point of view: the Região 

Metropolitana de Natal (RMN), Mossoró, in the particular condition of the average city 

and the smaller towns of the state. The definition of such cutouts is a methodological 

tool developed with a twofold objective: 1) to work around the large heterogeneity of 

the urban of the state, putting a significant variety of cities with common characteristics 

within the cutouts larger spatial and more homogeneous, in order to operationalize 

better the development of the analysis on a large universe of empirical situations; 2) 

demonstrate how the Program spatializes, with their results and contradictions, in the 

different form in each set of cities, leading to consequences sociospatial, exceedingly 

varied. This highlights the power quota of the pre-existing conditions of each urban 

context the site, while important determinant of the results of the Program in the RN 

and defines, therefore, the hypothesis of the thesis proposal of this work. This posits that 

each of these cutouts is not a mere reflection of reality, they interfere in the social 

processes as a whole, and, therefore, on the core aspects of the Program, such as in the 

predominance of the type of income range; in the value of housing; the location of the 

enterprises; on the type of financing for acquisition of housing; the quantity of the 

enterprises; on the results of the reduction of the housing deficit; and in the structural 

quality and aesthetics of buildings and settlements. Thus, the central goal of the present 

work is to analyze the process and the results of the uneven development of PMCMV 

on the urban reality of the RN, from the influence of the contents of the particular three 

urban typologies distinct. In order to reach this goal we have opted for the combination 

of methodological approaches related to theoretical and secondary data collection, 

emphasizing essentially the character and the general aspects of the object in the screen, 

and methodological approaches of empirical-quantitative, focusing on the collection of 

hard data in place, in order to provide tangible information, essential to the 

understanding of the materialization of unequal PMCMV in the framework of urban 

RN. 

 

Keywords: PMCMV. Rio Grande do Norte. Housing policy. Space clippings.  
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A produção do ambiente construído em larga escala na forma de moradias, 

promovida pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), vem impactando de 

maneira marcante variados aspectos da realidade urbana do Rio Grande do Norte (RN). 

O forte estímulo ao mercado imobiliário e à indústria da construção civil; a consequente 

dinamização da produção de materiais ligados à construção; o fortalecimento do 

mercado de trabalho e a promoção de avanços sociais relacionados à habitação; são 

exemplos tangíveis dos impactos decorrentes dessa produção. Em outro sentido, o 

PMCMV tem reforçado uma série de problemas de ordem socioespacial, tais como: 

especulação imobiliária, encarecimento da terra e da moradia, segregação, bem como o 

endividamento de longo prazo de famílias de renda baixa e média.   

Apesar da marcante repercussão do PMCMV sobre campos variados da 

realidade socioespacial do RN, as pesquisas que avaliam a dinâmica e a natureza desse 

fenômeno na escala do estado ainda são insuficientes, ou mesmo inexistentes. Malgrado 

a produção de algumas pesquisas de escopo mais amplo, realizadas no sentido de 

compreender a gênese, a estrutura e a dinâmica do PMCMV, bem como a existência de 

um razoável repositório de estudos de caso voltados para compreensão da concretização 

do Programa em alguns municípios do estado, a temática está longe de ser 

completamente esgotada1. Não apenas por representar um processo recente, em curso, 

mas também porque há uma gama de questões importantes que ainda não foram 

abordadas de maneira satisfatória, como será pontuado a seguir.    

A forma diferenciada de concretização dos resultados do PMCMV em contextos 

urbanos distintos do RN – distintos quanto à demografia e a escala do sítio urbano; a 

infraestrutura e os serviços; os arranjos políticos e a dinâmica econômica local; a 

dinâmica do mercado imobiliário; e, sobretudo, quanto ao papel do município no 

interior da divisão territorial do trabalho em âmbito internacional, nacional e regional –, 

constitui uma questão ainda não explorada com amplidão e profundidade satisfatórias. 

Aparentemente, em cada contexto urbano específico do RN, o PMCMV se conforma de 

maneira distinta, acarretando consequências e resultados variados decorrentes da força 

contingente de cada arranjo urbano local. É preciso desse modo, considerar como cada 

arranjo interfere no modo de concretização e nos resultados do Programa no estado.   

                                                           
1 Cardoso (2011); Ferreira (2013); Moura (2013); Maricato (2011); Melazzo (2016).   
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Diante desse quadro é preciso levantar algumas questões para o norteamento da 

presente pesquisa. Quais as reais contribuições do PMCMV na superação efetiva dos 

problemas ligados ao urbano e à moradia nos municípios do RN, no período de 2009 a 

2015? Partindo da hipótese de que há limites importantes quanto à efetividade do papel 

social do Programa, também se faz preciso perguntar: quais fatores são responsáveis 

pelo caráter contraditório e pelo comprometimento da função social do PMCMV no 

estado? Tendo em vista a concretização do Programa em um quadro urbano 

profundamente heterogêneo, é necessário também indagar: por que em cada arranjo 

urbano, o PMCMV opera gerando contradições e resultados sobremodo distintos? De 

que maneira a configuração socioespacial local, tais como, regiões metropolitanas, 

cidades médias e cidades de pequeno porte, influi nos resultados socioeconômicos e nas 

contradições do PMCMV que hora se materializam no RN?     

Em face desse conjunto de problemas delineados acima postulamos em princípio 

que a forma desigual como o PMCMV se concretiza no quadro urbano do RN, com seus 

avanços socioeconômicos e contradições, decorre basicamente da ação indissociável e 

conjunta dos seguintes fatores:  

 

a) O Programa figura como um processo de ordenação espaço-temporal2. 

Ele não foi concebido com um propósito eminentemente social. Na prática, 

seu objetivo, desde o momento de sua concepção, foi criar condições para 

acumulação capitalista e para o enfrentamento da crise de sobreacumulação 

de capital que se instaurou em 20083.  

 

d) O regime democrático de representação, que impede a participação da 

população nos processos decisórios e na organização do corpo social e do 

espaço, deixando a elaboração das leis, dos programas sociais e dos meios 

de execução nas mãos da burocracia e das elites política e econômica do 

país.  

 

                                                           
2 O processo de ordenação espaço-temporal, segundo postula Harvey (2005), consiste numa forma 

particular de solucionar crises capitalistas por meio do adiamento do tempo de retorno dos ativos 

investidos e da incorporação ao espaço de capital fixo, na forma de infraestrutura e habitação. 
3 As crises de sobreacumulação consistem, no dizer de Harvey (2005), em excedentes de capitais e 

excedentes de força de trabalho lado a lado, sem que haja aparentemente uma maneira de conjugá-los 

lucrativamente a fim de realizar tarefas socialmente úteis.  
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c) O financiamento das campanhas eleitorais com recursos de empresas 

privadas, especialmente às ligadas ao mercado imobiliário e a construção 

civil; lógica que submetem a elaboração e execução de políticas e 

programas sociais aos interesses desses setores.  

 

d) A “visão de sobrevoo” (SOUZA, 2012) dos planejadores que concebem 

políticas habitacionais que não se adequam aos contextos geográficos e as 

necessidades reais da maior parte dos beneficiados.    

 

No entanto, os desdobramentos socioeconômicos, bem como a reprodução e 

aprofundamento de contradições socioespaciais relacionadas à execução do Programa 

no estado não podem ser compreendidos apenas a partir da consideração desses fatores 

que operam em escala nacional. Uma abordagem de tal natureza seria sobremodo 

reducionista. É preciso, necessariamente, considerar a inter-relação desses fatores de 

ordem geral com os arranjos e condições particulares que constituem a situação 

geográfica de cada recorte urbano do estado. Um fenômeno humano de ordem geral só 

encontra sua concretude na conjunção-combinação com formações socioespaciais 

singulares e suas determinações objetivas; a compreensão dos resultados do PMCMV 

no RN, bem como em outros recortes territoriais, depende dessa síntese.   

Portanto, pode-se dizer que a proposta de tese do presente trabalho parte da 

hipótese central de que os resultados do PMCMV sobre a realidade urbana do RN são 

determinados não apenas pelo seu caráter mercadológico e uso de seus recursos como 

força produtiva essencial para o processo de acumulação de capital, mais também pelo 

seu uso como recurso político-eleitoral; tais resultados dependem, fundamentalmente, 

da heterogeneidade socioespacial da rede urbana do estado, sobretudo em relação aos 

aspectos econômicos, políticos, infraestruturais e demográficos de cada cidade do 

estado, que condiciona na prática parte importante dos resultados concretos do 

Programa. Este último fator adquire maior relevância em virtude da “desatenção” do 

PMCMV com as particularidades dos lugares e com suas causalidades socioespaciais. A 

configuração socioespacial de cada cidade é produto, mas também é meio/força que 

modela os processos sociais, inclusive ações e instrumentos do poder público.   

Diante da extensão do recorte espacial definido a priori (o território do RN) e da 

grande heterogeneidade de seu quadro urbano – principalmente no tocante à escala 

territorial das cidades, aos aspectos demográficos, à infraestrutura urbana, ao mercado 
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de imóveis e à dinâmica econômica –, o que impossibilita estudar os desdobramentos do 

Programa cidade por cidade, optou-se por organizá-lo em três recortes espaciais 

menores para melhor operacionalizar a pesquisa do ponto de vista metodológico. Deste 

modo, a análise da espacialização e dos desdobramentos do PMCMV no RN, aqui 

proposta, será desenvolvida a partir de três contextos geográficos distintos: a Região 

Metropolitana de Natal (RMN); Mossoró na condição particular de cidade média do 

estado; e as pequenas cidades contempladas pelo Programa. Quanto a este último 

recorte, em função de sua ampla heterogeneidade, foi dividido em sub-recortes, a fim de 

executar com maior precisão e eficiência a pesquisa.   

A definição de tais recortes constitui uma ferramenta teórico-metodológica com 

dupla relevância: 1) para contornar a grande heterogeneidade do quadro urbano do 

estado, colocando uma variedade significativa de cidades com características comuns 

dentro de recortes espaciais maiores e mais homogêneos, a fim de operacionalizar 

melhor o desenvolvimento da análise diante de um grande universo empírico de 

situações particulares; 2) demostrar como o PMCMV se concretiza, com seus resultados 

e contradições, de forma distinta em cada conjunto de cidades do estado, acarretando 

consequências sociais variadas, determinadas, em boa medida, pela correlação entre 

fatores de ordem geral e o arranjo singular das condições econômicas, políticas, 

demográficas, de infraestrutura e serviços pré-existentes em cada recorte territorial 

previamente demarcado para o desenvolvimento da pesquisa.    

Os arranjos urbanos locais de cada um desses recortes não constituem um mero 

reflexo da realidade, interferem nos processos sociais como um todo, e, portanto, em 

aspectos centrais do Programa: no número de empreendimentos, assentamentos e 

unidades habitacionais; na predominância da faixa de renda contemplada; no valor das 

habitações e nos processos especulativos; na localização dos empreendimentos em 

relação aos lugares centrais e na segregação; no tipo de financiamento para aquisição 

das habitações; no tipo de dívida contraída pelos mutuários locais; na quantidade de 

empreendimentos construídos; nos resultados de redução do déficit habitacional. Isto 

põe em relevo o poder contingente das condições pré-existentes de cada contexto 

urbano, enquanto determinante fundamental dos resultados do PMCMV no RN.  

O Programa não se desenvolve num “vácuo espacial”, nem sobre um território 

homogêneo, mas no âmbito de um quadro urbano, consideravelmente variegado. A 

força contingente desse complexo arcabouço socioespacial pré-existente responde pela 

espacialização heterogênea do Programa e de seus efeitos variados em cada recorte 
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territorial previamente estabelecido. Sem considerar a contingência de cada recorte 

demarcado torna-se inviável um estudo mais detalhado dos impactos econômicos e 

sociais do Programa sobre o conjunto das cidades do estado; o que permite o 

desenvolvimento de uma análise crítica sobre a política. Ademais, a consistência do 

presente estudo depende, em última instância, da combinação entre fatores de 

abrangência geral – ordenação espaço-temporal e estratégias político-eleitorais – e 

fatores de ordem local, que compõem o arranjo socioespacial de cada recorte territorial 

definido. Esta combinação de forças e fatores que operam em múltiplas escalas consiste 

num importante pressuposto para compreender os resultados do PMCMV no RN.     

Os resultados do Programa nas regiões de mercados imobiliários consolidados (a 

exemplo dos municípios de Natal e Mossoró) sobre o número de unidades contratadas e 

construídas, a predominância de algum tipo de faixa de renda e da modalidade de 

financiamento, bem como sobre o déficit habitacional da região, constituem exemplos 

concretos que ilustram nossa hipótese central, de que os arranjos urbanos locais 

influenciam e condicionam fortemente os resultados do PMCMV.   

A dinâmica desigual do setor imobiliário no quadro urbano do RN se soma a 

outros fatores que impactam os resultados do PMCMV tornando-os profundamente 

desiguais no território. Dentre esses fatores, que se distribuem e se combinam de forma 

desigual no quadro urbano do estado e que exercem influências determinantes sobre os 

resultados do Programa, podemos destacar os seguintes: dinâmica econômica, emprego 

e renda; aspectos demográficos e déficit habitacional; configuração e dimensão dos 

sítios urbanos; e nível de articulação entre os poderes público municipal e federal. O 

déficit habitacional, em regra mais acentuado nos espaços urbanos maiores e mais 

densos, tais como as Regiões Metropolitanas e as cidades de porte médio, gera um nível 

de demanda e pressão social que influi na quantidade de empreendimentos e unidades 

habitacionais lançados em cada recorte espacial. Os espaços com maiores déficits de 

moradias tendem a concentrar o maior número investimentos.  

Deste modo, a combinação entre o conjunto de elementos locais pré-existentes e 

a arquitetura monolítica do PMCMV, que não considera as profundas diferenças 

regionais e urbanas do país e nem do território do RN, gera distorções importantes no 

Programa e compromete seu papel social. Essa combinação implica na quantidade de 

empreendimentos e imóveis produzidos, na modalidade de financiamento, nas faixas de 

renda atendidas, na localização dos empreendimentos e consequentemente na extensão 
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do impacto da atual política habitacional do país sobre os problemas socioespaciais 

relacionados, sobretudo, à habitação nas cidades. 

Diante deste quadro, definimos como objetivo geral da presente pesquisa a 

análise dos resultados da concretização do PMCMV sobre a realidade urbana do RN, a 

partir da influência dos conteúdos particulares de três arranjos urbanos distintos: RMN, 

Mossoró e as cidades pequenas do estado. Com a finalidade de melhor operacionalizar a 

pesquisa, o objetivo geral será necessariamente desdobrado em quatro objetivos 

específicos, de caráter secundário (mas não menos importantes), que são:  

1) Realizar uma análise acerca de aspectos gerais do PMCMV, tratando de 

sua gênese e estrutura, seus desdobramentos sobre o conjunto da economia 

nacional e seus resultados efetivos sobre o problema histórico da moradia, 

pontuando os avanços obtidos nesse sentido.   

2) Analisar os descaminhos, limites e contradições do PMCMV em âmbito 

nacional, destacando seus resultados contraproducentes sobre o problema da 

moradia nas cidades do país, como a formação de novas periferias e o 

encarecimento da terra, dos aluguéis e dos imóveis.  

3) Analisar os desdobramentos sociais e econômicos do PMCMV sobre as 

realidades urbanas da RMN, de Mossoró e das pequenas cidades do estado, 

com vistas a apreender os resultados diferenciados gerados pelo Programa 

em cada um desses recortes.   

4) Investigar como a heterogeneidade dos arranjos urbanos delimitados e 

suas singularidades em termos de escala, dinâmica econômica e demografia, 

influem, direta ou indiretamente, nos resultados e na forma diferenciada 

como as desigualdades socioespaciais associados ao PMCMV se 

materializam em cada cidade (ou conjunto de cidades) do RN.   

 

A fim de alcançar os objetivos indicados nesta proposta de pesquisa optamos 

pela combinação de abordagens metodológicas de cunho teórico e de coleta de dados 

secundários, enfatizando essencialmente o caráter e os aspectos gerais do objeto em tela, 

e de abordagens metodológicas empírico-quantitativas, privilegiando a coleta de dados 

concretos in loco, a fim de propiciar informações palpáveis, essenciais à compreensão 
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da materialização desigual do PMCMV no território do Rio Grande do Norte. A 

produção de moradias pelo PMCMV e seus impactos sobre a sociedade não é um 

processo uniforme, como já destacado. O mapeamento dessa produção a partir de uma 

escala que seja suficientemente grande é necessário, mas não suficiente, pois visões 

gerais obscurecem os detalhes sobre os quais podem se assentar o nosso processo de 

entendimento acerca do objeto em questão. É exatamente a combinação entre o 

interesse pela generalização abstrata, a partir de conceitos, teorias e dados gerais, e 

pelos fatos locais, apreendidos em contato direto com o objeto em questão, por meio do 

trabalho de campo e da coleta de dados referentes ao lugar, que confere relevância a 

nossa proposição metodológica. Esta busca compreender seu objeto mediante a síntese 

de forças e vetores que atuam em escalas de dimensões geográficas distintas.   

O trabalho será estruturado em cinco capítulos. O primeiro, intitulado Gênese, 

estrutura, propósitos e desdobramentos do Programa Minha Casa Minha Vida, trata do 

contexto político-econômico que forjou as condições para a criação do Programa. 

Ademais, desenvolve um caraterização do PMCMV, destacando as faixas de renda, os 

agentes operadores, as modalidades de financiamentos e as fontes financiadoras, bem 

como alguns dos seus principais resultados econômicos e sociais no país. O segundo, 

Contradições e limites do Programa Minha Casa Minha Vida, analisa os descaminhos 

do Programa, frisando uma série de problemas e contradições, como o endividamento 

de famílias de baixa renda, a reprodução da ideologia da casa própria, a periferização e 

a elevação do preço da moradia devido e ênfase que o Programa dar ao mercado.  

O terceiro, denominado Ordenação espaço-temporal, estratégias político-

eleitorais e o poder do lugar: fatores condicionantes do PMCMV no Rio Grande do 

Norte, procura apreender as forças de caráter geral e de que forma o poder dos arranjos 

urbanos locais definem as características e condicionam os resultados do PMCMV. A 

discussão foca em três forças principais: 1) a cooptação do Programa por interesses de 

mercado; 2) o aparelhamento político-eleitoral do Programa a fim de promover partidos 

e grupos políticos 3) e poder dos arranjos urbanos locais impõe ao Programa 

condicionando parte de seus resultados. Será demonstrado de que forma o processo de 

cooptação da atual política habitacional por interesses políticos e econômicos resulta 

num planejamento que não considera as diferenças urbanas e regionais e a força das 

condições locais, que distorcem aspectos centrais da política habitacional.  

O Quarto capítulo, A força dos arranjos urbanos locais e os Resultados 

desiguais do PMCMV no Rio Grande do Norte, definem os recortes espaciais para a 
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abordagem dos desdobramentos desiguais do Programa no quadro urbano do RN. A 

definição de tais recortes constitui como já pontuado, uma ferramenta metodológica 

elaborada com o objetivo de demonstrar como o Programa se concretiza, com seus 

resultados e contradições, de forma distinta em cada conjunto de cidades, acarretando 

consequências socioespaciais, sobremodo variadas. O capítulo põe em relevo o poder 

contingente das condições pré-existentes de cada recorte urbano pré-estabelecido, pois 

considera que a heterogeneidade socioespacial da realidade urbana do estado, sobretudo 

em relação aos conteúdos econômicos, políticos, infraestruturais e demográficos de cada 

cidade do território, na prática, condiciona parte importante dos resultados concretos do 

Programa.   

Por fim, o quinto capítulo, Uma análise comparativa do PMCMV em contextos 

urbanos distintos: RM de Natal, Mossoró e pequenas cidades do Rio Grande do Norte, 

visa demonstrar os resultados sociais e econômicos do Programa em cada um desses 

recortes territoriais, levando em consideração as suas diferenças e como cada um 

condiciona aspectos centrais da atual política habitacional do governo federal. Dentre os 

aspectos implicados pelas conjunturas locais destacamos os seguintes: o volume de 

unidades contratadas e recursos monetários empregados na produção de moradias e 

infraestrutura; a predominância da faixa de renda; as modalidades de financiamentos e o 

tipo de dívida contraída; a localização dos empreendimentos em relação às áreas 

centrais das cidades contempladas; e os impactos sobre o déficit habitacional existente 

em cada recorte urbano territorial analisado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 GÊNESE, ESTRUTURA, PROPÓSITOS E DESDOBRAMENTOS 

DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 
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O setor imobiliário no Brasil experimentou um vigoroso processo de expansão 

na última década. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das 

Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP, 2014), o lançamento de novas 

unidades habitacionais financiadas pela caderneta de poupança, por exemplo, prosperou 

substancialmente, passando de menos de 40.000 em 2004, para mais de 520.000 mil em 

2013 (conforme demonstra a evolução representada no gráfico 1), o que denota forte 

crescimento do setor no período. Esse crescimento ainda se evidencia pela ampliação do 

crédito imobiliário com uso dos recursos da poupança, que cresce de forma acentuada 

desde meados dos anos 2000. Os dados da ABECIP evidenciam que o volume 

movimentado nos financiamentos para pessoas físicas e jurídicas com recursos da 

caderneta de poupança cresceu substancialmente desde 2004, atingindo, em 2013, a 

marca recorde de R$ 109,2 bilhões. Em 2014, ainda segundo informações4 divulgadas 

pela a Associação, o setor deverá ter um crescimento da ordem de 15% em relação a 

2013, chegando a R$ 126 bilhões, como mostram as informações contidas no gráfico 2.  

 

  

             

 

 

 

 

 

 

   

 Fonte: ABECIP e Banco Central                                    Fonte: ABECIP e Banco Central  

 

As causas determinantes do recente processo de expansão do setor imobiliário 

no país estão atadas, sobretudo, à relativa estabilidade da economia em âmbito nacional 

e internacional, bem como a um conjunto de arranjos institucionais e mecanismos de 

crédito criados pelo Estado brasileiro, em parceria com agentes do capital imobiliário, 

com o objetivo de fomentar a produção e o consumo de habitações em escala nacional.   

                                                           
4 Disponível em: http://www.abecip.org.br/m22.asp?cod_pagina=680&submenu=sim&cod_pai=430. 

Acesso em: 03/01/2015 
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Assim, desde os primeiros anos da década de 2000, condições são criadas no 

sentido de impulsionar a produção imobiliária no país, como forma de promover o 

crescimento da economia, gerar postos de trabalho e reagir às crises do sistema 

capitalista global. A coalização estado-capital promoveu na última década, por exemplo, 

a mobilização de significativos recursos financeiros do Orçamento Geral da União 

(OGU) e de fundos públicos e semi-públicos como o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para atender 

às demandas do setor da construção civil. Neste mesmo caminho, os bancos oficiais 

desenvolveram, por determinação do Governo Federal, uma ampla política de crédito 

direcionado5 para fomentar a produção e o consumo de habitações no país em diversas 

faixas de renda. A mobilização de fundos financeiros em associação com a política de 

crédito direcionado figura como um importante estímulo a produção e ao mercado de 

imóveis do país.      

Ademais, foram criados pelo poder público federal instrumentos jurídicos que 

redefiniram o arcabouço normativo-legal das transações de financiamento imobiliário, 

conferindo, assim, maior segurança jurídica ao investidor privado do ramo imobiliário. 

Ermínia Maricato (2011) fala de três leis federais – lei 10.931, de 2004; lei 11.033, de 

2004; e lei 11.196, de 2005 – que garantem aos investidores o uso de dois instrumentos 

jurídicos de segurança: 1) a alienação fiduciária, que consiste no direito de retomada do 

imóvel em caso de inadimplência; 2) e a regra do incontroverso, que determina que o 

mutuário execute o pagamento da parte principal da parcela do financiamento – a parte 

que não corresponde a juros ou correção – mesmo quando ele entra com ação na Justiça 

para discutir valores do financiamento do bem adquirido. O estabelecimento dessas 

novas regras, que conferem maior segurança aos investidores, representa a superação de 

um importante obstáculo à ampliação da concessão de crédito no país.     

A mobilização de grandes fundos financeiros, públicos e semi-públicos, em 

consonância com a política de créditos direcionados dos bancos oficiais para atender aos 

interesses da construção civil, assim como a realização de uma série de ajustes 

institucionais para garantir maior segurança jurídica nas transações financeiras de 

imóveis, dentro de um contexto macroeconômico relativamente estável, somam-se a 

criação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), como meios para promover a 

franca expansão da produção imobiliário-residencial em todo território nacional. O 

                                                           
5 A política de crédito direcionado garante financiamento a determinados setores ou atividades, realizados 

com recursos regulados em lei ou normativos (LUNDBERG, 2011).  
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processo histórico da produção imobiliária no Brasil, particularmente no âmbito da 

produção da moradia, revela que a expansão do setor requer, necessariamente, um 

conjunto de condições econômicas, políticas e institucionais específicas (FIX & 

ARANTES, 2009; MARICATO, 2011, CARDOSO et al., 2011).  

Dentro desse contexto, a criação do PMCMV representa um esforço importante 

do Governo Federal em conjunto com os promotores imobiliários no sentido de criar 

condições financeiras e operacionais para a produção de habitações em larga escala, 

como forma de criar e oferecer oportunidades concretas para realização de 

investimentos massivos por parte do capital imobiliário. A despeito de considerar o 

problema social da moradia, o objetivo central do Programa é gerar efeitos positivos 

sobre parte importante do conjunto da economia nacional com vistas a enfrentar um 

contexto de crise global que se aprofundou em 2008. Assim, o presente capítulo tem por 

principal finalidade tratar da reestruturação e expansão do setor imobiliário no país na 

última década, com especial ênfase no papel desempenhado pelo PMCMV nesse 

processo. Aqui a análise recairá sobre a gênese, a estrutura e os objetivos fundamentais 

do Programa, ressaltando principalmente seus impactos sobre o mercado imobiliário, a 

economia, o mercado de trabalho e sobre o aspecto social.   

 

 

2.1 A retomada da produção habitacional em escala nacional 

 

A instituição do regime militar em 1964 representa um marco na produção de 

habitações em larga escala no país, pois o regime desenvolveu uma ampla política 

habitacional (entre 1964 e 1986) baseada na casa própria para camadas sociais de renda 

baixa e média. Segundo propõe Nabil Bonduki (2008) o regime militar tinha um duplo 

objetivo com a implantação de política habitacional em escala nacional: 1) estimular o 

franco crescimento econômico por meio de uma política permanente de financiamento 

capaz de estruturar em moldes capitalistas o setor da construção civil, sobretudo o 

segmento habitacional de cunho popular; 2) consolidar a legitimidade do regime a partir 

de uma resposta efetiva à forte crise de moradia presente num país que se urbanizava 

aceleradamente devido aos processos migratórios. A fim de operacionalizar a produção 

de imóveis em escala nacional foram criados mecanismos institucionais com a 

finalidade de capitalizar importantes fundos monetários públicos e privados.  
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O regime militar estruturou a partir do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e 

do Banco Nacional de Habitação (BNH) uma ampla rede de promotores e agentes 

públicos e privados (governos estaduais e municipais, COHABs, construtoras, bancos e 

associações) a fim de viabilizar recursos financeiros e operacionais para implementação 

de uma política habitacional de abrangência nacional. Essa política operou basicamente 

com recursos do FGTS e do SBPE, abundantes fontes de recursos financeiros, 

mobilizadas para financiar o setor imobiliário em todo país. Em decorrência disso, os 

resultados quantitativos no âmbito da construção civil foram sobremodo expressivos: 

entre 1964 e 1986, o SFH “financiou a construção de 4,3 milhões de unidades novas, 

das quais 2,4 com recursos do FGTS, para o setor popular, e 1,9 milhões com recursos 

do SBPE, para o mercado de habitação para a classe média” (BONDUKI, 2008, p. 73).     

Em virtude do vertiginoso crescimento da população urbana do país entre os 

anos 1950 e 1990, período no qual a população urbana supera em mais de cinco vezes a 

rural, saltando de 18,8 milhões, em 1950, para 111 milhões, em 1990, a produção de 

habitações promovida pelo SFH/BNH, mesmo expressiva, mostrou-se insuficiente para 

atender à demanda posta pelo intenso processo de urbanização brasileiro do período. 

Bonduki (2008) ainda destaca que a política habitacional do regime militar consistiu 

num grande desastre do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, devido a sua opção 

por grandes conjuntos habitacionais padronizados, implantados nas periferias das 

cidades e na maior parte dos casos completamente desarticulados da realidade urbana 

preexistente. Não havia preocupação efetiva com a qualidade da moradia e com a 

inserção urbana dos assentamentos. Todavia, a despeito dos limites sociais, a política 

habitacional do regime exerceu efeitos expressivos sobre a dinâmica econômica geral, 

especialmente sobre a construção civil que passou a contar com fontes abundantes e 

estáveis de financiamento para elaboração projetos habitacionais em grande escala.    

No início dos anos 1980, a crise econômica internacional se agrava com reflexos 

dramáticos sobre as economias da América Latina. O resultado foi retração do Produto 

Interno Bruto (PIB), recessão, desemprego, inflação e a instauração de um quadro de 

profunda desigualdade social no continente. No tocante à economia brasileira, os efeitos 

da crise, afetaram negativamente os recursos destinados ao financiamento de projetos 

habitacionais. O alto nível de desemprego, a inflação e a queda dos níveis salariais 

resultaram na diminuição dos depósitos do FGTS e da Caderneta de Poupança, 

comprometendo o fluxo monetário para o mercado de imóveis e para construção. O 

quadro de crise econômica também provocou o “aumento na inadimplência, gerado por 
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um descompasso cada vez maior entre o aumento das prestações e a capacidade de 

pagamento dos mutuários” (BONDUKI, 2008, p. 75), fato que também comprometeu o 

sistema de financiamento. Essa conjuntura leva a extinção do BNH em 1986.  

A extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH) significou a perda da 

capacidade por parte do poder público de propor políticas e programas habitacionais de 

alcance nacional durante toda a década de 1990, período de declínio do Estado 

provedor. “Entre 1986 e 2003, a política habitacional em nível federal mostrou 

fragilidade institucional e descontinuidade administrativa, com reduzido grau de 

planejamento e baixa integração às outras políticas urbanas” (CARDOSO et al., 2011, 

p. 2). Os autores ainda constatam que durante esse período instaurou-se uma tendência 

de municipalização das políticas habitacionais. Deste modo, em razão da retração dos 

recursos empregados, devido à extinção do BNH, as políticas habitacionais de corte 

federal foram reduzidas a ações modestas e descontínuas a partir de associações ou 

cooperativas e via iniciativa privada. Em face desse quadro de relativa estagnação, o 

setor imobiliário com o respaldo do Governo Federal buscou criar uma série de medidas 

com vistas a suprir a necessidade de crédito e retomar a capacidade produtiva. Dentre as 

principais medidas destacaram-se a criação Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e a 

instituição de instrumentos normativo-legais (como a Lei da Alienação Fiduciária, 

1997) e instrumentos financeiros como Fundos Imobiliários.    

A despeito dos esforços conjuntos entre iniciativa privada e poder público no 

sentido de promover a dinâmica do setor imobiliário durante a década de 1990, os 

instrumentos criados e medidas tomadas não exerceram impactos efetivos, a princípio, 

sobre a produção de moradias no país. O SFI, por exemplo, não impactou como 

esperado, inicialmente, o setor de moradias, “firmando-se paulatinamente, como um 

instrumento eficaz para a promoção de grandes empreendimentos comerciais ou de 

serviços, como shoppings, resorts e edifícios corporativos” (CARDOSO et al., 2011, p. 

85). A restauração da capacidade de articular em escala nacional, de maneira contínua e 

sistemática, a produção de habitações em massa, deu-se a partir de 2003, com o advento 

do governo Lula, quando foram criadas as condições favoráveis à expansão do setor 

imobiliário por meio de medidas institucionais e relacionadas ao crédito, bem como a 

partir da configuração de um cenário macroeconômico favorável.    

O primeiro governo Lula não rompeu de imediato com o modelo de austeridade 

conduzido por Fenando Henrique Cardoso (FHC). De tal modo, dando continuidade às 

medidas adotadas pela política econômica anterior, o governo Lula, durante seus 
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primeiros anos de gestão, aumentou as taxa de juros, elevou o superávit primário e 

promoveu cortes no orçamento público comprometendo gastos em quase todas as áreas 

de atuação do Estado (MARICATO, 2011). No entanto, para Nelson Barbosa (2012) 

tais medidas se relacionavam com um esforço no sentido de recuperar a estabilidade 

monetária e o equilíbrio fiscal a fim de promover um ambiente favorável à retomada do 

crescimento econômico no país. Tais objetivos dependiam necessariamente da elevação 

da taxa Selic6 e da elevação da meta do resultado primário7. Essas medidas surtiram 

efeitos positivos e imediatos sobre a inflação, sobre o risco país e sobre a dívida pública, 

aspectos basilares para condução segura da macroeconomia.  

  A elevação da taxa Selic gerou efeitos favoráveis sobre o processo inflacionário. 

Em dezembro de 2002, período que marca o fim do governo FHC, o IPCA-Geral8 era de 

12,53%. A partir de 2003, devido às medidas adotadas pelo governo Lula, o índice caiu 

substancialmente: para 9,5% ainda em 2003, para 7,6% em 2004, chegando a 3,14% em 

20069, quando finda o primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo 

tempo ocorre uma retração da dívida pública. Durante os oito anos do governo FHC, a 

dívida líquida eleva-se de 30,6% do orçamento público em 1995, para 60,4% em 2002. 

Os sucessivos superávits primários associados à apreciação cambial, expressa na 

contínua valorização do Real em relação ao Dólar, a partir de 2003, contribuíram para a 

sensível diminuição da dívida pública, que caiu, segundo dados do Banco Central (BC), 

de 60,4% em 2002, para 47,3% em 2006. As medidas adotadas pelo governo Lula 

também promoveram a diminuição do risco de insolvência do país. Em setembro de 

2002 o Risco Brasil10 alcançou a marca de 2.446 pontos, atingindo outros picos 

consideráveis ao longo do governo FHC. A partir de 2003 o risco Brasil declina 

vertiginosamente mantendo-se sempre em patamares baixos.    

                                                           
6 A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) é um índice pelo qual as taxas de juros 

cobradas pelos bancos no Brasil se balizam. 
7 Superávit primário consiste no dinheiro economizado pelo governo na relação entre gastos e 

arrecadação ao longo do período de um ano.  
8 O IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no 

varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos, 

qualquer que seja a fonte de rendimentos. 
9 Disponível em: 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormC

orrecaoValores. Acesso em: 09 de outubro de 2014.  
10 O Risco-País é uma medida que visa classificar o risco geral de um país. Basicamente, ele visa calcular 

o nível de instabilidade econômica de um país. O Risco-Brasil, portanto, seria uma medida do nível de 

risco de nosso país para investidores financeiros. 
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 Os resultados da manutenção de medidas neoliberais no primeiro mandato 

resultaram em princípio no congelamento de salários, diminuição da renda do 

trabalhador, queda no PIB, aumento do desemprego e, em contrapartida, na elevação 

dos ganhos das instituições financeiras (SINGER, 2012). No entanto, a despeito e em 

decorrência de tais medidas, em 2004, o crescimento do PIB (gráfico 3) acelera para 5,7 

e continua num ritmo forte de crescimento até 2008, ano em que eclode a crise global 

provocada pelas hipotecas imobiliárias dos Estados Unidos e pela consequente retração 

do crédito. O resultado da crise é um declínio do PIB em 2009, quando cai para -0,6; 

mas logo se recupera em 2010 atingindo um crescimento de 7,5.    

 

GRÁFICO 3 – Variação do PIB nacional (2002 a 2010)  

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Neste ponto é preciso ressaltar o papel favorável da conjuntura internacional 

para a alavancagem da economia brasileira durante o primeiro governo Lula. Depois de 

sucessivas crises globais deflagradas em diversas regiões do planeta durante a década de 

1990, a economia mundial retomou um intenso ritmo de crescimento na década 

seguinte, saltando de 2,4% em 2001, para 5,2% em 200811. Por sua vez, no mesmo 

período, a economia nacional seguiu em franca expansão, apresentando taxas de 

crescimento consistentes, conforme demonstra o gráfico 3. O quadro internacional 

favorável somou-se ao aumento e a valorização dos commoditties, que ocorreu em 

virtude da formação de um robusto complexo fabril no Leste Asiático, concentrado 

especialmente na China (SINGER, 2012). O Brasil na condição de um grande produtor 

                                                           
11 Fonte: PIB Mundo-Banco Central/FMI, 2010.  
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de commoditties (petróleo, soja, minério de ferro, açúcar, laranja, carne, álcool etc.) foi 

largamente favorecido por esse contexto, pois a demanda intensa desses produtos 

impulsionou sobremodo a economia interna, apesar das medidas restritivas.  

A conjuntura econômica internacional do período foi determinante para captação 

de recursos e formação de um ambiente político propício à criação de exitosas políticas 

sociais de distribuição de renda e ao desenvolvimento de programas para aceleração do 

crescimento econômico, o que resultou na expansão do emprego e no incremento 

significativo da renda média do trabalhador. A expansão da produção mundial e a 

ampliação da demanda de commoditties concorreram diretamente “para que no Brasil 

houvesse ganhos no topo (incremento no valor das exportações e altas margens de lucro 

em geral) e no pé da pirâmide social (transferência de renda e aumento dos salários, do 

crédito e posteriormente do emprego)” (SINGER, 2012, p. 146).      

A partir do segundo mandato, amparado num contexto macroeconômico 

propício, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, o governo Lula 

coloca em andamento uma política econômica de forte orientação desenvolvimentista 

com a participação direta do Estado Nacional. O Governo Federal concentrou seus 

esforços a partir de 2006 basicamente em dois principais pontos: 1) na ativação do 

mercado consumidor interno a partir da elevação real do Salário Mínimo, através das 

políticas de redistribuição de renda, com a ampliação substancial de programas como o 

Bolsa Família, e, sobretudo, a partir de uma forte política de estímulo ao crédito para 

produção e consumo, inclusive das camadas sociais mais pobres, outrora excluídas da 

lógica do consumo; 2) e nos grandes projetos de infraestrutura econômica e social, 

objetivados, sobretudo no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 

2007, e no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009.    

Fundamentado numa política econômica expansionista, tanto do ponto de vista 

fiscal, quanto monetário, o Governo Federal instituiu uma política sólida de incremento 

do Salário Mínimo (S.M) com aumentos significativos durante quase toda a gestão Lula 

(2003 – 2010). A elevação do valor real do S.M está representada no gráfico 4, que 

considera a evolução em dólar, indicando reajustes importantes em relação ao período 

do governo FHC (1995 – 2002).  Os dados do gráfico 4 mostram que entre 1995 e 2002 

o S.M declinou de pouco mais de 100 dólares, em 1995, para menos de 90 dólares, em 

2002. Em contrapartida, entre 2003 e 2010, o S.M triplica o seu valor em dólar, 

passando de aproximadamente 90 em dólares, em 2002, para cerca de 300 dólares, em 
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2010. Este fato representou um aumento significativo no poder de compra do S.M. 

durante os dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva.  

Outro fator sobremodo importante nesse contexto desenvolvimentista, atrelado 

aos pontos supracitados, consiste na geração de milhões de postos de trabalho na base 

da pirâmide social durante os dois governos Lula, que fortaleceu uma grande massa 

social com poder de consumo historicamente deprimido. É possível perceber, por 

exemplo, a partir dos dados do Ministério do Trabalho (MT) contidos no gráfico 5, que 

entre 2003 e 2010, foi gerada uma média de aproximadamente 2 milhões de postos de 

trabalho formais por ano. Nesse período, o Governo Federal criou ao todo mais de 15 

milhões de empregos com registro formal. Ademais, eleva-se também a renda média do 

trabalhador brasileiro, passando de R$ 1.441,00, em 2003, para 1.906,00, em 201212, e, 

em decorrência disto, cerca de 29 milhões de pessoas engrossaram as classes D e C 

(com renda familiar de R$ 705,00 a R$ 4.854,00)13, contingente integrante de uma nova 

“classe média” (NERI, 2010).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: IBGE/IPEA, 2009.                                            Fonte: RAIS/TEM, 2010. 

 

Quanto à política de crédito do governo Lula, seus objetivos envolviam dois 

pontos principais. Em primeiro lugar a participação do Estado no desenvolvimento do 

setor produtivo do país por meio do financiamento de longo prazo para a realização de 

investimentos na produção de bens de consumo. O segundo ponto, consistiu na ativação 

                                                           
12 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/04/mais-de-80-dos-empregados-

do-setor-privado-possuiam-carteira-de-trabalho-assinada-em-2012. Acesso em: 20/02/2015.  
13 Disponível em: http://www.cps.fgv.br/ibrecps/ncm2010/NCM_Pesquisa_FORMATADA.pdf. Acesso 

em: 20/02/2015.  
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do mercado consumidor interno por meio do fortalecimento da capacidade de consumo 

de extratos sociais mais tradicionais do país, a exemplo da classe média e do 

proletariado, e da ampla inserção de uma massa social superempobrecida historicamente 

excluída do consumo.     

 

[...] a “grande massa” empobrecida abria e fechava simultaneamente 

as perspectivas de desenvolvimento autônomo do país. Abria, pois se 

tratava de mercado interno de que raros países dispunham; mas 

fechava, uma vez que o padrão de consumo era tão baixo que impedia 

a realização daquele potencial (SINGER, 2011, p. 17).   

 

As políticas de distribuição de renda e de incremento dos salários, somadas à 

política de crédito, especialmente o crédito consignado/pessoal, direcionado às famílias 

de baixa renda, contribuíram para elevar o padrão de consumo dessa massa 

superempobrecida e, por conseguinte, para ampliar e fortalecer o mercado de consumo 

interno, a fim de absorver a produção de bens da indústria nacional.         

Dentro de um contexto de taxas de juros de mercado acima dos padrões 

internacionais, como é o caso da economia brasileira, o crédito direcionado possibilita 

os financiamentos de longo prazo para pessoas física e jurídica, em função da oferta de 

crédito a juros mais baixos, para realização de empreendimentos econômicos e para 

adquirir bens de alto valor tais como imóveis e automóveis (LUNDBERG, 2011). A 

política atual de crédito no país é operacionalizada basicamente por três bancos oficiais: 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica 

Federal (CEF) e Banco do Brasil (BB). Cada um deles com um grande foco específico. 

O crédito para investimentos de empresas é realizado, em boa medida, por meio de 

operações diretas e repasses do BNDES. Os financiamentos habitacionais são, em 

grande parte, concedidos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sendo a 

CEF sua a principal instituição financiadora. O crédito rural dentro do Sistema Nacional 

de Crédito Rural (SNCR) tem o BB como principal agente financiador.   

Sob a liderança das instituições financeiras privadas, o crédito livre protagonizou 

a oferta de crédito durante todo o primeiro mandato do governo Lula. Entre 2002 e 

2007, houve a redução da importância relativa dos créditos direcionados, cuja 

participação diminuiu de 37,5% do total de operações para 29,4% durante esse período 

(LUNDBEG, 2011). No entanto, com a crise internacional de crédito em 2008, os 

empréstimos conferidos pelos bancos oficiais e, em especial, os créditos direcionados, 

voltaram a crescer substancialmente, como forma de compensar a perda de dinamismo 
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do crédito livre, essencial para o fomento da produção e do consumo. O papel do 

Governo Federal foi crucial, pois “uma configuração inadequada do sistema de crédito 

ou alguma crise dentro dela, do tipo que estamos testemunhando agora, constitui um 

ponto de bloqueio potencial para mais acumulação de capital” (HARVEY, 2011, p. 50).  

A partir de 2007, os créditos direcionados se ampliam, alcançando em 2010, um 

volume de recursos monetários superior a R$ 650 bilhões (superando em quatro vezes o 

volume ofertado em 2003), perfazendo parte significativa do volume total de crédito 

ofertado no país no período, superior a R$ 1.7 trilhão (como denota o gráfico 6). Os 

créditos direcionados foram aplicados principalmente nos setores da indústria em geral, 

na produção agropecuária e no financiamento e fomento de políticas habitacionais. No 

âmbito do mercado imobiliário a retomada de duas importantes fontes de crédito (FGTS 

e Caderneta de Popança), favorecidas pela expansão do emprego formal e a elevação da 

renda média do trabalhador brasileiro, garantiu o crescimento consistente anual do 

crédito para o financiamento de unidades habitacionais produzidas no país para 

diferentes extratos sociais. A mobilização desses fundos, fortalecidos pela expansão 

econômica, permitiu superar “o patamar de inanição que havia caracterizado governo e 

mercado durante as políticas neoliberais” [...] (MARICATO, 2011, p. 60).    

 

GRÁFICO 6 – Evolução do crédito/em R$ bilhões (2003 a 2010) 

  
Fonte: Banco Central, 2010.   

 

Em consonância com os estímulos à produção e ao mercado de consumo interno, 

o Governo Federal (Lula/Dilma) realizou investimentos maciços em infraestrutura com 

vistas a expandir as taxas de investimentos na economia nacional e eliminar os 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Crédito Total Recursos Livres Recursos Direcionados



39 
 

 
 

principais gargalos logísticos do país. A ampliação desses investimentos ocorre 

principalmente por meio do PAC. A primeira etapa (PAC 1) foi implementada durante o 

segundo mandato do presidente Lula, com orçamento previsto de R$ 503,6 bilhões. Em 

2011, sob o comando do governo Dilma Rousseff, o PAC entrou em sua segunda fase 

(PAC 2) basicamente com a mesma estrutura e as mesmas fontes de financiamento e 

objetivos estratégicos que nortearam sua primeira etapa de realização. Segundo 

informações do 10º balanço PAC 2 (de março/junho de 2014)14 o Programa envolvia em 

meados de 2014 mais de 40 mil empreendimentos em território nacional. O volume de 

recursos previstos para as duas etapas e já invertidos em infraestrutura, bem como o 

número de obras promovidas denota a expressividade econômica do Programa.     

  O PAC é constituído por duas partes principais: investimentos em infraestrutura 

e medidas de cunho institucional. A primeira parte subdivide-se nos eixos de logística, 

produção de energia e infraestrutura urbana. As medidas institucionais, por sua vez, são 

voltadas para a desoneração e o aperfeiçoamento do sistema tributário, estímulo ao 

crédito e ao financiamento, melhoria do ambiente de investimento e medidas fiscais de 

longo prazo. O conjunto de medidas desenvolvidas pelo Programa visa promover a 

aceleração do crescimento econômico via realinhamento institucional e por meio da 

produção de materialidade espacial na forma de grandes obras de infraestrutura. O PAC 

coopera diretamente para contenção da tendência de sobreacumulação de capitais e 

outros recursos produtivos. Essa tendência, inerente ao modo capitalista de produção, 

consiste na imobilização de capital e trabalho pela ausência de oportunidades efetivas de 

investimentos lucrativos (HARVEY, 2005). Tal ausência acarreta a desvalorização de 

capitais e promove o desencadeamento de crises econômicas.   

Assim, a aplicação de abundantes volumes de recursos na produção de 

infraestrutura econômica e social absorve capital, colocando-o em movimento, e 

engendra a criação de milhares de postos de trabalho. Com um grande volume de 

empreendimentos executados (e em execução) em obras de infraestrutura, o PAC tem 

sido fundamental por manter um ritmo forte de crescimento econômico nos últimos 

anos e por sustentar baixas taxas de desemprego no país. Os postos de trabalho na área 

de infraestrutura, por exemplo, cresceram bem acima do emprego total no país desde 

2007, ano de lançamento do Programa. O emprego total cresceu 4,2% ao ano, enquanto 

o emprego em infraestrutura cresceu 8,5% ao ano. Os investimentos em infraestrutura 

                                                           
14 Disponível em: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco. Acesso em: 07/11/2014 
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impactaram também a renda do trabalhador. Houve elevação de 10,4%, em termos reais, 

do salário médio daqueles que trabalham na produção de infraestrutura15.    

Nesse quadro conjuntural de estabilidade econômica e marcado por uma 

abrangente política econômica desenvolvimentista calcada na ampliação do crédito 

direcionado, no incremento da renda, na elevação das taxas de emprego e em amplos 

programas para a produção de infraestrutura econômica e social, as condições para a 

produção articulada de habitações em escala nacional são amplamente retomadas no 

país. É preciso salientar que o quadro político-econômico favorável combina-se com um 

marco regulatório mais apropriado aos negócios imobiliários. As leis 10.931 e 11.033 

de 2004, e a lei 11.196 de 2005, como salientado em outro momento, concorreram para 

promoção de um ambiente propício aos negócios imobiliários no país. As mudanças no 

marco regulatório exercem efeito direto tanto sobre a demanda quanto sobre a oferta de 

bens imóveis, na medida em que as alterações na legislação elencadas garantem maior 

transparência e seguranças nas transações, aumentando a confiança nos investimentos e 

atraindo, por conseguinte, maior número de investidores para o setor.      

O PMCMV é gestado no interior e em função desse contexto como uma das 

mais destacadas expressões da recuperação da capacidade de produzir habitação em 

massa para amplos extratos da sociedade brasileira. O Programa insurge como força 

condicionada-condicionante, visto que constitui resultado da situação macroeconômico 

e institucional favorável à expansão dos negócios imobiliários e, ao mesmo tempo, 

impõe-se como importante força motriz do setor da construção civil, do mercado de 

terras e de imóveis e da geração de postos de trabalho em todo território nacional. Na 

medida em que o PMCMV canaliza volumosos recursos técnicos, humanos e 

monetários, tanto públicos quanto privados, para o setor imobiliário, estimula o 

crescimento e contribui para estabilização da economia nacional. Para Maricato (2011), 

a semelhança do PAC, o PMCMV tem caráter anticíclico, emergindo como forma de 

reação à crise internacional de crédito, deflagrada em 2008.   

 

 

2.2 Caracterização do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)  

 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) constitui a atual e mais 

relevante política habitacional do Governo Federal, lançado sob a LEI Nº 11.977, de 7 

                                                           
15 Disponível em: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco. Acesso em: 10/11/2014 
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de julho de 2009. O PMCMV tem por finalidade principal, de acordo com a cartilha da 

Caixa Econômica Federal (CEF), que define as diretrizes gerais do Programa, 

possibilitar a aquisição de terrenos urbanos e a construção ou requalificação de imóveis 

contratados como empreendimentos habitacionais em regime de condomínio, conjunto 

habitacional ou loteamento, compostos de apartamentos ou casas, que depois de 

concluídos são financiados, contemplando exclusivamente famílias que possuem renda 

familiar bruta mensal de até R$ 5.000,00. Além disso, é permitida a elevação desse 

valor para R$ 5.400,00, nos casos de imóveis situados em municípios integrantes de 

regiões metropolitanas ou equivalentes, municípios-sede de capitais estaduais, ou 

municípios com população igual ou superior a 250.000 habitantes; como consta na 

instrução normativa nº 30, publicada pelo Ministério das Cidades em de 15 de outubro 

de 2012. 

Segundo as diretrizes estabelecidas pela Cartilha do PMCMV toda família com 

renda bruta mensal de até R$ 5.400 mil pode tornar-se beneficiária do Programa, desde 

que não possua casa própria ou financiamento em qualquer unidade da federação, ou 

tenha recebido anteriormente benefícios de natureza habitacional do Governo Federal.      

Em princípio a meta estipulada pelo Governo Federal era construir um milhão de 

novas unidades habitacionais até 2014. No entanto, a partir de 2011, o programa se 

fortalece e se redefine (pela Lei Nº 12.424, de 16 de junho de 2011)16 ampliando 

substancialmente suas metas de produção, agora com conclusão prevista para o ano de 

2018. Até dezembro de 2104 o programa havia contratado mais de 3.763.599 milhões 

de unidades habitacionais e entregou cerca de 2.076.004 milhões, com investimento 

total de R$ 244,278 bilhões, segundo dados divulgados pelo Ministério das Cidades17 

Por meio do PMCMV e sua produção de habitações populares em larga escala, o 

Governo Federal, ao menos em tese, pretende alcançar um duplo objetivo: permitir o 

acesso à casa própria para famílias de média e baixa renda; além de dinamizar a 

economia, gerando emprego e renda a partir do incremento da ampla cadeia produtiva 

do setor da construção civil e dos setores ligados a produção de móveis e 

eletrodomésticos.  

O PMCMV contempla famílias de três faixas de renda. A primeira faixa atende 

famílias com renda bruta de até R$ 1.600,00 mensais. Neste caso, como já foi dito, o 

                                                           
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12424.htm. Acesso em: 

20/12/2014.  
17 Disponível em: http://www.cidades.gov.br/index.php/noticias2014/8044-11o-balanco-do-pac-2-minha-

casa-minha-vida-cumpriu-988-da-meta-de-contratacao.html. Acesso em: 21/12/2014.  
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governo paga até 95% do valor do imóvel e a prestação da casa não pode passar de 5% 

da renda bruta da família, e esta deve quitar num prazo de dez anos; os recursos para 

subsidiar os empreendimentos dessa faixa são oriundos do OGU. Para essa faixa de 

renda a seleção das famílias é de responsabilidade das prefeituras que devem prover e 

administrar um cadastro de famílias interessadas. Além disso, as prefeituras que aderem 

ao Programa desempenham o papel de prover condições facilitadoras para o 

desenvolvimento dos projetos habitacionais, destacando-se a doação de terrenos, 

indicação das áreas priorizadas para implantação dos assentamentos, isenção de 

impostos, aporte de recursos, indicação da demanda para imóveis da faixa 1 e a 

indicação de solicitantes para a venda dos empreendimentos. A segunda faixa beneficia 

famílias com renda bruta mensal de até R$ 3.275,00, e o subsídio do governo chega a 

R$ 23 mil. Nessa faixa, o governo ainda entra com subsídio para reduzir os juros e o 

valor do seguro. A terceira faixa abrange as famílias que recebem de R$ 3.275,00 a R$ 

5.000,00. Para esta faixa de renda, o governo subsidia apenas uma parte do seguro 

contratado. As faixas 2 e 3 são financiadas a partir de Carta de Crédito do FGTS. Aqui é 

preciso destacar que ocorreram alterações desses valores, no entanto, tais alterações 

ocorreram fora do recorte temporal aqui estabelecido para análise.    

O Orçamento Geral da União (OGU) e o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) são as duas grandes fontes de recursos financeiros para a viabilização 

do PMCMV em áreas urbanas e rurais do território nacional (KRAUSE et al, 2013). 

Tais fontes de financiamento são essenciais à produção e ao consumo da moradia, 

sobretudo para as camadas sociais de renda baixa e média do país. “À produção porque 

se trata da imobilização de capital significativo por um longo período de tempo, e ao 

consumo porque a habitação é uma mercadoria especial, de alto preço, que exige crédito 

para sua compra” (MARICATO, 2011, p. 66).      

O OGU aloca recursos em três linhas de atuação do PMCMV voltadas para áreas 

urbanas e direcionadas exclusivamente para famílias com renda mensal bruta de até R$ 

1.600,00. Esses recursos são aplicados principalmente no Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR), responsável pela realização de empreendimentos em cidades de 

grande e médio porte direcionados para famílias de baixa renda. Nesta modalidade o 

Estado entra com subsídio para cobrir até 95% do valor dos imóveis contratados e a 

parcela paga pelo beneficiário representa apenas 5% da renda mensal bruta familiar, 

com prestação mensal mínima de R$ 25,00. Na Oferta Pública de Recursos (OPR), 

operacionalizado por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil 
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(BCB) e por agentes financeiros do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), de modo a 

operacionalizar a subvenção econômica do Programa em municípios com população de 

até 50 mil habitantes (KRAUSE et al., 2013). Na modalidade OPR, o subsídio oferecido 

pelo Programa para a construção de uma unidade habitacional é corresponde a R$ 

25.000,00 por família. E por fim, no Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), de 

iniciativa popular, com recursos administrados e executados por associações locais e 

cooperativas habitacionais ou mistas sem fins lucrativos.   

Os recursos alocados pelo FAR e OPR e pelo FDS financiam as modalidades 

urbanas: EMPRESAS, a partir da qual incorporadores e construtoras participam na 

apresentação de propostas junto à CEF e ao BB e na execução dos projetos aprovados 

para aquisição de unidades habitacionais na forma estabelecida pelas normas do 

Programa; e ENTIDADES, organizadas em cooperativas habitacionais ou mistas, 

associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos. Na modalidade entidades o 

trabalho é feito por meio da produção de novos imóveis, aquisição ou requalificação de 

imóveis já existentes com subsídios do OGU através do FDS.    

O FGTS, administrado pela CEF e pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (CCFGTS) atende famílias com renda mensal de até R$ 5 mil, 

dentro das faixas 2 e 3 do Programa, nas chamadas operações balcão. Na modalidade 

FGTS, os financiamentos são obtidos junto à CEF e ao BB. Nessa modalidade as taxas 

de juros variam de 4.5% a 7.3% ao ano e os subsídios são menores em relação ao FAR, 

à OPR e ao FDS, chegando ao máximo de R$ 23 mil por família, atendendo 

exclusivamente os beneficiários da faixa 2. Os limites de renda familiar bruta mensal 

para obtenção de financiamento com recursos do FGTS são de: R$ 465,00 a R$ 

5.400,00 para imóveis nos municípios das regiões metropolitanas ou equivalentes, 

municípios sede de capitais estaduais ou municípios com população igual ou superior a 

250 mil habitantes; e de R$ 465,00 a R$ 4.300,00, nos demais municípios.   

No tocante aos limites para os valores dos imóveis financiados na modalidade 

FGTS, existem cinco tetos estabelecidos: 1) R$ 190 mil no Distrito Federal e nos 

municípios das regiões metropolitanas ou equivalentes dos estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo; 2) R$ 170 mil em municípios com população igual ou superior a um milhão 

de habitantes ou em municípios-sede de capitais estaduais; 3) R$ 145 mil em 

municípios com população igual ou superior a 250 mil habitantes ou integrantes de 

regiões metropolitanas ou equivalentes, inclusive, da Região Integrada do Distrito 
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Federal e Entorno (RIDE); 4) R$ 115 mil em municípios com população igual ou 

superior a 50 mil habitantes; 5) e R$ 90 mil para demais regiões e pequenas cidades.  

O PMCMV é viabilizado por meio da participação de um conjunto de agentes e 

instituições públicos e privados. O Ministério das Cidades, responde pelo papel de 

estabelecer diretrizes e definir a distribuição de recursos entre as Unidades da 

Federação. Esse Ministério, também, acompanha e avalia o desempenho do PMCMV 

em âmbito nacional. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, em conjunto com o Ministério das Cidades, desempenham o papel de rever 

anualmente, os limites de renda familiar dos beneficiários e, ainda, fixar, a remuneração 

da CEF, pelas atividades exercidas no âmbito do Programa ao longo do ano. A Caixa 

Econômica Federal (CEF), por sua vez, figura como a principal instituição responsável 

pelas concessões para o financiamento de imóveis aos beneficiários do PMCMV, e 

responde ainda pela definição dos parâmetros técnicos dos empreendimentos 

imobiliários propostos pelos agentes construtores dentro do Programa.   

As empresas do setor da Construção Civil participam com a apresentação de 

propostas junto a CEF e com a execução dos projetos para aquisição de unidades 

habitacionais na forma estabelecida pelas normas do PMCMV. As empresas ainda 

realizam a guarda das unidades habitacionais durante 60 dias após a conclusão e 

legalização dos empreendimentos. Por fim, participam do PMCMV unidades territoriais 

institucionalizadas como o Distrito Federal, os Estados e os Municípios que participam 

do Programa. As unidades territoriais que aderem ao Programa desempenham o papel 

de prover condições facilitadoras para o desenvolvimento dos projetos habitacionais, 

destacando-se a doação de terrenos, indicação das áreas priorizadas para implantação 

dos assentamentos, isenção de impostos, aporte de recursos, indicação da demanda para 

imóveis da faixa 1 e a indicação de solicitantes para a venda dos empreendimentos.    

 A atuação do PMCMV é sobremaneira abrangente do ponto de vista geográfico. 

O Programa contempla as capitais estaduais e suas respectivas regiões metropolitanas, o 

Distrito Federal e municípios com população igual ou superior a 50 mil habitantes. No 

entanto, sob condições específicas, o Programa ainda pode contemplar municípios de 

menor porte demográfico. Desta forma, em algumas regiões do país, centros regionais e 

cidades de médio porte vem recebendo uma quantidade expressiva de empreendimentos 

imobiliários. A atuação do Programa que intensifica os processos econômicos por meio 

da produção e reorganização do espaço, sobretudo o urbano, também constitui um 
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processo de expansão geográfica18, na medida em que uma grande variedade de novos 

subespaços do território nacional se abre para a ação do capital imobiliário, como é o 

caso, sobretudo das cidades médias. No RN, Mossoró figura como o exemplo mais 

claro dessa abertura (reabertura) para o capital imobiliário, recendendo, entre 2009 e 

2015, mais de nove mil unidades habitacionais do Programa.  

A abrangência territorial do PMCMV revela-se mais claramente quando 

considerada sua ação no âmbito dos municípios. Inicialmente, como já destacado, o 

Programa foi concebido para atuar em municípios com população superior a 50 mil 

habitantes limitando sobremodo seu escopo territorial. No entanto, devido a pressões 

políticas e populares houve um redirecionamento no sentido de ampliar o campo de sua 

atuação territorial. Como resultado, o Programa passou a atuar em municípios de menor 

porte demográfico, ampliando sobremaneira sua ação no território nacional, como será 

possível constatar no capítulo cinco, quando tratamos da distribuição das unidades do 

Programa no quadro urbano do estado.  

    

 

2.3 Desdobramentos socioeconômicos do Programa Minha Casa Minha Vida 

 

A criação de uma notável estrutura de crédito – sustentada com recursos 

mobilizados do OGU e dos grandes fundos públicos e semi-públicos, como o FGTS – 

voltada para formação e ampliação de um mercado consumidor de imóveis, movimenta 

uma imensa cadeia produtiva ligada ao setor da construção civil e a outros setores da 

indústria nacional, como as indústrias de insumos, ferramentas e materiais para 

construção e de móveis e eletrodomésticos, por exemplo. Além disso, a dinamização 

dessa cadeia produtiva exerce importantes impactos positivos sobre os investimentos 

em bens imobiliários, a fim de auferir renda, sobre o mercado de trabalho.   

Para Maricato (2011), o governo brasileiro acertou quando atribuiu à construção 

em massa de habitações populares a tarefa de incrementar a produção industrial e 

promover a geração de postos de trabalho, pois a produção do imobiliário residencial 

“cria demandas para trás, na indústria que a alimenta (ferro, vidro, cerâmica, cimento) e 

para frente, após sua conclusão (eletrodomésticos, mobiliárias para as novas moradias)” 

(2011, p.68), exercendo efeitos multiplicadores sobre o conjunto da economia. Esta 

                                                           
18 A acepção de expansão geográfica aqui é tomada no sentido Harveyano (2005) que compreende tal 

expansão como meio do buscar oportunidades de acumulação em territórios ainda não completamente 

explorados por um determinado ramo do capital.  
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potencialidade para geração de riquezas, latente na produção em larga escala de 

materialidade espacial na forma de moradia, explica o esforço realizado pelo Estado 

Nacional no sentido de incrementar a indústria da construção civil e o mercado de 

imóveis como forma de reagir à forte crise econômica que emergiu em 2008.  

O quadro 1, por exemplo, apresenta de maneira sistemática dados de 2012 sobre 

o volume de recursos investidos (e a serem investidos pelo Estado) na construção civil 

pelo PMCMV. Esse quadro também apresenta o número de unidades contratadas, 

concluídas e entregues, bem como a distribuição desses recursos entre as faixas de renda 

beneficiadas pelo Programa, o que nos permite perceber sua maior concentração nas 

faixas de maior renda, mais rentáveis para os agentes construtores. As razões para a 

tendência de concentração dos recursos e empreendimentos do PMCMV nas faixas de 

maior renda serão explicadas com mais profundidade no segundo capítulo.   

Até o início do ano de 2015, o PMCMV havia contratado, conforme mostra o 

quadro 1, 3.763.599 milhões de unidades habitacionais, construído 2.486.410 milhões e 

entregue 2.077.004 milhões, distribuídas entre as três faixas de renda do Programa, com 

investimento total de R$ 244,278 bilhões; montantes sobremodo representativos para o 

fomento do setor imobiliário. Este número, segundo o Ministério das Cidades19, 

corresponde a mais de um 1/3 da produção habitacional total do país no período.         

 

 

QUADRO 1 – Unidades contratadas, concluídas e entregues até início de 2015 

Situação  Contratadas Concluídas Entregues 

Unidades 

Habitacionais 
 3.763.599 2.486.410   2.077.004 

Faixas de 

Renda 
Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Unidades 

Contratadas 
1.709.346 1.600.478 453.775 

Fonte: 

http://pgi.gov.br/pgi/indicador/pesquisar/filtrar?textoLivre=&numeroPaginaCorrente=1&campoOrdenaca

o=&abaSelecionada=0&hiddenTematica=4&hiddenClassificacao=204867&esconderIndicadores=false&e

sconderPaineis=false&enableColArvoreFiltros=&enableColCesto=&dat_indicador_ultimaatualizacao=&

dsc_indicador_primeirareferencia=. 

 

A produção de excedentes de produção é condição sine qua non para a 

reprodução do sistema do capital, pois é na produção de excedentes que o mais-valor 

(lucro) se realiza. Esse processo, para sustentar a reprodução do capital, deve ser sempre 

                                                           
19 Disponível em: http://www.cidades.gov.br/index.php/o-ministerio/noticias.html?start=30. Acessado 

em: 10/06/2015.  
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contínuo e crescente. Portanto, o regime do capital produz excedentes ininterruptamente 

a fim de realizar o lucro. Os excedentes produzidos devem, para cumprir o propósito de 

realização do mais-valor/lucro, ser absorvidos continuamente, sob pena de estagnação 

econômica e desvalorização, caso não encontrem espaços para sua absorção. Para 

Harvey (2014) a produção do espaço urbano na forma de unidades habitacionais e de 

infraestrutura cumpre um papel sobremodo importante na absorção desses excedentes 

de produção. O PMCMV e sua produção de habitações em larga escala, tal como 

demonstram os dados supracitados, tem impactos positivos sobre a absorção de capital 

monetário na forma de crédito; da força de trabalho, em função da geração de milhares 

de postos de trabalho pelo Programa; além de estimular a indústria, especialmente os 

setores ligados à produção de material de construção, móveis e eletrodoméstico.    

  A mobilização de recursos do OGU, do FGTS e de outros fundos em 

decorrência da criação de um ambiente propício aos investimentos imobiliários no país, 

bem como por força da criação do PMCMV, tem contribuído para o aumento 

exponencial das operações financeiras contratadas para a edificação, aquisição, reforma 

e material para construção de imóveis nos últimos anos, conforme denota o gráfico 7. 

Os dados do gráfico demonstram que a acentuação da curva ascendente da evolução do 

crédito imobiliário no país coincide precisamente com o período (2009-2013) em que o 

PMCMV é criado e passa a operar na construção e contratação de milhares de imóveis. 

Entre 2002 e 2007, conforme demonstra as informações do gráfico 7, o crédito 

imobiliário duplica, passando de R$ 24,4 bilhões para R$ 48,9 bilhões. Em 

contrapartida, de 2009 até meados de 2013 (a partir do lançamento do PMCMV), esse 

tipo de crédito cresceu mais de cinco vezes passando de R$ 68,8 bilhões para R$ 345,7 

bilhões. Esta evolução evidencia o impacto das atuais políticas de habitacionais do 

Governo Federal (concretizadas principalmente no PMCMV) sobre a oferta de crédito 

imobiliário no país.  
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GRÁFICO 7 - Evolução do crédito imobiliário no Brasil (2002 a 2013) 

 
Fonte: BACEN, 2013.  

 

   

A relação entre o PMCMV e a expansão do crédito imobiliário no país é 

corroborada também pelos dados20 sobre o volume de crédito imobiliário operado pela 

CEF, principal operador do Programa, no ano de 2013. A CEF atingiu, em 2013, R$ 

134,9 bilhões em contratações do crédito imobiliário. Desse volume R$ 61.690 bilhões 

são oriundos dos fundos financiadores do PMCMV, sendo R$ 41.220 bilhões pelas 

linhas que utilizam recursos do FGTS e R$ 20.470 bilhões de recursos do FAR. Em 

2013, o número de contratos foi superior a 1.9 milhão, dos quais 900 mil unidades 

habitacionais foram contratadas dentro do PMCMV com recursos do FAR e do FGTS. 

Desde a criação do Programa em 2009, o FGTS concedeu financiamentos da ordem de 

R$ 100 bilhões. Foram financiadas, com esse valor, 1.472.735 unidades até o mês de 

outubro de 2014, com descontos (subsídios) que totalizam R$ 27.7 bilhões21.  

O PMCMV, devido ao seu papel de estímulo ao mercado de crédito imobiliário, 

influi sobre a composição do PIB nacional. Em 2004, como demonstra o gráfico 8, as 

operações de crédito imobiliário representavam menos de 2% do PIB. Em 2012 a 

relação crédito imobiliário e PIB já representava aproximadamente 6%, apresentando 

um crescimento significativo no período. De acordo com projeções da ABECIP a 

participação do crédito imobiliário em 2014 deve ultrapassar 10% do PIB, montante 

equivalente a R$ 500 bilhões. É importante destacar que o aumento da participação do 

crédito imobiliário se acentua também a partir de 2009 (como evidencia os dados do 

                                                           
20 Disponível em: http://www1.caixa.gov.br/imprensa/noticias/asp/popup_box.asp?codigo=7013483. 

Acesso em: 17/11/2014.  
21 Disponível em: http://www.fgts.gov.br/noticias/noticia141.asp. Acesso em: 17/11/2014.   
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gráfico 8), ano em que o PMCMV é criado. O Programa mobilizou cerca de R$ 244,278 

bilhões de recursos em crédito no período de cinco anos. Assim, o PMCMV vem 

desempenhando papel importante na evolução do crédito imobiliário no PIB do país.    

 

 

GRÁFICO 8 – A evolução da participação do crédito imobiliário no PIB 

 
Fonte: BACEN, 2012.  

 

A organização de grandes projetos de infraestrutura e moradia exige um imenso 

despendimento prévio de capital monetário. Portanto, o PMCMV representa um esforço 

do Governo Federal para criar fluxos monetários no sentido de alimentar o mercado de 

moradias. Assim, ao longo de cinco anos de existência do Programa, importantes 

quantias de capital-dinheiro vêm sendo reunidas e centralizadas nesse sentido. Há com 

isso a possibilidade de resolver o problema recorrente da formação de excedentes de 

recursos monetários por meio de sua aplicação na produção de moradias e 

infraestrutura. Essa, segundo postula Harvey (2014), é uma tendência global, pois para 

o autor a forte expansão do mercado imobiliário em muitos países (Estados Unidos, 

Inglaterra, China, Espanha), durante a última década, contribuiu com a continuidade da 

acumulação capitalista. Para Harvey (2014), a despeito de a economia convencional 

tratar a produção do ambiente construído em geral, e da moradia em particular, como 

um aspecto de importância secundária no âmbito da economia, as implicações positivas 

desse do setor são sobremodo relevantes para a acumulação.       

Do mesmo modo, o PMCMV impulsiona a produção industrial, especialmente a 

construção civil e os setores responsáveis pela produção de materiais de construção: 

cimento, ferro, cerâmica, tijolo, telhas, concreto, tintas etc.  
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A cadeia produtiva da construção, conforme demonstra o quadro 2, é 

estruturalmente composta por quatro elos básicos: máquinas e equipamentos; materiais 

de construção; construção; e outros elos, que incluem comércio de materiais e serviços 

da construção. Em 2013, conforme a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de 

Construção (ABRAMAT)22, essa cadeia gerou um valor adicionado de R$ 349.2 bi-

lhões. Não obstante esse grande volume de capital movimentado pelo setor, ocorreu 

uma perda de ritmo das atividades das construtoras em 2013. Para a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), que elabora estudos encomendados pela ABRAMAT sobre a dinâmica 

do segmento, tal perda se evidenciou na retração do número de empregos com carteira 

assinada nas construtoras, que registrou queda de 1,35% em relação a 2012.  

Nesse cenário, as obras do PMCMV assumiram maior relevância para o 

desempenho das empresas e na geração de novos empregos. Só em 2013, segundo 

dados da CEF, foram contratadas 924,5 mil unidades habitacionais pelo Programa. 

Levando em conta que os elos Construção e Material de Construção da cadeia produtiva 

são os mais relevantes em termos de valor (quadro 2), é possível afirmar com segurança 

que o grande volume de empreendimentos dentro do Programa evitou que contração 

setorial fosse mais acentuada do que foi.       

 

QUADRO 2 – Produção e serviços na cadeia da construção em 2013 (R$ milhões) 

 

 

Operações 

Elos de Produção 

Fornecedores  

Outros 

elos** 

(A) 

Máquinas e 

equipamen-

tos 

(B) 

Materiais 

de 

construção 

(C) 

Construção 

(D) 

 

Total da 

cadeia 

(A+B+C+

D) 

Valor adicionado bruto (PIB) 
58.664 

 
7.680 61.087 221.762 349.193 

Remunerações 
29.369 

 
3.331 21.662 94.347 148.709 

Excedente operacional bruto e 

rendimento misto bruto 
26.898 4.209 37.604 124.903 193.614 

Outros impostos sobre a produção e 

subsídios 
2.397 140 1.821 2.512 6.870 

Consumo intermediário 69.787 9.914 79.159 209.263 368.123 

Valor da produção 
128.45

1 
17.594 140.246 431.025 717.316 

Fonte: FGV/ABRAMAT, 2014.     

 

                                                           
22 Disponível em: http://www.abramat.org.br/site/lista.php?secao=9. Acesso em: 26/11/2014.  
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Por centrar-se na construção de habitações, produto que consome um conjunto 

considerável de insumos, maquinários e serviços, o Programa exerce amplo impacto 

sobre parte da cadeia produtiva do país. O quadro 3 apresenta números que corroboram 

a vigorosa e positiva repercussão sobre a produção industrial da construção. Os números 

demonstram que o crescimento mais acentuado do consumo dos principais materiais 

utilizados na construção de moradias e infraestrutura física coincide com o período de 

atuação do PMCMV. No primeiro plano, o quadro descrimina em valores monetários o 

consumo geral de materiais de construção que quase triplica entre 2007 e 2012, 

passando de R$ 26.158.617 bilhões para 69.452.677 durante o período. Nos planos 

subsequentes, o quadro apresenta a evolução do consumo dos principais materiais 

empregados na construção civil, como cimento, concreto, tijolos e vergalhões. Em 

relação a cada um dos componentes ocorreu aumento expressivo de seu consumo a 

partir de 2009, ano da criação do Programa.   

O aumento acentuado da produção e consumo de materiais de construção nos 

últimos anos deve-se em boa medida a expansão da produção de imóveis em todo 

território nacional, que agora, em função do PMCMV, dá-se numa escala ainda mais 

ampla. É preciso ressaltar antes de prosseguir a importância das inúmeras obras do PAC 

que demandam, devido à dimensão grandiosa de muitas de suas construções, 

quantidades expressivas de cimento, concreto, tijolos e vergalhões. No entanto, a 

produção de 2.486.410 moradias entre 2009 e 2015 (esse número refere-se apenas às 

moradias concluídas até os primeiros meses de 2015) dentro do PMCMV, como 

apresenta o quadro 1 disposto a cima, certamente absorveu quantidades significativas 

dos materiais elencados no quadro 3, na medida em que tais materiais têm uso 

predominante na produção de conjuntos habitacionais populares e condomínios.                       
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Quadro 3 – Consumo dos principais tipos de materiais (R$ bilhões) (2007 a 2012) 

 

  

Brasil 

Variável Ano Valores em R$ 

Consumo de materiais de construção  2007 26.158.617 

2008 35.002.695 

2009 39.738.242 

2010 56.548.625 

2011 61.091.071 

2012 69.452.677 

Cimento  2007 2.325.758 

2008 3.765.802 

2009 4.241.919 

2010 5.480.532 

2011 5.604.123 

2012 6.263.541 

Concreto  2007 1.880.709 

2008 2.745.108 

2009 3.964.432 

2010 5.244.612 

2011 5.558.765 

2012 6.393.237 

Tijolos  2007 933.030 

2008 1.698.019 

2009 1.920.643 

2010 2.816.532 

2011 2.889.597 

2012 3.187.078 

Vergalhões  2007 1.790.057 

2008 2.992.984 

2009 3.478.567 

2010 4.157.907 

2011 4.223.199 

2012 4.696.533 
 

Fonte: IBGE, 2012. 
 

A indústria da construção civil, sobretudo o segmento que atua na produção 

residencial, nunca representou participação expressiva na geração de riquezas para a 

sociedade brasileira, exceto durante o período militar (1964-1986), devido ao fomento 

de uma ampla política habitacional pelo regime. Até o início da década passada, mesmo 

no contexto de atuação do SFH/BNH, a produção de habitações era executada por 

pequenas e médias empresas que atuavam exclusivamente em âmbito estadual e/ou 

local. Contudo, nos últimos anos, em função das mudanças do marco regulatório do 

setor e dos incentivos conferidos pelo Governo Federal na forma de crédito e subsídios 

para promover tanto a produção, quanto o consumo, cada vez mais as empresas do setor 

da construção se fortalecem, figurando entre as grandes empresas do país e ampliando 

seu escopo territorial para níveis regional e nacional (CARDOSO et al, 2011).      

O crescimento das empresas da construção, tanto em número de firmas quanto 

em volume de negócios, está necessariamente associado aos grandes volumes de crédito 
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liberados pelos programas de produção de infraestrutura urbana e habitação. Primeiro 

com o PAC (atuando na produção de infraestrutura de transporte e logística, de energia 

e na requalificação de moradias em áreas de risco socioambiental) e posteriormente com 

o PMCMV, a partir da produção em massa unidades habitacionais novas, além de 

ofertar crédito para aquisição de terrenos e material para construção e reformas.     

Assim, é possível afirmar que o lançamento do PMCMV representou um 

importante marco para o crescimento das empresas da construção civil no país, pois 

liberou um volume substancial de crédito para fomentar a produção de habitação em 

escala nacional. Como destacado em outro momento, entre 2009 e início de 2015, o 

Programa contratou mais de 3.763.599 milhões de unidades habitacionais com 

investimentos de R$ 244.278 bilhões. Como resultado da ampla produção de unidades 

habitacionais e do grande volume de recursos monetários empregados no âmbito da 

construção, o número de empresas do setor se ampliou substancialmente em todo o país. 

Ademais, muitas empresas que já operavam antes da criação do Programa, ampliaram 

consideravelmente o volume de suas operações e o alcance do seu universo territorial de 

atuação, passando da escala local e/ou regional para escala nacional.  

Certamente, nesse aspecto, o exemplo mais bem sucedido é o da incorporadora 

MRV, que concentra importante parcela da produção de habitação popular no país. 

Desde 2011 a empresa aparece no Ranking ITC23 como a maior construtora brasileira 

em termos de área construída. Em 2013, foram 7.459.690,66 de metros quadrados de 

área construída, um total de 402 obras realizadas e R$ 5.094 bilhões em vendas 

contratadas24. A MRV consiste na maior operadora do PMCMV, tendo participação de 

12% na primeira fase do Programa, que compreendeu aos anos 2009 e 2010. Do mesmo 

modo, ao longo dos três primeiros anos da segunda fase (de 2011 a 2014) a empresa 

respondeu igualmente por 12% das mais de 1.080 milhão de unidades contratadas pelo 

programa dentro das faixas 2 e 325. Além disso, o grupo apresenta maior abrangência 

territorial em relação às demais construtoras contratadas, operando em 125 municípios 

de 19 estados e Distrito Federal. As atividades da MRV abrangem quatro das cinco 

regiões administrativas do país (Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste). Imagem 1 

representa a extensão das atividades da MRV no território nacional.   

 

                                                           
23 Disponível em: http://rankingitc.com.br/ranking-itc-2014/. Acesso em: 18/12/2014.   
24 Disponível em: http://www.mrv.com.br/institucional/numeros. Acesso em 18/12/2014.   
25 Disponível em: http://www.mrv.com.br/institucional/numeros. Acesso em 18/12/2014.  
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IMAGEM 1 – Extensão territorial da atuação da MRV Engenharia 

 
Fonte: MRV Engenharia, 2014.   

 

Além do grupo MRV, uma série de outras incorporadoras, impulsionadas pelo 

PMCMV, ampliaram consideravelmente seus negócios e seu campo de ação territorial. 

O quadro 4 mostra as dez maiores construtoras contratadas pelo PMCMV e o volume de 

unidades construídas por faixa de renda. Essas construtoras, assim como a MRV, 

também atuam para além de seus estados de origem. A Sertenge, por exemplo, 
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desenvolve atividades em 15 municípios nos estados da Bahia-BA, Pernambuco-PE e 

Rio de Janeiro-RJ. A Construtora Tenda, por sua vez, atua em cerca de 30 municípios 

de 6 estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste e no Distrito Federal. Esses dados 

corroboram o papel determinante do PMVMC sobre a expansão do mercado imobiliário 

e da indústria da construção na atualidade.           

 

QUADRO 4 – Principais construtoras do PMCMV 

Construtoras 

Contratadas 

Nº de Unid. 

Faixa 1 

Nº de Unid. 

Faixa 2 

Nº de Unid. 

Faixa 3 

Total de 

Unidades 

 

Grupo MRV 

 

1.741 

 

63.538 

 

63.820 

 

129.099 

 

Sertenge 

 

20.206 

 

00 

 

192 

 

20.398 

Construtora Tenda 
 

1.072 

 

6.543 

 

8.029 

 

15.644 

Construtora 

Emccamp S/A 

 

7.481 

 

2.916 

 

704 

 

11.101 

R Carvalho 

Construções e 

Empreendimentos 

LTDA 

 

8.046 

 

2.319 

 

00 

 

10.365 

Canopus 

Construção 

LTDA 

 

4.811 

 

2.766 

 

00 

 

7.577 

Gráfico 

Empreendimentos 

LTDA 

 

6.737 

 

608 

 

192 

 

7.537 

Bairro Novo 

Empreendimentos 

Imobiliários LTDA 

 

7.400 

 

00 

 

00 

 

7.400 

Direcional 

Engenharia S/A 

 

5.751 

 

879 

 

106 

 

6.736 

RAC 

Empreendimentos 

imobiliários 

LTDA 

 

4.810 

 

00 

 

124 

 

4.934 

Fonte: SNH/DHAB/CAIXA/IBGE, dados coletados em 31 de Dez. de 2012.    

 

Os efeitos multiplicadores da produção em larga escala de habitações pelo 

PMCMV extrapolam o setor financeiro, a construção civil e a cadeia produtiva da 

construção. Seus efeitos “para frente” (MARICATO, 2011) impulsionam a produção de 

eletrodoméstico e de móveis para equipar as novas moradias. O novo “lar” cria a 

expectativa e o desejo de mobília nova. Assim, tendo em vista este fato, o Governo 

Federal em parceria com a CEF e com uma série de lojistas lançou o cartão Minha Casa 

Melhor (MCM), com o intuito de prover aos moradores contemplados pelo Programa 
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condições, a partir do crédito, para aquisição de mobília e outros equipamentos 

eletrônicos como notebooks e tablets. O Minha Casa Melhor26 confere até R$ 5 mil, aos 

beneficiários do Programa que estejam em dia com o pagamento do imóvel, para 

comprar até 14 produtos diferentes, entre móveis e eletrodomésticos em lojas 

credenciadas. Segundo a CEF são mais de 13 mil lojas credenciadas em todo território 

nacional. Essa medida, em associação com a redução do Imposto de Produtos 

Industrializados (IPI), além de impactar as indústrias de informática, moveleira e de 

eletroeletrônicos, estimula o comércio de tais produtos em função da ampliação da 

oferta de crédito que o MCM representa.     

  A criação de postos de trabalho figura como outro relevante fator decorrente dos 

efeitos do PMCMV sobre a dinâmica econômica do país. Se, segundo Harvey (2005), as 

crises econômicas se caracterizam também pela imobilização da força de trabalho e sua 

consequente desvalorização, a produção e a comercialização de milhares de unidades 

habitacionais movimentam uma ampla cadeia produtiva (cimento, ferro, pré-moldados, 

cerâmica, tintas, madeira etc.), exercendo papel sobremodo importante na geração de 

empregos diretos e indiretos, absorvendo, assim, grandes contingentes de força de 

trabalho excedente. Dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados 

(CAGED) mostram que entre 2009 e 2013 a indústria de construção civil no Brasil 

gerou um total de 12.330.913 de contratos de trabalho (gráfico 9)27 

 

GRÁFICO 9 – Admissões na Construção Civil no Brasil (2009 a 2013) 

 
Fonte: CAGED, 2011.   

 

                                                           
26 Disponível em: https://minhacasamelhor.com.br. Acesso em 21/01/2015.  
27 Disponível em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php. Acesso em: 

20/07/2014.  
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No mesmo período, o PMCMV gerou 4.596.983 milhões de postos de trabalhos 

diretos e indiretos, conforme demonstra o gráfico 10, respondendo por parte importante 

do declínio das taxas de empregos no país ao longo dos últimos anos (gráfico 11), em 

conjunto com os investimentos realizados pelo PAC. O gráfico 10 demonstra que já no 

primeiro ano de atuação o Programa gerou aproximadamente 160 mil empregos diretos 

e indiretos. Nos anos seguintes, à medida que o Programa se amplia e se concretiza, os 

números se elevam substancialmente, chegando a 1.273.071 de postos de trabalho 

gerados em 2013. Esses números revelam com certa clareza e contundência o impacto 

determinante do Programa na dinâmica da indústria de construção civil, como analisado 

anteriormente, e sobre o nível de emprego no país.   

 

GRÁFICO 10 – Empregos diretos e indiretos gerados pelo PMCMV (2009 a 2013) 

Fonte: Ministério das Cidades, 2013.    
 

 

GRÁFICO 11 – Taxa média de desemprego anual (2003 a 2013) 

 
Fonte: IBGE, 2013.   
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As implicações sociais do PMCMV não recaem apenas sobre os problemas de 

ordem habitacional, incidem também, e de forma marcante, sobre o problema do 

emprego, especialmente nos centros urbanos de grande e médio porte, dotados de 

amplos contingentes de trabalhadores com baixa qualificação e, portanto, dependentes 

da geração de pontos de trabalho em funções braçais e de simples execução, como é o 

caso de uma série de funções que compõe a cadeia produtiva da construção civil. Não 

obstante, é preciso dizer que algumas áreas do Programa também geram postos de 

trabalhos que demandam maior qualificação, como, por exemplo, a elaboração dos 

projetos dos assentamentos, que requer arquitetos e engenheiros, assim como os estudos 

de viabilidade ambiental para o licenciamento das obras que geralmente envolvem 

equipes interdisciplinares de consultoria (geólogos, geógrafos, biólogos, advogados 

etc.). É possível destacar ainda que a produção e comercialização em massa de moradias 

exigem uma quantidade expressiva de profissionais como corretores imobiliários, 

operadores de maquinário e profissionais de publicidade; profissionais que apresentam 

níveis de formação médio, técnico e superior.   

Nesse contexto, analisando os montantes de crédito alocados, as cadeias 

produtivas implicadas, a geração de postos de trabalho, os lucros envolvidos e o 

impacto geral sobre a economia (como representado no fluxograma da imagem 2), 

observa-se que o núcleo central do PMCMV inclina-se fortemente para as empresas 

privadas ligadas ao mercado imobiliário e à construção de imóveis. Tais empresas 

acessam diretamente os recursos do orçamento público e dos fundos monetários 

públicos e semi-públicos (OLIVEIRA, 2003) por meio da apresentação de projetos 

habitacionais encaminhados aos bancos oficiais responsáveis pelos financiamentos 

imobiliários dentro do Programa. A partir do uso intensivo de fundos monetários e dos 

bancos oficiais, o Governo Federal promoveu a produção de imóveis em larga escala e 

pôde, por conseguinte, induzir a retomada do crescimento econômico em 2010, mesmo 

dentro de um quadro internacional de crise. A importância do PMCMV está em que o 

subsídio e o crédito concedido à habitação popular impulsionaram a produção e a 

contratação de trabalhadores na construção civil e em áreas relacionadas ao setor, 

figurando, assim, como fator central da retomada do crescimento, depois da recessão 

econômica de 2009.   

A análise referente ao PMCMV deve, necessariamente, vinculá-lo ao um amplo 

processo de “ordenação espaço-temporal”. Harvey (2005) assinala que esse processo 

consiste numa forma particular de solução de crises capitalistas por meio do adiamento 
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do tempo de retorno dos ativos investidos e da incorporação ao espaço de capital fixo, 

na forma de infraestrutura e habitação. Nessa perspectiva, o PMCMV figura como 

campo favorável ao desenvolvimento de condições efetivas para o investimento 

lucrativo; engendrando a acumulação de capitais financeiro e produtivo e a geração de 

postos de trabalho por meio da produção do ambiente construído urbano na forma de 

infraestrutura e moradia. Isto ocorre, geralmente, como resultado do efeito indutor que o 

Estado exerce sobre o investimento privado, sobretudo em relação à produção de espaço 

físico por meio da produção de infraestrutura e moradia em larga escala.  

 

 

IMAGEM 2 – Setores da economia diretamente ligados ao PMCMV 

 

 

 

Diante da saturação dos circuitos mais tradicionais da economia capitalista, que 

integram o domínio da produção e do consumo imediatos, o que pode ser verificado 

pela sobreacumulação de capitais em forma de dinheiro, de mercadoria e de mão-de-

obra que não encontram formas de aplicação lucrativas, os ativos são investidos e 

deslocados para circuitos outrora tidos apenas como segmentos complementares do 

sistema econômico prevalecente, como a produção de moradias, por exemplo. O setor 

imobiliário apresentou para a economia capitalista, por um longo período, uma 

importância apenas secundária (LEFEBVRE, 2008). Contudo, diante de um quadro de 
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crises cada vez mais recorrentes, a situação desse ramo mudou completamente. O 

recurso imobiliário, agora mobilizado (construções, solo, aluguéis, especulações), torna-

se central para a acumulação de capitais. Isto significa dizer que o PMCMV representa 

um importante meio do conjunto da economia do país na medida em que fomenta a 

produção do ambiente construído na forma de habitações. 

 

 

2.4 Impactos e avanços sociais decorrentes do PMCMV 

Como já destacado acima, mesmo iniciando seu mandato apoiado no tripé 

macroeconômico neoliberal, com a contenção de despesas públicas, a manutenção do 

câmbio flutuante e a elevação dos juros como forma de estabilizar a economia nacional 

e acenar positivamente para a classe economicamente dominante, o governo Lula tomou 

um conjunto de iniciativas na direção contrária, implementando uma política econômica 

de cunho desenvolvimentista com forte participação do aparato estatal na condução e 

organização dos investimentos e recursos, como ressaltado no tópico anterior. Com isso, 

o governo se destacou por criar um conjunto de medidas no sentido enfrentarem 

problemas sociais em variados campos, como saúde, educação e habitação.  

Além de medidas já discutidas aqui, a exemplo da política de valorização do 

salário mínimo, do microcrédito e da geração massiva de empregos na base da pirâmide 

social – resultando na diminuição sensível da pobreza absoluta no país –, é possível 

destacar que outro conjunto de ações e mecanismos foram desenvolvidos com o intuito 

de, ao menos em tese, atenuar a pobreza e amortecer problemas sociais históricos da 

nossa sociedade. Dentre as políticas e programas de maior relevância social, criados ao 

longo dos governos Lula e Dilma (2003 – 2014), podemos destacar um conjunto com 

abrangência significativa em campos diversos da sociedade, como o combate a fome e a 

miséria, educação técnica e de nível superior, saúde e agricultura familiar. Programa 

Bolsa Família (PBF); Programa Universidade para Todos (ProUni); Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA); f) Luz para todos; Programa Mais Médicos, são alguns exemplos.          

A gestão do Partido dos Trabalhadores em âmbito federal, além de desenvolver 

políticas sociais nas áreas da educação, saúde e segurança alimentar, também agiu no 

sentido de atacar problemas urbanos, especialmente os relacionados à moradia.  
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Uma parcela importante da população do país, sobretudo os contingentes 

urbanos de menor renda vivencia em seu cotidiano um conjunto de problemas ligados à 

moradia: periferização e afastamento dos locais de trabalho e de serviços básicos, o que 

exige maiores gastos de tempo e de recursos nos deslocamentos diários em direção a 

esses espaços; e habitações precárias e improvisadas, localizadas em áreas de risco 

socioambiental e irregulares do ponto de vista legal, sujeitas ao despejo, à violência das 

milícias e do tráfico e a desastres naturais, como deslizamentos, enchentes e doenças 

infecciosas. Ainda são comuns, nessas áreas, problemas de coabitação familiar e 

adensamento excessivo dos domicílios; além do ônus demasiado com aluguel, fato que 

onera sobremaneira o orçamento mensal.  

Em face desse quadro, intocado havia anos pelas políticas públicas dos governos 

que perpassaram a década de 1990 (Fernando Collor de Melo e FHC), e da forte pressão 

popular, ávida por respostas a situação, o governo Lula desenvolveu um conjunto de 

políticas e instrumentos institucionais na tentativa de atenuar o complexo de problemas 

referentes à moradia (CARDOSO et al., 2011), especialmente no meio urbano, onde tais 

problemas se apresentam com maior dimensão e intensidade. No conjunto de medidas 

implementadas pelo governo Lula – ministérios, secretarias, fundos, sistemas, 

programas e políticas habitacionais – que visam superar, ao menos parcialmente, o 

problema da moradia no país, o PMCMV figura como o de maior repercussão, por 

apresentar o maior volume de recursos invertidos e por alcançar o maior número de 

indivíduos e famílias em centenas de municípios do país.    

O PMCMV direcionou as ações do Plano Nacional de Habitação (PlanHab) e do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), além dos recursos do 

Fundo nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e de fundos locais voltados 

para habitação de interesse social quase que exclusivamente para ações de urbanização 

de assentamentos precários, enquanto passou a deter o quase monopólio da provisão 

habitacional para as camadas sociais de rendas média e baixa (KRAUSE et al., 2013).   

O PMCMV vem exercendo um papel de ordem social de razoável importância 

em relação ao binômio emprego e renda e no tocante a redução do déficit habitacional 

do país. Sobre emprego e renda, dados e argumentos, expostos acima, corroboram o 

importante papel do PMCMV na geração de postos de trabalho e, consequentemente, na 

manutenção dos baixos índices de desemprego no país constatados durante os últimos 

anos. Em 2009, por exemplo, a taxa de desemprego correspondia a 8,9% da População 
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Economicamente Ativa (PEA), em 2014, a taxa reduziu-se para 4,9, com marcante 

participação do setor da construção civil, dinamizado pelo Programa.   

O déficit habitacional consiste num problema histórico que aflige parte 

considerável da população urbana do país. Dados de 2012 divulgados pela Fundação 

João Pinheiro (FJP)28, por exemplo, dão conta que há um déficit 5.792.508 moradias em 

todo no país. A metodologia desenvolvida pela FJP a fim de determinar a noção de 

déficit habitacional leva em consideração quatro elementos fundamentais: habitação 

precária, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo. 

Ainda de acordo com dados da Fundação, o conjunto desses problemas afeta em torno 

de 10% dos domicílios brasileiros, sendo um problema majoritariamente urbano.    

Em cinco anos de operação, o PMCMV contribuiu para reduzir e estabilizar o 

déficit habitacional no país. Um estudo desenvolvido pela FJP de 2012, por exemplo, 

mostra que o déficit habitacional no país apresentou uma tendência de queda no período 

2007-2012, tanto em termos absolutos, quanto em termos relativos. O déficit absoluto 

total passou de 6,102 milhões de unidades em 2007 para 5,792 milhões em 2012 

(Quadro 5), enquanto em termos relativos o déficit apresentou uma queda consistente no 

período, passando de 10,8% dos domicílios particulares permanentes e improvisados em 

2007 para 9,1% em 2012 (Quadro 5). As 1.297.746 de unidades habitacionais entregues 

pelo PMCMV até 2012 (como consta no quadro 1), especialmente as 353.940 unidades 

dentro da faixa 1 com renda de até três salários mínimos (que concentra mais de 70% do 

déficit do país), certamente desempenharam um papel importante nessa tendência de 

redução, já que essa faixa de renda concentra o maior percentual do déficit. No período 

2007-2012, o déficit relativo caiu em todas as regiões, com exceção da região Sudeste 

onde aumentou em 0,5%, passando de 8,0% para 8,5% dos domicílios particulares 

permanentes e improvisados.    

 

QUADRO 5 – Déficit Habitacional Total e Relativo (2007 a 2012) 

ESPECIFICAÇÕES 

ANO 

2007 2008 2009 2011 2012 

Déficit Total 

Absoluto 
6.102.414 5.686.703 6.143.226 5.889.357 5.792.508 

Déficit Total Relativo 10,8 9,8 10,4 9,5 9,1 

Total de Domicílios 56.338.622 58.180.644 59.252.675 62.116.819 63.766.688 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2012.  

                                                           
28 Disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/363-deficit-nota-

tecnica-dh-2012/file. Acesso em: 04/02/2015.  
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Em relação à composição do déficit habitacional (quadro 6), é possível notar 

uma redução significativa na participação de dois componentes, na estabilização de um, 

enquanto outro apresentou importante agravamento no período analisado. O primeiro 

componente, habitação precária, passa de 1.264.414 unidades em 2007 para 883.777 em 

2012, o que representou uma redução percentual na participação do déficit total, caindo 

de 21% para apenas 13%. Quanto ao componente coabitação familiar, em 2007 havia 

um déficit de 2.481.128, reduzido para 1.865.457 em 2012; como isso, a coabitação, 

que respondia por cerca de 41% do déficit tem seu percentual de participação reduzido 

para cerca de 32%. O adensamento excessivo permaneceu praticamente constante no 

período, em torno de 6%; passando de 390.891 unidades em 2007 para 382.926 em 

2012. Na contramão dos demais componentes, o ônus excessivo com aluguel se elevou 

substancialmente, saindo de 32% em 2007 para 46% em 2012; o número de unidades 

que apresentava ônus excessivo com aluguel passou de 1.965.981 unidades 

habitacionais em 2007 para 2.660.348 em 2012, um incremento de quase 700.000 

domicílios nessa condição em seis anos.      

 
QUADRO 6 – Composição do déficit habitacional do Brasil (2007 a 2012) 

 

COMPONENTES 

 

ANO 

2007 2008 2009 2011 2012 

Habitação Precária 1.264.414 1.158.801 1.088.634 1.187.903 883.777 

Coabitação Familiar 2.481.128 2.211.276 2.511.541 1.916.716 1.865.457 

Ônus Excessivo com 

Aluguel 
1.965.981 1.928.236 2.143.415 2.388.316 2.660.348 

Adensamento 

Excessivo 
390.891 388.390 399.636 396.422 382.926 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2012.   

 

Para fazer ascender social e economicamente a massa superempobrecida as 

iniciativas dos governos Lula e Dilma foram para além da simples compensação social 

aos pobres a partir da distribuição de renda via programas sociais (SINGER, 2011). O 

aumento do salário mínimo e da renda em geral, a expansão do crédito popular e o 

aumento da formalização do trabalho, são medidas que constituem uma plataforma no 

sentido de atender aos anseios de frações mesmos favorecidas do ponto de vista 

socioeconômico. O PMCMV, malgrado sua submissão aos interesses do mercado 

imobiliário, faz parte, embora que indiretamente, dessa plataforma social, pois vem 

contribuindo para geração de emprego e renda e para redução de alguns componentes 

do déficit habitacional do país, fato que contribui para redução da pobreza.  
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Amartya Sem (2010) nos ensina que a pobreza deve ser entendida como 

privação de capacidades básicas e não medida com estatística de suficiência de renda. 

Assim, moradia adequada (com saneamento, abastecimento de água potável, coleta de 

lixo etc.) pode ser um excelente indicador de boa condição social. O PMCMV facilitou 

o acesso à moradia de melhor qualidade para milhares de famílias de baixa renda, que 

outrora habitavam abrigos extremamente precários em áreas de risco socioambiental 

(alagadas, de encostas etc.) e erigidas com materiais inadequados (lonas, plásticos, 

papelão, sobras de madeira e concreto de obras, barro massapé etc.) para abrigar 

indivíduos e famílias das intempéries do ambiente externo. A mudança para abrigos de 

alvenaria e projetados, mesmo com todos os limites que caracterizam as habitações do 

PMCMV, acrescenta mais segurança e conforto a esses grupos familiares, elevando sua 

qualidade de vida.    

Do mesmo modo, o PMCMV desempenha um papel sobremodo importante em 

relação a famílias com baixo orçamento mensal que enfrenta dificuldades com o ônus 

excessivo com aluguel. Os imóveis reservados a faixa 1, que apresentam prestações 

módicas (entre R$ 25,00 e R$ 180,00), podem diminuir significativamente os custos 

com moradia para famílias de baixa renda que moram em habitações alugadas, 

sobretudo no presente contexto, caracterizado pela elevação do custo da moradia nos 

grandes centros urbanos e nas cidades de porte médio do país. Mesmo tendo 

apresentado poucos resultados quanto ao ônus excessivo com aluguel – um dos 

componentes do déficit habitacional definido segundo a FJP, como apresentado acima, 

no universo de milhares de unidades construídas e entregues dentro dessa faixa 

(512.148 unidades entre 2009 e 2014), centenas de famílias que tinham parte importante 

de seu orçamento mensal consumido pelos alugueis de imóveis superaram esse 

problema quando contempladas pelo Programa dentro da modalidade FAR.  

O acesso às moradias do Programa para grupos familiares de baixa renda ocorre 

predominantemente por meio da modalidade FAR, que contempla, conforme visto, a 

população com renda de até R$ 1.600,00. Apesar dos problemas estruturais e de 

localização da maior parte dos assentamentos destinados a essa faixa de renda, tal 

modalidade consiste na parte do Programa que reúne características que denotam um 

esforço efetivo no sentido de promover o acesso de grupos familiares carentes a 

moradia popular sem gerar endividamentos perpétuos e pesar excessivamente sobre o 

orçamento familiar. Essa modalidade confere subsídios que se aproximam do valor 
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integral dos imóveis, além de ter contratos de financiamento menos burocratizados para 

contemplar famílias com mais dificuldade de acesso ao crédito.   

Outro ponto positivo da modalidade FAR consiste em concentrar seus recursos 

na faixa de renda que encerra a maior parte do déficit habitacional, mais de 80% de 

acordo com dados de 2012 da FJP29. Apesar disso, o volume de unidades habitacionais 

construídas e entregues em cinco anos com recursos do FAR ainda permanece muito 

aquém da quantidade necessária de moradias para solucionar o problema do déficit 

habitacional do país; dentro da faixa de renda de até três S.M. o déficit é de 3.862 

milhões de unidades, segundo dados do FJP. A despeito do grande número de 

contratações dentro da faixa 1 do PMCMV (1.586.409 milhão), entre 2009 e 2014, 

apenas 512.148 mil unidades habitacionais foram entregues (como consta no gráfico 

12), correspondendo a menos de um terço do montante contratado.   

 

GRÁFICO 12 – Unidades contratadas, concluídas e entregues (2009 a 2014) 

Fonte: Caixa Econômica Federeal. 2014.  

 

 Em contrapartida, além de concentrar a maior parte dos investimentos, com 

1.803.221 milhão de unidades contratadas (2014), mesmo encerrando uma menor 

porcentagem do déficit habitacional, em torno de 20%, as faixas 2 e 3 apresentam maior 

número de unidades já entregues em cinco anos de existência do Programa. Como 

mostram os gráficos 13 e 14, das 1.803.221 contratadas dentro dessas duas faixas de 

renda, 1.382.226 milhão já haviam sido entregues até meados 2014. Este número 

representa 76,65% das unidades programadas para faixa de renda entre R$ 1.600,00 e 

                                                           
29 Disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/363-deficit-nota-

tecnica-dh-2012/file Acesso em: 28/11/2014.  
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R$ 5.000,00. Este fato revela maior agilidade e empenho, por parte dos agentes 

operadores do Programa, no sentido de produzir para parcelas solváveis da população, 

fato que obstaculiza a provisão de moradias sociais. As razões para tal contradição serão 

abordadas no terceiro capítulo da presente pesquisa. Essa contradição soma-se a outras, 

bem como a um amplo espectro de problemas relacionados ao advento do Programa. 

 

GRÁFICO 13 – Unidades contratadas, concluídas e entregues (2009 a 2014), faixa 2 

Fonte: Caixa Econômica Federeal. 2014. 

  

 

GRÁFICO 14 – Unidades contratadas, concluídas e entregues (2009 a 2014), faixa 3 

 
Fonte: Caixa Econômica Federeal. 2014.  

   

 A relação paradoxal entre o aprofundamento de problemas urbanos e de moradia e 

a emergência do PMCMV será aborda com mais acuidade no capítulo seguinte, onde 

serão expostos e analisados os principais descaminhos e limites estruturais do 

Programa, bem como suas principais causas. Não obstante seus impactos positivos 
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sobre o conjunto geral da economia e a promoção de avanços sociais importantes, como 

a geração de milhares de postos de trabalhos, o PMCMV gera diversos efeitos 

contraproducentes. Ou seja, na prática, ele acentua e amplifica problemas e contradições 

em função dos quais foi criado a fim de superá-los.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

CONTRADIÇÕES E LIMITES DO PROGRAMA MINHA CASA 

MINHA VIDA – DE 2009 À 2015 
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O mercado imobiliário no Brasil se expandiu significativamente nos últimos 

anos gerando transformações importantes no âmbito da economia (gerando demanda 

por insumos, mão de obra e renda) e alterou sobremaneira a configuração do espaço 

urbano de muitas cidades. No entanto, esse processo gerou uma série de efeitos que 

incidem negativamente sobre parte da população pobre de muitas cidades brasileiras, 

agravando uma série de problemas socioespaciais. Esse processo torna-se ainda mais 

contraditório com a presença do PMCMV. À medida que esse mercado se fortalece 

(com o apoio do Programa), gerando riquezas e possibilidades de acumulação diversas 

para determinadas parcelas da sociedade, fomenta e aprofunda a pobreza via alienação 

do espaço para parte da população do município. A acentuada especulação imobiliária 

que encarece a habitação nega à maior parte da população o direito básico de morar 

dignamente e, portanto, da realização adequada de sua humanidade.   

Embora esse Programa tenha por finalidade central (pelo menos em tese) 

resolver parte do problema da escassez da habitação no país, sua concepção e execução, 

intimamente vinculadas à lógica do capital, estimulam fortemente o mercado de 

imóveis, cooperando para a ampliação de um conjunto de problemas característicos dos 

espaços urbanos do país: a especulação imobiliária, o encarecimento do solo urbano e 

dos imóveis, o endividamento de famílias de renda média e baixa, bem como a 

periferização socioespacial de grupos humanos. Assim, o PMCMV, em algumas 

situações e arranjos urbanos específicos, figura como impedimento para a aquisição da 

casa própria e da moradia digna por parte da população mais carente ou permite o 

acesso apenas pela via do forte endividamento. Assim, esse enfoque suscita o seguinte 

problema: como e por que a intensa expansão do capital imobiliário, animada em larga 

medida pelos recursos oriundos do PMCMV, multiplica e aprofunda as contradições 

sociais no e do espaço urbano de muitas cidades brasileiras? Nessa perspectiva, o 

presente capítulo busca investigar a natureza contraproducente, as contradições e os 

limites do PMCMV, bem como algumas de suas implicações sobre a população de 

menor renda no período que compreende aos anos de 2009 à 2015.  

 

 

3.1 Política Habitacional, aprisionamento pela dívida e controle sobre o trabalhado   

 

A tendência, hoje quase universal, de o capital atuar na produção e no controle 

do ambiente construído, a fim de criar condições para realização do lucro e de sua 
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reprodução (HARVEY, 2014; LEFEBVRE, 2008), demandaram reformas regulatórias e 

institucionais a fim de instituir uma conjuntura propícia à expansão do setor imobiliário, 

sobretudo o residencial. No Brasil, as mudanças recentes no marco regulatório que 

ampliaram a oferta de crédito habitacional e contribuíram para a construção de uma 

forte parceria entre sistema financeiro e mercado imobiliário, por exemplo, 

fundamentam-se basicamente em dois instrumentos jurídicos essenciais: 1) Alienação 

Fiduciária, criada em 20 de novembro de 1997 pela Lei nº 9.514, ratificado pela Lei nº 

10.931/2004; 2) e a Lei do Incontroverso, Lei 10.931, de 2004.  

O conjunto dessas mudanças visa, essencialmente, à proteção dos credores e das 

transações financeiras no interior de um contexto em franca expansão econômica e da 

ampliação do consumo de bens duráveis de alto valor, como automóveis e imóveis, 

como já enfatizado no capítulo anterior, quando se tratou da forte implementação do 

consumo de bens ao longo dos governos Lula e Dilma, no período entre 2003 a 2014.     

Sobre a alienação fiduciária, no regime hipotecário precedente o direito de posse 

e o domínio eram transferidos ao usuário; mesmo o usuário tendo amortizado apenas 

um terço do valor total do financiamento. No regime da alienação fiduciária, hoje 

vigente, transfere-se para o usuário apenas a posse, e não o domínio do bem. O domínio 

só é transferido com a liquidação da dívida em sua totalidade. De acordo com Chalhub 

“ao ser contratada a alienação fiduciária, o devedor-fiduciante transmite a propriedade 

ao credor-fiduciário e, por esse meio, demite-se do seu direito de propriedade” (2000, p. 

222). Assim, o devedor-fiduciante apenas pode tornar-se novamente titular da 

propriedade plena ao executar “a condição de pagamento da dívida que constitui objeto 

do contrato principal” (CHALHUB, 2000, p. 222).  

As garantias postas pela alienação fiduciária, especialmente a possibilidade de 

retomada imediata dos imóveis financiados em caso de inadimplência, origina um 

atmosfera de maior segurança para os credores, porquanto, em caso de inadimplência, a 

recuperação da importância emprestada é muito mais simples e rápida. Antes da 

instituição da lei da alienação fiduciária, nos casos de inadimplência, para retomar o 

bem era preciso recorrer a todas as instâncias judiciais, entendendo os processos de 

retomada dos imóveis por longos períodos, indefinidamente. Em contrapartida, no 

âmbito dessa lei, o devedor se expõe a um risco de perda do bem.     

Quanto à Lei do Incontroverso, especificamente no capítulo V art. 46, que 

dispõe da atualização monetária dos contratos de comercialização de imóveis, determina 

que o principal da parcela do financiamento – a parte que não corresponde a juros ou 
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correção por atraso (valor incontroverso) – precisa ser pago em juízo pelo mutuário 

quando este aciona a Justiça com o propósito específico de controverter (questionar) os 

valores do financiamento. Desse modo, no curso da ação, o comprador deverá continuar 

pagando normalmente o valor incontroverso e depositar o valor controvertido. Este 

mecanismo confere maiores garantias ao agente financiador contra a suspenção do 

pagamento dos valores devidos pelos mutuários; antes da implementação da lei em 

questão, em caso de contestação na justiça dos valores do financiamento por parte do 

mutuário, o pagamento das parcelas devidas ficava bloqueado por ordem judicial 

gerando perdas importantes para os agentes operadores do mercado imobiliário.  

Tal como a alienação fiduciária, a lei do incontroverso constituiu um marco 

histórico para o mercado de imóveis no país, por configurar um importante instrumento 

jurídico de segurança e estímulo ao setor. Por outro lado, esse instrumento dificulta as 

ações dos mutuários que pretendem questionar reajustes e juros abusivos nas prestações 

do financiamento de imóveis. Essa recente reestruturação (1997 e 2004) promovida no 

arcabouço jurídico-institucional que regulamenta as operações de financiamento de 

imóveis no Brasil representa enormes benefícios para os agentes do capital que atuam 

no ramo da produção de moradias. Na prática, o novo marco regulatório confere 

proteção às construtoras e aos agentes do capital financeiro nas transações de 

financiamento de bens imóveis, sobretudo contra as perdas resultantes da inadimplência 

e de processos judiciais para contestar valores considerados abusivos.  

Em contrapartida, essa nova estrutura legal representa maior risco para muitos 

trabalhadores e grupos familiares que adquirem moradia “própria” via financiamento 

bancário. Em caso de inadimplência, por exemplo, decorrente da perda da capacidade 

de pagamento, recai sobre o devedor-fiduciante (indivíduo e/ou família que contrata o 

financiamento para aquisição de moradia) um conjunto variado e pesado de penalidades, 

tais como, imposição de multas, encargos, juros e, por fim, o processo de despejo quase 

imediato, otimizado pelas novas regras. Os riscos aos quais se submetem famílias e 

indivíduos de média e baixa renda que obtém, via endividamento bancário, sua moradia 

própria, no presente contexto, se evidenciam nos Artigos 26 e 30 da Lei nº 9.51430:  

 
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e 

constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste 

artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 

                                                           
30 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Art.+26+da+Lei+9514%2F97. 

Acesso em: 11/12/2014.  
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§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu 

representante legal ou procurador regularmente constituído, será 

intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente 

Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação 

vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros 

convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 

encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 

imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. 

 

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, 

inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que 

tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que 

será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, 

desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a 

consolidação da propriedade em seu nome. 

 

Mesmo em relação ao PMCMV, que constitui um dos mais amplos programas 

de cunho social destinado à mitigação da crise habitacional que aflige parte da 

população de baixa renda do país, os modelos de contratos para o financiamento da casa 

própria apresentam para seu público alvo de grande rigor e risco; principalmente para 

modalidade FGTS, com contratos dentro das faixas 2 e 3 – que representam a maior 

parte dos financiamentos. Nessa modalidade o Programa expõe rigor de exigência 

semelhante e os mesmos ônus, em caso de descumprimento das cláusulas do contrato, 

contidos em contratos comuns para financiamento de imóveis. Desta forma, esses 

contratos para aquisição de moradia popular, a partir do PMCMV e com recursos do 

FGTS, podem ser implacáveis com os mutuários inadimplentes.   

A elaboração dos referidos contratos com base nas leis da alienação fiduciária e 

do incontroverso, elaboradas a fim de resguardar os investimentos do setor imobiliário, 

ocorre em virtude da arquitetura do PMCMV ser eminentemente comercial, e a sua 

consequente subordinação aos interesses dos agentes do mercado imobiliário e do 

capital financeiro, que buscam garantias e segurança jurídica nessas leis. A íntima 

relação entre o PMCMV e os interesses do mercado, enquanto fator de distorção do 

caráter social de suas ações, será tratada com maior clareza e profundidade no capítulo 

três do presente trabalho. Por hora intenta-se demonstrar o caráter espoliador dos 

contratos para aquisição de moradia pelo Programa, especificamente os firmados com 

recursos do FGTS e para famílias pobres que se encaixam nas faixas de renda mais 

baixas do Programa.       

Sobre o caráter espoliador dos contratos do PMCMV, veja-se, por exemplo, a 

cláusula décima quarta do contrato para aquisição de imóvel residencial novo pelo 
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PMCMV com recursos oriundos do FGTS que trata especificamente da ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Essa cláusula, enquanto um mecanismo eficiente de 

proteção do credor, afirma que: “em garantia do pagamento da dívida decorrente do 

financiamento, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais e 

legais, o(s) devedor(es) fiduciante(s) alienam à CEF, em caráter fiduciário, o imóvel 

objeto deste financiamento, nos termos e para os efeitos da Lei 9.514/97”. A despeito 

dos recursos que sustentam os financiamentos envolvidos na atual política de habitação 

do Governo Federal, serem, em sua maior parte, provenientes do FGTS, fundo mantido 

pelo trabalho, a estrutura constitutiva dessa política não outorga ao trabalhador, que 

contrata o financiamento para a habitação própria, a posse e o domínio efetivo do 

imóvel; ainda que pago duplamente por ele: no uso do FGTS para promover a expansão 

do setor imobiliário e nas prestações mensais pagas ao agente financiador.  

Na prática, a cláusula décima quarta, assentada na lei da alienação fiduciária, faz 

ruir a propalada ideia da aquisição da casa própria adquirida a partir do PMCMV, na 

medida em que, do ponto de vista legal, ao mutuário só é conferido o direito de ocupar, 

não de tornar-se proprietário. A propriedade efetiva apenas se concretiza com a quitação 

total do bem (até mesmo modificações estruturais no imóvel são proibidas). Deste 

modo, no transcurso do financiamento, comumente de longo prazo, o mutuário apenas 

vivencia a ilusão de possuir casa própria.  

O caráter meramente mistificador da ideia da casa própria, sobre a qual se 

assenta o discurso oficial, se evidencia também na cláusula vigésima nona do contrato 

em questão, a qual determina que o mutuário “fiduciante”, não podendo honrar o 

financiamento do imóvel, por encontrar-se sem renda, ou por ter parte de sua renda 

comprometida, é imediatamente intimado a realizar a liquidação dos valores em atraso. 

Caso a dívida não seja sanada de imediato, o contrato confere ao credor o direito e o 

poder de efetuar o despejo do ocupante, e apenas ocupante, em um curto espaço de 

tempo, reavendo do mutuário de imediato o imóvel financiado. Para os fins previstos no 

§ 2º, Art. 26, da Lei nº 9.514/97, assegura o contrato, “fica estabelecido o prazo de 

apenas 60 dias, contados da data de vencimento do primeiro encargo mensal vencido e 

não pago, para expedição da intimação, requerendo de imediato o pagamento das 

parcelas em atraso e de todos os juros, encargos e multas devidos” (p. 9).  

Ainda, o parágrafo décimo segundo da cláusula vigésima nona diz que na 

hipótese de devedor deixar de purgar as prestações em atraso no prazo assinalado, o 
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Oficial Delegado do Registro de Imóveis promoverá o registro da consolidação da 

propriedade em nome da CEF para iniciar o processo de despejo.   

Deste modo, uma vez consolidada a propriedade em nome da CEF, “em virtude 

da mora não purgada e transformada em inadimplemento absoluto” (p. 6), a cláusula 

trigésima, que versa sobre o leilão extrajudicial, garante que o imóvel recuperado “seja 

alienado a terceiros por meio de leilão público, com observância dos procedimentos 

previstos no artigo 27 na Lei n.º 9.514/97”. O parágrafo segundo dessa cláusula diz, por 

sua vez, que “o primeiro leilão público será realizado no prazo de 30 dias” (p. 6). O 

parágrafo quinto determina que “a CEF, já como seu titular de domínio pleno, 

transmitirá o domínio e a posse, indireta e/ou direta, do imóvel ao licitante vencedor” 

(p. 8). Por último, o parágrafo décimo quarto assegura que o devedor fiduciante deverá 

restituir o imóvel, “no dia seguinte ao da consolidação da propriedade em nome da 

CEF, deixando-o livre e desimpedido de pessoas e coisas”.  

Caso os moradores insistam em permanecer no imóvel após a realização do 

leilão, esse mesmo parágrafo assegura o pagamento, por parte do responsável pelo 

financiamento, à CEF, ou àquele que tiver adquirido o imóvel em leilão, o pagamento 

mensal do valor correspondente a 1% do valor integral do imóvel, o pagamento de todas 

as “despesas de condomínio, mensalidades associativas, água, luz e gás incorridas após 

a data da realização do público leilão, bem como de todas as despesas necessárias à 

reposição do imóvel ao estado em que o recebeu (p. 9)”. Diante da insistência dos 

ocupantes o contrato respalda no parágrafo décimo sexto a reintegração de posse por 

ordem judicial, que será executada no prazo máximo de 60 dias.    

Os itens contidos no contrato em questão, voltados para proteção dos mutuários 

e de famílias beneficiadas, em caso de inadimplência decorrente da perda da capacidade 

de pagamento, são na prática quase inexistentes. A única cláusula que aparentemente 

contempla essa questão é a cláusula vigésima. Esta declara que durante a vigência do 

contrato é prevista a cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB), 

criado por força da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009, “do pagamento da prestação 

mensal do financiamento, em caso de desemprego e redução temporária da capacidade 

de pagamento do(s) devedor(es) fiduciante(s)” (p. 11).   

No entanto, na prática, a cláusula vigésima e o FGHAB destinam-se a proteger o 

credor, na medida em que, mesmo o mutuário perdendo sua capacidade de honrar o 

pagamento do financiamento, ao credor é garantido o pagamento. Em contrapartida, ao 
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mutuário, está reservado o ressarcimento dos valores honrados pelo FGHAB, assim que 

constatada a recuperação de capacidade de pagamento da família fiduciante.  

A cláusula assevera que as prestações honradas pelo FGHAB deverão ser 

ressarcidas pelo mutuário observando-se as seguintes designações: a) a cobrança da 

dívida deverá ocorrer nas mesmas condições firmadas no contrato de financiamento 

habitacional; b) após avaliação da capacidade de pagamento do mutuário, a dívida será 

incorporada ao saldo devedor do contrato e será paga imediatamente após o término de 

cada período de utilização da garantia em conjunto com a prestação do financiamento; 

c) poderá haver ser for o caso, a prorrogação do prazo do financiamento para pagamento 

do total das prestações devidas pelo mutuário; d) na falta de capacidade de pagamento 

do mutuário, a dívida poderá ser paga a qualquer tempo, ou ao final do prazo de 

amortização do financiamento ou no caso de liquidação antecipada do saldo devedor; e) 

ocorrendo impontualidade na satisfação do pagamento da obrigação, a dívida será 

acrescida de encargos moratórios da mesma forma definida para pagamento das 

prestações mensais do contrato de financiamento estabelecidos no contrato.   

A forma como essa cláusula está formulada cumpre na prática o papel de 

garantir ao agente financiador o recebimento regular dos valores mensais, efetuado com 

recursos públicos. Sendo constatada a recuperação de sua capacidade solvente, o 

devedor-fiduciante é forçado, por imposição do contrato a ressarcir ao FGHAB. A partir 

desse momento o devedor acumula outra dívida, que se superpõe a prestação do 

financiamento, o que implicará em impactos onerosos sobre seu orçamento familiar.   

A cláusula determina que em face da insatisfação do ressarcimento dos valores 

em atraso, o mutuário deve arcar com o pagamento de juros e multas, que serão da 

mesma forma, acrescidos ao valor da dívida original, o que ratificará ainda mais sua 

condição de devedor. Ainda, como consta no contrato, caso o devedor-fiduciante não 

apresente condições para pagar os valores referentes ao FGHAB durante a vigência do 

contrato, tais valores podem ser pagos ao findar do prazo de amortização integral do 

financiamento, mecanismo que permite estender a dívida do mutuário por um período 

de tempo ainda maior, superior a 30 anos e caso de imóveis e 33 em caso de terrenos.    

O conjunto dessas cláusulas, paradoxalmente (devido ao fato do contrato 

fundamentar as regras para a aquisição de moradia por parte da população carente e 

dentro de um programa habitacional de cunho social), torna-se parte e não meio de 

superação do problema habitacional do país na medida em que gera dois graves 

problemas sociais: 1) o risco real de despejo e de perda de recurso investidos por 
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milhares de famílias, que sem moradia própria e adequada, tentam superar tal condição 

por meio do PMCMV a partir do sacrifício do orçamento mensal; 2) promove o 

endividamento quase perpétuo de trabalhadores e famílias de média e baixa renda. Esses 

dois problemas revelam com certa clareza a natureza contraproducente do maior 

programa habitacional em vigência no país: o instrumento público supostamente 

concebido com a finalidade de sanar parte da crise habitacional do país, transforma-se, 

na prática, em mais um fator de agravamento dos problemas relacionados à moradia.   

A execução de um número considerável de mutuários do PMCMV torna-se um 

risco, mesmo que em perspectiva, com maior probabilidade de concretização, no 

contexto trabalhista vigente, fortemente caracterizado por relações contratuais e 

condições de trabalho cada vez mais flexíveis e precárias, assim como pela 

predominância de baixos salários e parcos benefícios trabalhistas. A emergência do 

padrão neoliberal de produção flexível, que substituiu parcialmente o regime fordista-

keynesiano, representou mudanças radicais no universo do trabalho no contexto do 

capitalismo contemporâneo. Há, em função disto, uma tendência de “subproletarização 

do trabalho, presente nas formas de trabalho precário, parcial, temporário, 

subcontratado, ‘terceirizado’, vinculados à economia informal, entre tantas modalidades 

existentes” (ANTUNES, 2010, p. 49).   

Essas diversas categorias de trabalhadores compartilham a precariedade do 

emprego e da remuneração. Assim, no cerne de uma conjuntura urbana marcada pela 

carestia e escassez da moradia (LEFEBVRE, 2008), a combinação entre a “precarização 

estrutural do trabalho” e a emergência do novo arcabouço jurídico que regulamenta as 

transações imobiliárias no país exerce forte pressão por parte do capital financeiro sobre 

famílias de média e baixa renda, com financiamentos para aquisição de moradia, pois o 

risco real de desemprego e redução de renda e a consequente perda da capacidade de 

pagamento da dívida podem ocasionar inadimplência e tornar a perda do imóvel e dos 

investimentos já realizados (com entrada, documentação e prestações já pagas) uma 

possibilidade real, agravando em perspectiva a questão da moradia no país.  

Esse quadro que hoje se configura, de contratos de trabalho cada vez mais 

precarizados e flexíveis e de mercadificação quase total da terra e da habitação que 

estabelece como principal meio de acesso a moradia própria o financiamento de longo 

prazo firmado em contratos draconianos (geralmente de imóveis de baixa qualidade, 

sobrevalorizados e com juros pesados), se impõe como terrorismo à cotidianidade de 
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muitas famílias pobres e das camadas mais baixas da classe média que se aventuram em 

meio ao sistema financeiro na busca da realização do sonho da casa própria.   

Baseando-se na análise desenvolvida até aqui, inferimos que a estruturação dos 

contratos que regem as normas dos financiamentos habitacionais dentro do PMCMV, e, 

portanto, parte considerável da habitação de interesse social no Brasil (fundamentada no 

novo direito imobiliário), faz parte de um arranjo maior destinado à apropriação dos 

recursos da classe trabalhadora e de famílias de baixa renda por meio do endividamento 

firmado contratualmente junto ao sistema financeiro. O uso de seus próprios recursos, 

representados, sobretudo pelo FGTS, e das potencialidades, inerentes à sua capacidade 

de gerar riquezas, são canalizados por meio do endividamento, pela atual política 

habitacional a fim de alimentar a dinâmica do mercado imobiliário residencial. Em 

última instância, é possível afirmar que o sistema financeiro em associação direta com o 

principal programa habitacional do Governo Federal atua como um aparelho de sucção, 

absorvendo reservas de trabalhadores e famílias de baixa e média renda em todo país.   

 A análise que Harvey (2005; 2013; 2014) vem desenvolvendo acerca do papel 

que os países pobres exercem no contexto econômico mundial, enquanto escoadores de 

capital sobreacumulado, capturados via endividamento pelo sistema financeiro global, 

administrado pelos países ricos, pode ser aplicada a escala do indivíduo. No tocante às 

relações concernentes aos Estados-Nação, a armadilha do endividamento financeiro 

deve necessariamente ser vista “como um processo de ‘aprisionamento’ mesmo dos 

países mais pobres ao sistema de circulação do capital, para que sirvam de escoadouros 

de capitais excedentes pelos quais são considerados responsáveis” (HARVEY, 2006, 

p.101). No âmbito da microescala, portanto, ocorre uma situação análoga em relação 

aos indivíduos: assim como nos países pobres, trabalhadores são enlaçados em um 

imenso esquema de financeirização, que envolve um amplo conjunto de agentes 

hegemônicos.   

Os pobres e as “camadas inferiores” da classe média dos países emergentes, 

como o Brasil, exercem hoje um papel, sobremodo, importante para o crescimento do 

conjunto da economia em seus territórios. Essas camadas sociais são inseridas na lógica 

de acumulação do capital. Não mas como outrora, quando serviam somente como mão 

de obra ou para compor um exército industrial de reserva. No tempo presente, essas 

classes compõem um importante mercado consumidor em diversas regiões do mundo. 

Tal como demonstrado em análises realizadas no capítulo anterior referentes à elevação 

da renda média, geração de emprego e de crédito pessoal na forma de cartões e 
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empréstimos consignados, amplos contingentes da população pobre brasileira expandiu 

substantivamente seu poder de consumo na última década. Portanto, hoje, o pobre, a 

despeito de sua condição socioeconômica ainda intocada na essência, consome com 

relativa abundância uma série de mercadorias, tais como, celulares, computadores, 

eletrodomésticos, viagens, automóveis e, inclusive, imóveis residenciais.       

Entretanto, é preciso dizer que a ampliação do poder de consumo da população 

pobre do país tem um preço alto a ser pago, a saber, o endividamento sistemático de 

milhares de indivíduos e famílias. O que de um lado se evidencia como a emergência de 

milhões de brasileiros da extrema pobreza para uma condição socioeconômica mais 

cômoda baseada no consumo, por outro lado, se revela, na prática, no aperfeiçoamento 

da exploração da massa de trabalhadores pelo capital por meio da financeirização da 

pobreza com a finalidade de realizar sua acumulação pela formação de um amplo 

mercado de consumo, que já emerge prisioneiro de dívidas e juros. O trabalhador pobre, 

que no passado era eminentemente alvo da exploração da mais-valia no local da 

produção, hoje, através da ampla oferta de crédito, é transformado em consumidor 

servindo de escoadouro do excedente de capital financeiro.  

No âmbito do mercado imobiliário nacional o aprisionamento ao sistema 

financeiro pela dívida é assegurado pelos grilhões de contratos embasados, sobretudo 

nas leis da alienação fiduciária e do incontroverso, mesmo em relação aos imóveis 

financiados a partir do PMCMV. Prender-se a dívidas de décadas, geralmente com juros 

altos e prestações mensais elevadas em relação à renda, têm efeitos permanentes sobre o 

orçamento de famílias pobres e pertencentes as camadas inferiores da classe média, 

além de submetê-las ao regime de endividamento do sistema financeiro. A submissão ao 

endividamento crônico gera uma série de problemas para os trabalhadores comuns. 

Inclusive, mina sua resistência no embate contra o capital, que não pode prescindir de 

uma mão de obra dócil e submissa ao regime de trabalho imposto.   

Harvey (1982) postula que no âmbito do modo capitalista de produção há uma 

separação entre os locais de trabalhar e de viver (separação esta, nas palavras do próprio 

Harvey, artificial e imposta pela sociedade de mercado), o que significa para o autor, 

que a luta do trabalhador contra o capital para obtenção do controle sobre suas próprias 

condições de existência, ocorre em dois campos distintos: no local de viver e no de 

trabalhar. Os efeitos do endividamento sobre o trabalhador e suas famílias, engendrado 

pela coalização composta pela atual política habitacional do Governo Federal e pelo 

sistema financeiro, incidem negativamente sobre os principais campos de luta do 
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trabalho, num duplo sentido: 1) tornando ainda mais dramática a luta da classe 

trabalhadora no local de viver, pelo domínio do local de viver, contra forças do capital, 

a fim de garantir melhores condições de existência; 2) aprisionada no esquema do 

endividamento imobiliário prevalecente, parte da classe trabalhadora, tende a torna-se 

ainda mais subserviente ao sistema capitalista em seu local de trabalho.  

“O sistema de propriedade privada que exclui o trabalho da terra como condição 

de produção também serve para excluir o trabalho da terra como condição de vida” 

(HARVEY, 1982, p. 9). Este raciocínio se aplica não apenas a terra per se, enquanto 

substrato material, mas igualmente ao ambiente construído na forma de habitação, 

equipamentos de transporte, educação, saneamento, lazer, saúde e demais elementos que 

constituem a totalidade do espaço de vivência do trabalhador e sua família.  No domínio 

do capitalismo contemporâneo, o ambiente construído, constitui importante força 

produtiva e meio de produção (LEFEBVRE, 2008), além de figurar como mercadoria 

especial, capaz de gerar ganhos diversos para facções distintas do capital:  

 
(1) uma facção do capital que procura a apropriação da renda, quer 

diretamente (como proprietários de terra, as empresas imobiliárias 

etc.) ou indiretamente (como os intermediários financeiros ou outros 

que investem em propriedades simplesmente visando uma taxa de 

retorno); (2) uma facção do capital procurando juros e lucro através da 

construção de novos elementos no meio construído (os interesses da 

construção); (3) o capital ‘em geral’ que encara o ambiente construído 

como um dreno para o capital excedente e como um pacote de valores 

de uso e com vistas ao estímulo da produção e acumulação do capital 

[...]. (HARVEY, 1982, p.7).   

  

A centralidade que a produção e o controle do ambiente construído assumem em 

relação às etapas da acumulação capitalista, como produção, circulação, consumo e na 

geração de ganhos de diversos tipos, como aponta Harvey (1982), explica a necessidade 

de exclusão do trabalho da terra, pelo capital, como condição de produção e enquanto 

condição de viver. Na direção contrária, a força de trabalho necessita do ambiente 

construído e de seus elementos, naturais e artificialmente fabricados, para viver. A 

materialidade espacial é, por um lado, imprescindível a acumulação capitalista, e por 

outro, constitui condição imprescindível à força de trabalho para a realização de uma 

vida digna. Essa necessidade “coloca o trabalho numa posição antagônica à propriedade 

fundiária e a apropriação da renda, assim como a dos interesses de construção que 

procuram lucrar com a produção dessas mercadorias” (HARVEY, 1982, p. 9).   
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Em razão do controle exercido pelo capital sobre as forças e meios de produção, 

bem como sua forte influência sobre os aparelhos de estado e sobre a esfera da política 

institucional, ele quase sempre prevalece no tocante aos conflitos em torno do controle e 

posse do ambiente construído, fazendo prevalecer suas regras e interesses. Tal controle 

dentro do regime da propriedade privada da terra outorga ao capital, por exemplo, o 

poder de monopólio sobre as porções do espaço melhor equipadas e consequentemente 

mais valorizadas. Em contrapartida, os produtores capitalistas “do ambiente construído, 

tanto os do passado como os atuais, oferecem ao trabalhador um conjunto limitado de 

escolhas de condições de vida. [...] exíguas habitações sem infraestrutura e 

precariamente construídas” [...] (HARVEY, 1982, p. 11, 12); ao mesmo tempo em que 

asseguram o mercado como principal meio para acessar um local para o trabalho e o 

viver.  Adiante será discutido como o PMCMV aprofunda essa situação consolidando as 

periferias pobres das cidades brasileiras.    

Este fato confere ao sistema de acumulação capitalista, principalmente aos 

agentes do setor imobiliário e do mercado financeiro, certa hegemonia sobre a oferta de 

habitação para boa parte da classe trabalhadora, e, por conseguinte, amplia seu controle 

sobre esta por meio da dívida, na medida em que é através da dívida que a totalidade 

dos trabalhadores pobres adquire um local de viver; seja na forma de aluguel ou na 

forma de financiamento bancário. Acerca do exercício do controle do capital sobre o 

trabalho através do sistema de financiamento habitacional e de hipotecas, Harvey 

afirma:  

 
O capital financeiro não controla somente a disponibilidade e a taxa 

de novos investimentos em habitação; controla também o trabalhador 

através de crônicas obstruções por dívidas. Um trabalhador hipotecado 

até o pescoço é, na maioria dos casos, um bastião da estabilidade 

social e os esquemas para promover a casa própria para a classe 

trabalhadora há muito tempo que reconheceram este fato básico 

(HARVEY, 1982, p.13).  

 

O capital controlando o trabalho no local de viver por meio do endividamento de 

longo prazo e da imposição do sacrífico mensal para honrar as prestações do 

financiamento, sob constante ameaça contratual de execução iminente da hipoteca, 

controla, também, com maior facilidade o trabalhador em seu local de trabalho, uma das 

condições basilares para extração de mais-valor e para a realização da acumulação. A 

engenharia da política habitacional brasileira prevalecente (com a rigidez dos seus 

contratos, imóveis sobrevalorizados, altas taxas de juros etc.), por exemplo, torna 
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indiretamente o trabalhador muito mais subserviente ao empregador. O trabalhador 

“assume compromissos de relativo longo prazo na compra dos bens duráveis – com o 

crediário – dos quais não pode se furtar, sob pena de ver-se desclassificado para o 

sistema de crédito e, no limite, ver ameaçado seu emprego” (OLIVEIRA, 2003, p. 90). 

  Em razão dos compromissos assumidos no contrato para aquisição da casa 

própria, o trabalhador comum tende a resignar-se ainda mais face às imposições do 

capitalismo a fim de preservar o emprego e sua condição de honrar mensalmente as 

prestações do financiamento, compromisso que pode consumir boa parte de seus anos 

de vida. Posto nesses termos, defendemos a hipótese de que os contratos para 

financiamento habitacional, mesmo os do PMCMV, redigido nos novos moldes, pode 

figurar como mais um mecanismo de coerção da força de trabalho do país. O PMCMV, 

especificamente na modalidade FGTS, endossa o regime da propriedade privada da terra 

e da moradia e com isso contribui para o aperfeiçoamento do controle da classe 

trabalhadora, por parte do capital, tanto no local de viver, quanto no local de trabalhar, 

envolvendo-a numa dívida, geralmente de natureza crônica.         

  Sobre o aprisionamento pela dívida mediante o desenvolvimento de políticas 

habitacionais conduzidas pelo complexo capital-estado, Lefebvre (2008), em sua crítica 

da vida cotidiana do mundo moderno, faz uma análise sobre as implicações dos longos 

endividamentos destinados à aquisição da habitação sobre a vida dos jovens pobres e 

das famílias de classes “médias inferiores”. A despeito de a análise se referir à França 

dos anos 1960 e 1970, ela pode aludir em muitos aspectos o processo de aprisionamento 

pela dívida de milhares de famílias no Brasil de hoje, que embaladas pela ideologia do 

sonho da casa própria se arriscam em financiamentos que se arrastam por décadas.  

 
A política da habitação exige ainda de um vasto grupo social 

recrutado, sobretudo entre os jovens, o grupo do proletariado e das 

classes médias ‘inferiores’ o sacrifício dos mais belos anos da sua 

vida. Eles devem antes de tudo ‘se instalar’, ganhar um meio de vida. 

Depois disso se não estiverem fatigados, poderão sonhar com viver. 

Eles não fazem nada mais do que isso, atingindo a ‘vida’ depois de um 

longo sacrifício cotidiano. Mas terão apenas sobrevivido. 

(LEFEBVRE, 2008, p. 163).     

 

Royer (2009), em sua tese de doutoramento propõe, acertadamente, a 

ineficiência do SFI do país como modelo de financiamento adequado a estruturação de 

políticas universalizantes, e destaca, em contrapartida, a vocação desse Sistema para a 

captura de crédito imobiliário em favor dos grupos de maior poder econômico. Neste 
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sentido, é possível afirmar que os padrões de financiamento da atual política 

habitacional brasileira objetiva, fundamentalmente, o aperfeiçoamento do mercado 

imobiliário e o fortalecimento das instituições financeiras que operam em território 

nacional. “Em mais de dez anos de operação, o SFI foi responsável pela disseminação 

de um ambiente institucional tido como o mais seguro e eficiente na alocação dos 

recursos destinados à atividade imobiliária” (ROYER, 2009, p.16). O PMCMV se 

alinha ao SFI como forma de direcionar os recursos e esforços do Estado e de parte da 

classe trabalhadora como forma de promover o mercado de imobiliário e seus agentes.     

A incorporação do novo marco jurídico que regulamenta o mercado de imóveis 

pelo PMCMV, bem como o seu alinhamento com as diretrizes basilares do SFI, 

fundamenta uma das hipóteses contidas nessa pesquisa: a arquitetura da política 

habitacional vigente (expressa principalmente no PMCMV) é, paradoxalmente, mais 

agressiva em relação ao trabalho e aos pobres, do que a implementada pelo complexo 

SNH/BNH durante o regime militar ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980. 

Falamos, paradoxalmente, porque no presente momento histórico a política habitacional 

prevalecente, ao menos em tese, é conduzida por um governo de caráter democrático e 

progressista, supostamente comprometido com as questões sociais.      

A literatura (BONDUKI, 2008; BOLAFFI, 1982; MARICATO, 1999; 

VALENÇA, 2010) que trata do desdobramento da política habitacional do regime 

militar no Brasil constata uma gama de contradições intrínsecas a esse processo. A 

ênfase no fortalecimento do mercado imobiliário, com a captação de grande parte dos 

recursos dos programas pelos empresários e grupos rentistas; a apropriação, pela classe 

média, da maior parte dos imóveis construídos pelo complexo BNH/SFH, denotando o 

caráter concentrador da política habitacional do período; a construção de grandes 

conjuntos homogêneos distantes das áreas centrais das cidades e desprovidos de 

infraestrutura básica; são alguns dos descaminhos, elencados pela literatura 

especializada, inerentes à política habitacional desenvolvida pelo governo militar 1964-

1985 e que iremos tratar com maiores detalhes na seção seguinte.   

Pesquisas recentes (CARDOSO et al., 2011; ARANTES & FIX 2010; 

MARICATO 2011; VALENÇA 2012; PEQUENO, 2013) demonstram que esses 

mesmos problemas encontram-se presentes no PMCMV; constituem permanências 

históricas que caracterizam, do mesmo modo, a atual política habitacional do Governo 

Federal. No entanto, o aprimoramento das estruturas normativas do setor imobiliário 
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torna a presente política habitacional ainda mais contraditória, e, portanto mais 

agressiva e espoliadora, que a desenvolvida ao longo dos governos militares.  

No cenário prevalecente o sistema legal que regulamenta o mercado imobiliário, 

forjado e sustentado pelo Estado, é obrigado, sob pressão do capital financeiro, a ser 

impiedoso mesmo com famílias de baixa renda, quando estas perdem sua capacidade de 

realizar o pagamento em dia das parcelas do financiamento da habitação. Em 

contrapartida, durante o regime militar, a ausência dos aprimoramentos hoje vigentes, 

das estruturas do mercado imobiliário brasileiro, tornava o arcabouço normativo, 

responsável pela regulamentação dos financiamentos para a habitação popular, mais 

condescendente com o mutuário carente. Esse fato não decorre, em absoluto, de um 

suposto caráter humanizador do regime militar; é, meramente, resultado da ausência de 

aprimoramento das estruturas do mercado imobiliário nacional, vigentes na época.  

  Na presente conjuntura não há a condescendência de um contexto, ainda, sob 

diversos pontos de vista, inadequado para o domínio generalizado das potencialidades 

(renda da terra urbana, produção do imobiliário residencial etc.) imprescindíveis à 

expansão do mercado imobiliário. A atual estrutura normativa-legal denota um processo 

de privatização total da habitação, por meio do qual é possível abrir um amplo campo 

para a absorção de capital sobreacumulado em outras instâncias da economia.   

        

 

3.2 A ideologia da casa própria e o problema do déficit habitacional  

 

  O déficit habitacional figura como um dos principais problemas das cidades 

brasileiras, sobretudo as de grande e médio porte. Portanto, esse problema abarca, desde 

meados do século XIX, um numeroso contingente populacional do Brasil urbano. 

Quatro importantes fatores históricos concorreram simultaneamente para a formação 

desse grande déficit habitacional, ainda vigente: o fim do escravismo institucionalizado; 

o intenso crescimento vegetativo; os processos migratórios, especialmente no sentido 

campo-cidades; e o consequente processo de urbanização acelerado.   

No entanto, antes de prosseguir com a análise dos fatores históricos é preciso 

definir a significação de déficit habitacional concebido nesta pesquisa. Para este fim 

foram considerados os critérios da metodologia desenvolvida pela Fundação João 

Pinheiro (FJP) a partir de 2007, com uma exceção acrescida aos estudos de 2011-2012, 

que se refere basicamente “a uma mudança no cálculo do déficit habitacional relativo 

que passou a considerar no seu denominador a soma dos domicílios particulares 
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permanentes e dos domicílios improvisados” (BRASIL, 2012, p. 7). Assim sendo, a 

metodologia da FJP considera quatro elementos fundamentais em seu conjunto com 

vistas a definir o significado de déficit habitacional: habitação precária, coabitação 

familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo.    

Retomando a análise dos fatores históricos que concorreram para a formação do 

déficit habitacional no país, é preciso destacar em primeiro lugar, enquanto principal 

fator de vanguarda, o fim do escravismo. Tal fato liberou uma massa de trabalhadores 

negros despossuídos de bens materiais em um ambiente hostil, prenhe de ódio racial e 

escasso de oportunidades de ascensão socioeconômica, sobretudo para escravos e seus 

descendentes mais imediatos. Esse contingente populacional, dada à ausência de 

condições econômicas adequadas e de oportunidades de ascensão social, encontrou 

sérios obstáculos ao preenchimento de necessidades vitais básicas, tais como, 

alimentação, educação e, inclusive, moradia; formando, em decorrência direta disso, 

assentamentos residenciais periféricos e precários na maior parte dos centros urbanos.  

Os fatores subsequentes, intenso crescimento demográfico e o processo de 

urbanização acelerado, resultantes do grande crescimento vegetativo e da forte migração 

campo-cidade respectivamente, são indissociáveis e ocorreram com consequências 

sociais, políticas e econômicas, amplamente impactantes para o meio urbano brasileiro.  

No decurso do século XX a população residente no país cresceu em quase dez 

vezes em relação ao ano de 1900; segundo a série histórica do IBGE31 a população 

passou de 17.438.434 habitantes em 1900, para 169.799.170 em 2000. A respeito do 

processo de urbanização, na segunda metade do século passado, a população urbana 

passou de 18,8 milhões, em 1950, para 138 milhões, em 2000, com uma taxa de 

crescimento média anual de 4,1%. Assim, a cada ano, em virtude do crescimento 

vegetativo e da migração campo-cidade, em média, foram acrescidos 2.378.291 

habitantes às cidades brasileiras, fazendo com que a população urbana do país, em meio 

século, apenas, aumentasse 7,3 vezes. Em 1950 a taxa de urbanização era de 36%, em 

2000 ela representa 81% da população, dado que denota forte expansão do urbano.   

O conjunto desses processos gerou uma expansão colossal na demanda por 

moradia urbana adequada durante a segunda metade do século XIX e ao longo de todo 

século XX. Um contexto socioeconômico, caracterizado pela grande informalidade do 

trabalho e por baixos níveis de renda familiar, inviabilizou a aquisição de moradias de 

                                                           
31 Disponível em: http://seculoxx.ibge.gov.br/images/seculoxx/seculoxx.pdf. Acesso em 22/10/2014.  
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qualidade (bem de alto valor de mercado) por parte de muitos trabalhadores, o que 

ocasionou a formação de um amplo déficit habitacional, que prevalece até o presente 

momento. Dados de 2011-2012, divulgados pela FJP32, por exemplo, dão conta que há 

um déficit 5.792.508 moradias vigente no país. O conjunto desses problemas afeta cerca 

de 10% dos domicílios brasileiros, sendo um problema majoritariamente urbano, 

conforme apontam os dados da própria Fundação.  

Não obstante a influência desses fatores na formação de um amplo défict 

habitacional ao longo do século XX, é preciso lembrar que a constituição das periferias 

mal servidas, isoladas e o grande número de famílias pobres que residem de aluguel ou 

em habitações ou cômodos cedidos é um fenômeno sociourbano que  pode ser 

apreendido em toda a sua complexidade pela análise de outras variáveis, menos 

evidentes e mais profundas. O padrão periférico de crescimento, por exemplo, que 

empurra a população carente para aréas de risco sociambiental, decorre da existência de 

mecanismos de mercado que conferem a terra urbana funções economicas estranhas à 

utilidade natural e “ao papel que deveria desempenhar na composição da orgnização do 

espaço requeridas para atividades públicas ou privadas da população” (BOLAFFI, 1982, 

p. 58).    

 Mediante a escassez de habitação adequada para a classe trabalhadora, o Estado 

intervém no setor. No entanto, até as primeiras décadas de do século XX a provisão de 

moradias era realizada exclusivamente pela iniciativa privada. Para as camadas sociais 

de renda média predominavam as habitações de tipo unifamiliares, geralmente próprias, 

enquanto que, para os contingentes de baixa renda da população, os assentamentos 

precários e improvisados nas periferias, bem como a modalidade de moradia coletiva, 

tais como cortiços e pensões, eram majoritários, pelo menos, nos grandes centros 

urbanos do país. Para esta última modalidade predomina a locação como forma de 

garantir abrigo para trabalhadores comuns e famílias pobres (MILANO, 2013).         

Somente a partir da revolução de 1930, com ascensão do Governo Vargas e do 

Estado Novo, foram realizados os primeiros esforços da parte do poder público no 

sentido de criar instrumentos para provisão de habitação popular em larga escala no 

país, com vistas a atender à demanda existente, concentrada especialmente nas camadas 

sociais de renda média e baixa. O Estado passa a intervir nos processos de construção, 

comercialização, financiamento e locação habitacional (por meio da lei do inquilinato) 

                                                           
32 Disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/363-deficit-nota-

tecnica-dh-2012/file. Acesso em: 10/11/2014.  
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de moradias no país. Com seu caráter regulador, o Governo Vargas, impõe limites à 

atuação das livres forças do mercado no conjunto da economia brasileira (IANNI, 

2009), inclusive no âmbito do setor imobiliário, agindo, a partir desse momento, como 

um dos principais provedores de habitação popular em território nacional.   

A Revolução de 1930 representou uma ruptura política e, também, econômica 

com o Estado oligárquico, que entra em crise devido à falência do modelo econômico 

agroexportador ainda vigente no período nas primeiras décadas do século XX (IANNI, 

2009). Essa dupla ruptura significou a emergência de um Estado burguês moderno e a 

criação de novas instituições políticas e econômicas; fato que acarretou a instauração e 

disseminação de padrões e valores sociais e culturais propriamente burgueses nos 

principais centros urbanos do país. O advento desse novo quadro político-institucional 

engendrou no país uma reformulação profunda das condições de funcionamento do 

mercado e de fatores de produção (forças e relações produtivas), além de ter operado 

uma transição marcante de um modelo econômico eminentemente agroexportador para 

um modelo de natureza urbano-industrial. Em decorrência disso, as cidades tornaram-se 

o lócus do desenvolvimento econômico brasileiro, baseado na indústria.    

Essa transição explica os esforços do Governo Vargas para intervir na questão 

habitacional. Em última análise, tal intervenção figura como parte integrante de um 

projeto muito mais amplo, posto em prática pelo Estado Novo: impulsionar a formação 

e fortalecimento de modelo societal capitalista de ordem urbano-industrial, mediante 

uma forte intervenção estatal em todos os campos da atividade econômica (BONDUKI, 

1994; OLIVEIRA, 2003), inclusive da produção e provisão de moradias.   

Essa tentativa no sentido de atuar diretamente na provisão de moradias tinha 

duplo sentido: ampliar a legitimidade do regime militar e viabilizar uma maior 

acumulação de capital no âmbito da economia urbano-industrial por meio da redução do 

custo de reprodução da força de trabalho via promoção da moradia subsidiada. Com 

isso, os custos com habitação do operariado moderno em formação foram transferidos 

do capital para os fundos monetários administrados pelo Estado (NASCIMENTO & 

BRAGA, 2009). Assim, a provisão habitacional tornou-se condição fundamental para 

reprodução da força de trabalho, fator essencial ao desenvolvimento industrial.   

A intervenção do Estado na provisão de moradias para a classe trabalhadora 

inicia-se com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPIs), em 1937; 

instituições públicas de seguridade e previdência social para trabalhadores associados. 

Apesar destes órgãos não serem destinados especificamente a enfrentar o problema da 



87 
 

 
 

moradia, lhes coube, em função de seus vultosos fundos monetários e em face da 

demanda premente por moradias, criar carteiras habitacionais para construção de 

milhares de habitações nos principais centros urbanos do país (Valença, 2014). Outra 

iniciativa do Governo Vargas no sentido de promover a moradia de interesse social foi a 

criação da Fundação da Casa Popular (FCP), que representou o primeiro órgão nacional 

para habitação popular criado pela Lei nº. 9218 de 10 de maio de 1946. “Porém, a FCP 

não possuía o lastro financeiro adequado para estabelecer uma política de provisão 

habitacional do tamanho do desafio a que se propunha enfrentar” (VALENÇA, 2014, p. 

9).   

A política econômica nacionalista do Governo Vargas pautada no princípio do 

planejamento e regulamentação estatal da economia, também interfere no mercado de 

locação de moradias, fixando preços a partir da Lei do Inquilinato, criada em 1942 e 

extinta em 1964 pelos militares. Assim, como as IAPIS, a Lei do Inquilinato visava 

contribuir com a promoção da indústria enquanto carro-chefe do novo modo de 

acumulação do país. A Lei tinha como principais propósitos liberar capitais rentistas 

para a aplicação na indústria e reduzir os custos do empresariado com a reprodução da 

força de trabalho a partir da redução das despesas com moradia; e ampliar, como 

consequência disso, as margens de ganhos da indústria nacional (OLIVEIRA, 2003).        

Mediante as dificuldades em operacionalizar os financiamentos previstos pela 

FCP, o Estado, sob a égide do regime militar 1964-1986, faz uma nova incursão no 

campo da habitação popular com a criação do complexo SFH/BHN através da Lei nº. 

4380 de 1964. O SFH/BNH se aportava em dois principais fundos que concentravam 

volumes consideráveis de recursos monetários: o FGTS e SBPE. Diferentemente das 

invenções anteriores, o sistema de provisão habitacional instaurado pelo complexo 

SFH/BNH, estruturado sobre vultosas fontes de recursos, a despeito de seus limites e 

contradições (OLIVEIRA, 1982; BOLAFFI, 1982; BONDUKI; 2008, MARICATO, 

2011), foi de “importância indiscutível, pois este período (1964-86) foi o único em que 

o país teve, de fato, uma Política Nacional de Habitação” (BONDUKI, 2008, p. 73). O 

sistema produziu cerca de 4,5 milhões de moradias até 1986, ano de extinção do BNH.  

Valença (2014) ao propor o desenvolvimento de formas alternativas de provisão 

habitacional, compatíveis com demandas e necessidades vindas de baixo, como uma 

condição crucial na promoção do direito à cidade, assinala que um dos principais traços 

e descaminhos das sucessivas políticas habitacionais implementadas no Brasil ao longo 

de sua história é a ênfase na casa própria como paradigma predominante para solucionar 
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a questão da habitação no país. Para o autor, “todos os esforços para promoção de 

habitação social no país foram permeados pelo discurso da cada própria” (2014, p. 10), 

sem considerar formas alternativas de promoção de moradia popular, tais como a 

locação social pública e o arrendamento, por exemplo.    

A ideia da casa própria enquanto parâmetro ideal para o enfrentamento da crise 

habitacional brasileira se concretizou sob a influência de três forças da vida social, 

intimamente relacionadas e, portanto, indissociáveis: a ideologia, a política e a 

economia; e que exerceram (e ainda exercem) peso equipotente na conformação dos 

planos, programas e políticas habitacionais dos sucessivos regimes governamentais 

brasileiros que perpassaram todo o século XX – e que agora adentra o século XXI com 

o PMCMV. Agora vejamos como o conjunto dessas forças atuou (e atua) na 

conformação e disseminação da ideologia da casa própria no país enquanto principal 

alternativa à crise habitacional, bem como tal ideologia tornou a complexidade do 

problema da moradia em um fator meramente numérico, como déficit habitacional.   

O Estado Nacional e diversos segmentos da sociedade civil defendiam com 

afinco (e ainda defendem) que apenas a modalidade da casa própria, como meio de 

promoção da moradia popular, confere segurança econômica, ambiental e social aos 

trabalhadores e suas famílias; ideia que se opunha as demais formas de prover 

habitação, geralmente baseada na realidade dos cortiços e pensões e dos altos aluguéis 

cobrados pelo capital rentista. A moral cristã foi acionada no sentido de condenar como 

inapropriada e imoral para famílias o modo de vida típico dos cortiços e pensões 

(NASCIMENTO & BRAGA, 2009), pois nesses espaços, “pulsava a vida de centenas 

de homens e mulheres pobres, livres e escravos, imigrantes portugueses e italianos, que 

trabalhavam, ajudavam-se, dançavam, cantavam, brigavam e morriam de epidemias 

diversas” (CHALHOUB, 2000), especialmente nos grandes centros urbanos.   

Além da questão moral, a partir da segunda metade do século XIX, os cortiços 

tornaram-se objeto de preocupação permanente de autoridades públicas da área da saúde 

e segurança, assim como da classe política (CHALHOUB, 2000). A ocorrência 

frequente de epidemias de febre amarela e varíola levantava a suspeita de que a 

aglomeração de pessoas em habitações coletivas agravava o quadro da saúde pública. 

Ainda, para as autoridades, um contexto social marcado pela pobreza tendia a fomentar 

a criminalidade, assim os cortiços tornaram-se, no imaginário dessas autoridades e das 

classes de maior renda, enclaves do crime. Deste modo, o tripé moral-higiene-segurança 
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forneceu fundamentos ideológicos essenciais para construção e justificação da ideia da 

casa própria unifamiliar como a forma mais apropriada para viver dignamente.   

Na prática a ideia da casa própria respaldada nesse tripé visa promover os 

interesses de determinados setores da sociedade: “[...] aqueles que precisavam evitar a 

invasão de terrenos (proprietários de terra), assegurar o ‘ambiente higiênico’ (Estado), 

controlar a ‘expansão da cidade’ (capitalistas) e proteger ‘valores humanos’” (Igreja) 

(NASCIMENTO & BRAGA, 2009, p. 98). Para esses setores a forma espacial do lugar 

de viver da classe trabalhadora desempenha um papel central no comportamento dessa 

classe e auxilia na manutenção da ordem capitalista na medida em que reproduz as 

relações sociais de produção e os valores burgueses. Além do tripé moral-higiene-

segurança, outros elementos ideológicos que caracterizam o ideário e a práxis burguesa 

foram trabalhados com vistas a fortalecer a ideia da casa própria como solução.    

A partir dos argumentos desenvolvidos acima é possível afirmar que a ideia da 

casa própria consiste numa ferramenta ideológica sobremodo eficaz no processo de 

disseminação e consolidação do ideário sociocultural burguês e de suas relações sociais 

de produção entre os trabalhadores. As classes dominantes na sociedade de mercado, 

por exemplo, precisam manter intocado o preceito basilar da propriedade privada a fim 

de desmobilizar ideologicamente o trabalho enquanto principal antagonista. Sobre essa 

questão, Harvey nos ensina uma lição importante:           

 
[...] a vulgarização da casa prória, individualizada, é visto como 

vantajosa para a classe capitalista porque ela estimula a fidelidade de 

pelo menos uma parte da classe operária ao princípio da propriedade 

privada, além de promover a ética de um ‘individualismo possessivo’ 

[...] (HARVEY, 1982, p. 13).  

 

Assim, o aparente ingresso dos trabalhadores nas formas menos significativas de 

propriedade, como a unidade habitacional, por exemplo, proporciona a classe capitalista 

uma virtuosa “alavanca ideológica a ser usada contra apropriedade pública e exigências 

de nacionalização, porque é fácil dar a estas a aparência de que elas pretendem tirar dos 

trabalhadores as suas casas próprias” (HARVEY, 1982, p. 13).   

Um estudo citado por Bolaffi (1982) mostrou que há uma elevada correlação 

estatística entre a propriedade privada da habitação e atitudes políticas conservadores, 

pois subjetivamente, a aquisição de um imóvel próprio (embora que alienado ao credor, 

como é o caso da maior parte das unidades habitacionais financiadas pelo PMCMV) 
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consiste numa das prinicpais evidências de sucesso pessoal e da conquista de uma 

posição social de maior status, alérm de conferir êxito econômico.   

Essa correlação estatística ocorre porque, além do status subjetivo conquistado 

em função da aquisição, “a casa própria, na prática, não só melhora as possibilidades de 

acesso ao crediário, como libera o orçamento familiar da obrigação mensal inexorável 

do aluguel” (BOLAFFI, 1982, p.43). No entanto, como pontuado na primeira seção 

deste capítulo, a maioria dos moradores de casas próprias, obtidas a partir de políticas, 

sistemas, planos e programas habitacionais concebidos e executados pelo Estado em 

associação com o capital privado, não é totalmente proprietária de suas casas. Em geral 

eles contraem empréstimos com base numa hipoteca e se prendem a uma dívida de 

longo prazo. A partir de 1997, com a insitutição da Alienação Fiduciária, a aquisição da 

casa própria via financiamento bancário torna-se ainda mais mistificadora para a classe 

trabalhadora, pois legalmente a propriedade do bem pertence ao agente financiador. As 

cláusulas dos contratos do PMCMV denotam isso com certa clareza.    

A ideia da casa própria, particular e unifamiliar, defendida pelo Estado Nacional 

em seus sucessivos programas habitaionais e por segmentos da sociedade civil ligados 

ao capital, como o modelo mais adequado para promoção da moradia popular no país, 

além de carregar forte conteúdo ideológico e contribuir, por isso, com a difusão e 

consolidação do ideário burguês entre os trabalhadores, acarreta outras consequências 

contraproducentes para esta classe e para famílias de baixa renda em geral.    

Basenando-se na ideia da habitação enquanto unidade particular e privada, 

governos, incoporaradores e construtores, construíram um conjunto de argumentos 

técnicos com a finalidade de estabelecer os princípios da arquitertua lecorbusiana do 

espaço mínimo, seriado, homogêneo e funcional como o modelo moderno de morar. O 

corolário direto da aplicação dessa receita foi a proliferação (ao longo do século XX e 

agora com os resultados do PMCMV) de assentamentos populares homogêneos, na 

forma de grandes conjuntos habitacionais e blocos de apartamentos diminutos, e de 

unidades habitacionais mal construídas e apertadas, incapazes de ofecer aos seus 

ocupantes moradia digna (MARICATO, 2011, VALENÇA, 2014; CARDOSO, 2011).    

A observação dos resultados práticos da aplicação ideológica dos príncipos da 

arquitetura moderna em toda sua esterelidade aos programas habitacionais criados pelo 

Estado brasileiro ao longo do século XX, e agora com o PMCMV, nos autoriza a dizer 

com Lefebvre, quando tratava dos progrmas habitacionais na França (2000), que “o 

habitat foi instaurado pelo alto: aplicação de um espaço [abstrato], homogêneo e 
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quantitativo obrigando o ‘vivido’ a encerrar-se em caixas, gaiolas, ou ‘máquinas de 

habitar’” (p. 81). Esse modelo possibilita o custo mínimo para a construção de moradias 

populares e funda a partir daí uma base para a produção industrial de habitações em 

larga escala e em série com grandes margens de lucro para os constutores. Aqui 

percebemos a nítida atuação do fator econômico no engendramento da ideologia da casa 

própria, com a finalidade de tornar a habitação de interesse social um campo de franca 

acumulação capitalismo.      

Para uma série de estudiosos que se debruçaram e ainda se debruçam sobre a 

temática em questão (BOLAFFI, 1982; FIX & ARANTES; 2009; MARICATO, 2011; 

CARDOSO, et al., 2011; VALENÇA, 2014), a resolução do problemada da habitação 

assentado na ideologia da casa própria sem considerar a necessidade de um sistema 

misto de provisão de moradias, sobretudo quando tratado a partir do BNH até os tempos 

atuais do PMCMV, não passa de um eficiente subterfúgio formulado no sentido de 

atender os reclamos do setor imobiliário residencial. A mais forte evidência disso são os 

resultados sociais irrisórios obtidos até o presente momento pelas sucessivas políticas 

criadas desde as primeiras décadas do século XX, em comparação com os ganhos 

substanciais obtidos pelo setor imobiliário.  

Oliveira (1982), por exemplo, afirma que a criação dos mecanismos de 

instrumentalização e capitalização monetária do BHN/SFH, em especial o FGTS e a 

Caderneta de Poupança, consiste, na prática, numa espécie de “tributação do Estado 

sobre as classes trabalhadoras que vai, percorrendo vários caminhos, terminar por 

somar-se ao capital em geral, que, articulado pelo Estado, é a forma mais abstrata do 

capital” (p. 17). Assim, os instrumentos concebidos pelo Estado (IAPs, FCP, BHN, 

SFH, FGTS, CEF) se deslocam da pretensa intecionalidade de resolver a questão 

habitacional do país, e transformaram-se em poderosos mecanismo de acumulação de 

capital. A mesma instrumentalização dos fundos públicos e semi-públicos pelo sistema 

BHN/SFH, em prol dos negócios imobiliários, ocorre no âmbito do PMCMV. 

Parafraseando Oliveira (1982), postulamos que a CEF, a semelhança do BNH, constitui 

uma espécie de banco central da construção civil e do mercado de imóveis residenciais.     

 A habitação popular deve, especialmente sob a égide de um governo dito 

progressista, exercer sobre a força de trabalho assalariada comum o que Karl Marx 

“chamou de influência civilizadora, e ser usada pelo trabalhador para elevá-lo a uma 

nova condição de bem-estar material e mental, a qual, por sua vez, oferece uma base 

nova e mais sólida para a luta de classes” (HARVEY, 1982, p. 18). No entanto, as 
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políticas habitacioanais populares no Brasil foram pevertidas por vários estratagemas, 

através de uma definição de valores de uso vantajosa para acumulação ao invés de 

refletirem as reais necessidades humanas do trabalho e da população de renda baixa e 

das camadas inferiores da classe média. No seio dessa conjuntura, a demanda por abrigo 

transforma-se num processo de geração de lucro e poder  político.  

 A ideologia da casa própria também envolve os interesses e estratégias políticos. 

Para Bonduki, por exemplo, a criação do BNH, após o golpe militar, foi uma clara 

resposta à crise de moradia que se aprofundava com acrescente urbanização do país. 

Com isso os militares buscavam “angariar apoio entre as massas populares urbanas, 

segmento que era uma das principais bases de sustentação do populismo afastado do 

poder” (BONDUKI, 2008, p. 72).  Dessa forma, os insucessos experimentados ao longo 

de quase um século de intervenção estatal podem ser atribuídos ao fato de a crise da 

moradia não lhe ser o objetivo final, mas o meio pelo qual se busca garantir os objetivos 

de garantir a expansão do mercado imobiliário e de legitimar, em função da abordagem 

de uma questão popular central como a da casa própria, do poder de sucessivos regimes 

e grupos políticos.       

A ideia de casa prória individual e privada, por atender interesses ideológicos, 

políticos e econômicos, mostrou-se inadequada para solucionar a crise habitacional do 

país e ainda colocou-se como abstáculo a implementação de novas alternativas para o 

problema. Em decorrência desse fracasso programado (pois do ponto de vista da 

economia política vigente, o Brasil pussui exatamente o número de habitações para o 

qual existe demanda monetária, como, aliás, ocorre com qualquer outra mercadoria 

[BOLAFFI, 1982, p. 22) a ideia de défict habitacial, interpretado como mero fator 

numérico, sedimentou-se como principal parâmetro para resolução da crise habitacional 

dos país; o que engendrou medidas eminetemente quantitativas. Assim, ao longo da 

história, prevaleceu o entendimento de que a simples expansão do estoque de moradias 

seria suficiente para sanar a crise habitacional do país.  

A ênfase na casa prórpia sem considerar outras altenativas transformou a crise 

da moradia na crise do défict habitacional, concebido problema meramente quantitativo. 

Deste modo, a diretriz mais admissível, especialmente nos contextos do BHN/SFH e do 

PMCMV, foi raciocinar sempre em termos de construir casas numa tentativa malfadada 

de resolver a situação de uma população que padece não só da ausência da habitação, 

enquanto unidade física (casa como simples estrutura física, construção material, 
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paredes e teto), mas da ausência de habitação confortável, segura, acessível e bem 

localizada em relação aos serviços e equipamentos urbanos e integrada à cidade.    

A habitação social subsidiada pelo Estado Nacional deve cumprir o papel de 

elevar o trabalhador uma nova condição de bem-estar material e mental, a qual, por sua 

vez, deve oferecer uma base nova e sólida para a luta de classes (HARVEY, 1982); e 

permitir, mormente, aos indivídios mais pobres de modo geral uma base espacial para o 

desenvolvimento de um ser social efetivamente livre e autonômo, pois como postulou 

Heidegger (2002), o homem é à medida que habita. A geograficidade do contidiano no 

local de viver, tanto limita, quanto amplia, os poderes dos indivíduos e grupos sociais, 

pois “o onde, de acordo com Milton Santos, determina o como do ser” (2006, p. 93). 

Assim, “somos mais ou menos cidadãos de acordo com o espaço em que estejamos 

inseridos. Os direitos civis, políticos e sociais passam necessariamente por uma 

mediação da geograficidade, isto é, dos atributos do espaço (instalações, infraestrturas, 

redes etc.) [...]” (OLIVEIRA, 2012, p. 178).    

No entanto, a questão habitacional tratada como crise quantitativa reduz a casa 

popular a espaços homogêneos, seriados, segregados do tecido urbano, insalubres e 

diminutos, tornando-se incapaz de cumprir adequadamente as funções do habitar, 

essenciais para o desenvolvimento das potencialidades do ser enquanto indivíduo e das 

classes sociais menos abastadas.    

A finalidade última da abordagem quantitativa é a instauração de uma lógica de 

produção lucrativa para os agentes capitalistas que operam no mercado imobiliário, 

“viabilizada pela simplificação, rapidez [produção em larga escala] e barateamento dos 

processos de projeto e construção” (NASCIMENTO; BRAGA, 2009, p. 98). Tal 

modelo, eficaz e racional em termos de produtividade, também serve a legitimação de 

regimes e grupos políticos, como destacado acima. Para Mariana Fix e Paulo Arantes 

(2009), ao executar o PMCMV a partir de 2009, por exemplo, o Governo Federal optou 

diretamente pelo mercado a fim de fazer uso de sua eficiência produtiva. A finalidade 

política dessa estratégia foi obter resultados com maior agilidade num curto espaço de 

tempo, para utilizá-los no marketing no processo eleitoral que ocorreria em 2010.       

A justificativa utilizada fundamentou-se nas dificuldades do poder público no 

uso de recursos repassados pelo Governo Federal e em sua lentidão na execução dos 

programas e políticas sociais. A ausência de quadros técnicos especializados; a pesada 

burocracia expressa na forma de restrições legais e fiscais e licitações demoradas; 

contribuem para a lentidão e a ineficácia da administração pública (FIX & ARANTES, 
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2009). Diante desse quadro, o Governo Federal, acossado pela crise de 2008, que já 

grassava eliminado milhares de postos de trabalhos, e pelas eleições de 2010, 

despontando no horizonte, “ao invés de atuar para reverter esse quadro de entraves à 

gestão pública [...] reconhece que a eficiência, enfim, está mesmo do lado das empresas 

privadas” (FIX & ARANTES, 2009, p. 2) e reproduz a lógica da provisão quantitativa 

de habitações de programas executados no passado, especialmente entre 1964-1986.   

O PMCMV, a semelhança dos programas habitacionais do passado, também 

adotou o déficit habitacional – enquanto simples problema numérico –, como principal 

parâmetro para resolução da questão da habitação popular no país. Com isso, replica a 

risca o conjunto de equívocos dos programas habitacionais implementados no passado, 

como a mercantilização da habitação, promovendo o seu valor de troca em detrimento 

de seu valor de uso; a predeterminação do modo de morar dos trabalhadores e dos 

pobres em geral, tendo como consequência direta a racionalização do espaço mínimo; o 

controle dos processos de expansão e organização do tecido urbano; a ênfase na 

produtividade lucrativa da indústria da construção civil, calcada na produção de 

assentamentos monolíticos e da produção de unidades em série; a periferização dos 

assentamentos e a negação aos trabalhadores de baixa renda a serviços urbanos básicos.    

É justamente em função dos desdobramentos elencados acima, decorrentes da 

adoção desse paradigma de cunho estatístico – desde os IAPIs até o PMCMV –, e de 

seus resultados sociais quase sempre insatisfatórios, obtidos ao longo de quase um 

século de intervenção estatal, que a questão da habitação no Brasil, sendo uma 

necessiadade real, torna-se num falso problema (OLIVEIRA, 1982; BOLAFFI, 1982).    

 
Isto não significa que [...] milhões de brasileiros não careçam de 

melhores condições habitacionais. Significa apenas que estes, como 

tantos outros problemas da população do país, têm sido formulados 

falsamente; formulados não a partir de características intrínsecas ao 

problema, mas a partir da estratégia do poder [...] (BOLAFFI, 1982, p. 

40).  

 

A incompatibilidade, entre o problema real da moradia e a abstração dos programas 

implementados pelo Estado em conjunto com a iniciativa privada, somada ao caráter 

mercadológico e político-eleitoreiro dessas medidas, resultaram na falsificação do 

déficit habitacional concebido como o problema central da crise habitacional no país.    

A noção estatística de déficit habitacional é sobrepujada, por exemplo, na 

medida em que o estoque de domicílios vagos no país é expressivo; em 2008 eram 5,8 

milhões, enquanto o número de pessoas sem casa própria, com ônus excessivo do 
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aluguel ou habitando moradias precárias era estimado em 5,546 milhões de domicílios, 

dos quais 4,629 milhões, ou 83,5%, estão localizados nas áreas urbanas, de acordo com 

o relatório da FJP (2008, p. 31). “Essa estatística revela não só a má distribuição das 

moradias, em razão da atuação dos agentes do mercado privado, mas também o baixo 

poder aquisitivo dos pobres no acesso ao estoque habitacional adequado” 

(NASCIMENTO & BRAGA, 2009, p. 98).       

Além dessa discrepância, os resultados apresentados pelo PMCMV até o 

presente momento são por demais eloquentes no sentido de revelar o caráter 

mistificador do problema da habitação tratado como simples problema numérico. 

Mesmo quanto ao aumento do estoque de moradias sociais em relação ao número dos 

sem habitação adequada (de acordo com critérios estabelecidos pela FJP) o Programa 

não conseguiu alcançar resultados satisfatórios ao longo de cinco anos de operações, 

com pouco impacto sobre o défict total de habitações. Como destacado no segundo 

capítulo deste trabalho, em cinco anos, o PMCMV conseguiu reduzir e estabilizar o 

déficit de habitações no país. O déficit absoluto total passou de 6,102 milhões de 

unidades, em 2007, para 5,792 milhões, em 2012 Em termos relativos o déficit 

apresentou uma queda razoável durante o período de atuação do Programa, passando de 

10,8%, em 2007, para 9,1%, em 2012. No entanto, se considerado o volume de recursos 

monetários aplicados (R$ 244.278 bilhões) e o número de unidades habitacionais já 

entregues (2.076.004), o impacto quantitativo sobre o déficit habitacional vigente ainda 

é suficiente. Semelhantemente aos programas, sistemas e políticas implementados no 

passado, o PMCMV não dá sinais de reversão da crise habitacional do país, nem mesmo 

em relação ao seu aspecto quantitativo. Em relação às camadas sociais de menor renda, 

esse impacto foi ainda menor.    

A expansão da produção imobiliária estimulada e sustentada, em larga medida 

pelo PMCMV, não tem promovido de forma adequada à ampliação e a distribuição do 

estoque de moradias destinadas às famílias de baixa renda. A maior parte dos recursos 

do PMCMV vem sendo direcionada para as faixas 2 e 3, com renda mensal de R$ 1.600 

a R$ 5 mil. Essas faixas concentram apenas 17% do déficit habitacional do país, mas 

juntas contrataram 69,6 % das unidades construídas desde 200933; isso vem implicando 

na superação de boa parte do déficit dessas faixas de renda.   

                                                           
33 Os percentuais expostos são resultado da análise de números apresentados na página eletrônica do 

Ministério das Cidades onde consta o balanço de 2013 do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

http://www.cidades.gov.br/index.php/o-ministerio/noticias.html?start=10. Consideramos que somente as 
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Em contrapartida, a faixa 1, com renda até R$ 1.600,00, que concentra mais de 

80% do déficit de moradias, contratou apenas 30.6% das unidades do Programa, (459 

mil moradias), o que significa a superação de cerca de 10% do déficit de moradias dessa 

faixa de renda. Tais dados evidenciam que, “o atendimento aos que mais necessitam se 

restringirá, sobretudo, ao marketing e à mobilização do imaginário popular” (FIX; 

ARANTES, 2009, p. 6), as construtoras tem privilegiado as faixas acima de R$ 

1.600,00, que atende melhor as expectativas do mercado de imóveis. O alinhamento 

com os interesses do mercado imobiliário residencial e os altos valores da maior parte 

dos empreendimentos construídos com os incentivos do PMCMV constituem obstáculos 

à superação do déficit habitacional mesmo em seu aspecto quantitativo.    

No entanto, os limites do PMCMV em superar a crise habitacional brasileira se 

concretizam principalmente em resultados ainda mais contraditórios, tais como a falta 

de conexão dos seus assentamentos com qualquer estratégia urbanística ou reforma 

fundiária; a clara submissão de sua estrutura e recursos aos interesses da indústria da 

construção civil e do capital financeiro; o fomento a especulação e a elevação do preço 

da terra e dos imóveis urbanos; a utilização de terrenos inadequados e mal localizados 

em relação aos serviços básicos; a edificação de unidades imprestáveis e inadequadas à 

função de habitar; e, por fim, a venda financiada a famílias e indivíduos que não podem 

arcar com a despesa de prestações e taxas de condomínios mesmo irrisórias.    

Sobre essa última questão o Ministério das Cidades já aponta para um boom de 

inadinplência, com 16% dos finaciamentos da faixa 1 em atraso; sendo que em alguns 

estados os números são bem mais expressivos. Acre (37,71%); Rio de Janeiro (29,76%); 

Piauí (24,59%); Santa Catarina (22,34%); e o Espírito Santo (21,43%), são os estados 

da federação com maiores percentuais de inadimplência dentro da modalidade FAR, que 

contempla famílias de baixa renda e confere subsídios de 90% para os financiamentos. 

Os demais desdobramentos elencados acima, como periferização dos assentamentos e 

encarecimento da terra urbana e dos imóveis em função da presença do PMCMV, serão 

analisados nas seções seguintes deste capítulo.   

O modelo da casa própria em consonância com ampliação dos estoques de 

moradia como principal meta das políticas habitacionais implementadas no país, além 

de se mostrarem incompatíveis com a crise da moradia que atinge a população pobre, 

                                                                                                                                                                          
unidades habitacionais direcionadas a famílias selecionadas pela prefeitura são adequadas a faixa de renda 

de até R$ 1.600 mil. Pois somente tais unidades conferem aos beneficiados subsídios que cobrem a quase 

totalidade do valor do imóvel e prestações relativamente baixas, que correspondem a 5% da renda mensal. 

Essa modalidade se adequando melhor a esse nível de renda.  
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constitui importante entrave ao desenvolvimento de alternativas e de um sistema de 

provisão de habitações mais diversificado. Para Valença (2014), por exemplo, um 

sistema de provisão habitacional apropriado e suficiente para contemplar interesses mais 

abrangentes deve ser misto, “incluindo esquemas privados e públicos, voltados para a 

promoção da ‘casa própria’, como também para a ‘locação social’ e para a locação de 

mercado, sob regimes de propriedade diversos” (VALENÇA, 2014, p. 7).   

Desde as primeiras intervenções do Estado “a promoção pública da casa própria 

tem prevalecido sobre medidas alternativas no conjunto de políticas habitacionais dos 

governos brasileiros” (VALENÇA, 2014, p. 7). Tal fenômeno é característico do 

PMCMV, que assume, a partir de 2009, a maior parte da provisão habitacional de 

interesse social no país, colocando em segundo plano e suplantando projetos e 

instrumentos (PlanHab, FNHIS e SNHIS) de provisão de habitação mais afinados com 

as necessidades reais da população de baixa renda, que vinham sendo desenvolvidos e 

aprimorados desde o início da gestão de Luiz Inácio. Maricato (2011), por exemplo, fala 

sobre a criação do Ministério das Cidades e de uma série de mecanismos de provisão de 

moradia e de gestão das cidades de inspiração progressista no primeiro Governo Lula, 

que foram suplantados pelo afã comercial e político-eleitoreiro do PMCMV, quando 

este a partir de 2009 monopoliza a provisão de moradia social e reduz a crise de 

habitação a uma questão numérica.   

 

 

3.3 A periferização das moradias do PMCMV e a negação do direito à cidade  

  

Em uma conjuntura marcada pela enorme relevância do setor imobiliário para o 

capital, tanto em relação à realização dos processos de produção e acumulação, quanto 

em relação à reprodução de relações sociais capitalistas (LEFEBVRE, 2008; HARVEY, 

2014) os agentes diretamente envolvidos na produção do imobiliário residencial (tais 

com instituições financeiras, incorporadores, construtores e proprietários fundiários) 

buscam, de toda forma, desenvolver mecanismos e estratégias para valorização de seus 

empreendimentos imobiliários. A construção de empreendimentos com materiais e 

equipamentos diferenciados, como os condomínios clubes, por exemplo, para atender as 

demandas das classes sociais de maior renda, bem como a publicidade, que contribui 

para a criação de uma imagem positiva do empreendimento, são exemplos de estratégias 

para promover a agregação de valor aos imóveis no período atual.  
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Da mesma maneira, a localização favorável dos empreendimentos imobiliários, 

sobretudo, em relação aos sistemas de equipamentos urbanos, aos serviços mais 

sofisticados e à determinadas atividades comerciais, figura como um dos fatores mais 

relevantes na composição do valor do imobiliário residencial.    

A localização dos empreendimentos imobiliários, dentro do tecido urbano, 

assume uma importância central na composição do valor dos imóveis e na realização do 

lucro. A importância do fator locacional no âmbito da produção imobiliária se explica, 

basicamente em função de dois fatores: a renda da terra e a relação dos imóveis com o 

sistema de objetos imobiliários que compõe a cidade. Como afirma Ribeiro (1996), 

quem adquire um imóvel não adquire um objeto isolado, a habitação só desempenha 

efetivamente sua função (ou funções) em sua relação com um sistema de objetos 

incorporados ao espaço. Assim, a proximidade e a possibilidade de relacionamento da 

habitação com uma série de equipamentos e serviços urbanos viabiliza a prática do 

habitar, além de consistir num fator fundamental de diferenciação e composição do 

valor da construção. Daí a insistente preocupação dos incorporadores-construtores em 

localizar seus empreendimentos destinados às classes de maior rendimento, próximos a 

um contíguo de amenidades construídas, ou naturais.  

De acordo com Paul Singer “a demanda de solo urbano para fins de habitação 

[...] distingue vantagens locacionais, determinadas principalmente pelo maior ou menor 

acesso a serviços urbanos [...] e pelo prestígio social da vizinhança” (1982, p. 26). No 

entanto, a captura da terra por tais interesses requer um contexto social específico.   

A terra urbana é objeto de intensa disputa que envolve inúmeros sujeitos sociais 

e variados usos: produção, transporte, comércio, habitação, lazer etc. Esta querela em 

torno da terra, se pauta pelas regras da economia de mercado, que se fundamentam na 

propriedade privada e, por conseguinte, determinam seu preço. Como afirma Topalov 

(1984), a terra é um objeto sem valor, mas tem um preço, que existe em razão das 

relações sociais de propriedade e que confere aos proprietários ganhos monetários por 

meio da renda. Nesse contexto, a posse da terra é obtida mediante a compra do direito 

de propriedade ou do pagamento de aluguel, e disto, depreende-se que sua propriedade, 

controle, acesso e uso, são privilégios dos agentes sociais que podem pagar, sobretudo 

quando a gleba tem importantes vantagens locacionais, determinadas principalmente 

pelo maior ou menor acesso à serviços urbanos, tais como transporte, serviços de água e 

esgoto, escolas, comércio, e pelo status social do lugar e de seus moradores.   
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As partes da cidade, sobremodo valorizadas pelos contíguos de amenidades, 

naturais e/ou socialmente construídas, são geralmente apropriadas pelos agentes do 

mercado imobiliário e pelas classes de maior poder aquisitivo, tonando-se inacessíveis 

às classes de menor renda, que se apropriam de áreas menos equipadas e precariamente 

atendidas por serviços essenciais. Em virtude da inserção do ambiente construído à 

lógica de mercado e da institucionalização da propriedade privada da terra urbana sob a 

égide do modo capitalista de produção, empresas e indivíduos podem obter poderes de 

monopólio sobre frações da cidade, geralmente as mais bem equipadas, com a exclusão 

de todos os demais. A lógica do mercado torna o acesso e ocupação dessas áreas 

“privilégio das camadas sociais de renda mais elevada, capaz de pagar um preço alto 

pelo direito de morar. A população mais pobre fica relegada às zonas pior servidas e, 

que por isso, são mais baratas” (SINGER, 1982, p. 27).      

Assim sendo, a população de baixa renda ocupa os espaços menos valorizados 

da cidade e que não desperta o interesse dos agentes do mercado imobiliário. 

Geralmente esses espaços são morros, áreas de encostas ou inundáveis, e/ou periferias 

longínquas em loteamentos irregulares (VASCONCELOS, 2013). Na cidade capitalista 

não há espaço para pobres. Segundo Paul Singer (1982), este fato se relaciona com um 

aspecto estrutural do modo capitalista de produção, que torna, em decorrência disso, a 

segregação de parte considerável da população urbana, um problema igualmente 

sistêmico.  

 

A propriedade privada do solo urbano faz com que a posse de uma 

renda monetária seja requisito indispensável à ocupação do solo 

urbano. Mas o funcionamento normal da economia capitalista não 

assegura o mínimo de renda a todos. Antes, pelo contrário, este 

funcionamento tende a manter uma parte da força de trabalho em 

reserva, o que significa que uma parte correspondente da população 

não tem meios para pagar pelo direito de ocupar um pedaço do solo 

urbano (SINGER, 1982, p. 33).  

  

O monopólio que o capital e determinadas classes sociais exercem sobre a terra 

urbana, assim como o seu alto preço e a possibilidade de geração de renda por meio de 

glebas bem localizadas, exercem implicações negativas sobre as políticas habitacionais 

desenvolvidas pelo Estado. A renda da terra, por exemplo, têm efeitos diretos sobre os 

preços dos imóveis que afetam as margens de ganhos do setor imobiliário, figurando 

como custo de produção, e, portanto, absorvendo parte do mais-valor e dos lucros 

obtidos da produção. Desta maneira, a renda da terra eleva os custos de produção e, por 

conseguinte, os preços das moradias populares destinadas à população de baixa renda. A 
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ausência histórica de uma política habitacional vinculada a um esforço de reforma 

fundiária no âmbito da cidade brasileira torna-se um entrave à superação da crise 

habitacional no país, revelando ser a questão fundiária um dos grandes entraves à 

superação da crise habitacional brasileira que perdura por décadas.    

Em face de tal situação, as habitações populares destinadas à população pobre e 

às camadas inferiores da classe média, geralmente são construídas em áreas periféricas 

que não contam com a provisão de serviços básicos e de infraestrutura urbana adequada 

para seus moradores. Os assentamentos do PMCMV, sobretudo os destinados a faixa 1, 

que se destinam à uma parcela da população pouco solvável (com renda de até R$ 

1.600,00), se localizam, na maior parte das vezes, além das extremidades da malha 

urbana dos municípios, distantes das partes centrais e das áreas mais bem equipadas das 

cidades; formando uma série de novas periferias urbanas. Além da questão fundiária, a 

tendência a periferização do PMCMV deve-se a sua submissão aos interesses dos 

agentes construtores que operam no mercado de moradias.   

  Como as maiores empresas promotoras de moradia que atuam no país 

desempenharam papel determinante na formulação dos principais parâmetros do 

PMCMV, o resultado direto é que, “a maior parte da localização das novas moradias 

[...] será definida, nos municípios e metrópoles, por agentes do mercado imobiliário sem 

obedecer a uma orientação pública, mas à lógica do mercado” (MARICATO, 2011, p. 

69). Ademais, a participação dessas empresas concorreu para manutenção da estrutura 

fundiária, que permanece intocada. As decisões sobre a localização e a construção das 

habitações, bem como suas operações e funções foram, na maior parte dos casos, 

transferidas para a iniciativa privada, assegurando ganhos importantes ao setor da 

construção e ao mercado (CARDOSO et al., 2011). Desta maneira, como a finalidade 

fundamental da política habitacional é promover os ganhos do setor imobiliário e os 

preços finais dos imóveis do PMCMV são determinados pelo teto de financiamento 

estabelecido pelo governo federal, os construtores procuram desenvolver estratégias 

para ampliação de seus ganhos mesmo dentro desses limites. Uma delas é a busca de 

terrenos nas franjas das cidades, onde a terra tem menor preço; disso decorre a 

tendência de periferização dos assentamentos do Programa.     

No âmbito da produção industrial de habitações, os lucros podem ser ampliados 

com a redução dos custos de produção, o que ocorre como resultado da racionalização 

do processo produtivo, do aumento dos índices de produtividade, da maior exploração 

da força de trabalho e da ampliação da escala da produção em consonância com 
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homogeneização dos projetos. Como postula os autores abaixo, sobre o caso específico 

do PMCMV, a gestão dos processos e a padronização dos projetos possibilita minimizar 

os custos dos empreendimentos e, por conseguinte, elevar os ganhos dos construtores: 

 
[...] a gestão de processos consegue minimizar os custos com projeto e 

matéria-prima. Consequentemente a padronização do projeto implica 

na redução da equipe de projetos nas empresas. Hoje são raras as 

construtoras que ainda possuem setores de projeto, já que esta etapa 

pode ser terceirizada e o resultado produzido em larga escala 

(CARDOSO et al., 2011, p. 99).    

 

No setor imobiliário, a maximização dos lucros torna-se possível, ainda, tendo 

em vista à redução do preço da terra por meio da formação de estoques pelos 

construtores, da transformação de solo rural em urbano e a partir da aquisição de terras 

em áreas periféricas carentes de infraestrutura e de serviços, quando a produção é 

voltada para camadas sociais de baixa renda. É precisamente a combinação da produção 

em larga escala de grandes assentamentos residenciais monolíticos e o uso de terrenos 

com preços mais baixos nos limites do tecido urbano, em áreas carentes de 

equipamentos urbanos e serviços, que propicia aos construtores do PMCMV reduzir 

seus custos de produção e ampliar seus ganhos mesmo dentro dos limites do Programa. 

Renato Pequeno (2013), por exemplo, analisando a espacialização do PMCMV na 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), constata que os assentamentos, sobretudo da 

faixa 1, se expandem em direção aos “setores mais periféricos da RMF, onde a 

produção intensiva e em larga escala, associada ao baixo valor da terra, garantem aos 

incorporadores maior percentual de lucro.    

Contudo, é a estratégia de produzir em larga escala e construir em terrenos com 

baixos preços (a fim de obter maiores margens de lucro), que explica a tendência de 

periferização dos assentamentos do PMCMV. O domínio exercido pelas classes sociais 

mais abastadas e pelo o capital imobiliário sobre as melhores porções do espaço urbano 

não permite que as políticas sociais de provisão de moradia se apropriem desses espaços 

para assentar pobres. Assim, a formação de novas periferias cada vez mais distantes das 

áreas urbanas consolidadas e pouco conectadas ao tecido urbano aparece como o 

problema mais recorrente das duas primeiras etapas do Programa, fato que exprime, 

como já dito, a inabilidade da atual política habitacional do governo federal em lidar 

com a questão fundiária – o problema da terra e de sua valorização.    
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Os resultados de uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU)34, com 

vistas a diagnosticar a modalidade FAR, que atende famílias com renda de até R$ 1,6 

mil, constatou várias falhas no PMCMV relacionados à qualidade e à localização das 

unidades habitacionais entregues recentemente, a despeito do Programa ter cumprido a 

meta de contratação estipulada. Foi avaliada uma gama de quesitos como a qualidade 

das habitações, o atendimento das metas, o desenvolvimento do trabalho técnico social 

junto aos beneficiários, bem como a infraestrutura no entorno dos empreendimentos e a 

integração destes com a malha urbana. Constatou-se por meio da avaliação dos técnicos 

do TCU que grande parte dos empreendimentos do FAR é construída em áreas 

periféricas, dentro de zonas urbanas não consolidadas e pouco conectadas à malha 

urbana. Muitas unidades habitacionais, por exemplo, segundo coloca a auditoria, estão 

instaladas em regiões que carecem de acesso ao transporte público, de equipamentos 

públicos de saúde e educação e de espaços para lazer e atividades culturais.   

 O desterro de famílias carentes para áreas urbanas carentes, promovido pelo 

PMCMV, contraria a Lei 12.424/201135, onde é determinado que a implantação de 

assentamentos residenciais no âmbito do Programa deve pressupor a existência ou o 

compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação dos equipamentos e 

serviços relacionados à educação, saúde, lazer e transporte público. A Lei entende que a 

ausência desses elementos nos assentamentos afeta negativamente a condição de vida 

dos moradores. Para a equipe técnica do TCU, os motivos para tal situação são os 

mesmos abordados por estudiosos que desenvolvem estudos sobre habitação 

(MARICATO, 2011; CARDOSO, 2014; PEQUENO, 2013; FIX & ARANTES, 2009): 

o processo decisório sobre a localização está atrelado à política de mercado de terras, 

com as construtoras buscando os terrenos mais baratos que, em regra, estão em zonas 

periféricas; assim como a ausência de instrumentos de controle da questão fundiária.      

As consequências do padrão horizontal de crescimento urbano, enfrentadas pela 

população de baixa renda são notórias e amplamente denunciadas por estudiosos, 

moradores, associações e alguns órgãos públicos com funções de fiscalização.   

Sem alternativas para obtenção da casa própria em áreas melhor assistidas, a 

população de baixa renda se sujeita a ocupar os distantes conjuntos habitacionais 

                                                           
34 Disponível em: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/detalhes_noticias?noticia=5026686. 

Acesso em: 21/02/2015.  
35 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12424.htm. Acesso em: 

21/02/2015.  
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oferecidos pelo Governo Federal, o que resulta no aprofundamento de um conjunto de 

problemas urbanos e sociais característicos das cidades brasileiras. Desse conjunto, 

destacam-se os seguintes: deficiência do transporte coletivo nos grandes centros urbanos 

do país; fragmentação do espaço urbano e segregação residencial, que juntos acentuam 

as desigualdades de classes; e a negação do direito à cidade das classes sem expressivo 

poder econômico e pouca representatividade política. Em seguida abordaremos de 

forma geral alguns desses problemas a fim de estabelecer uma visão panorâmica dos 

desdobramentos da periferização urbana engendrada pelo PMCMV.   

A extensão horizontal das cidades gera sérios problemas de mobilidade urbana 

para trabalhadores e famílias de baixa renda. Em função da ausência de transporte 

coletivo suficiente e adequado servindo áreas mais distantes da cidade, seus moradores 

têm gastos maiores de tempo e dinheiro com seus deslocamentos cotidianos para 

trabalhar e estudar, por exemplo. Como em muitas cidades brasileiras o conjunto da 

população e das empresas utiliza, em alguma medida, os serviços disponíveis apenas no 

centro principal e em centralidades secundárias que concentram importante variedade de 

serviços mais sofisticados e atividades comerciais diversas; assim, a distância em que se 

encontra o referido centro determinam os gastos com transporte (em dinheiro e em 

tempo) dos moradores da periferia cada vez que se deslocam até ele (SINGER, 1982).   

Os moradores do PMCMV adquirem um tempo de percurso mais longo e lento 

em função da periferização e isolamento espacial de suas residências. Dessa maneira, 

como o espaço corresponde a um tempo, o tempo enquanto bem supremo e mercadoria 

suprema, “que se vende e se compra: tempo de trabalho, tempo de consumo, de lazer, de 

percurso etc.” (LEFEBVRE, 2008, p. 47), os assentados de baixa renda dos espaços 

concebidos pelo PMCMV tem esse bem precioso perdido nos longos deslocamentos 

diários para a superação de grandes distâncias. Essa perda de tempo imposta pela 

ampliação das distâncias, dos transportes, se vincula de maneira deslocada ao tempo do 

trabalho, aumentando o número de horas gastas para trabalhar e reduzindo tempo livre 

da classe trabalhadora, já bastante escasso, pois “o tempo perdido não é para todo 

mundo, pois é preciso pagar por ele, o pretenso tempo livre é apenas o tempo separado e 

mantido como tal nos quadros gerais” (LEFEBVRE, 2008, p. 23).     

Moradores recém-assentados pelo PMCMV, no Brasil inteiro, sofrem com as 

distâncias significativas em relação aos locais de trabalho, sobretudo nos grandes 

centros urbanos; problema histórico que adquire proporções ainda mais expressivas em 

decorrência do decadente serviço de transporte coletivo que atinge a maior parte das 
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cidades do país. Acessar algumas porções do espaço urbano torna-se um desafio para 

seus habitantes mais pobres de muitos assentamentos do PMCMV.   

      Mike Davis (2008), em Planeta Favela, numa profícua análise das condições 

precárias de habitabilidade no “terceiro mundo” frisa “que em toda parte do terceiro 

mundo a escolha da moradia é um cálculo complicado de considerações ambíguas” (p. 

39). Reféns da produção capitalista da habitação e do espaço geográfico que inflaciona 

o preço do solo urbano, sobretudo nas áreas centrais das cidades e naquelas melhor 

servidas de serviços e infraestrutura, “os pobres urbanos têm de resolver uma equação 

complexa ao tentar otimizar o custo habitacional, a garantia da posse, a qualidade do 

abrigo, a distância do trabalho e, por vezes, a própria segurança” (DAVIS, 2008, p.39). 

As famílias desses assentamentos estão do mesmo modo distantes das escolas de ensino 

básico, das universidades, dos equipamentos de saúde e dos principais espaços de lazer; 

elas não dispõem de poder para determinar a localidade de sua moradia.  

Embora o Programa “se refira à necessidade de inserção da moradia a ser 

construída em meio urbano, o pacote não garante essa condição devido aos agentes que 

estão envolvidos em sua formulação e operação” (MARICATO, 2011, p. 68). A 

segregação socioespacial, que envolve parte importante da população urbana do Brasil, 

vincula-se ao processo, hoje, sobremodo acentuado, de mobilização da riqueza 

imobiliária. Um corolário direto da periferização e da impossibilidade ou dificuldade de 

descolamento ágil das populações pobres das periferias urbanas assentadas pela atual 

política habitacional do Governo Federal é também a negação do direito à cidade no 

sentido estipulado por Henri Lefebvre:  

 
O direito à cidade. Não se trata de direito natural, decerto, nem 

contratual. Em termos tão positivos quanto possível, o mesmo 

significa o direito dos cidadãos-citadinos e dos grupos que eles 

constituem (sobre a base das relações sociais) de figurar sobre todas as 

redes e circuitos de comunicação, de informação, de trocas 

(LEFEBVRE, 2008, p. 31).  
 

A lógica segregadora na qual se pauta a provisão da habitação de interesse social 

no âmbito do PMCMV afasta grupos, classes, famílias e indivíduos da realidade urbana 

fragmentando o espaço, tonando-se a antítese de um esforço pela reconstituição do 

direito à cidade para os menos favorecidos. Pois o direito à cidade não pode prescindir 

da reconstituição da unidade espaço-temporal pela integração de todas as porções da 

cidade, de “uma reunião no lugar de uma fragmentação”, uma morfologia integrada que 
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permita o sujeito (individual e coletivo) a realização de si, da vida e do par segurança-

felicidade, como finalidade e sentido da pólis (LEFEBVRE, 2008).        

A segregação residencial manifesta-se espacialmente como resultado da 

fragmentação social, da estrutura de classes vigente, assim como das relações sociais 

que engendram a propriedade privada da terra e seu status como fonte de renda para 

seus proprietários. Assim, “na cidade capitalista, a segregação residencial emerge a 

partir da localização diferenciada no espaço urbano dessas distintas classes sociais e 

suas frações” (CORRÊA, 2013, p. 42). A fragmentação social e a estrutura de classes 

determinam modalidades distintas de segregação residencial, como autossegregação, 

segregação imposta e segregação induzida. A autossegregação, por exemplo,          

 
[...] é uma política de classe associada à elite e aos extratos superiores 

da classe média, dotados de elevada renda monetária. A 

autossegregação visa reforçar diferenciais de existência e de condições 

de reprodução desses grupos por intermédio da escolha das melhores 

localizações no espaço urbano, tornando-as exclusivas em razão dos 

elevados preços da terra urbana e de suas amplas e confortáveis 

habitações (CORRÊA, 2013, p. 43).  

 

As classes sociais mais abastadas, em virtude de seu poder de compra, ocupam 

os melhores espaços (mais bem equipados, limpos, esteticamente agradáveis, seguros, 

confortáveis) da cidade para residir e para conviver com os seus iguais; fecham-se em 

loteamentos e condomínios fechados, chamados por Caldeira (2003) de “enclaves 

fortificados”. É uma forma, típica das sociedades do capitalismo moderno, “radical de 

agrupamento residencial defensivo que procura juntar os semelhantes e excluir os 

diferentes e impedir o acesso dos indesejáveis” (VASCONCELOS, 2013, p. 27).   

A segregação imposta por seu turno envolve aqueles que residem onde lhes é 

imposto. Famílias e indivíduos sem renda, com renda irregular ou extremamente baixa, 

“que sem poder participar do mercado imobiliário formal não tem alternativas de 

escolha locacional e de tipo de habitação” (CORRÊA, 2013, p. 43). A segregação 

induzida, por fim, diz respeito aos sujeitos sociais que por apresentarem maior renda e 

emprego formal, “ainda têm algumas escolhas possíveis, situadas, no entanto, dentro 

dos limites estabelecidos pelo preço da terra e dos imóveis. Ressalta-se, contudo, que o 

limite entre segregação imposta e induzida é tênue, como que uma se dissolve na outra” 

(CORRÊA, 2013, p. 43). Neste ponto, defendemos que o PMCMV, contrariando seu 

caráter supostamente social, induz a segregação residencial, induzida e imposta, que se 

definem de acordo com as faixas de renda do Programa.    
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 Muitos condomínios fechados destinados às faixas 2 e 3 do Programa (com 

renda entre R$ 1.600,00 e R$ 5.000), buscam emular o modo de vida das elites e da 

classe média tradicional ao promover exclusividade social e “agrupamento defensivo” 

contra os de fora em função da relativa segurança que oferecem com muros, câmeras, 

guaritas e segurança 24 horas. Esses assentamentos ainda oferece certo conforto aos 

seus morados, pois muitos possuem o status de condomínios clube com piscinas, 

playgrounds, salões de festas e outros espaços comuns destinados ao lazer. Em virtude 

disso, muitas famílias e indivíduos que apresentam renda suficiente migram para esses 

espaços em busca de conforto, segurança e distinção social. Tal quadro expressa um 

processo de segregação induzida, pois apesar de apresentar, em alguns casos, paralelos 

com os espaços de viver das elites, são sobremodo problemáticos (habitações mal 

projetadas, material de baixa qualidade, localizadas em áreas desvalorizadas), figurando 

como alternativas limitadas, especialmente pela condição econômica.    

Ao analisar a espacialização dos empreendimentos do PMCMV especificamente 

em centros urbanos de grande e médio porte, assim como em Regiões Metropolitanas, 

alguns estudiosos (CARDOSO, et al., 2011; PEQUENO, 2013) constatam que a 

localização da maior parte de seus assentamentos residenciais é determinada pela renda 

dos mutuários. A distribuição espacial dos empreendimentos nessas cidades evidencia 

relações diretas entre a sua localização, as direções do desenvolvimento urbano e as 

faixas de renda. Deste modo, os assentamentos destinados a famílias com renda acima 

de R$ 3.275,00, por exemplo, se localizam, geralmente, nos bairros pericentrais, no 

entorno daqueles mais valorizados; os propostos às famílias com renda entre R$ 

1.600,00 e R$ 3.275,00 se situam em bairros intermediários, na maior parte dos casos; 

e, por último, praticamente todos os núcleos para famílias de R$ 0 a R$ 1.600,00 se 

encontram nas franjas de municípios periféricos, caracterizadas por problemas de 

acessibilidade, violência, homogeneidade e baixa qualidade das unidades habitacionais 

e ausência de infraestrutura básica, denotando claramente um processo de segregação 

imposta, já que comporta famílias pobres e sem alternativas melhores de moradia.   

O conjunto desses problemas põe em relevo mais uma vez a natureza 

contraproducente do PMCMV, pois constatamos que ao longo dos cincos anos de sua 

existência os resultados representam, contraditoriamente, o aprofundamento de 

problemas urbanos que seriam em tese alvo de suas ações. Isso ocorre, por exemplo, 

num duplo sentido. Primeiro em relação à população carente, contemplada pela atual 

política habitacional do governo federal, assentada pelo PMCMV em localidades 
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inadequadas para a realização do habitar, como destacado acima. Em segundo lugar, no 

tocante à população pobre “sem-casa”, pois, a elevação do preço da terra urbana, dos 

alugueis e dos imóveis, decorrente da expectativa gerada pela produção em larga escala 

incentivada pelo PMCMV (como analisaremos na seção seguinte), acentua a 

periferização da população carente e dificulta o acesso a moradia digna.  

 

 

3.4 A mobilização do imobiliário residencial e o aumento dos custos com moradia 

no contexto do PMCMV  

 

Além do impacto negativo sobre as cidades, provocado pela localização 

inadequada das habitações e pelo aumento do preço da terra e dos imóveis (associado à 

emergência do Programa), consiste num fator sobremodo contraditório, com uma série 

de repercussões adversas sobre os pobres urbanos. A associação entre a implementação 

do PMCMV e a elevação dos preços da terra urbana, dos alugueis e dos imóveis ocorre 

em função do vínculo que se estabelece entre o Programa e o mercado, bem como 

devido à preservação da estrutura fundiária com o seu princípio “sacrossanto” da 

propriedade privada. De acordo com Maricato, o “aumento dos investimentos em 

habitação sem a necessária mudança da base fundiária tem acarretado, de forma 

marcante, o aumento dos preços de terras e de imóveis desde o lançamento do 

PMCMV” (2011, p. 70).   

A relação existente entre o PMCMV e a elevação dos custos da terra e da 

moradia parece ser resultado da própria natureza e dinâmica do Programa, pois o 

programa governamental não atrela instrumentos para controle da especulação aos seus 

investimentos e subsídios. “Dessa forma, quanto mais recursos se colocar no programa, 

mais a terra vai valorizar, mais o custo da unidade vai subir, e mais esse dinheiro será 

captado pela propriedade fundiária, pelos proprietários” (CARDOSO, 2014, p. 1). 

A expectativa criada em torno da construção em massa de habitações em todo 

território nacional pelo PMCMV cria um ambiente propício à especulação e ao aumento 

do preço da moradia nas cidades do país com consequências dramáticas para os pobres 

urbanos. Na medida em que o Programa ajuda a dinamizar o mercado imobiliário, 

elevando o preço da terra e dos imóveis, faz incidir sobre a população carente como um 

todo maiores gastos com moradia, fato que compromete seriamente seu orçamente 

mensal e sua condição social, pois o grupo familiar é impelido pelo contexto a inverter 

cada vez mais parte de sua renda para garantir um lugar para morar. O aumento da 
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demanda solvável por espaço para morar, sem que ocorra o controle efetivo da 

especulação e da elevação do preço da terra, frustra os objetivos inicialmente propostos 

pelo programa, gerando na prática um efeito reverso: a moradia torna-se ainda mais 

cara, mais inacessível à população carente, aprofundando, deste modo, a crise histórica 

da habitação nas cidades brasileiras.        

 O resultado é que o PMCMV mobiliza recursos de grandes fundos públicos e 

semi-públicos (OGU, FGTS, SBPE), dando subsídios para atender à população de baixa 

renda, mas está, indiretamente, beneficiando os proprietários da terra. Essa lógica, 

marcada pela mobilização comercial generalizada do espaço, que o programa 

governamental reforça, faz avançar com vigor o processo de alienação das cidades. 

Fazer do solo urbano, construído ou não, um objeto de negócio promissor para os 

agentes do capital imobiliário, afasta os indivíduos cada vez mais, da posse da terra, sua 

primeira condição de existência. O espaço, no presente contexto “é artificialmente 

rarefeito para valer mais caro; ele é fragmentado, pulverizado para venda no atacado e 

no varejo. Ele é o meio das segregações” (LEFEBVRE, 2008, p. 125).     

A especulação e o aumento do preço da terra urbana e da moradia ligados ao 

advento do PMCMV atingem praticamente todas as partes da cidade, desde as áreas 

pericentrais que circundam áreas nobres até as áreas periféricas, localizadas fora ou no 

limite do tecido urbano. Em muitas cidades brasileiras, os loteamentos pericentrais e 

periféricos, por exemplo, proporcionavam, até o início da década passada, à população 

de baixa renda e da baixa classe média, possibilidades para aquisição de moradia. Em 

virtude dos baixos preços da terra, alguns loteamentos foram apropriados por parte da 

população carente, que construía suas casas através do regime de autoconstrução. No 

entanto, hoje, em função do estímulo dado pelo PMCMV ao mercado imobiliário, 

muitos dessas áreas, mesmo as periféricas constituem alvo da especulação imobiliária. 

Com isso, os preços de tais loteamentos se elevaram sobremaneira.   

  Assim, o PMCMV desempenha uma negatividade que se expressa num ciclo 

vicioso: como o Programa cria enorme expectativa em relação à produção de moradias 

em larga escala e em relação ao incremento da infraestrutura urbana, ele gera 

especulação e promove o aumento exponencial do preço da terra urbana, mesmo em 

áreas periféricas.  Com isso, o PMCMV se inviabiliza para a população de baixa renda. 

Os altos preços da terra urbana nas cidades constituem um obstáculo à realização de 

empreendimentos adequados para faixa de renda inferior a três salários mínimos, onde 
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se encontra a maior parte da população carente de moradia digna, concentrando quase 

80% do déficit habitacional, como já destacado.    

Em muitos municípios, empresários do setor imobiliário encontram dificuldades 

em adquirir terrenos bem localizados em relação aos equipamentos urbanos e serviços 

com preços módicos que tornem viáveis a realização de empreendimentos destinados às 

camadas sociais de baixa renda; o que torna a construção de imóveis para a população 

pobre inviável do ponto de vista financeiro para os incorporadores-construtores. Os 

altos valores dos terrenos praticados na maior parte das grandes cidades brasileiras e nas 

de médio porte, somados aos custos com a mão-de-obra e às despesas com os insumos 

necessários a construção, elevam sobremaneira os valores das habitações construídas no 

atual contexto, inviabilizando a aquisição destas pela população carente. Disso decorre 

todo um esforço, por parte dos empreendedores imobiliários, junto ao governo federal, 

no sentido de ampliar os limites dos financiamentos das unidades do Programa.    

Assim, a presente política habitacional já alarga, sobremaneira, seu alcance em 

direção as classes de rendimento médio, como forma de atender aos reclamos dos 

incorporadores-construtores, na medida em que, aos empreendimentos direcionados a 

essa classe é possível agregar maior valor e obter maiores ganhos. A ampliação do valor 

máximo dos imóveis financiados pelo PMCMV consiste também num esforço de 

campanha; a intenção do governo federal é conquistar apoio nas classes de maior renda 

nas próximas fases do Programa. Como consequência da mobilização das classes 

empresarial e política, em 2012, o governo federal anunciou mudanças nas regras do 

PMCMV. Foi anunciado que o Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) aumentou o 

salário familiar considerado para a faixa 2, de até R$ 3,1 mil para R$ 3,275 mil. Para a 

faixa 1 o CCFGTS manteve os valores em até R$ 1,6 mil. No caso da faixa 3 também 

foi mantido o teto de até R$ 5 mil, mas considerando como novo piso o valor R$ 3,275 

mil e não mais o R$ 3,1 mil36.    

No caso dos imóveis, os limites dos valores também foram ampliados. Nas 

principais capitais da federação (a exemplo de Brasília, Rio e São Paulo) o teto do valor 

subiu de R$ 170 mil para R$ 190 mil. Nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, 

esse valor foi elevado de R$ 150 mil para R$ 170 mil. Nos municípios que têm 

população acima de 250 mil habitantes e no entorno do Distrito Federal, o teto passou 

de R$ 130 mil para R$ 145 mil. Nas cidades com mais de 50 mil habitantes, o valor 

                                                           
36 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/governo-anuncia-mudancas-no-minha-

casa-minha-vida>. Acesso em: 07/12/2014. 
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máximo foi elevado de R$ 100 mil para 115 mil37. No final de 2013 foi anunciado para 

2014 mais uma ampliação para o teto de financiamento do Programa. (O resultado da 

elevação do teto tanto dos limites para o financiamento quanto dos valores dos imóveis 

tende a concentrar os investimentos nas faixas 2 e 3 que concentram menor percentual 

de déficit habitacional. 

O que é apresentado no mundo do marketing e da propaganda, como uma 

solução, no mundo concreto do cotidiano se manifesta como um importante coadjuvante 

do processo de negação do habitar e da cidade para os indivíduos de baixa renda. O 

vínculo estreito entre o PMCMV e o mercado gera, na prática, o encarecimento da 

habitação. Esse vínculo faz parte de um processo geral de mobilização da riqueza 

imobiliária e do mercado da habitação como meio de realizar a acumulação do capital. 

Não existe compromisso efetivo com a questão habitacional, muito pelo contrário, na 

esteira do processo de mobilização generalizada da riqueza imobiliária, como meio para 

a realização do lucro dos construtores e agentes financeiros, a habitação torna-se cada 

vez mais, sobretudo para os pobres, uma raridade no sentido posto por Lefebvre: 

 
O mercado de habitação se generaliza. As parcelas do espaço, 

transformadas em migalhas, tornou-se cambiáveis. A subordinação do 

espaço ao dinheiro e ao capital acarreta uma quantificação que se 

estende da avaliação monetária e da comercialização de cada lote, ao 

espaço inteiro. [...] ao mesmo tempo, o imobiliário [...] se mobiliza, ou 

seja, torna-se riqueza mobiliária, arrastada no fluxo das trocas, no 

fluxo e no refluxo do dinheiro e do capital. Ao mesmo tempo ainda, o 

que complica a questão, o espaço edificável, antigamente abundante, 

torna-se raro nos arredores dos centros. O espaço integra as novas 

raridades. Essa raridade, mantida e utilizada em torno dos centros, 

permite uma especulação furiosa (LEFEBVRE, 2008b, p.153).    

 

“O que aconteceu desde o tempo em que Marx escreveu sua crítica fundamental 

a economia política? [...] Entre outras coisas, isto: os bens que outrora eram raros 

tornam-se abundantes, os que eram abundantes tornam-se raros” (LEFEBVRE, 2008, 

p.122). Há, desde meados do século XX, uma abundância de alimentos no “primeiro 

mundo” em contraponto a escassez do século XIX. Hoje prevalecem nos países 

capitalistas centrais as novas raridades. Essas regiões sofrem com a escassez de bens 

naturais como a água e o ar limpo, e com a raridade de espaço social nos centros 

urbanos, destinados à moradia, pois morar em muitos deles custa caro.   

                                                           
37 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/governo-anuncia-mudancas-no-minha-

casa-minha-vida>. Acesso em: 07/12/2014. 
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No entanto, se os cidadãos dos países capitalistas centrais convivem com a 

raridade do espaço, mas conseguem comer e vestir, pois superaram, pelo menos 

parcialmente, as antigas raridades, os cidadãos dos países periféricos, que há décadas 

convivem com a fome, e outras formas de escassez, no presente momento histórico, em 

função da transformação absoluta do espaço urbano em mercadoria, são obrigados a 

conviver com antigas e novas raridades, na medida em que a casa, enquanto espaço da 

moradia, torna-se um bem cada vez mais caro e inacessível. Muitas cidades brasileiras 

constituem um exemplo tangível da coexistência de antigas e novas raridades entre 

grande parte dos cidadãos. Assim, há uma parcela considerável da população urbana do 

Brasil, além de lhes faltarem alimentação adequada, atendimento médico e educação de 

qualidade, lhes falta espaço para morar dignamente.    

Os descaminhos e contradições do PMCMV não são apenas resultado de sua 

relação íntima com os interesses do mercado imobiliário, são também derivadas de seu 

aparelhamento político-eleitoral. O Programa influi diretamente no processo político-

eleitoral como meio para a promoção de grupos e partidos políticos. Essa influência 

ocorre em dois sentidos principais: 1) o Programa é usado como vitrine eleitoral a fim 

de conferir popularidade aos grupos políticos da base do governo e conquistar o apoio 

específico de camadas populares de renda baixa e média, que concentram a maior parte 

do eleitorado do país; 2) o Programa ainda cumpre o papel de capitalizar recursos junto 

as construtoras e empreiteiras para financiar campanhas eleitorais em todo país. O 

capital que atua no setor imobiliário financia o pleito eleitoral de inúmeros grupos e 

partidos e em contrapartida é favorecido pelas políticas públicas e programas sociais 

voltadas para construção de infraestrutura e de habitação em massa.    

Construtoras, incorporadoras e empreiteiras, na condição de patrocinador de 

grandes grupos políticos, obtém forte representação no Congresso Nacional e junto ao 

Poder Executivo, com isso passa a influir diretamente na elaboração e desenvolvimento 

de políticas e programas sociais para benefício de seus negócios e em detrimentos dos 

reais problemas sociais relacionados às cidades e à habitação. Reforçando essa questão, 

Maricato afirma:  

 
A relação entre empreiteiras de construção, a visibilidade de grandes 

obras viárias (cujo prazo deve manter uma lógica em relação aos 

prazos eleitorais) e as doações para o financiamento de campanhas 

eleitorais parece ser uma chave que explica muito do investimento 

público na cidade (2011, p. 81).   
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A partir disso, é possível afirmar que o mecanismo de financiamento de 

campanhas eleitorais com recursos privados torna, na prática, as grandes empresas da 

construção civil os verdadeiros atores das políticas urbanas e de habitação popular do 

país. Tais grupos empresariais influem nas decisões do governo, especialmente nas de 

orçamento e na forma como as políticas sociais são arquitetadas e direcionadas38.   

Além do vínculo estreito com o mercado e do aparelhamento político-eleitoreiro, 

os vícios e descaminhos do PMCMV também se explicam a partir de uma visão de 

política pública que emana do alto, característica do Estado moderno e dos profissionais 

(arquitetos, geógrafos, urbanistas, economistas etc.) que atuam no planejamento dos 

espaços urbanos das políticas habitacionais. Essa visão se desenvolve a distância, sem 

calço no mundo cotidiano e concreto dos homens (SOUZA, 2012). Para esse mesmo 

autor, essa “visão de sobrevoo”, examina os homens e os grupos sociais de longe, “sem 

adentrar em suas casas, sem mergulhar em seu cotidiano, sem sentir os odores da 

pobreza, sem ouvir os sons do desespero e os gritos de libertação” (p. 148), e sem, 

conseguir apreender as particularidades e necessidades específicas de cada indivíduo, 

família e grupo social.  

Essa visão do problema da habitação, assim formulada por planejadores, origina 

políticas habitacionais monolíticas que não consideram as particularidades preexistentes 

em cada lugar, nem correspondem, portanto, às necessidades particulares e aos anseios 

reais de uma população profundamente diversa. A produção de residências do PMCMV 

se fundamenta na racionalidade industrial que postula a concepção e produção de casas 

em série acarreta choques de adaptação a uma realidade extremamente heterogênea. A 

incompatibilidade gera falhas importantes no Programa: a inadequação dos projetos 

arquitetônicos para famílias de baixa renda, como o modelo de condomínio fechado, 

idealizado para o estilo de vida da classe média tradicional, e sua rigidez estrutural que 

não permitem ao morador uma flexibilidade de adaptação ao seu modo de vida. Essas 

distorções relacionadas à inadequação e qualidade dos projetos serão discutidas com 

maior acuidade e detalhamento em outro momento da pesquisa.  

 A seguir será feita uma tentativa de construir os fundamentos teóricos com vista 

a revelar com maior clarividência os desdobramentos positivos e negativos do 

PMVMV, discutidos neste e no primeiro capítulo da presente pesquisa.   

                                                           
38 No capítulo seguinte segue a apresentação de dados e referências que corroboram a relação, 

estabelecida via processo eleitoral, entre capital privado e políticas urbanas e habitacionais conforme 

apontada no parágrafo acima.  
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Assim, a discussão partirá da pespectiva que os impactos socioeconômicos e a 

subversão do caráter social do PMCMV se explicam a partir dos seguintes fatores: a) o 

Programa figura como um processo de ordenação espaço-temporal, ele não foi 

concebido com um propósito eminentemente social, na prática, seu objetivo, desde o 

momento de sua concepção, foi criar condições para acumulação capitalista e para o 

enfrentamento da crise de sobreacumulação de capital; a) o regime “democrático” de 

representação, que impede a participação da população nos processos decisórios e na 

organização do corpo social e do espaço, deixando a elaboração das leis, dos programas 

sociais e dos meios de execução nas mãos da burocracia e das elites política e 

econômica do país; b) o financiamento das campanhas eleitorais com recursos de 

empresas privadas, especialmente às ligadas ao mercado imobiliário, lógica que 

submete a elaboração e execução de políticas e programas sociais aos interesses do 

setor; e) a visão de sobrevoo dos planejadores que concebem projetos habitacionais que 

não se adequam as necessidades reais da maior parte dos beneficiados.    
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 ORDENAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL, ESTRATÉGIAS 

POLÍTICO-ELEITORAIS E O PODER DO LUGAR: FATORES 

CONDICIONANTES DO PMCMV NO RIO GRANDE DO NORTE 
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A intenção do presente capítulo é demonstrar de que forma a captura sistemática 

do PMCMV e seus recursos, ainda em sua concepção, por um amplo processo de 

ordenação espaço-temporal desenvolvido pelo próprio governo federal e agentes ligados 

ao mercado imobiliário e ao sistema financeiro, subverteu a função social – que deveria 

nortear o Programa desde sua concepção – e engendrou seu redirecionamento para 

dinamização da economia; fato evidenciado pela ênfase dada ao aspecto quantitativo da 

questão habitacional do país. A mercantilização do Programa somada a uma produção 

em larga escala e seriada de assentamentos habitacionais, tornou-se, até certo ponto, um 

fator de aprofundamento dos problemas socioespaciais em muitos centros urbanos; 

produzindo, com isso, efeitos contrários a sua proposição original, que era superar a 

crise da moradia no país. Além do efeito especulativo gerado sobre o mercado de terras 

urbanas, imóveis e alugueis, elevando significativamente o preço da moradia nas 

cidades brasileiras; destaca-se, o amplo endividamento de longo prazo de famílias de 

renda baixa e média; a fragilidade legal da posse; bem como a inadequação dos projetos 

ante ao complexo universo das necessidades das famílias brasileiras de baixa renda.  

Além de ser concebido como parte fundamental de um amplo processo de ajuste 

espacial, com vistas a dinamizar a economia nacional em um contexto global de crise 

econômica que despontava no horizonte, o PMCMV foi, igualmente, elaborado como 

componente estratégico de um ambicioso projeto de poder político. Assim, o presente 

capítulo também procura analisar a íntima relação do Programa com variados interesses 

e estratégias político-eleitoreiros e como tal relação influiu na configuração e nos 

resultados do Programa. A visibilidade de grandes obras de infraestrutura e habitação 

popular e seu papel na promoção publicitária de indivíduos e grupos políticos, bem 

como a estreita relação entre políticos e empreiteiras, que envolvem esquemas de 

doações (lícitas e ilícitas) para o financiamento de campanhas eleitorais, consiste numa 

importante chave para explicação dos limites e da natureza problemática e contraditória 

dos investimentos públicos na área da habitação social. Assim, é nessa perspectiva que 

consideramos o PMCMV como um importante recurso para a promoção de indivíduos e 

grupos políticos, bem como de campanhas eleitorais, tanto na escala dos municípios e 

estados da federação, quanto em escala nacional.  
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4.1 O Programa Minha Casa Minha Vida como ordenação espaço-temporal             

 

O processo capitalista de acumulação de riquezas materiais tem uma dimensão 

especificamente espacial e, portanto geográfica. Harvey (2006), analisando a relevância 

do conteúdo espacial contido na obra de Marx e Engels, destaca a importância central 

das transformações geográficas, dos “ajustes espaciais” e do desenvolvimento 

geográfico desigual, na longa história da acumulação capitalista. O modo de produção 

do capital “tanto cria como destrói os fundamentos geográficos [...] de suas próprias 

atividades, construindo um mundo à sua própria imagem e semelhança” (Harvey, 

2006b, p. 40), com a finalidade de adequá-lo a realização das etapas (de produção, 

circulação, distribuição, consumo e realização) que integram seu processo geral de 

acumulação. A realização desse processo pressupõe a produção, a expansão, o domínio 

e a reestruturação do espaço, sobretudo na contemporaneidade, onde o modo capitalista 

de produção encontra-se submergido numa profunda crise estrutural, caracterizada pelo 

aumento na frequência e intensidade dos processos recessivos.  

O capital só adquire substância quando posto em movimento com a finalidade de 

gerar ganhos sistemáticos na forma de lucro, por meio da exploração do mais-valor, 

e/ou mediante a realização de juros e renda. O objetivo é que os capitalistas iniciem o 

ciclo de investimentos, produção e comércio com certo montante de capital e o conclua 

com um volume maior (HARVEY, 2009; 2011). É fundamentalmente a realização 

exitosa desse movimento, que busca ampliar continuamente o montante de capitais 

investidos, que garante a sustentação e reprodução expandida do capitalismo; que se 

orienta, em função disto, sempre pela necessidade de encontrar espaços lucrativos para a 

absorção do capital excedente gerado a cada fechamento do ciclo de produção.  

No entanto, a história da acumulação capitalista recente demonstra que esses 

espaços para a realização do lucro vêm sendo sistematicamente reduzidos em função da 

formação persistente de excedentes de capital que não encontram usos lucrativos com 

facilidade, fato que se evidencia claramente na frequente sucessão de crises econômicas 

ocorridas ao longo das últimas quatro décadas. Esse fenômeno se inicia com a crise de 

1973, resultante de um conjunto de fatores indissociáveis, como o esgotamento do 

regime de acumulação fordista-keynesiano, o embargo árabe sobre o petróleo e o crash 

no mercado imobiliário global que derrubou bancos e afetou duramente as finanças de 

governos municipais e estados em diversas partes do mundo capitalista. Após a crise de 

1973, seguiu-se uma sequência de crises econômicas resultantes da presença de 
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excedentes, especialmente no âmbito do mercado imobiliário: Japão, 1991; Leste e 

Sudeste Asiáticos, 1997 a 1998; e Estados Unidos, 2008.  

Considerando o histórico geral das crises capitalistas é possível afirmar que o 

presente quadro histórico pode ser visto como o ápice de um padrão de crises de 

sobreacumulação que se tornaram (e se tornam) cada vez mais recorrentes e profundas 

ao longo dos anos, desde a última grande crise do capitalismo nos anos 1970.  

Analisando a natureza da crise de 2008, por exemplo, Harvey fala de um 

mercado “inundado por casas, escritórios e shopping centers em excesso, além ainda de 

mais capacidade produtiva e trabalho excedentes” (2011, p. 12) como fator gerador da 

crise. Krugman (2014), tratando do atual quadro de crise, que começa a se esboçar com 

a desaceleração da economia chinesa, afirma que “estamos, na verdade, vivendo o que 

sempre ocorre quando muito dinheiro está em busca de poucas oportunidades de 

investimento”. Assim, a formação de excedentes, bem como a impossibilidade de sua 

absorção sempre ampliada, constitui um dos principais indutores da intensificação das 

crises recentes do capitalismo, tanto em temos de gravidade, quanto de frequência. “Há 

um grave problema subjacente, particularmente desde a crise de 1973 a 1982, sobre 

como absorver montantes de capital excedente na produção de bens e serviços cada vez 

maiores” (HARVEY, 2011, p. 31).  As crises são de sobreacumulação.    

O modo capitalista de produção é orientado para expansão e movido pela 

acumulação, não podendo prescindir, sob pena de extinção, da continuidade sustentável 

desse processo (MÉSZÁROS, 2005). A impetuosa competitividade, enquanto condição 

imanente da formação socioeconômica vigorante, constrange cada capitalista a manter 

constantemente a ampliação de seu capital a fim de preservá-lo. Ou seja, as leis 

coercitivas da concorrência, inerentes ao capitalismo, forçam cada capitalista a 

reinvestir continuamente parte importante do capital que acumulou com a finalidade de 

proteger e expandir sua participação no mercado e permanecer capitalista (HARVEY, 

2010). No entanto, o capitalista não consegue expandir e proteger seus negócios, exceto 

por meio da acumulação progressiva e sistemática, o que implica na necessidade 

contínua de crescimento e valorização dos ativos, como frisa Max em O Capital:  

[...] o desenvolvimento da produção capitalista faz do contínuo 

aumento do capital investido numa empresa industrial uma 

necessidade e a concorrência impõe a todo capitalista individual as 

leis imanentes do modo de produção capitalista como leis coercitivas 

externas. Obriga-o a ampliar seu capital continuamente para conservá-

lo, e ampliá-lo ele só o pode mediante a acumulação progressiva 

(MARX, 1982, p. 688).   
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Há, contudo, outra motivação para os capitalistas reinvestirem sistematicamente 

seus excedentes auferidos: a capacidade do dinheiro atribuir grandes poderes sociais aos 

indivíduos. Para Harvey, “o dinheiro é uma forma de poder social que pode ser 

apropriado por particulares. Além disso, é uma forma de poder social que não tem 

limites (2010, p.44)”. Tal possibilidade, conferida pelo arranjo das sociedades de 

mercado, oferecem um conjunto de incentivos sociais e políticos para a classe 

capitalista reinvestir recorrentemente parte dos excedentes conquistados.  

Assim, a necessidade incontornável de reinvestir recorrentemente, para ampliar e 

proteger os negócios num quadro econômico concorrencial, somada a possibilidade de 

ampliação exponencial do poder social, conferida pelo acúmulo de riquezas monetárias, 

coloca em curso o movimento incessante do capital na busca por lucros sempre 

crescentes. É, em última instância, a combinação desses dois fatores, o principal 

mecanismo de animação do capitalismo na direção de uma expansão irrestringível.   

No entanto, no regime capitalista, a expansão da economia é um processo 

inerentemente antagônico, que, frequentemente, irrompe na forma de crises, devido ao 

aspecto desarmônico e caótico da produção de riquezas que se desdobra sob a égide da 

competição (MARX, 1987) e que por essa razão interrompe amiúde o movimento vital 

do capital na direção da realização do lucro. A própria existência e estabilidade do 

modo capitalista de produção dependem necessariamente da realização ininterrupta 

desse fluxo – que se constitui, essencialmente, na condição primária do sistema 

capitalista –, que se interrompido, provoca crises e instabilidade econômica.     

Para Harvey, “essas crises são tipicamente registradas como excedentes de 

capital [...] e excedentes de força de trabalho lado a lado, sem que haja aparentemente 

uma maneira de conjugá-los lucrativamente [...]” (2006 p.78). A acumulação pela 

acumulação, como motivo condutor do sistema capitalista, significa, inevitavelmente, a 

tendência em produzir explorando as potencialidades máximas das forças produtivas 

sem levar em conta os limites efetivos do mercado consumidor. É justamente desse 

movimento contraditório, intrínseco ao capitalismo, que deriva o persistente problema 

da sobreacumulação, destacado por Marx:  

 
[...] condiciona-se, especificamente, pela lei geral da produção de 

capital: produzir no limite fixado pelas forças produtivas; isto é, 

explorar a quantidade máxima de trabalho com determinada 

importância de capital, sem qualquer consideração pelos limites reais 
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do mercado ou pelas necessidades retraídas pela incapacidade de 

pagamento (MARX, 1987, p. 384).  

 

Assim, na ausência de demanda efetiva para o grande volume de capital, 

produzido em ritmo cada vez mais crescente e contínuo, se avolumam mercadorias (na 

forma de bens de uso, de bens de capital e de equipamentos geográficos, tais como 

centros comerciais, condomínios, infraestrutura), sem compradores à vista, bem como o 

excesso relativo de capital monetário, de capacidade produtiva e força de trabalho sem 

oportunidades efetivas de emprego lucrativo. Essa condição de imobilização, cada vez 

mais recorrente, provoca a desvalorização dos capitais excedentes desencadeando uma 

queda da taxa de lucro. A consequência direta disso é a desvalorização dos ativos e o 

desdobramento de um conjunto de problemas de ordem política e social resultantes 

principalmente da queda da renda e das altas taxas de desemprego.   

Em função desse caráter persistente e cíclico, os agentes do sistema capitalista 

frequentemente se empenham na busca por mecanismos e estratégias para evitar e 

contornar contextos graves de crise econômica, a fim de evitar perdas.  

A política do capitalismo é norteada pela necessidade de encontrar e criar 

oportunidades lucrativas para a absorção de capital excedente. Para Harvey (2009), 

comumente, essas oportunidades são ordinariamente criadas a partir da atuação do 

sistema em três esferas da realidade: 1) no controle, exploração e redução dos custos 

com o trabalho (com base no aumento do excedente de trabalho, gerado pelo 

desemprego induzido pela reorganização da produção, novas tecnologias e na inserção 

de grupos sociais latentes, a exemplo de populações camponesas); 2) no acesso 

facilitado a fontes de energia e matérias abundantes e de baixo custo; 3) e, sobretudo por 

meio da ampliação e fortalecimento dos mercados, internos (a partir da criação de novas 

necessidades e de novos nichos de consumo, do aumento e melhor distribuição da renda 

e do fomento ao crédito), e externos, especialmente via expansão territorial dos capitais 

financeiro e produtivo para mercados com demanda efetiva. Para Harvey (2009, p. 10), 

se nada disso for possível, “então os capitalistas se defrontam com uma condição de 

crise na qual muito de seu capital será desvalorizado. A crise toma forma de um 

excedente de capital que não pode ser disponibilizado”.  

 Além dos meios utilizados para atenuar a crise estrutural do capitalismo, a 

expansão territorial, as estratégias e reestruturações espaciais, assim como a produção 

do ambiente construído, são fatores que consistem em vias autênticas de mitigação. A 

produção de novos fixos (infraestrutura de circulação, de comunicação e de produção, 
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por exemplo) e de um volumoso fundo de consumo na forma de habitações, sobretudo 

no espaço urbano, consiste num meio relativamente eficiente de superação parcial das 

contradições internas do capitalismo, tendentes à formação de crises. Esses “ajustes 

espaciais” surgem como mecanismos para neutralizar as tensões inerentes aos processos 

de acumulação do capital, criando tipos particulares de estruturas geográficas.   

O processo de acumulação em geral, depende necessariamente de uma série de 

ajustes e transformações impostas ao espaço pela ação do capital e do Estado. As 

inovações e investimentos em transporte e comunicação, por exemplo, representam a 

produção de territórios fluídos, promovendo, por conseguinte (pela aceleração da 

circulação de mercadorias, de pessoas, de dinheiro e de informações) a superação das 

barreiras espaciais, o que representa a diminuição do tempo de giro do capital, condição 

determinante para realização do processo de acumulação (HARVEY, 2006). Outro 

ajuste geográfico essencial aos processos de acumulação diz respeito à organização 

territorial; com o advento do sistema socioeconômico capitalista os territórios do mundo 

em geral foram redefinidos e reorganizados com a finalidade de torná-los adequados à 

dinâmica da acumulação capitalista. Desta forma, sob as determinações da economia de 

mercado, a sociedade em movimento constrói uma estrutura espacial específica, um 

espaço produzido de transportes e comunicações, de infraestruturas e de reorganizações 

territoriais que atende essencialmente as necessidades de acumulação do capital.  

Na prática, acumulação do capital não pode prescindir, mesmo em momentos de 

franca expansão, do espaço enquanto materialidade, nem de sua dinâmica geográfica. 

Em tempos de crise, no entanto, tal dependência se afirma ainda mais. Inclusive, para 

Henri Lefebvre (1973), por exemplo, a sobrevivência do sistema capitalista, em meio as 

persistentes crises de mercado, vincula-se, em larga medida, à sua capacidade de 

dominar e reorganizar constantemente os espaços humanos. Na verdade, sem a 

possibilidade de produzir, reestruturar e dominar o espaço social, o capitalismo há 

muito teria esmaecido e cessado de funcionar enquanto estrutura “metabólica de 

reprodução social”. O capitalismo reordena o espaço visando à reprodução constante de 

condições para a realização da acumulação de bens materiais e para a perpetuação de 

seu domínio enquanto modelo político-econômico dominante.  

O esforço de mobilização do espaço (fluidez, expansão e produção) como forma 

de criar oportunidades lucrativas para os excedentes de capital e para empregar a força 

de trabalho ociosa é definido por Harvey (2005) como ordenação espaço-temporal. 
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A ideia básica de ordenação espaço-temporal consiste em conferir uso lucrativo 

ao excedente de trabalho (altas taxas de desemprego) e a um conjunto de capitais 

sobreacumulados num dado território (na forma de excedentes de capacidade produtiva 

ociosa, mercadorias sem demanda solvável e capital monetário sem aplicação lucrativa 

à vista), mediante os deslocamentos espaciais para exploração de novos mercados e de 

condições de produção com mais baixo custo. Além da expansão geográfica com os 

deslocamentos de capitais para outros territórios, a ordenação espaço-temporal também 

propõe, como estratégia para criar oportunidades lucrativas para o capital e força de 

trabalho excedentes, a produção de materialidade espacial na forma de infraestrutura e 

habitação. O termo “ordenação”, segundo o argumento do autor, [fix], tem o sentido 

literal de ordenar/fixar capital no espaço, especificamente por meio da promoção de 

gastos sociais (educação, ciência e tecnologia, que exigem edificações e instalações) e 

de volumosos investimentos públicos e privados em projetos infraestruturais e na 

construção de imóveis para negócios e moradia.   

Assim, em situações de crises de sobreacumulação, parte dos capitais monetários 

e recursos produtivos (tais como força de trabalho, insumos e máquinas), alocados no 

circuito de retorno imediato, mas saturado de excedentes, são transferidos e aplicados, 

com vistas e manter as taxas de lucro dos investidores em patamares adequados à 

reprodução expandida do capital, nos circuitos da economia, nos quais os recursos, em 

larga medida, são aplicados na produção do ambiente construído.   

Para Harvey (2005), o conjunto da economia divide-se basicamente em três 

circuitos. O circuito primário diz respeito ao domínio da produção e do consumo 

imediatos. O circuito secundário constitui o circuito da economia em que o capital fixa-

se no ambiente construído; neste circuito o capital pode dividir-se em capital fixo para a 

produção (equipamentos de infraestrutura e instalações fabris) e em um fundo de 

consumo (habitação, por exemplo). O circuito terciário, por sua vez, envolve os gastos 

sociais, geralmente, com saúde, educação e pesquisa. No entanto, uma parcela dos 

investimentos realizados no circuito terciário do capital é também incorporada ao 

ambiente construído na forma de escolas, centros de pesquisa, hospitais.  

O capital sobreacumulado, responsável pelas crises do sistema de mercado, pode 

encontrar um campo fértil para sua absorção ao se deslocar da dimensão de consumo 

imediato, já saturada pela ausência de demanda efetiva, para a produção de capital fixo 

no ambiente construído, e para o fomento social de setores como educação, saúde, 

assistência social, ciência e tecnologia. Assim, num contexto de recessão, os ativos 
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sobreacumulados são absorvidos, na implementação de programas sociais e na produção 

em larga escala do ambiente construído, promovendo, parcial e temporariamente, o 

restabelecimento das condições ideais para realização da acumulação e dos lucros. O 

deslocamento de capitais excedentes sem uso lucrativo do circuito primário da 

economia para os circuitos secundário e terciário consiste num movimento fundamental 

do processo de ordenação espaço-temporal para conter crises de excedentes de capitais e 

força de trabalho, sobretudo quando ocorrem no espaço urbano.    

Os processos de urbanização, promovidos, sobretudo a partir de políticas 

públicas implementadas pelo Estado, que acrescentam mais densidade e expande o 

tecido urbano, por meio do acréscimo ao ambiente construído das cidades de objetos 

espaciais na forma de imóveis e infraestrutura, consiste numa exemplificação precisa da 

superação de crises por meio do fomento aos circuitos secundário e terciário da 

economia capitalista.  

A urbanização proporcionou, ao longo da história do capitalismo, um caminho 

relativamente seguro e eficaz para resolver parte importante do problema do capital 

excedente. Harvey (2014) considera a relação entre a absorção de excedentes de capital 

e o processo de urbanização, como uma ligação essencial a reprodução continuada e 

expandida do sistema econômico vigente:  

 

[...] para produzir mais-valia, os capitalistas têm de produzir 

excedentes de produção. Isso significa que o capitalismo está sempre 

produzindo excedentes de produção exigidos pela urbanização. A 

relação inversa também se aplica. O capitalismo precisa da 

urbanização para absorver o excedente de produção que nunca deixa 

de produzir. Dessa maneira, surge uma ligação íntima entre o 

desenvolvimento do capitalismo e a urbanização (2014, p. 30).  

 

A fim de ratificar tal relação, o autor (2006; 2009) discute três exemplos que 

ilustram a interdependência entre capital e urbanização. No primeiro exemplo, refere-se 

à crise de 1848 na Europa, considerando-a uma crise de capital excedente, que se 

estendeu sobre quase todo continente e atingiu Paris de maneira particularmente forte, 

tendo como principal resultado, para a capital francesa, a instabilidade social e política 

insuflada por dos milhares de trabalhadores desempregados. Diante desse quadro de 

instabilidade, Luis Napoleão III, elevado ao posto de imperador, foi compelido pelas 

circunstâncias sociais e políticas a resolver o problema econômico, que tinha o capital 

excedente como fator causal da crise naquele momento.  
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O problema dos excedentes de capitais foi parcialmente solucionado pela 

execução de um vasto programa de investimentos em infraestrutura tanto em território 

nacional quanto no exterior. No exterior, foram construídas estradas de ferro que se 

estenderam da Europa até parte do mundo Oriental, bem como realizados volumosos 

investimentos em obras de grande porte como o Canal de Suez no Egito. Internamente, 

tal esforço significou a ampliação e consolidação da rede ferroviária e a construção de 

portos e ancoradouros. Mas, acima de tudo, segundo afirma Harvey (2009), significou 

reconfigurar amplamente o espaço e a infraestrutura urbana de Paris.  

Ao longo de quase 20 anos, Haussmann executou um conjunto vasto de obras 

urbanas em Paris. Benévolo (2001), em a História da Arquitetura Moderna, destaca 

uma série de setores reestruturados e apresenta dados que expressam a amplitude das 

transformações e o volume dos investimentos realizados na reconstrução do espaço 

urbano da cidade. O primeiro o autor destaca as obras viárias a partir da urbanização de 

terrenos periféricos e de velhos bairros com a construção de novas vias e de vários 

edifícios ao longo dos novos alinhamentos: “A velha Paris compreendia 384 

quilômetros de ruas no centro e 355 nos subúrbios; ele abre, no centro, 95 quilômetros 

de ruas novas (suprimindo 49) e, na periferia, 70 quilômetros (suprimindo 5)” 

(BENÉVOLO, 2001, p. 98). Houve, do mesmo modo, a construção de edifícios 

públicos nos novos bairros e nos velhos submetidas às transformações mencionadas: 

escolas, hospitais, prisões, escritórios administrativos, bibliotecas, mercados.   

Foi também executada a construção de grandes complexos de casas populares 

para as classes menos abastadas, além de parques públicos projetados em diversas áreas 

da cidade (Bois de Boulonne, Vencenes, Monceau e Montsouris). Haussmann ainda 

renova as instalações da nova Paris, projetando “novos aquedutos e as instalações de 

água do Sena, levando o fornecimento de água, de 122.000 metros cúbicos por dia, para 

343.000, e a rede hidráulica de 747 para 1.545 quilômetros [...]. A instalação de 

iluminação é triplicada, passando de 12. 400 para 32. 320 bicos de gás” (BENÉVOLO, 

2001, p. 100). Dentre as novas instalações de Paris figuraram importantes obras de 

transporte público e de saneamento básico em quase toda a cidade. A reconstrução de 

Paris, conduzida por Haussmann na segunda metade do século XIX, sobretudo na forma 

de infraestrutura urbana e imóveis para diversos fins (habitação, comercial, serviço 

público), absorveu grandes quantidades de trabalho ocioso e de capital excedente, 

restabelecendo a dinâmica econômica e colocando-se como um veículo fundamental de 

estabilização da ordem social (HARVEY, 2015).    
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O segundo exemplo dado por Harvey (2009) diz respeito ao amplo processo de 

suburbanização das cidades estadunidenses no pós-segunda guerra mundial. Segundo 

esse autor, o problema do capital excedente (e do desemprego como corolário direto), 

intratável desde a década de 1930, foi temporariamente solucionado nos Estados Unidos 

pela mobilização hercúlea das forças econômicas para o esforço de guerra das nações 

envolvidas. Contudo, no pós-guerra, o problema do capital excedente persistiu ainda 

inamovível. A produção de subúrbios nos principais centros metropolitanos do território 

estadunidense para a classe média figurou como a principal estratégia de absorção dos 

capitais excedentes. A produção de vastos bairros nos subúrbios de grandes centros 

urbanos americanos significou a construção de milhares de habitações e a produção em 

larga escala de infraestrutura, sobretudo obras viárias.  

Mas o processo de suburbanização não se limitou apenas a produção de objetos 

espaciais em massa, tais como habitações, imóveis comerciais e infraestrutura. A 

transformação da geografia urbana de regiões metropolitanas mais importantes dos 

Estados Unidos significou o advento de um novo estilo de vida baseado do amplo uso 

de automóveis, devido ao status social e à necessidade de vencer as grandes distâncias 

entre os subúrbios e as áreas centrais, e do consumo em massa de eletrodomésticos, 

como geladeiras, rádios, televisores, lava-roupas, fogões, batedeiras etc., que emergiam 

como produtos típicos da classe média norte-americana. A incorporação desse novo 

estilo de vida e de uma demanda por automóveis e novos utensílios domésticos para o 

preenchimento dos novos lares figurou também como um fator determinante para 

dinamização de variados setores da indústria e para mobilização da capital excedente.    

Em comparação à reconstrução de Paris em meados do século XIX, a escala do 

processo de urbanização dos Estados Unidos no pós-guerra, por meio da construção de 

autoestradas e transformações infraestruturais e através da suburbanização e da total 

reengenharia da região metropolitana, foi sobremodo mais ampla, representando um 

caminho sólido e eficaz para resolver parcialmente o problema do capital excedente e 

do desemprego no país e impactar positivamente a economia global dada a grande 

demanda por insumos e serviços gerada e intenso processo de urbanização do território 

norte-americano. Esse processo de produção do espaço urbano, “quando abrangeu toda 

a nação, como o foi em todos os maiores centros metropolitanos dos Estados Unidos 

(ainda outra transformação de escala), teve um papel crucial na estabilização do 

capitalismo global após a 2ª. Guerra Mundial” (HARVEY, 2009, p. 11).  
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O terceiro exemplo apontado por Harvey (2014) é o vasto e intenso processo de 

urbanização chinês. A população urbana da China, que representava cerca de 18% do 

total em 1978, passou a quase 54% em 2013, com a previsão de 75% para 2025. A 

escala e a velocidade da urbanização contemporânea são incomparáveis. Segundo dados 

oficiais da ONU foram mais de 500 milhões de chineses que deixaram suas áreas rurais 

em direção às cidades nos últimos 30 anos. São 11 cidades com mais de 5 milhões de 

habitantes, entre as quais megalópoles como Xangai (15,8 milhões), Pequim (13,2 

milhões), Cantão (11 milhões), Shenzhen (8,5 milhões) e Tianjin (8,2 milhões). 

Também já abriga 40 cidades com mais de 1 milhão de moradores39. Em decorrência de 

sua magnitude, com a formação, num curto espaço de tempo, de uma série de centros 

urbanos superpopulosos, e da produção sem precedentes de infraestrutura e de 

empreendimentos imobiliários, o processo de urbanização chinês absorveu volumes 

expressivos de capitais excedentes e força de trabalho em escala global.    

A produção do espaço urbano na China nas últimas décadas, decorrentes da forte 

dinâmica econômica, dos fortes fluxos migratórios e das políticas intervencionistas do 

Estado para a produção de infraestrutura, constituiu um dos principais flancos de 

acumulação capitalista em âmbito global no presente. A produção de grandes projetos 

infraestruturais, como hidrelétricas e usinas energéticas, plantas industriais, represas e 

autoestradas, bem como imensos centros comerciais, parques tecnológicos, aeroportos, 

terminais de contêineres, além de todos os tipos de espaços de lazer, grande número de 

instituições culturais recém-criadas, junto com condomínios luxuosos e campos de 

golfe, que pontilham a paisagem chinesa, representa uma das mais importantes vias para 

realização de investimentos lucrativos nos tempos atuais. A fim de ressaltar tal fator, 

Harvey afirma que: “As consequências desse processo de urbanização para a economia 

global e a absorção de capital excedente têm sido gigantesca” (HARVEY, 2014, p. 42).    

  Não obstante, para o autor, a China figura tão-somente como o epicentro de um 

processo de urbanização que atualmente já se tornou verdadeiramente global, em parte 

dada à “integração dos mercados financeiros que usam sua flexibilidade para financiar 

por dívidas projetos urbanos que vão de Dubai a São Paulo e de Madri e Mumbai a 

Hong Kong e Londres” (HARVEY, 2014, p. 42). Quase todos os grandes centros 

urbanos do planeta vêm presenciando a explosão do mercado imobiliário e de grandes 

projetos infraestruturas no presente quadrante histórico.   

                                                           
39 Disponível em: http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/cultura/china-em-movimento. Acesso em: 

03/10/2015 
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Mediante a exaustão e aos limites do sistema capitalista para manter suas taxas 

de acumulação em patamares favoráveis a sua plena reprodução expandida, a produção 

do espaço, especialmente o urbano, desponta no presente cada vez mais como um 

campo para atenuação das crises e colapsos do sistema de mercado, em virtude do seu 

poder de absorver capitais excedentes e força de trabalho ociosa. A produção do espaço 

urbano exerce, assim, a função econômica de minorar o declínio persistente da taxa de 

lucro geral, que caracteriza a dinâmica atual do modo capitalista em âmbito mundial.      

            A produção imobiliária (o circuito secundário da economia nas acepções de 

Harvey e Lefebvre) compreende um meio, como demonstram as experiências de Paris, 

EUA e China, para a contensão da queda da taxa média de lucro, tornando-se desta 

forma um refúgio para continuidade da reprodução do capital. Os capitais buscam 

abrigo e oportunidades lucrativas no setor imobiliário, na medida em que o grande 

circuito normal e habitual da produção e do consumo (o circuito primário) entra em 

declínio. A proposta fundamental é a de inscrever plenamente a terra e o imobiliário no 

mercado. A estratégia é regularizar esse circuito secundário, o imobiliário, instaurando-

o, talvez, como setor compensatório, ou até mesmo com um dos mais dinâmicos da 

atividade produtiva do capital.  A esse respeito Lefebvre argumenta: 

 

A mobilização das riquezas fundiária e imobiliária deve ser 

compreendida como uma das grandes extensões do capitalismo 

financeiro, desde um certo número de anos; a entrada da construção 

no circuito industrial, bancário financeiro foi um dos objetivos 

estratégicos do último decênio. [...] Mais exatamente, esse circuito do 

imobiliário foi, durante muito tempo, um setor subordinado, 

subsidiário; pouco a pouco se tornou um setor paralelo destinado a 

inserção no circuito normal da produção-consumo. Embora ele seja 

um setor compensatório, pode até tornar-se o setor principal se o 

circuito normal produção-consumo arrefecer, se houver recessão. 

Então, os capitais encontram no imobiliário uma espécie de refúgio, 

um território suplementar e complementar de exploração [...] 

(LEFEBVRE, 2008, p. 71).  

 

A ampliação dos investimentos no setor imobiliário, que se verifica em quase 

todo o mundo, corrobora essa afirmação. Em entrevista recente (2010) 40 Harvey 

afirmou que nos últimos trinta anos a maior parte dos investimentos não foi destinada à 

produção (de bens industrializados), mas aos ativos e a valorização de ativos, como 

aluguéis de terras, preços de imóveis, etc. A colonização do setor imobiliário pelo 

capital, sobretudo o financeiro, não representa apenas a abertura de mais um campo 

                                                           
40 Disponível em: < http://vimeo.com/10933225>. Acesso em: 12/12/2012. 
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fértil de investimentos lucrativos. Trata-se, na realidade, de uma modalidade de reserva 

de valor peculiar e segura para investidores capitalistas (ROLNIK, 2015).      

Em a Guerra dos Lugares, trabalho resultante de suas experiências como 

relatora das Nações Unidas (ONU) para a questão da habitação, Rolnik (2015) relata a 

empiria desse fenômeno, hoje generalizado, a partir das ações de grupos de 

investimentos ligados ao mercado financeiro. A autora relata que amplos estoques 

habitacionais desvalorizados e vazios – remanescentes de “projetos não vendidos, de 

execuções hipotecárias ou, ainda, das ‘sobras’ dos estoques públicos que não foram 

vendidas no tufão da privatização – está se transformando em novo destino para o ajuste 

espacial dos circuitos financeiros” (2015, p. 108). Isso somado ao crescente número de 

pessoas sem casa (e sua garantia de posse), de unidades habitacionais em condições de 

superlotação e do aumento de despesas com moradia, transforma-se num novo negócio 

lucrativo para os investidores financeiros.  

O exemplo do grupo americano Blackstone, destacado por Rolnik (2015), no 

sentido de formar reserva de valor a partir da formação de um considerável estoque de 

unidades habitacionais, é sobremodo emblemático. As ações do grupo revela a forte 

tendência, em curso na atualidade, de deslocamento de capitais do circuito primário da 

economia (nesse caso específico o mercado financeiro) para o circuito secundário. 

 

A maior empresa de private equity do mundo, o grupo Blackstone, 

tem sido a mais ativa nesse mercado. [...] o grupo arremata imóveis 

em leilões de hipotecas executadas pelos bancos, através de corretores 

imobiliários que vendem as casas de famílias endividadas antes de sua 

perda, e também diretamente de bancos que acumulam estoques pós-

execução. Investindo 100 milhões de dólares por semana nesse 

negócio desde outubro de 2012, o grupo Blackstone tornou-se o maior 

proprietário de imóveis residenciais dos Estados Unidos e anunciou 

seis planos de internacionalização [...]. O negócio – hoje chamado de 

REO-to-rental – consiste em comprar casas a preço de banana, investir 

em sua renovação, alugá-las por um período, aproveitando a alta do 

mercado dos sem-casa, e esperar um novo ciclo de alta no preço dos 

imóveis (ROLNIK, 2015, p. 108). 

    
 

Essa dinâmica de investimentos de capitais na produção e comercialização de 

espaços, sobretudo de espaços urbanos, e que revelam a crescente mercantilização da 

cidade e da moradia, outrora circunscrita aos grandes centros metropolitanos dos países 

capitalistas centrais, encontra-se fortemente presente também em muitos países 

periféricos. O acirramento da dinâmica imobiliária e de sua financeirização, no presente 

momento histórico, consiste num fenômeno que se manifesta em escala global.   
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A luz dos três exemplos supracitados por Harvey e de sua teoria dos ajustes 

espaciais é possível analisar o PMCMV, em conjunto com outros programas, estratégias 

e políticas fomentadas pelo governo federal do país a partir de 2003, necessariamente, 

como parte essencial de um amplo processo de ordenação espaço-temporal, com vistas a 

promover o desenvolvimento de condições efetivas para acumulação de capitais no país. 

A construção de grandes obras de infraestrutura de transporte e produção de energia, 

realizadas dentro do PAC, somadas aos investimentos sociais, sobretudo na distribuição 

de renda e na expansão dos ensinos técnico e superior, mais o PMCMV, constituem um 

pacote de medidas importantes para absorção de capitais imobilizados e mão-de-obra 

ociosa por meio dos circuitos secundários e terciários da economia nacional. Tal pacote 

de medidas e ações, implementado pelo Estado Nacional, constitui parte de uma política 

anticíclica, um importante mecanismo de indução de crescimento econômico, lucros e 

geração de postos de trabalho e renda na esfera da economia capitalista.  

Como apresentamos no segundo capítulo, a intensificação recente da produção 

imobiliária no país a partir do início dos anos 2000 é resultado direto dos agentes do 

capital, com o auxílio do governo federal, criando e transformando o espaço, bem como 

a regulamentação de seu uso e ocupação, na tentativa de encontrar oportunidades 

lucrativas para os ativos sobreacumulados de empresários nacionais, e, por conseguinte, 

evitar a sua eventual desvalorização. Dentre os diversos esforços realizados pelo 

governo (também elencados no primeiro capítulo) a fim de promover a construção civil 

e o mercado de imóveis residenciais no país, destaca-se a criação do PMCMV.  

O Governo Federal lançou o PMCMV em um contexto global de recessão 

econômica. A finalidade era garantir o fluxo da acumulação de capitais numa 

conjuntura de crise provocada a partir de 2008. Os milhões de imóveis construídos e em 

construção no país, com base nas ações desse Programa, além de reconfigurar de 

maneira marcante as paisagens de muitas cidades, contribuíram para dinamizar a 

economia nacional. É possível afirmar, com base nos dados apresentados no segundo 

capítulo da presente pesquisa, que parte significativa da acumulação de capital realizada 

e de postos de trabalho criados no país na atual conjuntura econômica, dependem 

fundamentalmente dos processos de reestruturação e reprodução do espaço urbano, 

impulsionados pela intensificação da construção de imóveis residenciais e de 

infraestrutura de transporte e energia, por intermédio da ação do governo federal.  

Demonstramos no segundo capítulo como os recursos mobilizados e operados 

no âmbito do PMCMV, na forma de crédito e subsídios a partir de fundos estatais e 
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semi-estatais, com o propósito de financiar a produção de moradias e criar uma forte 

demanda solvável para o mercado de imóveis residenciais, fomentou satisfatoriamente o 

crescimento de uma série de setores da economia nacional. De acordo com dados de 

2015 do Ministério das Cidades, o PMCMV contratou 3.763.599 milhões de moradias e 

entregou 2.076.004 milhões até o início de 2015, com investimento de R$ 244.278 

bilhões. Como resultado, parte importante da cadeia produtiva da indústria da 

construção civil é amplamente impulsionada, bem como os mercados de terras e de 

ações de empresas ligadas ao mercado de imóveis.    

 O dinamismo da indústria da construção civil, resultante do aumento acentuado 

da produção de unidades habitacionais, impulsionou o aumento exponencial do número 

de incorporadoras e construtoras, bem como o aumento do volume de produção de 

muitas empresas já existentes, especialmente nos grandes centros urbanos e nas cidades 

de porte médio do país, como será demonstrado no capítulo cinco desta pesquisa.   

Como resultado, o setor de materiais para construção foi, do mesmo modo, amplamente 

beneficiado com a ampliação da demanda por um conjunto de materiais e insumos para 

construção (como cimento, ferro, tintas, madeira, matérias elétricos e hidráulicos, pisos 

etc.). Além disso, Cardoso e Aragão (2011) afirmam que o lançamento do PMCMV 

gerou dois efeitos significativos e imediatos no mercado imobiliário, implicando sobre o 

mercado de ações de empresas do setor, pois a princípio garantiu credibilidade aos 

papéis das empresas que tinham aberto capital na bolsa de valores, e sobre o mercado de 

terras devido à expectativa criada em torno da demanda gerada pela construção de 

milhões de unidades habitacionais em todo território nacional.   

O incremento desses setores e atividades revela como os recursos mobilizados 

pelo PMCMV, especialmente os monetários, foram transferidos do circuito primário 

para o circuito secundário da economia, engendrando um processo de ordenação 

espaço-temporal parcialmente exitoso, abrindo terrenos férteis para investimentos 

lucrativos e absorvendo contingentes importantes de mão-de-obra ociosa por meio da 

produção em massa de unidades habitacionais e infraestrutura em todo país. O PMCMV 

foi concebido e arquitetado sob a influência da iniciativa privada, de forma a conferir a 

execução de suas diversas etapas, quase que exclusivamente, aos agentes da indústria da 

construção civil, do sistema financeiro e do mercado imobiliário. Assim, o Programa 

dinamizou a economia nacional, ampliando consideravelmente o volume de crédito no 

mercado imobiliário e de subsídios para aquisição e produção de novas moradias em 

todo o país. A democratização do crédito para o consumo, somada ao apoio da força 
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política e da ideologia da casa própria, profundamente enraizada na sociedade brasileira, 

promoveram a inclusão de consumidores de média e baixa rendas nos circuitos do 

mercado imobiliário abrindo uma nova e importante fronteira para a acumulação de 

capital via produção do espaço na forma de moradias.    

No entanto, é preciso frisar que sua condição essencial, como parte integrante de 

um amplo processo de ordenação espaço-temporal concebido pelo governo federal em 

associação com a iniciativa privada, tendo como prioridade a criação de um ambiente de 

negócios para fomentar o setor imobiliário, compromete duramente, como verificamos 

no capítulo três, os resultados sociais da atual política de habitação, inclusive 

invalidando um conjunto de recursos, ações, programas e instrumentos anteriores 

destinados a mitigar efetivamente problemas característicos de ambientes urbanos, 

especialmente relacionados à moradia.  

O PMCMV adquire status de política habitacional na medida em que passa a 

figurar como diretriz estruturante das ações do poder público para a questão da moradia 

no país. Nessa perspectiva uma série de outras políticas, projetos, programas e planos 

foram descontinuados. Com isso o PMCMV passa a concentrar e priorizar a aplicação 

de recursos para a provisão de moradias no país, com a finalidade de imprimir uma 

lógica mercantil à provisão de moradias populares. Assim, o PMCMV tornou-se 

hegemônico substituindo “à política habitacional, ainda em consolidação, representada 

pelo próprio SNHIS” (KRAUSE). E, ao mesmo tempo esvaziou “o FNHIS com a 

‘drenagem’ de parcela relevante de seus recursos também para o PAC Urbanização de 

Favelas” (KRAUSE et al., 2013, p 13).    

O PMCMV ocupou integralmente o lugar dessas políticas, instrumentos e ações 

do Estado, mesmo não tendo, em sua essência, como evidenciam seus resultados 

concretos, compromisso real com a resolução efetiva de problemas relacionados à 

moradia e demais problemas socioespaciais das cidades do país. O Programa responde, 

na prática, muito mais às estratégias de crescimento econômico, do que aos problemas 

relacionados à moradia, como já apresentamos baseado num conjunto de dados, no 

segundo capítulo. A despeito dos significativos investimentos orçamentários feitos pelo 

poder público e dar ênfase em famílias de média e baixa renda, o Programa promoveu 

predominantemente o aspecto econômico-financeiro e mercantil (e, portanto 

quantitativo) da produção de moradias. O foco no aspecto quantitativo (ampliar o 

estoque de habitação social) comprometeu a promoção de aspectos mais amplos, como 

habitabilidade, localização, disponibilidade de serviços e infraestrutura.    
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O PMCMV coaduna com as estratégias espaciais de mercado, que abarcam a 

produção de infraestrutura e moradia impondo as cidades “um modelo de política de 

habitação baseado na promoção do mercado e do crédito habitacional para a aquisição 

da casa própria, que se espalhou pelo mundo” (ROLNIK, 2015, p. 13). [...]. Esse 

modelo de política habitacional teve como experiência pioneira o Chile, sob a égide dos 

experimentos neoliberais da década de 1970 implementadas no regime Pinochet, e se 

propagou, sobretudo, por países da América Latina, África e Ásia. Nessa conjuntura, 

tanto a terra urbana, quanto a habitação, enquanto bens sociais fundamentais ao 

desenvolvimento da vida humana, se converteram em capital na forma de mercadoria, 

reserva de valor e ativo financeiro para agentes do mercado assegurar o lucro e, por 

conseguinte, a reprodução ampliada de seus capitais.     

O modelo chileno, de cunho neoliberal, foi concebido com a justificativa de 

promover a provisão de moradias para famílias de baixa renda num ambiente 

“saudável” de “livre iniciativa” e competição, além de proporcionar liberdade para 

famílias de baixa renda adquirir moradia adequada de acordo com suas necessidades. 

“Do lado da oferta, a habitação não seria mais contratada pelo Estado, mas ofertada pelo 

mercado. Em vez de os setores produzirem o que o setor público determina, deveriam 

competir para produzir o que os consumidores ‘desejam’”. (ROLNIK, 2015, p. 117). A 

estratégia também passava por mudar a oferta habitacional para o mercado privado por 

ser considerado mais eficiente do que o poder público no atendimento da demanda por 

moradias. Na prática, a ideia consistia em, por um lado, fomentar famílias carentes, 

através de subsídios públicos, para facilitar o acesso à moradia por meio do mercado, e, 

por outro, transformar a produção do ambiente construído na forma de habitações e 

infraestrutura num campo de negócios, com vistas a promover a expansão da construção 

civil e do mercado imobiliário via mobilização de estoques públicos de crédito.   

Esse modelo tornou-se referência para políticas habitacionais em países da 

América Latina, como México, Colômbia, Peru, Venezuela, Brasil. No Brasil, apesar de 

nascer num contexto político-econômico desenvolvimentista, o PMCMV, se estruturou 

com base nos princípios liberais difundidos pelo modelo chileno. Com base em Rolnik 

(2015), é possível verificar uma série de paralelos entre a política de habitação 

implantada no Chile e o PMCMV: transferir a construção de moradias para o setor 

privado; estratificar a demanda com base na renda familiar; disponibilizar subsídios 

diretos para abater o valor final do imóvel, nos custos de contratação e no valor do 

seguro; e a concessão de subsídios indiretos na forma de isenção fiscal embutido nas 
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taxas de juros dos financiamentos. Os paralelos entre as duas políticas passam também 

pelos critérios para obtenção do subsídio: não ser proprietário de imóveis e nunca ter 

obtido moradia própria por meio de políticas habitacionais desenvolvidas pelo Estado.  

A consolidação de um modelo de política habitacional neoliberal resulta de um 

processo geral de desconstrução dos esforços em promover a habitação como condição 

fundamental ao desenvolvimento social dos indivíduos. O desmonte das políticas de 

bem-estar aliada ao advento de um parâmetro mercadológico que fundamenta as ações 

do poder público para as questões da moradia social representa o aprofundamento da 

crise de moradia como demonstra o relato de Rolnik (2015) em países do mundo como: 

África do Sul, Chile, México, Estados Unidos e Inglaterra. A autora (2015) afirma que 

onde esse modelo se consagrou tornando-se hegemônico os efeitos socioespaciais 

negativos aparecem nitidamente: “casas padronizadas e minúsculas; falta de inserção 

urbana dos conjuntos, desconectados da cidade, sem redes de infraestrutura básica, 

serviços públicos ou oportunidades de emprego” (2015, p. 127), sem contar o 

endividamento quase vitalício de famílias de renda média e baixa e a intensificação da 

especulação imobiliária e o encarecimento da terra urbana e da moradia.   

Nesta primeira sessão a finalidade central consistiu em demonstrar, a luz da 

teoria da ordenação espaço-temporal, de que forma o PMCMV se alinha, desde sua 

concepção à sua execução, às necessidades de acumulação do capital nacional, 

atendendo aos interesses da classe empresarial, sobretudo a um conjunto de empresas 

que opera no setor imobiliário, com vistas a criar condições favoráveis para 

investimentos lucrativos por meio da produção de espaço geográfico na forma de 

moradias populares e infraestrutura. A sessão ainda buscou esclarecer que forma o 

caráter eminentemente mercantil incorporado pelo Programa confere a política de 

habitação vigente no país um viés contraproducente, responsável pela produção de 

parcos resultados sociais, como verificado pelos dados apresentados, produzidos entre 

os anos de 2009 e 2015, e ocasionando o aprofundamento de alguns problemas 

socioespaciais historicamente consagrados, como, por exemplo, o encarecimento da 

moradia e a exclusão. Sua ênfase comercial compromete sua função social.      

Na sessão seguinte daremos conta de demonstrar como os agentes do capital 

ligados a construção civil e ao mercado de imóveis cooptaram o Programa e os 

volumosos recursos dos fundos públicos e semi-públicos por ele mobilizados. 

Sustentamos que tal apropriação dá-se necessariamente por meio do modelo político-

eleitoral vigente no país.  
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O modelo de financiamento eleitoral baseado na doação de grandes volumes de 

recursos privados à indivíduos e a grupos políticos para a disputa de pleitos eleitorais, 

influencia decisivamente a atuação dos políticos eleitos com esses recursos em prol dos 

interesses de construtoras, bancos e empreiteiras (que figuram entre os grandes doadores 

de campanhas eleitorais do país), proporcionando, assim, o direcionamento das ações do 

PMCMV para fomento de grandes negócios privados. Ademais, é preciso destacar 

como a necessidade do governo federal de manter sua base eleitoral, composta em boa 

medida por camadas sociais populares, impõe a aplicação de parte importante dos 

recursos do Programa na produção de moradia social. Em última análise, a proposta do 

tópico é compreender como o uso político do Programa, seja para garantir a captação de 

recursos juntos ao setor imobiliário, seja para assegurar uma base eleitoral ampla, 

compromete duramente seu caráter social, como apontam algumas análises (ARANTES 

& FIX, 2009; CARDOSO, 2011; MARICATO, 2011; ROLNIK, 2015)   

 

 

4.2 O PMCMV como estratégia político-eleitoral   

 

I 

O espaço social é instrumento político deliberadamente manipulado nas mãos de 

agentes, individuais ou coletivos, isto é, “de um poder (por exemplo, os estados), de 

uma classe dominante (a burguesia) ou de um grupo que tanto pode representar a 

sociedade global, quanto ter seus próprios objetivos, como os tecnocratas, por 

exemplo.” (LEFEBVRE, 2008, p. 45). Com base nessa abordagem, entendemos que a 

produção do espaço urbano na forma de moradias populares em larga escala tende a 

tornar-se, em circunstâncias específicas, estratégia político-eleitoreira elaborada por 

agentes ligados, na maior parte das vezes, as classes dominantes. No Brasil o uso 

político da produção do ambiente construído na forma de infraestrutura e moradia, 

evidencia-se com maior clareza desde o regime militar com a elaboração de uma ampla 

política habitacional, conduzida e executada pelo sistema SNH/BNH.  

A política habitacional criada pelo governo militar após o golpe em 1964, visava 

fomentar um meio permanente de financiamento imobiliário capaz de estruturar em 

moldes capitalistas o setor da construção civil e o mercado de imóveis. No entanto, a 

concepção do sistema SNH/BNH, foi também resposta à crise de moradia presente no 
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país, agravada pela urbanização acelerada que caracterizou o período (BONDUKI, 

2008). Para Bonduki (2008), o engajamento do governo, tanto em promover o setor da 

construção, quanto em contornar a crise de moradia, constituiu, em última instância, 

num esforço necessariamente político para angariar apoio junto ao empresariado 

nacional da indústria da construção e junto às massas populares urbanas num contexto 

de forte tensão social. Para o autor, a preocupação era fazer da política habitacional, 

baseada na casa própria (propriedade privada), um instrumento de combate às ideias 

comunistas e progressistas no país, em tempos de intensa polarização político-

ideológica em todo o continente, em boa medida agravada pela guerra fria.   

De maneira análoga ao regime militar, o governo do Partido dos Trabalhadores 

(PT) e sua base aliada, planejaram sua política habitacional como meio de consolidar 

seu poder político, atendendo, para isso, principalmente, dois seguimentos da sociedade 

brasileira. O primeiro é a construção civil e os agentes econômicos relacionados, direta 

e indiretamente, ao setor. A estratégia política consiste em fortalecer, com os recursos 

de fundos estatais e semi-estatais (FGTS, OGU e Poupança etc.), as condições de 

acumulação do setor imobiliário, com a finalidade, em última instância, de capitar junto 

às incorporadoras, construtoras e empreiteiras, fartos recursos econômicos para o 

financiamento de campanhas eleitorais. O governo federal, em troca de recursos para o 

financiamento de campanhas eleitorais de seus quadros políticos, entrega parte 

importante do PMCMV (principal programa da atual política habitacional) e dos amplos 

recursos por ele mobilizados a setores diversos da iniciativa privada.   

No Brasil, o capital que atua diretamente no setor imobiliário vem sendo 

financiado com as economias dos trabalhadores e os fundos públicos mobilizados pelos 

aparelhos burocráticos de Estado. Os subsídios para habitação de interesse social, 

operacionalizados majoritariamente pelo PMCMV, são controlados pelo capital para 

que cumpram com segurança os propósitos de acumulação e da manutenção do poder 

político. No Ornitorrinco, Francisco de Oliveira fala do advento de uma nova classe 

política especializada em controlar os fundos estatais e semi-estatais em favor dos 

interesses burgueses. [...] “ela se mistura com a burguesia e seus executivos, isso não 

deve levar a confundi-los: seu ‘lugar na produção’ é o controle do acesso ao fundo 

público, que não é o lugar da burguesia” (OLIVEIRA, 2003, p. 149). Nessa perspectiva, 

o problema habitacional figura aparentemente como um subterfúgio social para a 

transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. O trabalhador comum sem 

moradia própria e que habita em condições precárias ou que tem sua renda onerada 
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pelos alugueis de imóveis, torna-se pretexto para promover o mercado de imóveis 

residenciais e grupos políticos com fundos bilionários.  

As ações do capital imobiliário no sentido de produzir e reestruturar o espaço 

geográfico a fim de viabilizar sua reprodução não acontece sem o auxílio engajado do 

poder público. O fluxo de capitais para o circuito imobiliário estipula necessariamente o 

empenho de um Estado intervencionista, capaz de criar uma estrutura financeira e 

engendrar arranjos institucionais e legais indispensáveis à realização de maciços 

investimentos no setor. Estabelece-se uma parceria no âmbito do modo capitalista de 

produção a partir da qual o poder público desempenha papeis sobremodo relevantes. 

Primeiro, como propiciador de um ordenamento, por meio de normas e leis, regulando o 

uso do solo/espaço a partir das determinações da construção civil e do mercado 

imobiliário. Segundo, disponibilizando recursos para a oferta de crédito e na execução 

de programas habitacionais e na implantação de infraestrutura.    

O segundo segmento atendido, são famílias de baixa renda, com ganhos mensais 

de até R$ 1.600,00. Apesar da existência de duas faixas de financiamento para camadas 

da população de renda média, com renda bruta mensal entre R$ 3.275 e R$ 5.000,00, 

que não possui casa própria, é necessário ressaltar que o Programa foi originalmente 

concebido com a finalidade de atender prioritariamente as famílias com renda inferior a 

três salários mínimos, faixa que concentra o grosso do déficit habitacional do país (80% 

segundo a FJP), a fim de mitigar, com isso, parte considerável da crise de moradia. O 

foco do discurso oficial e o direcionamento dos recursos do Programa para as camadas 

sociais de menor renda sem moradia própria objetiva manter, com essa parcela da 

população, uma forte base eleitoral, como se verá mais detalhadamente mais adiante.  

Em seu estudo sobre o lulismo, André Singer (2012), desenvolve uma análise 

que expõe mudanças significativas no comportamento eleitoral da população ao longo 

os dois mandatos de Lula. Durante esse período a massa populacional de baixa renda, 

outrora alinhada à grupos políticos mais conservadores, torna-se a principal base 

eleitoral do PT a partir das eleições presidenciais de 2006 (SINGER, 2012). Os dados 

gerados por institutos de pesquisa (como Ibope e Datafolha) indicam que o lulismo se 

sustenta sobre uma camada social específica, caracterizada pela forte dependência de 

políticas sociais implementadas pelo poder público federal.  

A comparação das intenções de votos entre Lula (2006) e Dilma (2010) segundo 

a renda, constata que ambos contaram com expressivo apoio dentre aqueles cujas 

famílias auferiam até dois salários mínimos mensais: Lula obteve 55% e Dilma, por sua 
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vez, 53%41. No segundo turno das eleições presidenciais de 2014 o mesmo padrão se 

manteve: na faixa de renda de até um salário mínimo Dilma Rousseff obteve 69% das 

intenções voto, contra 31% de Aécio Neves; na faixa de renda de mais de 1 a 2 salários 

mínimos, Dilma obteve 59% dos votos, contra 41% de Aécio Neves42. Como revelam 

os dados dos recentes processos eleitorais, desde 2006, os eleitores das classes de menor 

renda se mostraram significativamente mais inclinados a votar em Lula e Dilma. A base 

material do voto do lulismo se constitui de um conjunto de políticas e programas sociais 

destinadas à promoção da inclusão da população de baixa renda nos circuitos do 

consumo, outrora distantes dos pobres (SINGER, 2012).       

Considerando os dois seguimentos sociais citados acima, é importante pensar no 

estabelecimento de uma relação clientelista entre governo e seu eleitorado, bem como 

entre governo e capital privado, como forma de explicar esse deslocamento das 

intenções de voto das camadas populares do país. O Partido dos Trabalhadores por meio 

de um conjunto de políticas sociais (Bolsa Família, MCMV, Luz Para Todos, 

Microcrédito e o PMCMV) incorporou as massas empobrecidas ao seu projeto de poder, 

recompensando-as com tênue ascensão social, nem por isso insignificante. Foi o modo 

“de institucionalizar o conformismo político e, ao mesmo tempo, incorporar as massas 

desvalidas ao processo político por meio do Estado, arrancando-as da tutela privada dos 

régulos de província, sem acabar com eles”. (MARTINS, 2011, p. 9). Nessa relação 

clientelista, é preciso destacar, além do eleitorado, o empresariado.   

O clientelismo político figura como um dos mais proeminentes obstáculos à 

modernização política e ao desenvolvimento socioeconômico do país (LEAL, 2012; 

BUARQUE, 1969; MARTINS, 2011; FAORO, 2001). A prática do clientelismo 

político foi e ainda é interpretada no Brasil, como uma forma de corrupção, por meio da 

qual, políticos abastados compram os votos de eleitores pobres (LEAL, 2012). Essa 

acepção clássica mostra-se equivocada, pois, em última instância, o clientelismo 

político não se reduz a uma modalidade de relacionamento entre políticos ricos e 

eleitores pobres. José de Souza Martins (2011), por exemplo, sustenta que o 

clientelismo brasileiro se apoia em algo muito mais amplo. “Não só os pobres, mas 

todos os que, de algum modo, dependem do Estado, são induzidos a uma relação de 

troca de favores com os políticos” (MARTINS, 2011, p. 83), o que inclui um amplo 

                                                           
41 Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2014/presidente/indice-1.shtml. Acesso em: 

14/ de Abril de 2016.  
42 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/blog/eleicao-em-numeros/5.html. Acesso 

em: 14 de Abril de 2016.  
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conjunto de setores da economia de mercado (bancos, montadoras, construtoras, 

agronegócio) e, portanto, uma série de grupos empresariais.  Essa relação entre governo, 

sua base aliada e as construtoras (e demais empresas ligadas a produção imobiliária) 

pode ser percebida por meio dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes 

às doações de empresas privadas aos agentes políticos (físicos e jurídicos) durante os 

períodos eleitorais43.     

Essa é fundamentalmente uma prática de troca de favores e vantagens políticas 

por benefícios econômicos; que é, portanto, uma relação entre políticos profissionais e a 

classe empresarial e não particularmente uma relação entre políticos ricos e eleitores 

pobres, tal como postula a significação clássica de clientelismo. Sobre tal acepção, 

Martins (2011) sentencia: “a história da moderna burguesia brasileira é, desde o 

começo, uma história de transações com o Estado, de troca de favores” (p. 84).  

O desenho do PMCMV, em termos normativo-legais e quanto ao modelo de 

elaboração e execução dos projetos de assentamento, contempla tanto o empresariado, 

ligado à indústria da construção e ao mercado imobiliário, quanto às camadas de baixa 

renda da população brasileira (embora que de forma insuficiente), objetivando, de um 

lado, captar recursos para financiar campanhas eleitorais junto ao setor privado da 

economia e, do outro, assegurar a fidelidade eleitoral de uma massa populacional 

carente e altamente dependente das provisões do poder público. É necessário destacar 

que a camada social contemplada com os subsídios do PMCMV coincide precisamente 

com o estrato da população que perfaz o grosso da base eleitoral do governo do PT44. A 

relação clientelista com os extratos de menor renda da população fica explicita na 

incapacidade do Programa (em função do seu comprometido fundamentalmente com o 

crescimento econômico) em contornar efetivamente os reais problemas de moradia 

presentes nas cidades do país, apesar do grande volume de recursos mobilizado.    

 

 

II 

 

O sucesso dos candidatos nos pleitos eleitorais, sob as regras da democracia 

representativa moderna, está necessariamente condicionado à ampla e persistente 

“divulgação do seu nome e imagem entre o eleitorado, o que envolve gastos expressivos 

                                                           
43 Esses dados serão apresentados e analisados ao longo do presente capítulo.  
44 Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/. Acesso em: 17 de Abril de 2016.   
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com a produção de material de propaganda, aquisição de espaço na mídia, contratação 

de cabos eleitorais, realização de eventos públicos e aluguel de imóveis e veículos [...]” 

(SOUZA; SARMENTO, 2014, p. 13). Assim, o êxito nas eleições em um país de 

grandes dimensões territoriais e demográficas depende, em boa medida, da realização 

de campanhas que tendem a envolver um custo econômico sobremodo elevado; 

figurando, em muitos pleitos, na casa dos bilhões de reais.  

Nas eleições gerais de 2010, por exemplo, para se eleger, um deputado federal 

foi necessário, em média, a quantia de R$ 1,1 milhão; um senador, de R$ 4,5 milhões; e 

um governador, de R$ 23,1 milhões. No mesmo ano, a campanha de Dilma Roussef a 

presidência da república custou mais de R$ 336 milhões contabilizados45. No modelo 

hora em vigor, o êxito de um candidato não se deve a sua popularidade, a sua história, 

ou a qualidade de suas propostas, mas, necessariamente, a quantidade de recursos que 

consegue angariar para promover seu nome e negociar votos. Em decorrência disso, as 

campanhas veem se tornando cada vez mais dispendiosas. Como consta no quadro 7, 

nas eleições de 2002, os candidatos gastaram, no total, R$ 792.546.932 líquidos; já em 

2014, os valores despendidos ultrapassaram R$ 4.815.705.789 líquidos, o que indica um 

aumento próximo a 500% nos gastos eleitorais, em doze anos, mesmo num quadro 

social de crescimento demográfico e inflação monetária estável.      

 
QUADRO 7 - Evolução do financiamento eleitoral 2002 – 2014  

Ano Doações a 

candidatos 

Doações a 

comitês/diretórios 

Compensação Líquido 

2002 R$ 678.372.927 R$ 142.287.527 − R$ 28.113.522          R$ 792.546.932 

2004 R$ 1.080.994.664 R$ 322.399.055 − R$ 10.171.303 R$ 1.393.222.416 

2006 R$ 1.514.190.740 R$ 370.471.360 − R$ 155.619.523 R$ 1.729.042.577 

2008 R$ 2.100.058.975 R$ 545.418.465 − R$ 133.071.291 R$ 2.512.406.149 

2010 R$ 3.223.126.295 R$ 1.631.668.178 − R$ 1.188.189.284 R$ 3.666.605.190 

2012 R$ 3.977.057.221 R$ 2.027.115.487 − R$ 1.376.961.387 R$ 4.627.211.322 

2014 R$ 4.341.740.868 R$ 2.683.875.227 − R$ 2.209.910.306 R$ 4.815.705.789 
 

 

 Fonte: http://www.asclaras.org.br/@index.php  

 

Os dados gerados pelo TSE também revelam que há, efetivamente, uma 

significativa correlação entre o aumento dos recursos empregados numa campanha e o 

número de votos alcançado. Quanto maiores as receitas de um candidato, maiores suas 

chances de (re)eleição. O quadro 8, que apresentam dados referentes à disputa eleitoral 

de 2010, ao cargo de presidente da república e ao de governador dos três maiores 

                                                           
45 Disponível em: http://www.asclaras.org.br/@index.php. Acesso em. 20/05/2015.  
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colégios eleitorais do país, demonstra a relação entre o a quantidade de dinheiro, o êxito 

nos pleitos e a colocação dos candidatos. Os melhores resultados tendem a ser 

determinados, como demonstram os dados pelo volume de recursos investido; os dois 

primeiros colocados, concentraram, uma soma aproximada de R$ 241 milhões, número 

que corresponde à 90.9% do montante arrecado e declarado (cerca de R$ 265 milhoes) 

pelo conjunto dos candidatos ao cargo de Presidente da República.  

 

 

QUADRO 8 – Votos, receitas e resultados das eleições presidenciais de 2010 

Nome Cargo Partido Votos Receitas Resultado 

Dilma Vana 

Rousseff 
Presidente PT 103.457.312 R$ 135.530.844,32 Eleito 

José Serra Presidente PSDB 76.888.861 R$ 106.097.293,77 Não eleito 

Maria Osmarina 

Marina da Silva Vaz 

de Lima 

Presidente PV 19.654.545 R$ 23.368.859,74 Não eleito 

Jose Maria Eymael Presidente PSDC 89.392 R$ 319.450,83 Não eleito 

Plínio Soares de 

Arruda Sampaio 
Presidente PSOL 887.656 R$ 99.245,00 Não eleito 

Jose Levy Fidelix da 

Cruz 
Presidente PRTB 57.987 R$ 1.800,00 Não eleito 

José Maria de 

Almeida 
Presidente PSTU 84.680 R$ 95.030,54 Não eleito 

Ivan Martins 

Pinheiro 
Presidente PCB 39.161 R$ 45.354,33 Não eleito 

Rui Costa Pimenta Presidente PCO 12.209 R$ 3.988,00 Não eleito 

Fonte: http://www.asclaras.org.br/@index.php    

 

Os números referentes às eleições para governo estadual de 2010 revelam, do 

mesmo modo, a correlação entre a quantidade de recursos empregados e a quantidade de 

votos auferidos no pleito desse ano, e, por conseguinte, a interferência do poder do 

dinheiro no resultado dos pleitos estaduais. Esses números demonstram que dos 26 

estados da federação (mais o Distrito Federal), 17 elegeram os candidatos que mais 

empregaram recursos em suas campanhas. Ainda, com exceção de Carlos Camilo Goes 

Capiberibe do estado do Amapá, todos os demais candidatos a governo eleitos 

figuravam pelo menos entre os três com maiores receitas46.     

                                                           
46 Disponível em: http://www.asclaras.org.br/@index.php?cargo=3&partido=&municipio=&estado=-

1&cargo_nome=Governador&partido_nome=&estado_nome=&municipio_nome=&ano=2010 Acesso 

em: 19/03/2016.  
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Levando em conta o papel determinante do dinheiro nos resultados do processo 

eleitoral, indivíduos e grupos políticos, como forma de assegurar recursos para chegar 

ao poder a manter o mandato, recorrem a um conjunto de fontes financeiras, lícitas e 

ilícitas: emendas parlamentares, caixa dois, convênios celebrados entre os governos, 

licitações fraudulentas e agiotagem (REIS, 2014). Além dessas fontes, a classe política 

também se alimenta financeiramente de fartas doações privadas, sobretudo de pessoas 

jurídicas; para tanto, os políticos eleitos tendem a se empenhar na defesa dos interesses 

e projetos dos seus financiadores, “valendo-se dos mais diversos expedientes, como o 

favorecimento em licitações e contratos públicos, a concessão de incentivos fiscais e a 

edição de regulações favoráveis” (SOUZA; SARMENTO, 2014, p. 25) e garantindo 

acesso privilegiado aos recursos e fundos estatais e semi-estatais por meio de políticas 

públicas (FGTS, OGU, Poupança). Esse problema é agravado pelas atuais regras 

eleitorais que endossam o financiamento privado por parte de empresas privadas.   

Em face do cenário político-institucional vigente, no qual os cargos eletivos são 

disputados pela força do dinheiro, os partidos tendem a alinhar a elaboração de 

programas e políticas públicas aos interesses dos principais financiadores de campanhas 

eleitorais do país (bancos, empreiteiras, construtoras, planos de saúde, agronegócio, 

grandes grupos industriais etc.) como forma de captar recursos para disputa eleitoral e 

para exercer amplo controle sobre os mais importantes cargos eletivos do país. Ocorre 

um jogo de trocas entre grupos políticos e a elite econômica do país: a doação de 

consideráveis somas de recursos financeiros para campanhas eleitorais de indivíduos e 

partidos compele a classe política a defender, no exercício do poder institucional 

constituído, “os interesses econômicos dos seus financiadores na elaboração legislativa, 

na confecção ou execução do orçamento, na regulação administrativa, nas licitações e 

contratos públicos etc.” (SOUZA; SARMENTO, 2014, p. 25).  

Por um lado os grupos políticos procuram converter o dinheiro das doações em 

votos, manobra realizada de forma infalível na maioria das vezes; por outro, as 

empresas buscam comprar poder (dinheiro compra poder), pois o poder constitui uma 

ferramenta poderosa para obter mais dinheiro; no caso em questão, por meio de 

contratos celebrados com governos. As doações políticas transformam-se, assim, em um 

“ótimo negócio” para os doadores, como demonstra, por exemplo, os ganhos obtidos 

por empresas da construção civil, como Odebrecht e MRV. Essas empresas tiveram, por 

conta das políticas estatais de infraestrutura e habitação, seus capitais multiplicados.   
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O sistema político-eleitoral em voga propicia (talvez pensados para tal fim desde 

sua gênese) a captura do Estado pelo poder econômico, no sentido de programá-lo para 

elaboração e execução de políticas públicas alinhadas aos interesses de variados 

seguimentos do empresariado nacional. Os dados empíricos existentes ratificam esta 

afirmação, quando demonstram que os principais financiadores privados das eleições do 

país são empresas que atuam em setores econômicos que mantêm estreito vínculo com o 

Estado. No universo de dados do TSE sobre doações eleitorais é possível destacar, por 

exemplo, a maciça participação de construtoras e empreiteiras – fortemente envolvidas 

em programas habitacionais e de produção de infraestrutura lançados pelo governo 

federal – no financiamento de campanhas eleitorais da maior parte dos partidos políticos 

do país, independente de orientação ideológica.    

Os quadros 9 e 10 mostram dados exibidos pelo Portal Transparência Brasil, 

coletados junto ao TSE, referentes à doação para campanhas eleitorais do ano de 2012 

em duas modalidades: doadores (pessoas físicas e empresas) a candidatos e doadores 

(pessoas físicas e empresas) a comitês e diretórios. Nessas tabelas, é possível verificar 

que dentre os dez maiores doadores em cada modalidade há a presenta marcante de 

empresas da construção civil. Inclusive, como consta no quadro 9, que mostra os dez 

maiores doadores a candidatos em 2012, se encontra a MRV, a maior incorporadora de 

empreendimentos do PMCMV no país, com obras em diversos estados do, como 

veremos adiante. Essa mesma tabela ainda demonstra a presença de outras empresas do 

setor da construção, como a Construtora OAS S/A e a UTC Engenharia S/A.  

 

QUADRO 9 - Doadores (pessoas físicas e empresas) a candidatos (2012) 

NOME CGC DOAÇÕES 

Itaú Unibanco S/A 
60.701.190/0001-04 R$ 10.202.614,25 

Construtora OAS S/A 
14.310.577/0001-04 R$ 6.650.000,00 

UTC Engenharia S/A 
44.023.661/0001-08 R$ 6.608.649,00 

Banco BMG S/A 
61.186.680/0001-74 R$ 4.958.000,00 

Coimbra Importação e Exportação LTDA 
06.151.921/0001-31 R$ 4.323.755,00 

MRV Engenharia e Participações SA 
08.343.492/0001-20 R$ 2.694.000,00 

Suzano Papel e Celulose S/A 
16.404.287/0001-55 R$ 2.586.948,69 

Fibria Celulose S/A 
60.643.228/0001-21 R$ 2.490.000,00 

Cervejaria Petrópolis S/A 
73.410.326/0001-60 R$ 2.440.000,00 

Crbs S/A 
56.228.356/0001-31 R$ 2.145.196,00 

Fonte: Disponível em: http://www.asclaras.org.br/@index.php. Acesso em: 28/04/216.   
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O quadro 10, que trata da doação de pessoas físicas e empresas a comitês e 

diretórios de partidos políticos, demonstra que entre os dez maiores doadores nessa 

categoria, cinco atuam no âmbito da construção civil e na produção de grandes 

estruturas de engenharia, sedo que destes, quatro figuram como os maiores doadores das 

eleições de 2012. Outro dado que consta no quadro 10 e corrobora a grande influência 

do setor imobiliário sobre a política institucional, é o volume de doações feito por esses 

grupos. É possível perceber que as cinco empresas do setor, respondem por um volume 

significativo de recursos monetários. São R$ 238.662.000 milhões.  

 

QUADRO 10 - Doadores (pessoas físicas e empresas) a comitês e diretórios (2012) 

NOME CGC DOAÇÕES 

Construtora Andrade Gutierrez S/A 
17.262.213/0001-94 R$ 81.165.000,00 

Construtora Queiroz Galvão S/A 
33.412.792/0001-60 R$ 52.135.000,00 

Construtora OAS S/A 
14.310.577/0001-04 R$ 38.340.000,00 

Construções e Comercio Camargo Correa 

S/A 

61.522.512/0001-02 R$ 32.690.000,00 

Vale Fertilizantes S/A 
33.931.486/0001-30 R$ 30.470.000,00 

Praiamar Indústria Comercio & Distribuição 

LTDA  

00.851.567/0001-71 R$ 20.860.000,00 

Jbs S/A 
02.916.265/0001-60 R$ 20.240.000,00 

Construtora Norberto Odebrecht S/A 
15.102.288/0001-82 R$ 19.400.000,00 

Banco BMG S/A 
61.186.680/0001-74 R$ 19.050.000,00 

Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A 
40.450.769/0001-26 R$ 14.932.000,00 

Fonte: Disponível em: http://www.asclaras.org.br/@index.php. Acesso em: 28/04/216.  

   

O regime político-eleitoral vigente, sustentado em boa medida com recursos de 

empresas privadas, onde o poder do dinheiro influi diretamente no exercício do poder 

político, os interesses das elites econômicas, que financiam os pleitos eleitorais, tendem 

a pesar mais na modelagem das políticas públicas do que os interesses do eleitorado 

comum, carente de assistência social pública. Bancos, construtoras, empreiteiras, 

grandes proprietários de terras etc., exercem um poder determinante, dado pelo 

dinheiro, operando sub-repticiamente no seio da classe política. Essa lógica, por 

exemplo, interfere diretamente nos resultados alcançados pelo PMCMV, focando 

predominantemente no aspecto quantitativo da questão habitacional e direcionando a 

maior parte de seus recursos para o fomento do mercado e da indústria de imóveis e 

para as classes de renda média, em detrimento da população de baixa renda, que 

concentra o grosso do déficit habitacional do país, como destacado.  
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Em 2010, as doações por parte de pessoas físicas (que detém o poder de voto) 

perfizeram aproximadamente 8,7% das receitas totais das eleições. Para a campanha de 

Dilma Rousseff (candidata eleita no pleito desse ano), por exemplo, contribuíram 

aproximadamente 2.000 pessoas naturais, o que representou menos de 1% do total das 

doações recebidas. Paradigma semelhante se reproduziu nas eleições municipais de 

2012, ainda de forma mais exasperada. Nesse ano as doações totais de indivíduos 

responderam por menos de 5% das receitas eleitorais47. Além disso, as doações de 

campanha provêm de um pequeno número de doadores. Os dados colhidos apontam que 

há uma absoluta concentração de doadores, que contribuem cada um, com quantias 

sobremodo elevadas. “[...] nas eleições gerais de 2010, apenas 1.900 empresas – não 

representa mais do que 0,5% do total de empresas brasileiras contribuíram com cerca de 

90% dos mais de R$ 3,6 bilhões arrecadados” (SARMENTO; OSÓRIO, 2013, p. 9). No 

ano de 2010, havia 4,5 milhões de empresas ativas no Brasil, sendo que menos de 20 

mil contribuíram com recursos para campanhas eleitorais desse ano.   

Os números dispostos acima expõem o absoluto predomínio das pessoas 

jurídicas entre os doadores de campanhas (entes sem direito a voto e representatividade 

constitucional) e ainda denunciam um modelo que torna os candidatos e partidos 

políticos fortemente dependentes de um grupo restrito de empresas. Considerando que 

as contribuições desse grupo restrito correspondem à quase totalidade dos valores 

arrecadados, a forte dependência dos candidatos com relação a tais recursos garante que 

os interesses das empresas doadoras sejam privilegiados na tomada de decisões políticas 

e na configuração de programas e projetos implementados pelo poder público. O 

controle das empresas sobre os agentes e o exercício do poder político fica evidente na 

ausência de políticas públicas e programas sociais com a participação direta da 

população e movimentos sociais no âmbito de sua elaboração e execução.  

O PMCMV é um exemplo de como a influência do poder do dinheiro no 

processo eleitoral exclui o cidadão comum e os movimentos sociais da participação da 

elaboração e execução de programas sociais e políticas públicas. O governou federal 

sustenta que os movimentos populares e suas formas organizativas (mutirões e 

cooperativas) não apresentam condições operacionais para responder satisfatoriamente a 

uma demanda de moradias existente em grande escala (FIX; ARANTES, 2009). Sob 

essa alegação, “o governo federal ao invés de atuar para reverter esse quadro de 

                                                           
47 Disponível em: http://www.asclaras.org.br/@index.php. Acesso em: 28/04/216. 
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entraves à gestão pública e de fragilidade do associativismo popular, reconhece que a 

eficiência, enfim, está mesmo do lado das empresas privadas” (FIX; ARANTES, 2009, 

p. 2 e 3). Assim, o governo federal sob o pretexto de que a gestão pública é lenta e 

ineficiente e por considerar as organizações sociais desarticuladas, optou por executar o 

PMCMV diretamente pelo mercado, tornando-o agente motor predominante de quase 

todo processo de produção de moradias populares no país.  

O subterfúgio da ineficiência da gestão pública e dos movimentos sociais, criado 

pelo discurso oficial visava alcançar basicamente dois propósitos: colocar o mercado 

como protagonista da execução do PMCMV, atendendo às demandas dos financiadores 

de campanhas eleitorais que operam no âmbito do mercado imobiliário e da construção 

civil; e promover, por meio de uma ampla política habitacional dita popular, as eleições 

de 2010 (iminente no período de lançamento do Programa) e os pleitos subsequentes 

(municipais, estaduais e federais) ocorridos dentro da vigência do PMCMV. A produção 

do ambiente construído na forma de moradias populares produzidas em larga escala 

consiste numa forma sobremodo eficaz de promoção político-eleitoral, pois a paisagem 

apresenta-se, nesses casos, como vitrine para a exposição imediata de obras realizadas 

pela gestão pública, assim como de indivíduos e grupos políticos.  

As imagens que seguem demonstram o uso do Programa como vitrine eleitoral 

visando promover imagens pessoais e de partidos políticos. Nas imagens 3 e 4, vê-se o 

atual Governador do RN, Robson Farias e outros políticos que integravam a base do 

governo federal no período, participando da entrega de 403 residências a famílias de 

baixa renda no município de Macaíba, município da RM de Natal-RN. No entanto, é 

possível perceber que o uso propagandístico do PMCMV não se restringe aos políticos e 

grupos aliados do governo federal. Partidos e políticos os mais diversos tentam se 

associar ao Programa. As imagens 5 e 6, por exemplo, demonstram que mesmo 

políticos de partidos oposicionistas usufruem da publicidade conferida pelos eventos 

realizados para a entrega das moradias do PMCMV. Nas imagens 5 e 6 mostram 

políticos do Democratas (DEM), como Rosalba Ciarlini (ex-governadora do RN) e Fafá 

Rosado (prefeita de Mossoró-RN no período), entregam 802 unidades habitacionais no 

conjunto Monsenhor Américo Simonetti, em Mossoró-RN no ano de 2013.   
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Imagens: 3, 4, 5, e 6 - Entrega de unidades do PMCMV no Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fonte: Imagens de internet.  

 

Em função de interesses político-econômicos que incidem sobre a política 

habitacional do governo federal, a resolução da questão da moradia nas cidades 

brasileiras por meio do PMCMV ainda tem efeitos tímidos diante da dimensão dos 

problemas do setor, restringindo-se na maioria das vezes à propaganda oficial e à 

mobilização do imaginário popular em torno da moradia própria e salubre, um bem 

fundamental à prática de uma vida social digna. Fix e Arantes alertaram para a 

inviabilidade da conciliação entre os interesses econômicos dos construtores e o aspecto 

social do Programa: “A entrada na faixa inferior só ocorrerá de forma maciça se as 

empresas conseguirem torná-la igualmente lucrativa – por uma simples regra de 

mercado” (2009, p. 6). Assim, desde o lançamento do Programa, os agentes do capital 

imobiliário, exercem pressão junto ao governo federal para ampliar os valores do teto 

por unidade habitacional, bem como para elevar o grau de concentração dos recursos 

para as faixas 2 e 3, com vistas a tornar o PMCMV um negócio viável.  

As características do mercado imobiliário no Brasil, bem como a estrutura 

fundiária urbana, dificulta a produção de unidades habitacionais dentro dos limites de 

renda estabelecidos pelo PMCMV, sobretudo em regiões metropolitanas e em cidades 

de grande e médio porte, onde o mercado de terras geralmente é mais dinâmico e as 

3 4 

5 6 
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atividades do mercado imobiliário mostram-se intensas. Em decorrência, o PMCMV 

apresenta uma clara dificuldade para impactar o déficit habitacional dentro dos extratos 

de menor renda da população; além de famílias de baixa renda, moradores de rua e 

famílias endividadas com registro junto a órgãos de proteção ao crédito apresentam 

dificuldades (ou absoluta impossibilidade) de acesso aos empreendimentos, mesmo com 

o auxílio do subsídio total do FAR (MARICATO, 2011). Este fato, somado a influência 

que o setor da construção exerce sobre o poder público por meio dos financiamentos de 

campanhas eleitorais, nutre um movimento, engendrado por empresários, no sentido 

ampliar esses limites, deixando de fora a produção de unidades de interesse social, 

geralmente inviáveis para o mercado.   

O quadro 11, por exemplo, apresentam mudanças previstas para a fase três do 

Programa. Dentre as mudanças, o quadro destaca a criação de uma nova faixa de renda, 

que abrange famílias com renda bruta de até R$ 2.350. Outro enfoque do quadro é a 

ampliação da renda familiar das demais faixas e o aumento do teto do imóvel, que com 

a implementação da nova etapa, pode chegar a R$ 225 mil para imóveis em centros 

metropolitanos. A ampliação tanto dos valores da renda familiar mensal bruta, quanto 

dos valores do teto do imóvel, são mudanças que atendem aos anseios da construção 

civil e do mercado imobiliário residencial no sentido de produzir bens de maior valor e 

atingir extratos da população com maior renda e capacidade de pagamento.  

 

QUADRO 11 – Mudanças previstas para o PMCMV fase 3 

 
Fonte:http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/minha-casa-minha-vida-3-tera-

nova-faixa-de-renda 
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O sistema de financiamento privado de campanhas eleitorais, que estabelece 

necessariamente um jogo de trocas entre poder econômico e poder político a revelia dos 

interesses da população, figura como um dos determinantes centrais da forma como o 

PMCMV se configurou, desde sua gênese, seus limites, contradições e resultados. Na 

prática, as grandes empresas da construção civil, do setor imobiliário e as empreiteiras 

são os verdadeiros atores das políticas urbanas e de habitação popular do país e 

consequentemente no estado do Rio Grande do Norte. Tais grupos empresariais influem 

nas decisões do governo, especialmente nas de orçamento e na forma como as políticas 

sociais são arquitetadas e executadas. Como já dito, a maneira como é costurada a 

relação e o modo como são estabelecido os acordos entre os poderes executivo e 

legislativo, bem como o financiamento de campanhas eleitorais por construtoras, 

constitui fator crucial para compreender a natureza, os limites, as contradições e os 

resultados do PMCMV em âmbito nacional e nos municípios do RN.  

 

III 

 

Apesar de avanços ocorridos em algumas áreas (distribuição de renda, segurança 

alimentar, ensino e pesquisa, habitação, saneamento), estruturas históricas responsáveis 

pela origem e perpetração dos mais graves problemas sociais da nação continuam 

intocadas. Para (autores), os avanços e mudanças ocorridas durante a gestão do PT 

(2003 -2015) foram insuficientes para tirar o país do quadrante em que se encontram as 

nações mais desiguais e injustas do planeta. Singer (2012) classifica o projeto de 

governo do PT de reformismo fraco, na medida em que os progressos da gestão 

mostraram-se incapazes de promover mudanças estruturais para superar o quadro de 

profunda desigualdade que ainda viceja no país. Esse reformismo mais tênue significou 

o abandono da perspectiva original do Partido que postulava reformas mais profundas: 

tributação do patrimônio das grandes empresas e fortunas para criar fundos sociais para 

financiar projetos comunitários; diminuição da jornada de trabalho sem prejuízos 

salariais; revisão das privatizações; reforma política; e uma ampla reforma fundiária a 

fim de democratizar o acesso a terra no campo e nas cidades.    

O governo do PT, no mesmo diapasão dos seus predecessores, inverteu a 

tradicional relação hierárquica entre causas e efeitos, “Já que governar as causas é difícil 

e caro, é mais seguro e útil tentar governar os efeitos” (QUESNAY, 1969, p. 101). Esta 

assertiva é seguramente o paradigma maior da governabilidade “pós-moderna”. Ele 
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aplica-se, praticamente, à todos os domínios da vida social: à esfera macroeconômica, 

às questões de cunho ambiental, às políticas externas e militares, e especialmente às 

questões urbanas como problemas relacionados à infraestrutura e moradia popular. O 

PT, ao longo de mais de uma década de gestão, abandonou qualquer tentativa de 

dominar as causas e governou apenas os efeitos.    

Defendemos que o vínculo entre capital privado e poder público articulado na 

esfera político-institucional, especialmente no bojo do processo eleitoral, pela via do 

financiamento privado de campanhas, impede reformas e reestruturações mais amplas 

para tratar os problemas sociais em suas bases mais profundas. Tais mecanismos 

políticos figuram como grandes obstáculos a mudanças socioeconômicas efetivas e de 

amplo alcance. Em função da submissão histórica do aparelho de estado aos interesses 

das elites econômicas e grupos oligárquicos, o país não fez propriamente revoluções 

históricas radicais, senão transformações tópicas e inconclusas. 

Assim, determinado pelos interesses do capital, o governo do PT, que em seu 

discurso original postulava reestruturações profundas, atuou dentro dos limites 

tradicionais do presidencialismo de coalizão. Neste modelo, o exercício do poder 

executivo federal funciona a partir da formação de bancadas de sustentação entre forças 

distintas que ocupam os espaços na esfera legislativa. A experiência histórica revela que 

o meio consagrado de manter estas bancadas, condição fundamental à governabilidade, 

é a permuta de favores entre o executivo e o legislativo que ocorre por meio da divisão 

de cargos no governo, na aprovação de emendas ao orçamento e no direcionamento das 

ações públicas (políticas, programas, projetos) para áreas de interesse dos lobbies 

empresariais que a grande parte dos parlamentares representa.  

Esse arranjo institucional também pesa negativamente sobre a elaboração e 

sobre o desenvolvimento de políticas públicas; sendo estas, quase sempre direcionadas 

para atender interesses comerciais e político-eleitorais, seja pelo desvio de dinheiro 

(geralmente para formação de caixa dois, a fim de financiar pleitos eleitorais), seja para 

a promoção publicitária de indivíduos e grupos políticos em períodos eleitorais.  

Nos governos que sucederam o regime militar, tem sido habitual o poder 

executivo negociar com cada parlamentar verbas e obras para as regiões em que se 

situam suas bases políticas, em troca de apoio no Congresso Nacional, nas votações de 

interesse do governo. Deste modo, em lugar de os recursos e programas públicos serem 

direcionados para a resolução efetiva de problemas sociais, atendem quase sempre às 

conveniências do próprio político, do seu grupo e dos seus financiadores eleitorais.   
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Para Singer (2012), a opção pela via consagrada deu-se por força, em última 

instância, de pressões conjunturais. Prevaleceu, em detrimento da agenda progressista e 

reformista do PT, a necessidade de uma política de governabilidade numa conjuntura 

em que as forças políticas conservadoras e neoliberais receberam uma percentagem 

significativa de votos na disputa presidencial (cerca de 40%, de acordo com Singer) e 

elegeram a maioria dos governadores, senadores, deputados e prefeitos, além de manter 

enorme poder econômico e influência sobre os meios de comunicação. Deste modo, a 

gestão do PT viu-se aprisionada em dois pontos essenciais: 1) aos financiadores de 

campanhas eleitorais, na medida em que fez opção de chegar ao poder pela via 

prevalecente do dinheiro dos bancos e grandes empreiteiras; 2) a necessidade premente 

de acordos com amplas alas conservadoras e neoliberais do legislativo federal para 

promover margem para governabilidade.      

 

IV 

A persistência de constrangimentos históricos como o clientelismo, conchavos 

políticos institucionalizados entre executivo e legislativo, definem em boa medida o 

alcance restrito das políticas, programas e projetos executados pela gestão do PT. 

Consequentemente, a produção de unidades habitacionais do PMCMV destinadas à 

população de baixa renda não se mostrou até o presente momento suficiente para 

diminuir de maneira efetiva o déficit habitacional do país e para promover condições de 

adequadas de habitabilidade para famílias carentes. Tanto devido à insuficiência do 

número total de unidades habitacionais, tanto em função da concentração da maior parte 

dos imóveis construídos em faixas de renda que apresentam menor déficit de moradias. 

A distribuição inadequada entre as faixas de renda das unidades habitacionais do 

PMCMV evidencia confessadamente a distorção de seu caráter social.    

Apesar de o marketing oficial gerar a forte impressão na esfera do senso comum 

de que o destino prioritário dos empreendimentos do Programa compreende os extratos 

sociais mais carentes, que concentram a maior parte do déficit habitacional do país e 

são, por conseguinte, mais vulneráveis aos problemas relacionados à moradia, os dados 

da CEF, dispostos no gráfico 15, disposto logo abaixo, demonstram que a distribuição 

das unidades habitacionais (contratadas, concluídas e entregues) do PMCMV, bem 

como a concentração dessas unidades por faixa de renda, contempla majoritariamente as 

faixas de maior renda, onde o déficit de moradias é consideravelmente menor, assim 

como problemas relacionados à violência, insalubridade, ausência de serviços etc.  
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Sobre a distribuição e concentração das unidades habitacionais do PMCMV, é 

possível constatar, por meio dos dados do gráfico 15, que a faixa 1, que concentra em 

torno de 80% do déficit habitacional do país48, tem um número menor de unidades 

contratadas em relação as faixas 2 e 3, que concentram cerca de 20% do déficit total de 

moradias. Além do menor número de unidades contratadas em relação as demais faixas 

de renda somadas, os dados revelam que até o final de 2014, das 1.586.409 contratadas 

para a faixa 1, apenas 641.507 foram construídas e 512.148 entregues. Em 

contrapartida, as faixas 2 e 3, mesmo concentrando menor déficit de habitações, se 

beneficiam com o maior número de unidades contratadas e com maior agilidade na 

conclusão e entrega dos empreendimentos: das 1.802.221 unidades contratadas para 

essas faixas de renda, 1.382.226 já foram concluídas e 1.179.473 entregues no período.  

 

GRÁFICO 15 - Distribuição do PMCMV por faixa de renda 

 
   Fonte: Caixa Econômica Federal, 2014.   

 

                                                           
48 Disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/363-deficit-nota-

tecnica-dh-2012/file. Acesso em: 07/08/2015.  
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O governo federal e sua base partidária aliada, com o objetivo de consolidar e 

perpetuar seu poder político confere prioridade às faixas de maior renda como forma de 

atender aos interesses da indústria da construção civil, onde se encontra parte 

significativa dos financiadores de campanhas. Como lembram bem Arantes e Fix 

(2009), a história das políticas habitacionais no Brasil é caracterizada pela captura 

sistemática dos subsídios estatais e semi-estatais por interesses eleitoreiros e pelas 

classes médias e agentes privados da produção imobiliária, em prejuízo da parcela da 

população que mais necessita de moradia adequada; tendência que se mantém firme 

com o PMCMV entre os anos de 2009 e 2015. Essa captura, no presente momento, dá-

se em função do jogo de barganhas, intrínseco ao atual modelo político-institucional, 

especialmente no âmbito do processo eleitoral, por meio do qual os agentes do capital 

privado, ligados à construção civil e aos mercados imobiliário e financeiro, financiam 

indivíduos e grupos políticos em troca do acesso aos vastos recursos de fundos estatais e 

semi-estatais (FGTS, OGU, POUPANÇA) via programas e políticas públicas voltadas 

para produção de infraestrutura e moradia popular em grande escala.  

No entanto, embora a tendência de captura dos recursos empregados pelas 

políticas habitacionais por parte dos segmentos da população de renda média baixa e 

dos empresários da construção civil prevaleça no âmbito do PMCMV, como 

demonstram os dados do gráfico 15, é preciso considerar os interesses político-eleitorais 

do governo federal em alcançar a base da pirâmide social. Disso decorre a necessidade 

de garantir às milhares de famílias de baixa renda ainda sem casa própria, parte das 

unidades construídas dentro do Programa, pois, diferente do regime militar, que se 

apoiava, principalmente nas classes médias, o governo do Partido dos Trabalhadores 

(PT), encontra sua base eleitoral nas classes sociais de menor renda; precisando, 

portanto, fazer chegar à casa própria a uma parcela importante do seu eleitorado como 

fez com outros programas sociais (ARANTES & FIX, 2009).   

Se de um lado, privilegiando os seguimentos de maior renda abarcados pelo 

Programa, o governo atende aos interesses dos financiadores de suas campanhas 

eleitorais (empreiteiras, construtoras, bancos etc.), por concentrar os investimentos 

numa camada populacional com maior capacidade de consumo e solvência, ampliando, 

por conseguinte, as condições de ganhos da construção civil e dos agentes do mercado 

imobiliário; do outro, garantindo parte desses investimentos para a faixa de renda 

inferior a R$ 1.600,00, com a concessão de fortes subsídios (podendo chegar a 90% do 

valor total de cada unidade habitacional), atinge uma parcela da população dependente 
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do poder público e que representa milhões de votos. Segundo o Datafolha49, as 

intenções de voto em Lula (2006) e Dilma (2010) de acordo com a renda, encontra lugar 

principalmente entre indivíduos cujas famílias auferiram renda de até dois salários 

mínimos mensais: Lula 55% e Dilma 53%. Essa ampla base eleitoral compeliu o 

governo a direcionar parte dos recursos do PMCMV para compor uma linha de 

financiamento habitacional popular para contemplar famílias de baixar renda.    

As famílias brasileiras de baixa renda que não possuem casa própria encontram 

grandes dificuldades em adquiri-la por meio dos seus ganhos mensais. Na maior parte 

dos casos essa aquisição é praticamente impossível devido aos altos preços da terra 

urbana e dos imóveis, principalmente nas cidades de médio e grande porte, onde os 

mercados imobiliários são mais dinâmicos. A disparidade entre os valores da terra e dos 

imóveis residências (bens de alto valor) e o baixo rendimento médio de parte importante 

das famílias do país sem casa própria e condições de habitabilidade adequada, torna esse 

bem básico uma espécie de miragem, quase sempre inalcançável para os pobres. Diante 

de tal discrepância, essa numerosa camada da população, torna-se estritamente 

dependente de políticas do Estado para aquisição de moradia minimamente adequada as 

necessidades de habitabilidade humana.   

Frente a grande dificuldade de adquirir por conta própria um bem de alto valor e 

em virtude do grande significado simbólico e prático da moradia própria para as 

camadas populares do país – “percebida e vivida pelas camadas populares como 

verdadeiro bastião da sobrevivência familiar, ainda mais em tempos de crise e de 

instabilidade crescente no mundo do trabalho.” (FIX; ARANTES, 2009, p. 5) – o 

governo federal concebe esse tipo de moradia como meio para ampliar sua base eleitoral 

e consolidar seu projeto de poder. Na prática, tal tendência revela que o propósito 

central do governo federal, quando atende apenas parcialmente a camada da população 

carente, não reside em resolver efetivamente o problema do déficit de moradias no país; 

o objetivo é formar uma ampla base eleitoral a partir dos extratos sociais de menor 

renda e demograficamente numerosos. Disso decorrem os limites (analisados no 

capítulo dois) do Programa como um todo e alguns característicos dessa linha destinada 

à habitação de interesse social.    

No entanto, a subsunção da política habitacional a um amplo “ajuste espacial” 

com vistas a promover a reprodução do capital e conter um processo de resseção 

                                                           
49 Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/. Acesso em: 29 de Maio de 2016.   



153 
 

 
 

econômica que emergia, por meio da produção de infraestrutura e moradias em massa, 

somada a captura do PMCMV para servir ao regime político-eleitoral vigente e seus 

agentes, determinou em boa medida a forma como se estruturou a política habitacional 

do governo do PT. O que emergiu disso em termos de política habitacional foi um 

modelo fundado em diretrizes de mercado que admite apenas uma forma de solução 

para o problema da moradia: a construção de novas unidades para a aquisição da casa 

própria via financiamento da dívida. Esse modelo essencialmente unidimensional 

tornou-se hegemônico, resultando no desmonte de planos e programas que enfocam o 

problema habitacional do país em suas variadas manifestações, inclusive evidenciando 

as diferenças regionais que marcam o território brasileiro.  

O Plano Nacional de habitação (PlanHab), por exemplo, pondera as profundas 

diferenças regionais e urbanas das cidades brasileiras, orientando o empenho de abordar 

o problema da moradia em função das possibilidades existentes em cada parte do 

território nacional e suas efetivas necessidades e características sociais, demográficas, 

políticas, econômicas, culturais e geográficas. Em contraste com PMCMV, que define 

poucas áreas de atuação, o PlanHab esquematizou uma tipologia bem detalhada, com 

onze tipos de cidades, considerando, ao menos em parte, o padrão profundamente 

heterogêneo da urbanização e das cidades brasileiras (KRAUSE et al., 2013).  

O quadro urbano do país apresenta realidades extremamente díspares, tornando-

se necessário presumir que as possibilidades apresentadas pela política atual política 

habitacional (materializada no PMCMV) para a construção das soluções habitacionais 

não sejam (ou não devam ser) as mesmas para todos os lugares, ou recortes geográficos. 

Há, por exemplo, diferenças relevantes entre tipologias urbanas: RMs, cidades médias, 

centros regionais, bem como as pequenas cidades e sua miríade de tamanhos e 

configurações. Para estudiosos da questão habitacional, essas diferenças não podem ser 

negligenciadas na elaboração de um plano para tratar a questão habitacional em um 

território ampla e profundamente heterogêneo como o brasileiro. Um dos aspectos do 

modelo de política habitacional instaurado hoje (substantivado no PMCMV) é a 

omissão em relação à acentuada heterogeneidade do território nacional e de suas 

particularidades geográficas, o que resulta numa série de distorções e limites nas ações 

do governo federal no sentido de tratar o problema habitacional no país.  

Apesar do caráter anticíclico e da captura pela política eleitoral terem exercido 

forte influência na configuração do Programa e gerado distorções nos seus resultados, 

como sustentamos ao longo desse capítulo, é justamente na relação com essa grande 
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heterogeneidade do quadro urbano nacional que o PMCMV adquire concretude e é, por 

conseguinte, compreendido com maior riqueza de detalhes e precisão.  

A compreensão do Programa com seus desdobramentos concretos não é possível 

sem se considerar sua relação com os lugares e suas particularidades; suas condições 

preestabelecidas em termos de configuração territorial, dinâmica econômica, arranjos 

políticos e perfil demográfico. O lugar geográfico é um ponto no espaço formado por 

um conjunto específico de formas, processos sociais, dinâmicas econômicas, eventos, 

normas jurídicas, arranjos políticos; e é certo que essa amálgama preestabelecida 

interfere fortemente nas externalidades e na sua relação com processos que operam a 

partir de escalas mais amplas, a exemplo das políticas públicas de amplo alcance 

territorial. A perspectiva de análise dos processos que acorrem em escalas maiores tende 

a homogeneização e, portanto, a abstração dos fatos e aconteceres concretos. Em 

contrapartida, o lugar, com suas especificidades, confere inteligibilidade à existência 

humana tangível, pois é do lugar que o mundo é visto e revisto.     

Deste modo, o capítulo seguinte procura construir uma abordagem do PMCMV, 

a fim de compreender sua concretização e resultados em contextos urbanos distintos 

tendo o quadro urbano do Rio Grande do Norte como recorte espacial para análise e 

colocando o local e suas condições preexistentes como centro da questão. Cada recorte 

urbano estabelecido para operacionalizar esta pesquisa é em si (mas não isoladamente) 

um universo geográfico com suas especificidades, que estruturam realidades sociais. Os 

recortes espaciais em questão não são apenas uma reprodução, localizada e reduzida, de 

uma estrutura social mais ampla, um mero reflexo; são também, complexos geográficos 

de relações e forças condicionantes do “real concreto”. Assim, a relação entre política 

habitacional e cidade não é uma relação passiva, em que a cidade figura como um mero 

reflexo. O espaço urbano com suas particularidades, assim como as forças de ordem 

geral da economia e da política-eleitoral também moldam os resultados do PMCMV no 

território nacional. O quadro urbano do RN nos dará a dimensão desse fato.  

 

4.3 O poder dos arranjos urbanos locais: teoria, problema central e hipótese de 

trabalho      

 

No terceiro capítulo da pesquisa sustentamos que a compressão do Programa e 

de seus resultados sociais e econômicos – em boa medida insuficientes e contraditórios 

– depende da ação indissociável e conjunta de dois fatores. O primeiro consiste no fato 
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de o Programa figurar como uma ampla estratégia de ajuste espacial elaborada em 

conjunto pelo poder público federal e os agentes do capital privado. O PMCMV, em sua 

essência, não foi concebido com um propósito eminentemente social; na prática, seu 

objetivo, desde o momento de sua concepção, foi criar condições para acumulação 

capitalista e para o enfrentamento da crise de sobreacumulação de capital que vicejava 

em escala global e ameaçava comprometer a econômica nacional. O segundo fator, diz 

respeito ao financiamento das campanhas eleitorais com recursos de empresas privadas, 

especialmente às ligadas a construção civil e ao mercado imobiliário residencial; lógica 

que submetem a elaboração e a execução de políticas e programas aos interesses do 

setor (como forma de recompensá-lo) a revelia das necessidades sociais da população 

carente. Esses dois fatores determinaram a maneira com o programa se estruturou e sua 

natureza político-mercantil, bem como parte de seus resultados práticos.    

No entanto, os efeitos do Programa sobre a economia, seus resultados sociais, 

bem como a reprodução e aprofundamento de contradições socioespaciais relacionadas 

à sua atuação no estado, não podem ser compreendidos adequadamente apenas a partir 

da consideração desses fatores de caráter geral, a despeito da relevância desses fatores 

para compreensão dos desdobramentos do PMCMV no RN ser inegável. Percebemos 

que uma abordagem de tal natureza seria sobremodo reducionista por negligenciar 

particularidades importantes da realização do Programa em contextos urbanos 

específicos; sendo, assim, necessário, considerar a inter-relação dos fatores de ordem 

mais ampla (como analisados no capítulo três) com os arranjos e condições particulares 

que constituem a configuração socioespacial de cada recorte urbano do estado, 

previamente estabelecidos como recortes metodológicos. Os fenômenos humanos que 

operam em escalas maiores só encontram sua concretude na conjunção-combinação 

com situações socioespaciais locais e suas determinações objetivas; a compreensão do 

PMCMV depende fundamentalmente dessa síntese.      

O Programa não se desenvolve num vácuo socioespacial, nem sobre uma 

configuração territorial homogênea, mas no âmbito de um quadro urbano concreto e 

consideravelmente variegado sob muitos aspectos. A força contingente desse complexo 

arcabouço socioespacial pré-existente responde em boa medida pela espacialização 

desigual e pelos resultados do Programa em cada recorte territorial. Sem considerar a 

contingência de cada recorte demarcado, torna-se inviável um estudo mais detalhado 

dos impactos econômicos e sociais do Programa sobre o conjunto das cidades do estado. 

A consistência do presente estudo dependeu, como foi dito acima, da análise da 
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combinação entre fatores de abrangência geral e fatores de ordem local, que compõem o 

arranjo socioespacial de cada recorte territorial pré-definido. Este quadro relacional de 

forças que operam em escalas diversas consistiu num importante pressuposto para 

compreender a concretização do PMCMV do estado.      

Portanto, a tese fundamental do presente trabalho sustenta que os resultados do 

PMCMV sobre a realidade urbana do RN são determinados não apenas pelo seu caráter 

mercadológico e uso de seus recursos como força produtiva, essencial para o processo 

de acumulação de capital; nem somente pelo seu aparelhamento político-eleitoral, 

fundamental para a luta de classes e para a construção de uma hegemonia político-

partidária por parte das classes dirigentes; tais resultados dependem, essencialmente, das 

condições locais de cada arranjo urbano do estado, sobretudo em relação aos aspectos 

econômicos, políticos, infraestruturais e demográficos de cada cidade do território, que 

condicionam parte importante dos resultados concretos do Programa em cada lugar. O 

PMCMV, na condição de impulso externo, teve (e tem) uma repercussão diferente 

segundo o arranjo urbano local em que se encaixou. As diferenças de resultado são 

dadas necessariamente pelas condições locais próprias, que agem como um modificador 

dos fatores externos – neste caso, a política habitacional. A partir disso ressaltamos as 

especificidades do Programa em cada formação urbana do estado, aquilo que caracteriza 

a sua realização em cada recorte e sub-recorte metodologicamente proposto.       

A configuração do sítio urbano, as características demográficas, a dinâmica 

econômica, os arranjos e alianças político-eleitorais, que se combinam de forma 

particular em cada contexto urbano, não têm um papel neutro na evolução e realização 

das políticas habitacionais no território. O arranjo socioespacial de cada cidade é 

produto, mas também é “meio/força” que modela os processos sociais, inclusive ações e 

instrumentos de ação do poder público, como políticas, programas, leis e normas. Para 

Edward Soja (1993), a matriz espacial da sociedade é um pressuposto da ação social, 

um arcabouço material primordial necessário à produção, e não um simples modo de 

representação, ou mera passividade material. “Deste modo, a espacialidade consiste, 

simultaneamente, num produto (ou resultado) social e numa força (ou meio) que modela 

a vida social” (SOJA, 1993, p. 14). Assim, devido ao seu poder de condicionamento 

sobre outras estruturas da realidade, bem como à sua condição de pressuposto 

necessário a realização dos processos, os arranjos urbanos locais podem revelar uma 

série de consequências concretas das ações das atuais políticas de moradia.  
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Santos (1978) afirma que o espaço geográfico está muito longe de ser um quadro 

neutro e vazio, em que os sujeitos sociais podem reproduzir-se. Para ele, o espaço social 

é um meio de ação, fixo ou não, capaz de exercer sobre os indivíduos em particular e a 

sociedade em geral, uma coação. Com base nesse autor, concebemos os arranjos 

espaciais locais como uma realidade objetiva, que existem fora das consciências 

individuais, que abarcam dimensões e interagem com diversos fatores da realidade, 

como situações, fluxos, fixos, normas, ações, bem como com um amplo conjunto de 

agentes sociais. Tais arranjos, com seu caráter objetivo e profundamente complexo, se 

impõem tanto ao indivíduo como à sociedade considerada como um todo, figurando 

como uma “estrutura subordinada-subordinante” (SANTOS, 1986, p. 145). Deste modo, 

as políticas habitacionais não podem ignorar as condições geográficas preexistentes, 

tratando a realidade territorial como tábula rasa, pois os arranjos geográficos 

preexistentes condicionam as políticas públicas, distorcendo sua configuração original 

no lugar concreto e na esfera da vida cotidiana.      

Os arranjos urbanos locais figuram como estruturas distintas entre si; daí porque 

a evolução espacial das políticas habitacionais, também não se faz de forma idêntica em 

todos os lugares, gerando, por conseguinte, resultados distintos em cada recorte 

elencado. Os arranjos socioespaciais de cada um desses recortes interferem em aspectos 

centrais do PMCMV: na predominância da faixa de renda contemplada; no valor das 

habitações e nos processos especulativos; na localização dos empreendimentos em 

relação aos lugares centrais e na segregação; no tipo de financiamento para aquisição 

das habitações; no tipo de dívida contraída pelos mutuários locais; na quantidade de 

empreendimentos construídos; nos resultados de redução do déficit habitacional; e na 

qualidade estrutural e estética dos imóveis e assentamentos. Isto põe em relevo o poder 

contingente das condições pré-existentes de cada contexto urbano local, enquanto 

determinante fundamental dos resultados do PMCMV no RN.   

As políticas habitacionais realizam-se nos arranjos urbanos locais. Apesar de tais 

políticas não serem, essencialmente geográficas, terminam por adquirir uma expressão 

espacial em cada lugar. Os conteúdos dessas políticas, listados acima, ganham uma 

nova dimensão ao encaixar-se no lugar, pois como frisa Milton Santos, “a produção 

propriamente dita tem relação direta com o lugar e dele adquire uma parcela das 

condições para a sua realização” (2008, p.13). Este raciocínio se aplica a compreensão 

do PMCMV, na medida em que uma parcela importante das condições materiais e 

normativas para sua realização encontra-se no lugar. Os recortes urbanos, na condição 
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de espaços geográficos, se impõem “através das condições que oferecem para a 

produção, para a circulação, para residência, para a comunicação, para o exercício da 

política, [...] para o lazer e como condição do bem viver” (SANTOS, 2006, p. 55).   

Partimos do fato de que a combinação e a intensidade dessas diferentes variáveis 

formam situações geográficas que são uma existência num lugar dado, a partir das quais 

as ações humanas se realizam. Como postula Santos, “o valor de um dado elemento do 

espaço é dado pelo conjunto da sociedade, e se exprime através da realidade do espaço 

em que se encaixou” (2006, p. 43). Para esse autor, uma razão pela qual não se pode 

prever completamente o resultado da ação vem, exatamente, do fato de que a ação 

sempre se dá sobre o meio, combinação complexa e dinâmica, que tem o poder de 

deformar o impacto da ação. “É como se a flecha do tempo se entortasse ao se encontrar 

com o espaço [...] O evento somente se completa quando integrado no meio. Somente aí 

há o evento, não antes” (SANTOS, 2006, p. 95). Dessa forma, cada lugar atribui às 

variáveis constituintes da atual política habitacional marcas particulares. Deste modo, 

em cada recorte urbano do RN o Programa adquire características próprias e gera 

resultados distintos. A questão não é, pois, levar em conta apenas causalidades gerais, 

mas, principalmente, contextos locais; entendidos como uma combinação de variáveis e 

componentes que exercem coação sobre a dinâmica social.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 A FORÇA DOS ARRANJOS URBANOS LOCAIS E OS 

RESULTADOS DO PMCMV NO RIO GRANDE DO NORTE 
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Diante da extensão territorial do RN e, sobretudo, da grande heterogeneidade de 

seu quadro urbano, o que impossibilita estudar os desdobramentos do Programa no 

âmbito específico de cada cidade do estado, optamos por organizá-lo em três recortes 

espaciais menores a fim de viabilizar a pesquisa do ponto de vista metodológico. A 

definição dos recortes constituiu uma ferramenta teórico-metodológica com dupla 

função: 1) contornar a grande heterogeneidade do quadro urbano do estado, colocando 

uma variedade significativa de cidades com características comuns dentro de recortes 

espaciais maiores e mais homogêneos, a fim de conduzir melhor o desenvolvimento da 

análise diante de um grande universo empírico de situações particulares; 2) demostrar 

como o PMCMV se concretiza, com seus resultados e contradições, de forma distinta 

em cada conjunto de cidades do estado, acarretando consequências sociais variadas, 

determinadas, em boa medida, pela correlação entre fatores de ordem geral (dos quais já 

tratamos) e o arranjo singular das condições econômicas, políticas, demográficas, de 

infraestrutura e serviços, pré-existentes em cada recorte territorial previamente 

demarcado para o desenvolvimento da pesquisa. Esse último fato demonstra que o 

espaço local não é apenas um receptáculo de eventos e objetos, um continente neutro 

(como discutido no capítulo 4), mas condição de realização qualificada dos eventos e 

das ações humanas como sustentamos no capítulo anterior. Assim, neste capítulo 

tratamos de caracterizar o quadro urbano do RN, o arranjo urbano local de cada recorte 

em particular e de descrever alguns dos principais resultados do PMCMV no estado.   

 

 

5.1 Aspetos do perfil urbano do Rio Grande do Norte 

 

O perfil urbano do Rio Grande do Norte (RN) chama a atenção pela 

predominância de cidades que concentram em suas respectivas porções territoriais 

contingentes populacionais menores ou próximos a 10 mil habitantes (GOMES; 

COSTA, 2008). Em 2010, estas aglomerações correspondiam em torno de 80% das 

cidades dos 167 municípios existentes no estado50. Os dados do IBGE de 201651 

apontam para a manutenção da importância numérica dessas cidades no estado. No 

                                                           
50 Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=24&search=rio-grande-do-

norte. Acesso em: 16/09/2016.  
51 Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_dou.shtm. Acesso em: 

16/09/2016.  
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entanto, esses dados também demonstram o aumento do número de cidades que se 

incluem no rol daquelas com população urbana variando entre 10 mil até 20 mil 

habitantes. Além disso, (ainda de acordo com dados do IBGE)52, o quadro urbano do 

RN se modificou nas últimas décadas pelo aumento do número de cidades com 

população maior que 20 mil até 60 mil habitantes, sendo esta classe de cidade a mais 

representativa de um patamar urbano de tamanho intermediário. No RN, os centros 

urbanos que podemos incluir nesse patamar, dentre os que não fazem parte da Região 

Metropolitana de Natal (RMN) e, portanto não integram a dinâmica dessa RM, são os 

seguintes: Apodi, Pau dos Ferros, Assú, Areia Branca, Baraúna, Caicó, Canguaretama, 

Caraúbas, Currais Novos, Macau, Parelhas, Santa Cruz, Santo António e Touros.  

Em meio a um grande conjunto de aglomerações urbanas de médio porte e de 

pequeno tamanho populacional, o estado apresenta certo padrão macrocefálico em sua 

rede urbana. Esse padrão caracteriza-se pela dimensão populacional da RMN, que 

concentra sozinha, num conjunto composto por 14 municípios (numa superfície de 

2.819,11quilômetros quadrados, correspondente a apenas 5,2% do território estadual) 

1.351.004 habitantes; percentual equivalente a 42,5% do total da população do Rio 

Grande do Norte (3.121.451 habitantes)53. Ademais, o peso da população metropolitana 

no estado tende a crescer, permanecendo bastante elevado, como demonstrou o censo de 

2010, revelando uma variação positiva: 40,2% em 2000 e 42,30% em 201054. A RMN 

também se diferencia sobremaneira das demais regiões do estado, por nela se concentrar 

a maior parte dos serviços, inclusive os serviços públicos de caráter administrativo 

(referentes ao exercício do governo estadual); o grosso da atividade industrial do estado; 

e a atividade turística, que desde os anos oitenta coloca a capital potiguar na condição 

de importante destino turístico nacional e internacional.      

 O território do RN ainda comporta Mossoró, uma situação urbana particular 

tanto em relação às cidades de pequeno e médio porte do estado, quanto em relação à 

RMN. De acordo com o IBGE, a população estimada desse município em 2016 era de 

aproximadamente 291.937 habitantes55, sendo com isso o segundo município mais 

                                                           
52 Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_dou.shtm. Acesso em: 

16/09/2016.  
53 Disponível em: http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/Censo2010_Natal_RN.pdf. 

Acesso em: 16/09/2016 
54 Disponível em: http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/Censo2010_Natal_RN.pdf. 

Acesso em: 16/09/2016 
55 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240800&search=rio-

grande-do-norte|mossoro. Acesso em: 13/09/2016.  
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populoso do estado, ficando atrás apenas de Natal, e o décimo nono de toda Região 

Nordeste do país. Ademais, esse centro figura como um importante entroncamento 

rodoviário e comercial entre Natal- RN e Fortaleza-CE, duas relevantes capitais do 

Nordeste brasileiro; e sua economia se alicerça principalmente sobre o comércio 

varejista, os serviços e o tripé: sal marinho, petróleo e a fruticultura irrigada que, em 

quantidade significativa, está voltada para exportação. O conjunto dessas atividades 

confere à Mossoró certa hegemonia regional no âmbito da economia e dos serviços. A 

partir dessas conexões e abrangência de sua influência, Mossoró figura como uma 

cidade média tal como definida por um conjunto de estudiosos da geografia urbana 

(BRANCO, 2007; SPOSITO, 2007; CORRÊA, 2007). 

Aqui vale ressaltar a distinção feita entre Mossoró (cidade média) e as cidades 

de porte médio do estado (listadas acima), pois embora o tamanho demográfico seja um 

dado sobremodo importante, ele por si somente não caracteriza o que aqui se entende 

por cidade média (BRANCO, 2007; SPOSITO, 2007). A concentração de serviços e a 

centralização econômica são alguns dos papeis fundamentais que as cidades médias 

desempenham regionalmente, estabelecendo, em virtude do exercício dessas funções, 

uma estreita relação com as áreas nas quais se localizam; são cidades que, em função 

dessa concentração, comandam e polarizam uma dada região. É preciso, ainda, chamar a 

atenção para a concentração de atividades econômicas especializadas destinadas ao 

mercado nacional que esses centros concentram, como outro aspecto que caracteriza as 

cidades médias (CORRÊA, 2007). Assim, destacam-se enquanto características de uma 

cidade média, o papel de intermediação entre as pequenas e as grandes cidades; pela 

integração entre sua região de influência e espaços em escalas nacional e global. São 

capazes, também, conforme sustenta Sposito (2007), de desempenhar um papel político, 

econômico, cultural e social de crescimento e desenvolvimento para toda uma região. 

Mossoró concentra o conjunto dessas categorias se diferenciando das cidades de porte 

médio do estado e figurando como um recorte a parte para análise do PMCMV.  

Como já destacado logo na introdução, os recortes estabelecidos são a RMN, 

hoje composta por 14 municípios; Mossoró, enquanto cidade média e principal centro 

regional do estado em termos de dinâmica econômica, gestão de atividades econômicas 

e polarização de serviços; e as pequenas cidades, recorte subdividido em sub-recortes, 

em função de sua grande heterogeneidade socioespacial e dificuldade de conceituação.  

O mapa 1 representa a forma como o território do RN foi previamente 

particionado no âmbito da abstração com o propósito de auxiliar nossa análise do 
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PMCMV no RN. É possível perceber na imagem a presença sobreposta no território de 

três realidades, sendo uma delas subdividida em duas devido à presença de situações 

sobremodo heterogêneas. Os municípios destacados em cor vermelha destoam no 

tocante aos aspectos econômicos, urbanos e demográficos, dos demais municípios que 

compõe o recorte pequenas cidades, representando uma configuração geográfica e 

distinta no interior desse recorte e que representa uma forma específica de rebatimento 

territorial sobre a política nacional de moradia popular. O recorte destacado em cor 

amarela claro consiste em Mossoró e os recortes territoriais destacados em amarela mais 

escura se referem ao conjunto que perfaz a RMN. Essa configuração constitui a base 

geográfica sob a qual analisamos os impactos desiguais do PMCMV, em termos 

econômicos e sociais, sobre o quadro urbano do RN.  
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MAPA 1 – Recortes espaciais: RMN, Mossoró e pequenas cidades do RN 

 
                           Fonte: IBGE, 2010.  
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A análise da realização do PMCMV sob a perspectiva desse quadro urbano 

heterogêneo – quanto à demografia e a escala do sítio urbano; a infraestrutura e os 

serviços; os arranjos políticos e a dinâmica econômica local; a dinâmica do mercado 

imobiliário; e, sobretudo, quanto ao papel do município no interior da divisão territorial 

do trabalho em âmbito internacional, nacional e regional –, constituiu um passo 

relevante para compreensão da atual política habitacional do governo federal em sua 

concretude. Em cada contexto urbano específico do estado, essa política se conforma de 

maneira particular, acarretando consequências e resultados socioeconômicos variados, 

resultantes da força contingente de cada configuração socioespacial local preexistente.  

Consideramos ao longo deste capítulo como cada arranjo urbano local, 

representado no Mapa 1, interferiu no modo de concretização e nos resultados do 

Programa nas cidades do estado do RN. Aqui, entendemos como arranjo urbano local a 

combinação, em uma certa porção do território, de uma estrutura demográfica dada, 

com uma estrutura de produção, renda e consumo específica, disposta num ambiente 

construído regulado e gerido por um poder político-admirativo local. Tal arranjo 

socioespacial decorre das ações de um conjunto de forças socioeconômicas, isto é, de 

um conjunto de eventos e processos que se geograficizam, tornando-se materialidade, 

relações e normas no território.     

A relação do PMCMV com o quadro urbano do RN (sobremodo heterogêneo) 

suscitou a questão fundamental que norteou o nosso esforço de pesquisa: em que 

medida a concentração e a combinação de condições preexistentes específicas – 

socioeconômicas, demográficas, políticas e geográficas – em cada recorte previamente 

estabelecido, afetaram direta e/ou indiretamente os resultados do Programa em cada 

município do RN? A partir da pesquisa feita in loco e da análise comparativa de dados 

primários e secundários (relativos à situação do Programa em cada recorte urbano 

estipulado), constatamos, como será possível verificar adiante, que as forças locais 

preexistentes atuaram condicionando a distribuição do PMCMV no território do estado 

(tornando-a bastante desigual) e afetando seus resultados em cada arranjo urbano 

analisado. A análise demonstrou de que forma a força do lugar, com suas 

especificidades geográficas, interferiu fortemente nos resultados do Programa no RN. 

Portanto, no presente capítulo procederemos com a análise dos resultados 

empíricos do Programa no RN. Iniciaremos com uma análise do quadro geral do estado 

e posteriormente passaremos a analisar cada recorte em particular.    
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O recorte pequenas cidades, fazendo inicialmente um esforço no sentido de verificar 

como a escassez de dinâmicas econômicas e institucionais típicas do fato urbano, 

aspecto marcante na rede de cidades do RN, molda a ação da atual política de moradia 

implementada nesse contexto. Ainda dentro desse recorte, destacaremos a realidade 

concreta dos centros regionais e como sua dinâmica econômica, arranjos geográficos e 

aspectos demográficos interferem nos resultados do PMCMV nesses espaços. Em 

seguida a ênfase recairá sobre os resultados do Programa na RMN. Neste ponto 

analisamos a produção da moradia popular no interior de um contexto de forte dinâmica 

imobiliária (mercado de moradia já consolidado, inclusive pela atividade turística com 

fluxo nacional e internacional) e caracterizado por graves problemas urbanos, sobretudo 

relacionados à escassez de moradia e precárias condições de habitabilidade. Ainda, 

veremos, de que forma a configuração socioespacial e a dinâmica relacional e de troca 

de fluxos (de pessoas, informações e mercadorias) entre seus municípios moldam a 

forma como o Programa se desenvolve nessa RM.   

Por fim, abordaremos os resultados no PMCMV em Mossoró. Aqui, é preciso 

destacar que a política de moradia se materializa em um contexto de forte dinâmica 

econômica e marcado pela forte expansão do mercado imobiliário, em curso desde o 

início dos anos 2000. Esse contexto ainda se caracteriza pela formação de uma massa de 

trabalhadores que constituem uma demanda por moradia de alto e médio padrão e, 

consequentemente, pela elevação do preço do solo urbano, dos aluguéis e da moradia. 

Outro ponto a ser destacado é que, a semelhança da RMN, Mossoró apresenta uma série 

de problemas urbanos; e desse conjunto, uma parte se relaciona estreitamente com a 

questão da moradia: “segregação induzida”; fragmentação do tecido urbano e parca 

integração a cidade de parte importante da população local; condições precárias de 

habitabilidade devido à falta de saneamento básico, ausência de serviços públicos 

essenciais como educação, saúde e transporte público, e de serviços privados como 

farmácias, serviços bancários, supermercados dentre outros. Tentamos na análise desse 

recorte compreender como esse contexto – de forte dinâmica econômica e de marcantes 

problemas socioespaciais – moldou decisivamente os resultados sociais e econômicos 

do PMCMV na cidade de Mossoró entre 2009 e 2015. 
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5.2 Dados gerais sobre a produção do PMCMV no Rio Grande do Norte 

 

Os mapas 2, 3 e 4 representam os municípios do RN contemplados e não 

contemplados pelo PMCMV entre 2009 e 2015, bem como retratam e exemplificam a 

grande abrangência territorial do Programa no estado ao longo desse tempo. Esses 

mapas, ainda, representam três situações a serem analisadas. A primeira abrange os 

municípios do RN contemplados com a produção de unidades habitacionais entre 2009 

e 2012, período correspondente à primeira fase do Programa. A segunda situação 

representada considera os municípios beneficiados com projetos habitacionais entre 

2012 e 2015, período de vigência da segunda fase do Programa. O terceiro mapa 

abrange o período de produção de unidades habitacionais entre 2009, ano de lançamento 

do primeiro projeto do PMCMV no estado, e o ano 2015. Este último mapa superpõe os 

dois períodos considerados anteriormente nos mapas 2 e 3.    

É possível perceber no mapa 2 que dos 167 municípios que integram o território 

do RN apenas 14 não receberam, durante a primeira fase do Programa – 2009 a 2012, 

empreendimentos do PMCMV. São Miguel, Rodolfo Fernandes, Macau, Rafael 

Godeiro, Afonso Bezerra, São Bento do Norte, Jardim de Angicos, Campo Redondo, 

Santa Cruz, Serra Caiada, São José do Mipibu, Tibau do Sul, Montanhas e 

Canguaretama (Representados pela cor cinza no referido mapa), são os municípios que 

não foram contemplados pela atual política habitacional do governo federal no referido 

período. O mapa 3 mostra que o número de municípios beneficiados com novos 

projetos na segunda fase do Programa foi consideravelmente menor que o da primeira. 

Entre 2009 e 2012, 153 municípios do estado foram beneficiados com algum projeto do 

PMCMV. Já entre 2012 e 2015, apenas 57 municípios receberam novos projetos. Com 

os projetos lançados nesse segundo momento alguns municípios ainda não 

contemplados na primeira fase receberam investimentos do Programa. Assim, 

municípios como Rodolfo Fernandes, Santa Cruz, São José do Mipibu, Canguaretama 

receberam unidades habitacionais do Programa nesse segundo momento de 

investimentos, totalizando 157 municípios beneficiados no período 2009 e 2015, o que 

representa 94% do total dos municípios do estado. O mapa 4 mostra que apenas 10 

municípios ficaram sem investimentos entre 2009 e 20015.  

Essa abrangência territorial, ainda na primeira fase do Programa, se deve aos 

esforços de políticos locais, como prefeitos e parlamentares, principalmente deputados 

federais e senadores, com representação e interesses eleitorais no conjunto das pequenas 
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cidades do estado, pois esses recortes territoriais não estavam contemplados no projeto 

original da política de moradia popular do governo federal, como ressaltamos no 

primeiro capítulo deste trabalho, quando tratamos da abrangência territorial do 

PMCMV. O Esforço político, movido por interesses e estratégias eleitoreiras, em certo 

sentido, foi responsável pela incorporação das pequenas cidades no circuito de produção 

de moradias populares, inaugurado e hegemonizado pelo PMCMV.  No entanto, mesmo 

em função do empenho político e do potencial político-eleitoral que a produção de 

moradias populares tem no âmbito das pequenas cidades, onde predominam as práticas 

clientelistas nos pleitos eleitorais, algumas cidades, ao menos até o ano de 2015, ainda 

não tinham conseguido recursos do Programa para a produção de moradias.  

 Enquanto os mapas analisados acima representam o alcance territorial do 

PMCMV no estado, doravante, um conjunto de números e tabelas nos dará a dimensão 

da produção de unidades habitacionais no estado. No entanto, é preciso advertir que os 

dados com os quais trabalhamos aqui, esbarram em dois limites. Em primeiro lugar 

enfatizamos o limite temporal do banco de dados fornecidos pelo Ministério das 

Cidades. O conjunto de dados abrange um período de tempo limitado, que se estende do 

ano de 2009 até o ano de 2015, não cobrindo os dois últimos anos de atuação do 

Programa. Portanto, esses dados não conseguem expressar nem a totalidade da 

produção, nem algumas mudanças ocorridas nesse período não abrangido. Em segundo 

lugar, frisamos a ausência de dados acerca dos pequenos empreendimentos (projetos 

individuais ou com no máximo dez unidades), geralmente construídos por pequenos 

incorporadores, que produzem poucas unidades a fim de enquadrar seus projetos nas 

diretrizes do Programa para facilitar a venda por meio dos financiamentos disponíveis. 

Disso decorre a incapacidade de fazer uma análise mais fina e minuciosa do que foi de 

efetivamente produzido no estado até o ano de 2015.  

A despeito desses limites, a base de dados sobre a produção de unidades do 

PMCMV no RN, utilizada para o desenvolvimento da presente pesquisa, possibilitou 

captar com segurança alguns aspectos desse processo no estado, mesmo considerando as 

diferenças dos recortes espaciais aqui estabelecidos para análise. Por meio desses dados, 

por exemplo, é possível auferir respostas sobre as seguintes questões: o volume parcial 

de unidades habitacionais produzidas no estado; o processo de distribuição desigual 

dessa produção no território do RN; as camadas de renda da população mais 

beneficiadas pelo Programa; o volume de recursos aplicados na produção de moradias 

no geral e por recorte; áreas do território mais beneficiadas pelo Programa em termos de 
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recursos e quantidade de unidades habitacionais; agentes financiadores; e os impactos 

sociais do Programa, sobretudo em relação ao déficit habitacional do estado como um 

todo e dos recortes espaciais aqui estabelecidos para análise.  
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          MAPA 2 - Municípios do Rio Grande do Norte contemplados e não contemplados pelo PMCMV 2009 – 2012

 
Fonte: SNH/DHAB/CAIXA/IBGE, dados coletados em 31 de Dez. de 2012.   
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            MAPA 3 - Municípios do Rio Grande do Norte contemplados e não contemplados pelo PMCMV 2012 – 2015 

  
  Fonte: SNH/DHAB/CAIXA/IBGE, dados coletados em 31 de Dez. de 2015.  
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          MAPA 4 - Municípios do Rio Grande do Norte contemplados e não contemplados pelo PMCMV 2009 – 2015 

   
  Fonte: SNH/DHAB/CAIXA/IBGE, dados coletados em 31 de Dez. de 2015.  
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Segundo os dados contidos nessa tabela a produção de unidades habitacionais foi 

substancial no RN, com 84.050 unidades contratadas. Dessas, 61.990 (73.7% do total 

contratado) foram concluídas e 55.298 (65.7% do total contratado) entregues até o ano 

de 2015. O quadro 12 ainda mostra que a distribuição da produção de unidades 

habitacionais pelo PMCMV no RN por faixa de renda. Na faixa 1 foram contratadas 

34.263 mil unidades, 40.7% das contratações; na faixa 2 foram 44.439 contratações, 

52.8% das contratações; na faixa 3 foram 5.348 unidades contratadas, correspondendo a 

6.3% das contratações. Apesar do grande número de unidades lançadas, é preciso 

ressaltar um aspecto importante revelado no quadro 10: o objetivo de concluir e entregar 

a totalidade das unidades lançadas no RN durante as duas primeiras fases do PMCMV 

não foi alcançado plenamente, ficando muito aquém do número de unidades necessárias 

para suprir o déficit de habitações existente no estado, como será visto mais adiante.    

 

QUADRO 12 - Número de unidades, unidades concluídas e entregues no RN 

Período (2009 a 2015) 

Número de Unidades Contratadas 84.050 mil 

Unidades Concluídas 61.990 mil 

Unidades Entregues 55.298 mil 

Faixa 1 34.263 mil 

Faixa 2 44.439 mil 

Faixa 3 5.348 mil 

Fonte: SNH/DHAB/CAIXA/IBGE, dados coletados em 31 de Dez. de 2015.  

 

É possível afirmar que na comparação com alguns estados das regiões do país o 

número de unidades habitacionais contratadas para o estado foi significativa entre 2009 

e 2015, atingindo um total de 84.050 mil unidades habitacionais. Nesse aspecto, o RN 

ficou a frente de muitos estados no tocante à quantidade de unidades habitacionais 

contratadas: Piauí, 68.694; Sergipe, 44.847; Roraima, com 8.569; Rondônia, com 

38.841; Amazonas, 44.072; Acre, 8.879; Amapá, 10.147; Tocantins, 26.449; Mato 

Grosso do Sul, 58.022; Espírito Santo, 47.874. Isso também representa uma maior 

quantidade de recursos aplicados nos setores da construção civil e imobiliário, por parte 

do poder público e do capital privado, bem como um maior impacto econômico, 
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expressão na abertura de construtoras, imobiliárias e na geração de demanda por mão de 

obra, maquinário e insumos para a construção de imóveis.  

Apesar dos atrasos na conclusão e entrega das moradias lançadas, o PMCMV, 

até o ano de 2015, gerou números importantes para a economia do RN e impactos sobre 

determinados aspetos socioespaciais nas cidades do estado. Logo de início podemos 

salientar que foram lançados no estado diversos projetos imobiliários que somados 

totalizam mais de 80 mil unidades habitacionais. Os recursos aplicados na produção das 

unidades, na elaboração dos projetos e na infraestrutura de pavimentação, saneamento, 

iluminação e lazer dos assentamentos do PMCMV, representou um grande volume de 

investimentos ao longo do período aqui considerado. De acordo com o Ministério das 

Cidades e a CEF, foi programada para o estado do RN a aplicação de cerca de seis 

bilhões de reais, no período de sete anos, na produção de moradias, em infraestrutura 

para os assentamentos e na concessão de subsídios para baixa renda.  

Esse volume de investimentos aplicados no RN foi operacionalizado por um 

conjunto de instituições financeiras, conforme mostra o quadro 13. É possível perceber, 

a partir dessa tabela, que a CEF respondeu pela operacionalização da maior parte dos 

investimentos e financiamentos realizados no estado, dentro do recorte temporal aqui 

considerado. O papel da CEF, quanto aos financiamentos, se mostra ainda mais 

predominante em relação às faixas 2 e 3 de renda, onde predominam os financiamentos 

na modalidade CCFGTS. No entanto, outras instituições também apresentaram certa 

relevância no manejo desses recursos para os financiamentos de unidades dentro de 

todas as faixas de renda do Programa. Dentre essas instituições se destacam o Banco do 

Brasil (BB), também com maior foco nas faixas 2 e 3 de renda; o Banco Paulista, com 

atuação no financiamento de empreendimentos para baixa renda; e a Companhia 

Hipotecária Brasileira (CHB), que atuou financiando dentro das faixas de renda 1 e 2. O 

quadro 11 ainda apresenta os bancos ECONOMISA, Banco Bom Sucesso e o Banco 

Luso Brasileiro – somados representam apenas 3% do volume de financiamento 

habitacional no estado dentro da primeira etapa do PMCMV.  
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QUADRO 13 - Instituições financiadoras do PMCMV no RN até 2015 

INSTITUIÇÕES 

FINANCIADORAS 

1ª ETAPA PMCMV 2ª ETAPA PMCMV 

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

BANCO DO BRASIL * * * 7% 7% 36% 

CAIXA 30% 100% 100% 53% 93% 64% 

BANCO BONSUCESSO 1% * * * * * 

BANCO LUSO 

BRASILEIRO 
2% * * * * * 

BANCO PAULISTA 46% * * 10% * * 

CHB 20% * * 30% * * 

ECONOMISA 1% * * * * * 

 Fonte: SNH/DHAB/CAIXA/IBGE, dados coletados em 31 de Dez. de 2015.  

 

  

Esses investimentos foram empregados no RN por meio de cinco modalidades 

de financiamento: CCFGTS, FAR, FAR Urbanização, Oferta Pública e FAR Rural. 

Segundo informações do quadro 14, a modalidade CCFGTS respondeu pela maior parte 

dos investimentos destinados aos financiamentos para construção e para a aquisição de 

unidades habitacionais nas faixas 2 e 3 de renda no RN, enquanto o FAR, em suas 

variantes, e a modalidade Oferta Pública, responderam pela maioria dos financiamentos 

para a produção e aquisição das moradias dentro da faixa 1 de renda no estado.  

 

QUADRO 14 – Caracterização das modalidades do PMCMV no RN 

MODALIDADES 1ª ETAPA PMCMV 2ª ETAPA PMCMV 

FAIXAS DE RENDA Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

CCFGTS * 53% 54% * 43% 46% 

FAR 58% * * 42% * * 

FAR - 

URBANIZAÇÃO 
* * * 100% * * 

OFERTA PÚBLICA 64% * * 36% * * 

RURAL 10% * * 90% * * 

 Fonte: SNH/DHAB/CAIXA/IBGE, dados coletados em 31 de Dez. de 2015.  
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A produção de milhares de moradias, mais a infraestrutura agregada aos 

empreendimentos, com investimentos totais estimados em mais de seis bilhões de reais 

em sete anos, ocasionou impactos importantes na construção civil e no setor imobiliário 

do estado. Como já destacado, tais investimentos no setor imobiliário se expressaram, 

principalmente, na ampliação da demanda por mão de obra, serviços especializados e 

insumos para a produção de imóveis, bem como no surgimento de uma série de 

empresas do setor imobiliário, como incorporadoras, construtoras e imobiliárias. Os 

impactos no conjunto da economia, e mais especificamente no setor imobiliário, foram 

notados, sobretudo, nas cidades de porte médio do estado, nos centros regionais e em 

cidades da RMN. Essa concentração espacial dos benefícios econômicos gerados pelo 

Programa se dá em função de uma série de fatores discutidos mais adiante.  

Nas cidades de porte médio e centros regionais do estado, assim como na RMN, 

além de ajudar a fomentar o mercado imobiliário e a construção civil, o PMCMV se 

tornou, sobretudo no circuito imobiliário fora da Grande Natal, o grande impulsionador 

desse seguimento da economia. Os relatos colhidos em trabalho de campo, junto a 

imobiliárias e corretores de imóveis, denota a grande relevância dessa política pública 

para a produção e o comércio de imóveis nesses espaços urbanos.  

Em entrevistas realizadas junto a um grupo de imobiliárias que atuam em 

cidades do RN56, constatamos que o PMCMV é fundamental para o setor imobiliário, 

chegando a sustentar parte significativa da dinâmica desse setor em cidades como 

Mossoró, Parnamirim, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Pau dos Ferros e Assú. No 

caso específico dessas cidades, proprietários de imobiliárias e corretores relataram que o 

Programa é fundamental para as suas atividades, sustentado, em muitos casos, segundo 

esses agentes, quase 100% de suas vendas. Indagados se essa condição era própria 

apenas de seus negócios específicos, esses agentes afirmaram em uníssono que o 

Programa era o principal fundamento do setor nas regiões do estado onde atuam, 

denotando com isso a importância da atual política habitacional para o setor.  

Em Mossoró, por exemplo, visitamos cerca de dez imobiliárias (conforme 

mostra o quadro 15) que já atuam no mercado local e em cidades próximas há mais de 

cinco anos, tendo algumas, foco no mercado em geral, outras apenas no alto e médio 

padrão e outras com foco específico em habitação popular. O trabalho junto a essas 

empresas mostrou a relevância do PMCMV para a construção civil e o mercado de 

                                                           
56 Trabalho de campo realizado entre 20/05/2016 a 01/11/2016.   
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imóveis residenciais dessa cidade. Mesmo algumas imobiliárias que não tinham foco 

exclusivo na comercialização de moradias populares afirmaram que hoje, em função do 

arrefecimento do mercado, seus negócios passaram a depender em boa medida da 

implementação de projetos do Programa nessas cidades.   

 

QUADRO 15 – Imobiliárias que atuam em Mossoró 

IMOBILIÁRIA 
TEMPO DE ATUAÇÃO NO 

MERCADO LOCAL 

PERFIL DE IMÓVEIS 

NEGOCIADOS 

MCF 21 anos Alto e médio padrão 

Ottima Negócios 

Imobiliários 
10 anos Alto padrão 

J.R. Imóveis 06 anos PMCMV 

Chave Imobiliária 06 anos 
Alto padrão, médio padrão e 

PMCMV 

Mobili Imóveis 35 anos 
Alto padrão, médio padrão e 

PMCMV 

Nilton Imóveis 22 anos 
Alto padrão, médio padrão e 

PMCMV 

Renato Imóveis 08 anos PMCMV 

Facilite 07 anos PMCMV 

MN Imóveis 10 anos 
Alto padrão, médio padrão e 

PMCMV 

Mobilar 06 anos Médio padrão e PMCMV 

Fonte: Trabalho de campo realizado entre 20/05/2016 a 01/11/2016.   

 

Nilton de Sousa, delegado do CRECI-Mossoró, com atuação há vinte e dois anos 

no mercado de imóveis da Região Oeste do estado do RN, afirmou que seu foco nesse 

mercado é nos seguimentos de médio e alto padrão e que, no presente momento, em 

virtude da crise econômica vigente e problemas locais decorrentes dela – como o 

declínio das atividades da Petrobrás na Região e a consequente queda da renda e a perda 

de postos de trabalho para a população local – as vendas de alto e médio padrão 

arrefeceram. Segundo Nilton Sousa, nesse contexto de crise do setor, o PMCMV vem 

exercendo um papel essencial na manutenção da dinâmica do setor imobiliário em 

Mossoró e em alguns municípios da Região Oeste do RN, mesmo para imobiliárias que 

não tem foco exclusivo em habitação popular, como é o seu caso. Ainda de acordo com 

ele, na atual conjuntura, marcada pela queda nas vendas de imóveis de alto e médio 



178 
 

 
 

padrão, o PMCMV responde por mais de 50% de seu volume de negócios, enquanto 

que para o conjunto da cidade e da Região Oeste, as unidades do Programa respondem 

por mais de 80% das transações comerciais do mercado imobiliário.  

Na visita que foi feita a Mobili Imóveis, que atua a trinta e cinco anos no 

mercado local e tem foco de vendas em todos os estratos de renda, foi dito por seu 

proprietário que o PMCMV vem sustentando o setor imobiliário nos últimos dois anos, 

e que foi essencial, desde o seu início, para o incremento do setor na cidade e na região. 

Segundo o seu proprietário o Programa responde por mais de 70% de seus negócios e 

mais de 80% do volume negociado na cidade, sobretudo hoje, em função da crise 

econômica que prejudica diretamente os negócios no setor.  

Outra grande imobiliária da cidade visitada foi a MN Imóveis que atua no 

mercado há dez anos. Essa imobiliária, de acordo com dados coletados, atua no Oeste e 

no Alto Oeste do RN, inclusive com escritório estabelecido no município de Pau dos 

Ferros, centro regional localizado no Alto Oeste do estado. Segundo o coordenador de 

vendas da MN, Péricles Souza, a empresa, apesar de ter um foco abrangente, atendendo 

as classes baixa, média e alta, seu volume de negócios atualmente depende basicamente 

das vendas de imóveis do PMCMV – cerca de 80% das vendas. Também para Péricles, 

o mercado imobiliário local encontra-se profundamente dependente das políticas 

habitacionais do governo federal, e tais políticas foram relevantes para o mercado 

imobiliário desde o seu lançamento no ano de 2009, mas tornaram-se ainda mais 

fundamentais com a crise que se abateu no setor nos últimos dois anos.  

Esses relatos colhidos junto a imobiliárias e a corretores que atuam em Mossoró, 

na RMN e em centros regionais do estado, demonstram o impacto e a relevância do 

PMCMV para alguns municípios do estado, bem como a dependência desses mercados 

em relação às políticas habitacionais do governo federal. Diferentemente da capital do 

estado, que apresenta um setor imobiliário relativamente pujante, fundamentado no 

consumo de moradias de médio e alto padrão, na forma de casas e apartamentos em 

condomínios fechados horizontais e verticais, devido às atividades turísticas e à renda 

elevada de parte importante de sua população, cidades como Mossoró, Extremoz e os 

centros regionais elencados nesse trabalho, apresentam forte dependência das políticas 

habitacionais, por não apresentarem outros fatores impulsionadores da construção e 

dom comércio de imóveis em larga escala. Aqui, é possível destacar o caso particular de 

Mossoró, que em função, sobretudo da produção petrolífera, passou por um importante 
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boom imobiliário; iniciado nos primeiros anos da década de 2000 e apresentando 

declínio a partir de 2015, como será demonstrado mais adiante.   

Além de se tornar o principal produto de venda para imobiliárias que atuam no 

mercado há muitos anos e com foco em diversas faixas de renda, o PMCMV fez surgir 

em algumas cidades do RN uma série de imobiliárias especializadas apenas na venda de 

unidades habitacionais desse Programa. São empresas que surgem em função de uma 

demanda específica do Programa, gerada, sobretudo, por seu grande volume de 

produção e por suas especificidades quanto às formas de financiamento. Em Mossoró, 

por exemplo, são várias empresas com foco quase exclusivo na venda de imóveis dentro 

do programa. Atualmente, de acordo com o CRECI-Mossoró, são 40 imobiliárias que 

atuam na cidade de Mossoró. O levantamento feito junto ao CRECI revela que boa parte 

dessas empresas atua na comercialização de unidade do Programa, mas com foco em 

empreendimentos de médio e alto padrão também. Já outras (a exemplo de Renato 

Imóveis, Facilite, J.R. Imóveis, Contrel e Mobilar) tem foco exclusivo na venda de 

moradias populares, se mantendo, assim, com o PMCMV. Boa parte das imobiliárias 

em Mossoró tem foco na habitação popular, dependem desse nicho.  

Os impactos do PMCMV sobre o estado também se revelam na geração de 

postos de trabalhos com carteira assinada no âmbito da construção civil. Nos últimos 

dez anos, sobretudo no período onde o Programa realizou mais investimentos 2009 a 

2015 –, os números referentes à empregabilidade se elevaram significativamente. O 

gráfico 16, mostra a elevação dos postos de trabalho formais na construção civil no RN 

a partir de 2009, quando o Programa começa a atuar no estado. Esse processo de 

crescimento do emprego formal nesse setor se estende até 2015, quando a econômica 

embarca numa forte recessão minguando a capacidade de investimento do poder público 

e provocando o arrefecendo da demanda por moradias novas em função do aumento do 

desemprego, do endividamento e da diminuição da renda.   

É possível observar tanto no gráfico 16, quanto no quadro 16, que há uma 

diferença substancial na geração de empregos formais na construção civil no RN, entre 

2007 e 2009. Em 2007 são gerados pela construção civil no RN 17.466 postos de 

trabalhos diretos com carteira assinada. Em contrapartida, em 2009, quando o PMCMV 

inicia suas atividades no estado, as contratações diretas e formais no setor crescem 

significativamente, chegando a 39.551 contratações, o que representa mais que o dobro 

das contratações feitas no ano de 2007. O gráfico 16 mostra que essa a evolução na 

geração de empregos formais na construção civil prossegue até 2015 com números 
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importantes. Esses números foram, em boa medida, gerados pelos recursos que o 

PMCMV mobilizou no estado para a produção em massa de moradias populares.  

 

Gráfico 16 – Empregos na construção civil do RN – 2007 a 2016  

 
Fonte: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php 

 

 

O quadro 16, que representa a evolução da geração de postos de trabalhos 

formais no setor da construção civil nas três maiores cidades do RN entre 2007 e 2016, 

revela que durante a atuação do Programa, o número de contratações no setor durante 

esse período evoluiu significativamente em cada uma dessas cidades. Natal entre 2007 e 

2009 gerou anualmente entre 13 e 16 mil postos de trabalho, enquanto que entre 2010 e 

2014 os números de empregos gerados na construção civil nessa cidade ficaram sempre 

acima dos vinte 20 mil postos de trabalho, como demonstra o quadro 16. Em 2015, 

esses números começam a minguar devido à redução de investimentos do Programa. 

Parnamirim começa a registrar uma elevação importante na geração de empregos 

formais na construção civil também a partir de 2010. Entre os anos de 2007 e 2009 

foram gerados uma média de 1.500 postos de trabalho por ano. Já entre 2010 e 2015, 

como é possível verificar no quadro 16, as constatações anuais ficaram sempre acima 

dos 2.000 postos, chegando a superar as 3.000 contratações em 2012 e 2013.  
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O quadro 16 mostra ainda que essa evolução também ocorreu em Mossoró. Não 

obstante a construção e o mercado de imóveis já estarem aquecidos desde os primeiros 

anos de 2000, em função da combinação de fatores locais, o PMCMV contribuiu para o 

incremento do setor a partir do seu lançamento. Inclusive hoje, como foi possível 

verificar com a aplicação dos questionários junto às imobiliárias da cidade, o mercado 

de imóveis local se tornou profundamente dependente do Programa. Essa dependência 

também reflete no papel do Programa na geração de postos de trabalho na cidade. Boa 

parte dos empreendimentos lançados e/ou em andamento na cidade é do PMCMV, bem 

como os financiamentos contratados para a aquisição de imóveis novos.  

  
 
 

QUADRO 16 – Empregos gerados na construção civil 2007 – 2016 

 

 ANO 

 

NATAL 

 

PARNAMIRIM 

 

MOSSORÓ 

2007 13.335 1.684 4.207 

2008 16.713 1.303 5.203 

2009 13.499 1.470 4.364 

2010 22.620 2.025 5.661 

2011 20.523 2.842 7.822 

2012 23.706 3.317 6.976 

2013 21.833 3.333 5.625 

2014 23.981 2.365 5.971 

2015 14.524 2.087 3.652 

2016 8.779 1.293 2.920 

Fonte: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php 

 

 

O PMCMV também produziu impactos positivos na geração de empregos 

diretos com carteira assinada no recorte espacial formado pelos centros regionais do 

estado do RN elencados no presente trabalho. O quadro 17 mostra que nos seis centros 

regionais ocorreu o franco incremento desse tipo de vínculo empregatício na construção 

civil entre 2009 e 2015, causado, principalmente, pelos lançamentos de diversos 

empreendimentos do Programa. Entretanto, devido ao menor volume de investimentos 

do Programa que esses municípios receberam ao longo do período aqui estudado, a 

geração de postos de trabalho e o incremento na renda geral da população desse recorte, 

não foram tão significativas do ponto de vista absoluto, quanto às mudanças que 

ocorreram nos demais recortes espaciais em tela nessa pesquisa.       
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QUADRO 17 – Empregos gerados na construção civil 2007 - 2016 

ANO ASSU APODI CAICÓ PAU DOS 

FERROS 

CURRAIS 

NOVOS 

SANTA 

CRUZ 

2007 101 2 233 37 105 15 

2008 299 1 346 64 168 97 

2009 313 864 284 93 209 44 

2010 222 468 289 100 1.354 48 

2011 471 13 515 68 214 25 

2012 328 213 416 61 284 72 

2013 388 2 355 30 208 390 

2014 237 11 267 76 260 377 

2015 334 30 328 76 254 262 

2016 225 11 326 16 181 313 

Total 2.918 1.615 3.359 681 3.237 1.643 

Fonte: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php 

 

 

 

O conjunto de mapas, tabelas e gráficos referentes à produção de unidades 

habitacionais do PMCMV no RN analisados nessa seção trás uma ideia parcial do 

impacto do Programa sobre a economia do estado. É possível notar a partir das 

informações analisadas a relevância da produção em massa de moradias populares para 

o incremento de determinados setores da economia do estado do RN (indústria de 

insumos para a construção, mercado de imóveis e construção civil), bem como para a 

geração de postos de trabalhos e para geração de salário e renda, sobretudo nos centros 

urbanos de maior porte, como Mossoró, Natal e em alguns centros regionais.  

Além dos efeitos positivos sobre a economia, a produção em massa de moradias 

pelo PMCMV também gerou impactos sociais importantes no estado. Esses impactos 

foram sentidos primeiramente dentro do próprio campo da economia, com a geração de 

emprego e renda para uma parcela da sociedade sem qualificação que costuma enfrentar 

dificuldades para encontrar trabalho formal, permitindo a esses trabalhadores e suas 

famílias certa estabilidade no emprego (em função do registro na carteira de trabalho) e 

o incremento da renda, possibilitando, assim, o acesso à determinados bens materiais e 

serviços, outrora inacessíveis. A expansão de setores da economia como a construção 

civil e o mercado de imóveis, abriu centenas de postos de trabalhos para pedreiros, 
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auxiliares de pedreiro, mestre de obras, pintores, eletricistas, armadores, operadores de 

máquinas, corretores e carpinteiros; ofícios que geralmente se caracterizam por exigir 

baixo grau de qualificação e escolaridade. Este fato foi importante para a elevação do 

padrão de consumo e na promoção de bem-estar social no seio dessa camada social.  

Em seguida os benefícios sociais do PMCMV foram (e vem sendo) sentidos em 

relação ao do déficit habitacional do estado. O Programa, a partir de uma série de 

dispositivos (como a prática de taxas de juros menores do que as praticadas no mercado 

e concessão de subsídios nas duas primeiras faixas de renda), conseguiu ao longo dos 

últimos sete anos facilitar o acesso à moradia, atenuando o déficit habitacional geral do 

estado. No entanto, apesar desses dispositivos facilitadores e da substancial produção de 

unidades habitacionais do estado, é preciso destacar dois pontos. Primeiro ponto, essa 

quantidade de unidades produzida, apesar de significativa e denotar uma produção de 

habitação popular em larga escala, não foi suficiente para resolver o problema do déficit 

habitacional da população do estado.  

O quadro 18 revela que o déficit habitacional absoluto do RN era 123.354 

unidades habitacionais em 2012, sendo 7.400 habitações precárias, 62.909 de coabitação 

familiar, 47.493 por ônus excessivo de aluguel e 5.552 por adensamento excessivo. Em 

face desse cenário, o PMCMV lançou de 84 mil unidades entre 2009 e 2015, um pouco 

mais da metade das unidades necessárias para contornar o problema em sua plenitude, 

ao menos em termos numéricos. Desse volume lançado, já insuficiente, somente 29.827 

unidades foram entregues aos seus moradores nesse período. Esse volume contratado no 

período de sete anos representa apenas 65% da quantidade de moradias necessárias para 

superar o déficit habitacional do RN. Quando consideramos somente as unidades já 

entregues durante esse período esse percentual é bem menor, representando apenas 

24.72% do déficit do RN.  

 

QUADRO 18 – Déficit Habitacional do Rio Grande do Norte – 2012 

Estado Total 

absoluto 

Componentes 

Habitação 

precária 

Coabitação 

Familiar 

Ônus excessivo 

de aluguel 

Adensamento 

excessivo 

Rio 

Grande do 

Norte 

123.354 7.400 62.909 47.493 5.552 

Fonte: Fundação João Pinheiro  
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Ademais, é preciso destacar, conforme demonstra o trabalho de campo realizado 

ao longo da presente pesquisa57, que desse montante já entregue, muitas unidades se 

encontram vazias, alugadas e servindo como ponto de festas e lazer nos fins de semana 

para seus mutuários que residem em outras partes da cidade. Estes problemas, além dos 

atrasos na construção e entrega dos projetos, também obstaculiza o esforço do Programa 

no sentido de superar o problema do déficit de moradias no estado.     

Outro ponto que prejudica as ações da atual política habitacional do governo 

federal no sentido de resolver o problema do déficit habitacional é a distribuição 

desigual dos projetos e das unidades do Programa. Veremos a partir de um conjunto de 

informações mais adiante que a produção de unidades habitacionais se concentrou em 

espaços restritos do território do RN. Espaços que agrupam as condições tanto de 

demanda quando de produção e comercialização dos imóveis. O recorte pequenas 

cidades, por exemplo, por não congregarem adequadamente parte dessas condições 

(econômicas e demográficas), ficaram praticamente à margem da produção em massa de 

moradias promovida no estado pela atual política habitacional do governo federal, 

mesmo apresentando grande déficit habitacional em seu conjunto de mais de 150 

municípios. Em contrapartida, na comparação com o recorte pequenas cidades, a RMN 

concentrou parte substancial dos projetos e unidades do Programa entre 2009 e 2015, 

como veremos na análise feita mais adiante, ainda nesse capítulo.    

Essa distribuição desigual também prejudicou a tentativa de tratar o déficit 

habitacional mesmo no plano da RMN, que concentrou grande parte dos investimentos 

do Programa no estado até 2015. Segundo a FJP, a RMN tem um déficit de moradias 

estimado em 53.501 (dados de 2012); sendo que Natal responde sozinha, no conjunto de 

catorze municípios por 65% desse total. No entanto, apesar do município polo da RMN 

concentrar a maior parte do déficit habitacional do estado e da RM, ele não conseguiu 

atrair a maior parte dos investimentos para atenuar esse problema por não concentrar o 

mesmo conjunto de condições locais que alguns municípios da RMN concentram. 

Natal, apesar de ter uma alta taxa de déficit de moradias e reunir as condições 

econômicas e estruturais para a produção de moradias em massa, não conseguiu 

concentrar em seus limites a maior parte dos investimentos devido a inviabilidade 

comercial da produção desse tipo de moradia, imposta por determinadas condições 

                                                           
57 Trabalho de campo realizado entre 20/05/2016 a 01/11/2016.    
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locais, como a preço da terra, especulação imobiliária e o foco predominante do 

mercado do município em habitação de médio e alto padrão.  

 

 

5.3 Escala e materialidade dos arranjos urbanos do RN: o problema da localização 

dos empreendimentos do PMCMV    

 

Inicialmente é preciso chamar a atenção para os constrangimentos gerados pela 

configuração territorial e materialidade do sítio urbano de cada recorte: sua morfologia, 

dimensões da escala do sítio, densidade do ambiente construído, nível de integração 

com outros espaços e aspectos demográficos. Essa materialidade territorial constitui 

uma ação passiva que se exerce sobre os homens, sobre as ações e sobre os eventos 

(SANTOS, 2008). A pesquisa de campo (como será visto adiante) constatou que alguns 

aspectos do Programa se alteram conforme a escala do sítio urbano, por exemplo. 

Considerar a relação com as escalas é de fundamental importância para compreensão 

dos resultados concretos das políticas de moradia do governo federal, na medida em que 

o PMCMV deve ser entendido como uma política nacional que desenvolve ações em 

realidades urbanas distintas distribuídas em diversos níveis escalares do território.  

Assim, quando a dimensão da escala e a configuração e estrutura do sítio urbano 

são consideradas, é possível identificar diferenças perceptíveis quanto à manifestação 

dos seguintes fatores no RN: o nível de segregação espacial dos assentamentos; a 

fragmentação do espaço urbano; maiores gastos de recursos públicos para a produção de 

infraestrutura urbana; custos mais elevados com o deslocamento nos percursos 

cotidianos para o trabalho e áreas centrais das cidades, dotadas de serviços básicos.  

A segregação dos assentados do Programa torna-se mais acentuada na RMN e 

em Mossoró, onde as escalas são maiores e, por conseguinte, as distâncias de muitos 

assentamentos em relação a serviços básicos e aos locais de trabalho, qualificação e 

lazer. Esse problema se torna ainda mais proeminente nesses dois recortes em 

decorrência do maior fluxo cotidiano de trabalhadores e estudantes das áreas periféricas 

em direção as áreas centrais, onde se localizam seus ambientes de trabalho, escolas e 

universidades. Tal situação se agrava ainda mais em função do precário serviço de 

transporte coletivo oferecido na maior parte das cidades brasileiras. A ausência de 

transporte público é uma queixa recorrente entre os assentados do PMCMV. O trabalho 

de campo revelou que o problema do transporte público é ainda mais acentuado nas 
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áreas onde se localizam os novos assentamentos do Programa. Muitos ainda não foram 

contemplados adequadamente com esse tipo de serviço público.  

A segregação geográfica desses novos assentamentos resulta inevitavelmente na 

maior fragmentação do tecido urbano. A relação do PMCMV com o aprofundamento 

dessa fragmentação depende, necessariamente, da dimensão e escala do sítio urbano do 

município onde os assentamentos são construídos. Sendo maior o centro, mais espraiada 

é a espacialização dos novos assentamentos humanos, tornando-os, assim, mais isolados 

e com menor nível de relação com as demais partes do espaço urbano. Essa tênue 

interação entre esses novos espaços e as áreas mais centrais e consolidadas da cidade 

resulta consequentemente na maior fragmentação do tecido urbano.  

O tamanho da escala do tecido urbano pode representar uma maior ou menor 

necessidade de investimentos em infraestrutura urbana (dependendo de sua dimensão), 

na forma de pavimentação, saneamento, fornecimento de água e energia, além de 

transporte e outros serviços básicos como saúde, educação e segurança. Nas cidades de 

médio e grande porte, a produção de assentamentos habitacionais em áreas afastadas 

dos centros e desprovidas de infraestrutura básica e serviços elementares tende a gerar 

uma maior demanda pela aplicação de recursos públicos para fazer chegar esses 

benefícios às populações recém-assentadas. Além de gerar maiores custos para o poder 

público, essa periferização do PMCMV, quando ocorre em centros urbanos de grandes 

dimensões, dificulta a chegada desses benefícios, devido aos altos custos.   

O tempo e o custo de deslocamento da população de menor renda de áreas 

urbanas para o exercício sistemático de algumas de suas atividades cotidianas 

(consumo, qualificação e trabalho) também são afetados pela dimensão do sítio urbano 

e pelas distâncias. Na RMN e em Mossoró, as dificuldades de fluidez espacial e de 

acesso às áreas centrais dessas cidades representam um gasto de tempo e de recursos 

significativo para as parcelas da população que residem nos limites das franjas urbanas 

desses centros urbanos e que não dispõem de meios de transporte particular. Essa 

realidade contribui para onerar ainda mais o orçamento familiar, que precisa custear o 

transporte diário de seus membros para o trabalho e os espaços de qualificação. Essa 

combinação de grandes distâncias, serviço de transporte precário e grande demanda, 

também implica no desperdício de tempo e energia em viagens longas e desconfortáveis 

para parte dos novos assentados do Programa. Esse fato mostra como em alguns 

arranjos urbanos o PMCMV agrava determinados problemas, mostrando a sua natureza 

contraproducente quando implementado em realidades urbanas específicas.  
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Os processos de fragmentação e segregação decorrentes da dinâmica do mercado 

imobiliário não afetam exclusivamente as formas e os arranjos morfológicos dos 

espaços urbanos da RMN e de Mossoró, eles também atingem os ritmos temporais de 

parte da população desses dois recortes, especialmente da parte que reside em bairros 

periféricos pobres e dos moradores de alguns condomínios e conjuntos habitacionais do 

PMCMV, que além de terem adquirido uma fração do espaço, adquiriram uma nova 

distância em relação aos lugares de trabalho, estudo e consumo. Essa fragmentação 

espaço-temporal representa desperdício de tempo, de energia, de saúde e de dinheiro 

para as populações empobrecidas e espacialmente segregadas, na medida em que os 

deslocamentos cotidianos para o trabalho, e, sobretudo para as instituições de ensino ou 

para os espaços de lazer, não podem contar com um sistema de transporte coletivo 

eficiente, capaz de transpor com eficiência as distâncias existentes entre os novos 

assentamentos estabelecidos e as partes centrais da cidade.  

No capítulo dois da presente pesquisa, onde tratamos dos problemas e limites do 

Programa, sustentamos com base numa série de referências que o processo de 

periferização dos assentamentos se dá em função da natureza mercadológica da presente 

política habitacional do governo federal. Em face da necessidade de obtenção de boas 

margens de lucro as incorporadoras adquirem quase sempre terrenos em áreas carentes 

de infraestrutura e localizadas nas bordas do tecido urbano. Essa estratégia implica na 

redução dos custos da produção da moradia, pois o metro quadrado nessas áreas 

apresenta um valor de mercado bem inferior aos valores apresentados em áreas mais 

centrais da cidade e contempladas com uma variedade maior de serviços. Assim, a 

localização da maior parte das novas moradias construídas dentro do PMCMV vem 

sendo definida pelos agentes capitalistas, que atuam no mercado imobiliário, sem 

considerar as necessidades espaciais dos indivíduos e famílias assentadas. Os interesses 

privados (ávidos por lucro), na prática, definem a localização da maior parte dos 

milhares de moradias construídas dentro do PMCMV, já que, a CEF e as prefeituras 

dificilmente deixarão de atender os anseios de lucro do setor imobiliário (CARDOSO, 

2012).   

Essa prática, adotada por incorporadoras envolvidas com a produção de moradia 

popular (com a anuência do poder público) reforça alguns problemas socioespaciais 

relacionados à habitação em cidades de médio e grande porte. Nesse caso, os recortes 

que estabelecemos previamente onde mais se faz sentir esses tipos de problemas 

reforçados pelo PMCMV são a RMN e Mossoró. Nesses espaços alguns fatores, típicos 
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desses arranjos urbanos, atuam condicionando a localização e distribuição espacial dos 

empreendimentos do Programa de forma a agravar os problemas socioespaciais 

comentados logo acima. Primeiro é preciso destacar que alguns desses fatores são 

próprios dos arranjos, como terrenos caros, especulação imobiliário, problemas já 

instalados, grande demanda por moradia que obriga as pessoas a se deixarem segregar. 

Esses fatores locais são forças socioespaciais condicionantes que determinam, em boa 

medida, a localização periférica dos empreendimentos, sobretudo aqueles voltados ao 

atendimento da população carente. Em seguida é necessário pôr em evidência os limites 

da atual política habitacional no sentido de contornar essas barreiras impostas pelos 

arranjos urbanos locais desses dois recortes. Dentre esses limites, o que mais impõe 

limites à resolução do problema da periferização dos assentamentos da política 

habitacional do governo federal é a sua incapacidade de promover uma reforma na 

forma como se estrutura a propriedade da terra urbana.    

 

  

5.4 Variável econômica e demanda gerada pelo déficit habitacional: fatores 

determinantes dos resultados do PMCMV no Rio Grande do Norte  

 

A variável econômica, assim como a escala e a dimensão dos sítios urbanos, 

também exercem forte influência sobre os resultados do Programa. “A concentração 

geográfica está diretamente ligada à concentração econômica, já que as atividades 

modernas pretendem uma localização de acordo com a hierarquia, cujo ápice é 

encontrado onde a maximização da produção é possível” (SANTOS, 2008, p.106). 

Deste modo, em função da natureza eminentemente comercial do PMCMV, tendo as 

empreiteiras, imobiliárias, corretores, bancos e correspondentes bancários como seus 

principais agentes executores e organizadores, os municípios que contam com um 

mercado imobiliário mais consolidado (contando, portanto, com uma capacidade local 

de propor e executar projetos imobiliários de grande porte e em larga escala) conseguem 

atrair maior número de empreendimentos do Programa. Deste modo, no RN, o PMCMV 

tende a ser mais efetivo e presente, do ponto de vista da produção de moradias, nos 

municípios da RM de Natal, em Mossoró e nos centros regionais, que constituem 

recortes do território que apresentam mercados imobiliários mais dinâmicos e 

consolidados, e, portanto, congregam as condições necessárias para propor e produzir 

habitação popular em massa (trabalhar dados das duas regiões).     
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A acepção de cidade pode abrigar variados significados, tanto dentro da própria 

Geografia, quanto no interior de diferentes campos disciplinares, a exemplo da 

Sociologia Urbana, Antropologia, Economia e Urbanismo. Aqui, com a finalidade de 

operacionalizar nossa pesquisa, as cidades foram necessariamente compreendidas como 

concentrações geográficas de “excedente social” (HARVEY, 1973). Espaços que 

contém em conjunto os elementos necessários e orientados para a produção de mais-

valor e dos meios de reprodução da força de trabalho – o locus da produção de capital.   

O objetivo dessa acepção de cidade é demonstrar como a maior concentração e 

combinação socioespacial de determinadas condições econômicas locais determina a 

forma como o PMCMV se materializa em cada cidade do RN. Assim, podemos tomar a 

dinâmica dos negócios imobiliários de cada recorte espacial urbano como um exemplo 

concreto de como a força do lugar interfere na realização das políticas habitacionais. É 

factível a influência dessa dinâmica do mercado imobiliário local sobre um conjunto de 

fatores relacionados ao Programa: na quantidade de imóveis construídos; na modalidade 

de financiamento predominante; sobre as faixas de renda mais atendidas, na localização 

dos empreendimentos; e consequentemente nos impactos – positivos e negativos – do 

Programa sobre os problemas socioespaciais relacionados, sobretudo, à habitação.  

O quadro 19, que apresenta a produção do PMCMV por recorte espacial, por 

faixa de renda e por período, é um exemplo de como os arranjos urbanos que 

apresentam maior dinâmica econômica e mercados imobiliários mais consolidados, 

concentram maiores quantidades de empreendimentos e unidades habitacionais. A 

RMN, por apresentar maior demanda por habitações, contingente populacional mais 

solvável (em função da presença de camadas populacionais mais amplas de renda 

média) e maior estrutura produtiva, expressa no maior número de incorporadoras, 

construtoras, imobiliárias, lojas de material para construção, corretores e agentes 

financeiros, concentra também a maior parte dos empreendimentos do Programa. Logo 

de partida é possível notar que a RMN, mesmo contendo apenas quatorze municípios, 

dentre os 167 que compõe o estado, concentra uma parcela bastante significativa das 

unidades habitacionais do PMCMV. Das 84.050 unidades habitacionais lançadas no 

estado entre 2009 e 2015, a RMN concentra 49.388, número que corresponde 58.7% do 

total de unidades, o que denota a força concentradora desse arranjo urbano local.  

Do mesmo modo, é possível observar que a RMN também concentra a maior 

parte dos empreendimentos de caráter comercial, que figuram dentro das faixas 2 e 3 do 

Programa. Isto denota que tal recorte espacial apresenta um conjunto de condições 
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locais que possibilita a atração e a grande concentração de empreendimentos e unidades 

habitacionais dentro das faixas comerciais do PMCMV. Dentre tais condições podemos 

colocar em evidência a dinâmica econômica da RMN, que gesta, em função de sua 

pujança, uma ampla camada populacional com poder aquisitivo médio, capaz de formar 

um nicho de mercado para absorção de dezenas de empreendimentos (e milhares de 

unidades habitacionais) dentro das faixas de maior valor econômico do Programa. 

O segundo recorte com maior concentração de empreendimentos é o recorte 

pequenas cidades, dividido entre centros regionais e cidades locais, como mostra o 

quadro. Esse recorte, suas duas partes soadas contrataram 17.072 unidades, o que 

corresponde a 20.3% das unidades do Programa lançadas no RN. Faz-se necessário 

pontuar que a maior parte das unidades inseridas no recorte pequenas cidades, figura no 

âmbito das cidades locais, porque essas perfazem a grande maioria das cidades do 

estado – são cerca de 150 cidades – mesmo não apresentando as condições de atração de 

investimentos imobiliários em larga escala e demanda social para justificar a produção 

de grandes assentamentos de moradias populares. Se considerado o conjunto dos 

municípios desse recorte, existe uma grande demanda por moradia popular reprimida, 

como demonstra o déficit habitacional do estado, mas ela é pulverizada em um número 

muito grande de cidades de pequeno porte. Se essa demanda não é concentrada 

geograficamente, como em Mossoró e, principalmente, na RMN, seu potencial de 

exercer pressão social e política não se torna tão relevante. Ainda é preciso ressaltar a 

ausência de condições estruturais, operacionais e comerciais que não se encontram de 

maneira adequada para a atuação do capital imobiliário nesses espaços produzindo 

moradia em grande escala – lembrando que o capital imobiliário é o principal executor 

dos projetos do Programa nas três faixas de renda.    

O quadro 19 também apresenta dados sobre a contratação de unidades 

habitacionais em Mossoró. Nele, Mossoró aparece como o recorte que menos recebeu 

unidades habitacionais em termos absolutos, são 9.490 unidades entre os anos de 2009 e 

2015, o que equivale a 11.2% de todo o volume contratado no estado. No entanto, é 

preciso ressaltar que, a despeito de Mossoró ter sido o recorte com menos contratações, 

a produção é concentrada nos limites de um único município, ao contrário do que ocorre 

no recorte pequenas cidades, onde a produção é pulverizada em 150 unidades 

municipais, como vimos logo acima.  
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QUADRO 19 – Distribuição do PMCMV por recorte espacial e faixa de renda 

RECORTES FAIXA 1        FAIXA 2           FAIXA 3 UNIDADES 

RM de NATAL 16.934 27.834 4.620 49.388 

MOSSORÓ 4.168 4.730 592 9.490 

CENTROS 

REGIONAIS 
318 4.761 53 6.365 

PEQUENAS 

CIDADES 

 * * *  10.707 

Fonte:http://pgi.gov.br/pgi/paineis/painel?id=ff80808143fe35e50144033f749d00d4&name=Habita%C3%

A7%C3%A3o.  

 

O mapa 5, por sua vez, retrata graficamente a espacialização desigual das 

unidades do PMCMV no território do RN. Nele é possível perceber de forma clara a 

grande concentração de unidades habitacionais nos municípios da RMN. Do mesmo 

modo, é possível observar no mapa 5, que apenas Mossoró (cidade média) e alguns 

centros regionais do estado, concentram quantidades significativas de empreendimentos 

e unidades habitacionais, bem como a inexpressividade dessa política para os demais 

recortes territoriais do RN, se considerados cada um individualmente. Tal concentração 

decorre da combinação de determinadas condições locais previamente estabelecidas, 

como pressão social, demanda reprimida e estrutura operacional para a produção e 

comercialização dos empreendimentos do PMCMV. Essa combinação de fatores locais 

atua como uma força de atração e justificativa para os investimentos realizados pela 

atual política habitacional nesses espaços urbanos.  

O mapa mostra a relação entre a espacialização dos centros de maior dinâmica 

do ponto de vista econômico no território potiguar e a distribuição geográfica da 

produção de unidades habitacionais no estado. Fica claro na representação cartográfica 

que as condições locais preestabelecidas, em termos de demanda, renda, capacidade 

produtiva e mercado imobiliário estruturado e consolidado, influem diretamente na 

distribuição dos empreendimentos do Programa no quadro urbano do estado.  

Quanto mais dinâmica a economia do recorte geográfico, mais há em seus 

limites territoriais concentração de unidades habitacionais do PMCMV. Esse arranjo das 

forças econômicas, que se distribuem desigualmente no espaço potiguar, exerce uma 

coação sobre a política habitacional que de materializa no território do estado, 

contribuindo para a reprodução de um padrão geográfico semelhantemente desigual no 

tocante a produção de habitações. Aqui recordamos da assertiva de Santos em seu livro 

Por uma Geografia Nova, onde ele sustenta o seguinte: “Não se pode negar a tendência 
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que tem a organização do espaço de fazer com que se reproduzam suas principais linhas 

de força” (SANTOS, 1978, p. 131). Isso nos autoriza de certa forma a defender que a 

organização local das atividades econômicas e sua distribuição geográfica no estado do 

RN tende a reproduzir semelhante padrão de distribuição espacial da produção de 

habitações financiadas pela atual política de moradias do governo federal.  
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MAPA 5 – Distribuição do PMCMV (unidades) entre os recortes espaciais do RN      
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O quadro 20, a exemplo do quadro 19, já analisado, também trata da 

distribuição desigual dos resultados do PMCMV no RN. No entanto, nele, os dados 

tratam da distribuição dos recursos previstos e aplicados na produção das unidades 

habitacionais no estado dentro das três faixas de renda do Programa. Logo de início é 

possível perceber que o recorte que mais concentrou investimentos foi a RMN. De 

acordo com os dados do MC, os 14 municípios da RMN concentram juntos 64.1% de 

todos os investimentos previstos para o estado; o que equivale a mais de três bilhões e 

meio de reais. No tocante ao volume de recursos monetários aplicados, o sub-recorte 

pequenas cidades, composto por cerca de 140 municípios, se apresenta como o recorte 

que recebeu o segundo maior volume de investimentos no estado. Esse recorte recebeu 

aproximadamente R$720 milhões, volume equivalente à 13.4% dos investimentos 

previstos para o estado até o ano de 2015. Em seguida, aparece Mossoró, com a 

previsão de R$ 658 milhões (12.3%) e os centros regionais com R$452 milhões 

(8.4%). Esses dados mostram a dimensão do desenvolvimento desigual do Programa 

entres os recortes do estado que estabelecemos para análise.  

   

QUADRO 20 – Distribuição dos recursos do PMCMV entre os recortes do RN 

RECORTES 
VOLUME DE INVESTIMENTOS 

PREVISTOS 
%% 

RIOGRANDE DO 

NORTE 
R$ 5.336 bilhões   

RM de NATAL R$ 3.421 bilhões  64.1 

MOSSORÓ R$ 658 milhões  12.3  

CENTROS 

REGIONAIS 
R$ 452 milhões  8.4  

PEQUENAS 

CIDADES 
R$ 720 milhões 13.4 

Fonte:http://pgi.gov.br/pgi/indicador/dashboard/iniciar?id=2494&nome=Unidades%20com%20obras%

20conclu%C3%ADdas%20-%20MCMV.   

 

Aqui é preciso ressaltar que a combinação favorável de fatores econômicos, 

institucionais, estruturais e mercadológicos, não é a única razão para a distribuição 

desigual das moradias do PMCMV e, portanto, para a concentração da maior parte dos 

seus empreendimentos e unidades habitacionais em arranjos urbanos específicos do 

RN, tais como Mossoró e a RMN. Esses recortes contêm outros fatores locais pré-

existentes que condicionam essa concentração. Dentre eles é possível destacar os 

aspectos demográficos. Esses aspectos podem exercer forte pressão por habitação 
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popular, fato que explica a grande quantidade de unidades habitacionais do PMCMV 

construídas em recortes espaciais do estado onde eles são mais preponderantes. Os 

aspectos demográficos como o tamanho da população e sua densidade territorial; a 

ocupação econômica da população e sua situação em termos de renda; a localização 

das atividades cotidianas de trabalho, consumo e qualificação; a situação de ocupação 

dos domicílios, a presença de aglomerados subnormais e a dimensão do déficit 

habitacional; assim como as condições de habitabilidade da população, sobretudo a de 

menor renda; são fatores locais importantes que exercem forte influencia na forma 

como a atual política habitacional se concretiza e se distribui no território.  

Dentro dessa perspectiva, a fim de salientar a força do aspecto demográfico na 

distribuição das unidades habitacionais e dos recursos do PMCMV, nos concentramos 

a princípio, a título de exemplo, num fator fundamental para a análise desse processo 

no quadro urbano do estado do RN: o transbordamento demográfico de Natal 

(município central da metrópole) em direção aos demais municípios da RM.   

Esse transbordamento se dá em função do crescimento acentuado da população 

do município de Natal nas últimas décadas. Os dados IBGE58 demonstram que a 

população dos municípios da RMN apresentou um crescimento relativo superior ao do 

município de Natal. Tal crescimento, somado aos limites físicos e institucionais das 

fronteiras do município polo, resultou em um transbordamento da população para os 

demais municípios da RM. No entanto, a desconcentração demográfica na RMN 

decorre principalmente da elevação do custo de vida no município polo. Fatores como 

especulação imobiliária, elevação do preço da terra, dos alugueis e dos imóveis e a 

consequente escassez de terrenos e imóveis com baixo custo para abrigar uma classe 

de trabalhadores em ascensão econômica, contribuíram de forma decisiva para o 

processo de descontração demográfica em direção aos municípios com menor custo de 

vida. As cidades do entorno do município de Natal, apresentam condições de vida com 

menor custo, além de oportunidades menos onerosas para pequenos e médios 

empreendedores de variados setores da economia.   

O processo de desconcentração populacional, ocorrido na última década e 

ainda em curso, coloca em movimento uma tendência sobremodo importante para a 

presente pesquisa: a consolidação da mancha urbana principal, que se expande a partir 

de Natal em direção à Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz. 

                                                           
58 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=24&search=rio-grande-do-

norte. Acesso em: 20/03/2017.  
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Essa expansão gera uma maior densificação urbana e demográfica das áreas periféricas 

da RMN, concentrando uma ampla demanda habitacional por parte de uma população 

de baixa e média renda e, por conseguinte, desenvolve uma dinâmica socioespacial 

que tem efeitos bastante relevantes sobre os resultados do PMCMV nesse recorte.   

Os municípios citados acima passaram a concentrar nas últimas duas décadas 

um grande contingente populacional (oriundo do transbordamento populacional do 

centro da RN e de processos migratórios que afluem de outros munícipios do RN e dos 

demais estados da federação) sem moradia própria e adequada e com renda salarial 

média que representa uma demanda por moradia que se alinha com as faixas de renda 

mais baixas do Programa. Assim, o poder público (municipal e federal), em parceria 

com o capital imobiliário que apera no âmbito do PMCMV, concentrou seus esforços 

na produção de assentamentos para atender essa demanda. Ademais, os municípios 

periféricos da RMN contêm reservas de glebas urbanas com preços mais baixos em 

relação àquelas existentes no município de Natal, espaço mais valorizado devido a 

grande concentração de infraestrutura coletiva e de serviços públicos e privados.   

Esses fatores em conjunto são responsáveis pela concentração de boa parte dos 

empreendimentos, das unidades habitacionais e dos recursos previstos pelo Programa 

para o estado na RNN. A combinação desses fatores na RMN também responde pela 

predominância de assentamentos das faixas de renda 1 e 2 do Programa em municípios 

como Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. Em contrapartida, como já 

destacamos os elevados preços do solo urbano, somados a um mercado imobiliário 

voltado predominantemente para uma população de média e alta renda (presente na 

cidade) inviabiliza, até certo ponto, a ampla construção de moradias de interesse social 

em Natal, mesmo sendo esse o município que apresenta o maior déficit habitacional do 

estado, como será possível verificar na análise feita mais adiante, cerca de 65% de 

todo déficit de moradias da RM do estado.  

Os arranjos urbanos locais constituem realidades geográficas que condicionam, 

a partir da combinação de determinados fatores preexistentes, os processos que se dão 

em escalas regionais, nacionais e globais. Esses arranjos, como já destacamos, são 

estruturas socioespaciais distintas entre si, o que explica a evolução espacial desigual 

das políticas habitacionais no território, gerando, por conseguinte, resultados distintos 

em cada recorte territorial. Vimos nas análises feitas acima que cada um desses 

recortes interferiu de forma distinta em aspectos centrais do PMCMV no RN, o que 

põe em relevo o poder contingente das condições pré-existentes de cada contexto 
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urbano local, enquanto determinante fundamental dos resultados do PMCMV no RN. 

O que as análises dos dados do MC e da CEF revelam é o conflito entre a natureza 

monolítica da atual política habitacional do governo federal, que não considera 

adequadamente as profundas diferenças regionais do território nacional, e a 

heterogeneidade do quadro urbano do RN. Essa heterogeneidade condiciona parte dos 

resultados do Programa, inclusive comprometendo seus objetivos.  

Uma análise mais detida dos resultados do PMCMV por recorte será realizada 

no capítulo seguinte com ênfase principalmente em dois pontos centrais. Primeiro 

daremos destaque as razões locais da distribuição desigual das unidades do Programa, 

tanto em termos absolutos e de percentual, quanto em relação às faixas de renda e as 

modalidades de financiamento. Em seguida, o foco recairá sobre os resultados do 

Programa em cada recorte e em seus sub-recortes definidos. A intenção foi analisar de 

que forma as contingências de cada lugar interferiram em aspectos de duas naturezas: 

os de caráter econômico e os de cunho socioespacial.   

Na esfera econômica verificamos como a presença do programa impactou as 

seguintes questões: emprego, demanda por insumos utilizados pela construção civil, 

serviços de publicidade e consultoria, especulação e o fomento do mercado de terras, 

aluguéis e imóveis nos recortes considerados. No campo social os dados da tabela, 

comparados com os do déficit habitacional de cada recorte e cidade e com as 

informações obtidas a partir do trabalho de campo, consiste numa base para 

compreendermos como o Programa impactou questões como: déficit de moradias; 

condições de habitabilidade das populações carentes; segregação socioespacial e 

fragmentação urbana; especulação e alteração no custo da moradia (aluguel, solo e 

imóveis); e, por fim, o nível de endividamento e a inadimplência das famílias 

contempladas, tanto dentro dos financiamentos do FAR, que atendem famílias de 

baixa renda com subsídios de até 90% do valor do imóvel, quanto dentro dos 

financiamentos do FGTS, que atendem famílias de renda média. 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO PMCMV EM CONTEXTOS 

URBANOS DISTINTOS: RM DE NATAL, MOSSORÓ E 

PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
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O presente capítulo, como parte dos resultados da pesquisa de campo e da 

análise de dados primários, visa demonstrar os resultados sociais e econômicos do 

Programa em cada um dos arranjos urbanos definidos. Aqui é levado em consideração, 

especialmente, as diferenças e particularidades de cada arranjo, bem como cada um 

condicionou (e ainda condiciona) aspectos centrais da atual política habitacional do 

governo federal quando concretizados no lugar. Dentre os aspectos implicados pelas 

conjunturas locais destacamos os seguintes: o volume de unidades contratadas e 

recursos monetários empregados na produção de moradias e infraestrutura em cada 

recorte; a predominância da faixa de renda; as modalidades de financiamentos e o tipo 

de dívida contraída; a localização dos empreendimentos em relação às áreas centrais das 

cidades contempladas e a relação desses novos espaços com o espaço urbano e suas 

atividades; e os impactos sobre o déficit habitacional existente, sobretudo nos centros 

com maior adensamento populacional, onde a déficit de moradias figura como um 

problema histórico e relevante para os extratos de menor renda da população.  

 

 

6.1 Pequenas cidades e seus sub-recortes 

 

A definição oficial de cidades no Brasil se baseia, com a finalidade de definir o 

quadro urbano do país, nos dados de aglomerados humanos, que correspondem às sedes 

politico-administravas dos municípios. Essa definição estabelecida unicamente por 

mérito administrativo, não ressalta características ou mesmo a dinâmica própria de uma 

cidade enquanto locus da vida urbana moderna, o que implica necessariamente numa 

generalização que mascara grandes contrastes e variações presentes no quadro urbano 

brasileiro (MAIA, 2010). Portanto, tal definição apresenta importantes limites.  

O quadro urbano do RN, com já demonstrado, é relativamente diverso; 

diversidade que se dá pelas diferenças de tamanho do sítio urbano, número de 

habitantes, dinâmica econômica, integração e gestão política. Assim, não é possível, 

para alcançar nossos objetivos, trabalhar com a acepção oficial de cidades.  Uma 

delimitação eminentemente legal e administrativa, não preenche a nossa demanda de 

análise; é preciso, assim, considerar a delimitação do urbano em relação ao rural, como 

resultado da combinação de critérios de tamanho, densidade da população, e da sua 

localização, hábitos, dinâmica econômica, ocupação da população e sua posição na 

divisão territorial do trabalho. Muitos centros ditos urbanos do RN, à luz desses 



200 
 

 
 

critérios, propriamente geográficos, não podem ser considerados verdadeiras cidades, 

pois a grande maioria não apresenta a estrutura, as características demográficas e as 

funções socioeconômicas geralmente apontadas pelos geógrafos e urbanistas.  

Apesar do esforço realizado por algumas pesquisas (SANTOS, 2008; CORRÊA 

1999; HENRIQUE, 2010) ainda não foi possível superar as ambiguidades em torno da 

definição do conceito de pequena cidade. A diversidade conceitual do que se pode 

caracterizar como pequena cidade ainda é significativa, o que gera embaraço e 

dificuldade de clareza acerca disso. Essa dificuldade se dá em boa medida pelo fato das 

pequenas cidades brasileiras serem marcadas pela grande diversidade de situações 

objetivas – principalmente em termos econômicos, geográficos e demográficos. Assim, 

mediante essas dificuldades de conceituação, decidimos por conceber os sub-recortes, 

do recorte pequenas cidades, a partir da consideração dos aspectos que seguem, 

necessários a diferenciação para o estudo da hierarquia urbana: a centralidade e a 

extensão de influência sobre outros centros urbanos; aspectos demográficos; a função de 

centros decisórios e de relações externas em variadas escalas de alcance; a escala da 

urbanização e a dimensão do sítio urbano; e a complexidade das atividades econômicas 

desenvolvidas no território. A consideração desses aspectos estabelece limites bem 

definidos entre alguns centros urbanos e o conjunto dos demais centros que compõe 

esse recorte, caracterizado por parca dinâmica urbana, demográfica e econômica.    

Assim, com base nesses critérios, essenciais para operacionalizar as distinções 

dentro do recorte pequenas cidades, optamos por dividir esse recorte da seguinte forma: 

centros regionais/cidades polo e cidades locais. Sendo os centros regionais, territórios 

urbanos que concentram serviços essenciais, considerável dinâmica econômica, que 

estabelecem múltiplos nexos em diversas escalas e que, portanto, exercem influência e 

polariza as cidades de seu entorno regional; e as cidades locais, por seu turno, figuram 

como centros com escassa dinâmica econômica e nexos de dependência de serviços 

básicos, por pouco apresentar a capacidade de suprir a população do próprio município 

com a oferta de serviços e produtos necessários a reprodução da vida cotidiana.    

A maior parte das cidades potiguares se assemelha, em muitos aspectos, ao que 

Santos (1979) chamou de pseudocidades (aqui chamada de cidades locais): aglomerados 

humanos geralmente dependentes de atividades de produção primária, ou mesmo de 

atividades não primárias, como industriais, turísticas e de serviços de ensino técnico e 

de nível superior. No entanto, é preciso salientar que esse autor faz, no âmbito do debate 

das pequenas cidades, uma distinção entre pseudocidades e cidades locais. As cidades 
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locais – aqui denominadas de centros regionais – dispõem  de atividades polarizantes, 

na medida em que deixam de focar nas atividades primárias para servir às necessidades 

básicas da população local e de seu entorno mais imediato, concentrando atividades 

especializadas (comércio mais diversificado, serviços públicos de saúde e educação, 

serviços privados, serviços bancários, correios). Para Santos, esse domínio territorial 

que responde às “necessidades vitais mínimas, reais ou criadas de toda uma 

população” (1979, p.71), é o fator que explica o papel polarizante dessas cidades.  

No RN, dentro do recorte em análise (pequenas cidades), algumas cidades 

cumprem ao menos parcialmente o conjunto dessas funções. Por cumprir tais funções, 

esses centros se distinguem no interior desse recorte das demais cidades. Eles se 

especializaram na oferta de serviços e bens necessários à produção regional, nacional e, 

em alguns casos, até global (como o caso de Assú, agricultura irrigada para exportação), 

com isso ocupando um papel funcional na divisão territorial do trabalho. São cidades 

que, na prática, exercem o papel de intermediárias entre o centro regional e as 

localidades menores, destacando-se nos serviços à população, no varejo comum, no 

atendimento médico-hospitalar e na oferta de educação nos níveis fundamental e médio 

(MAIA, 2010). Dentre os centros urbanos do RN que integram o recorte espacial 

pequenas cidades que cumprem essas funções é possível destacar os seguintes: Caicó, 

Assú, Nova Cruz, Currais Novos, Pau dos Ferros e Apodi. Assim, o conjunto desses 

centros compõe parte do recorte, hora analisado, mas destacando-se do conjunto 

predominante, marcado por funções de alcance regional.     

Em contrapartida, a situação predominante no quadro urbano do estado são as 

cidades de subsistência. A maior parte das cidades pequenas do estado apresenta pouca 

ou quase nenhuma dinâmica econômica; muitos desses centros não conseguem 

nem mesmo desempenhar uma tênue centralidade em sua microrregião ou garantir, de 

forma autônoma, a subsistência de seus habitantes. Ademais, poucos apresentam a 

capacidade de suprir à sua população a oferta de serviços e produtos necessários à vida 

social moderna. Para alguns pesquisadores da Geografia (SANTOS, 1979; CORRÊA, 

1999) estes núcleos são mais compatíveis com a categoria “povoado” do que de cidade. 

Portanto, não representam espaços que possibilitem a produção de moradia em larga 

escala; isso resulta da ausência de uma série de fatores: condições de produção e 

comercialização; a falta de demanda solvável; baixos preços do solo e da moradia, o que 

facilita a autoconstrução e o pagamento de alugueis, mesmo por famílias de baixa renda; 

pequenos contingentes populacionais e reduzido déficit habitacional.   
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Uma intensa demanda por moradia, de forma a justificar a aplicação de recursos 

públicos e privados na produção de centenas ou milhares de unidades habitacionais, 

requer um conjunto de condições infraestruturais, políticas, econômicas, demográficas e 

de serviços, que são escassas na maior parte das pequenas cidades do estado. Com isso, 

chama-se a atenção da importância da urbanização para a dinâmica da construção civil 

do mercado imobiliário, fato que, quando ausente ou escasso, figura como um obstáculo 

a implementação de grandes projetos de moradia em pequenas cidades. É preciso a 

ocorrência de determinadas condições, presentes comumente em centros urbanos de 

médio e grande porte, para pôr em marcha a produção e o mercado de moradias. A 

raridade do fenômeno urbano combinada com a macrocefalia urbana, aspectos 

marcantes no território potiguar, consiste num dos principais fatores da distribuição 

desigual do PMCMV entre as cidades do RN, tanto em relação à distribuição das 

unidades habitacionais, quanto em relação aos aspectos quantitativos e qualitativos dos 

empreendimentos do Programa.   

A partir do mapa 5 e dos quadros 19 e 20 localizadas no capítulo cinco, 

desenvolvemos uma análise da distribuição desigual dos empreendimentos e das 

unidades habitacionais entre os recortes geográficos que estabelecemos, destacando, 

principalmente, as causas da distribuição desigual e a da situação das pequenas cidades 

do estado em relação aos recortes mais dinâmicos do ponto de vista econômico e 

demográfico. Com a análise do mapa e das tabelas foi possível observar, por exemplo, 

as diferenças em relação ao volume de investimentos aplicados por recorte 

(proporcionalmente a dimensão do território, ao tamanho da população e ao déficit de 

moradias), o volume de unidades habitacionais e de empreendimentos contratados por 

recorte, bem como a predominância das faixas de renda em cada configuração urbana. 

Foi demonstrado que cada um desses aspectos vai variar no território de acordo com a 

menor ou maior presença de determinadas variáveis, como dinâmica econômica, 

densidade demográfica, déficit habitacional e pressão política.  

O mapa 5 e os 19 e 20 mostram que o maior volume de unidades habitacionais 

se concentra na RMN. Em termos de investimentos aplicados pelo Programa, a RMN, 

recebeu o maior quinhão (tanto absoluto quanto relativo), 64% do volume total previsto 

para ser investido no estado, o que corresponde a R$ 3.4 bilhões.  

O conjunto formado pelas pequenas cidades do estado apresenta duas realidades 

distintas. Na primeira, representada pelo que chamamos de centros regionais, alguns 

municípios atraíram um volume razoável de investimentos e, portanto, registram um 
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número maior de unidades por município, e uma distribuição mais equilibrada entre as 

duas primeiras faixas de renda, com algumas poucas unidades contratadas na faixa 3. A 

outra realidade, constituída pelo amplo conjunto formado pelas cidades locais, abriga 

basicamente empreendimentos da faixa 1, implementados com auxílio do poder público 

municipal e/ou estadual. O número de unidades habitacionais e empreendimentos por 

unidade territorial também é bastante módico, como confirmam os dados trabalhados 

mais adiante. O volume de unidades nesse recorte, só se torna significativo, perfazendo 

10.707 do total contratado no RN, dado ao grande número de municípios que integram 

esse recorte – são cerca de 140 unidades municipais que juntas compõem o amplo 

recorte pequenas cidades, com no máximo vinte mil habitantes. 

Grande parte das cidades do RN padece de certa estagnação econômica, devido à 

falta de integração e ao isolamento relativo, bem como em função de padrões técnicos 

atrasados, carência por infraestrutura econômica e social, que no conjunto produzem 

emigração, baixa renda, desocupação/desemprego e dependência por transferências 

governamentais (dos fundos de participação federal, sobretudo); o que na prática se 

traduz em baixa capacidade de produção de riqueza e, portanto, baixa capacidade de 

alteração espontânea do quadro de estagnação e pobreza e baixa renda (MAIA, 2010). 

Portanto, essas cidades, não apresentam as condições necessárias para geração de uma 

demanda efetiva para produção de imóveis em larga escala ou para instauração de um 

mercado imobiliário dinâmico. Também não comportam as condições técnicas e 

operacionais de produção necessária à implementação de grandes projetos imobiliários. 

Assim, pequenos centros urbanos, com parca dinâmica econômica, pequeno contingente 

populacional e baixo grau de urbanização, não reúnem as condições necessárias para a 

produção de moradias em massa e, portanto, não podem ser objeto dos mesmos 

instrumentos de política habitacional aplicados a áreas de crescimento acelerado, com 

grandes contingentes populacionais e alto grau de urbanização. .    

A ausência do fato urbano – nos termos que definimos acima – inviabiliza as 

bases materiais necessárias ao processamento de atividades produtivas, comerciais e de 

reprodução do trabalho em escalas mais amplas. Isso nos permite compreender como o 

PMCMV se concretizou escassamente nesse quadro territorial específico de rarefação 

do fenômeno urbano; quadro profundamente distinto das regiões metropolitanas, das 

cidades médias e de alguns centros regionais do estado. A ausência de mercado e 

condições de produção explicam os parcos investimentos na maior parte das pequenas 

cidades; isso se dá, sobretudo, pelo fato de o Programa ter por objetivo central a 
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acumulação de capital e a realização do lucro monetário. Assim, sem a possibilidade de 

geração de excedentes de capitais, os agentes do setor imobiliário não invertem esforços 

para executar projetos do Programa em larga escala nessas porções do território do RN. 

Outro aspecto ausente nas pequenas cidades é a demanda por moradias populares 

geradas pelo déficit habitacional. Como já destacamos no capítulo cinco, o déficit das 

pequenas cidades do RN, apesar de significativo em seu conjunto, por se encontrar 

pulverizado numa grande extensão territorial, não consegue exercer pressão sobre a 

política habitacional, atraindo investimentos. 

 Contudo, antes de prosseguir com a análise do PMCMV nas cidades locais, é 

preciso chamar a atenção para um grupo de cidades desse sub-recorte que figura num 

patamar da produção semelhante ao de alguns centros regionais do estado. Dentre esses 

centros se destacam aqueles que apresentam considerável tamanho demográfico em 

relação os demais centros do recorte pequenas cidades. Nesse grupo identificamos cinco 

municípios que receberam uma quantidade considerável de unidades e investimentos. 

No quadro 21 é possível ver os municípios elencados e quantidade de unidades e 

recursos empregados na produção de infraestrutura e moradias por unidade territorial – 

quantidade de unidades varia entre 415 e 794 unidades habitacionais. Outro dado 

importante que a tabela apresenta é que esses municípios, a exemplo dos centros 

regionais, também concentram a maior das unidades produzidas dentro da faixa 2 do 

Programa. De 2.725 unidades contratadas, 2.077 unidades foram construídas na faixa 2, 

o que representa 76.2% de toda a produção de moradias nesses municípios.  

 

Quadro 21 - Municípios do RN com mais de 400 unidades contratadas 

Municípios 
Unidades 

contratadas 

Unidades 

concluídas 

Unidades 

entregues 

Faixa 

1 

Faixa 

2 

Faixa 

3 

Recursos em 

R$ 

João Câmara 607 553 541 158 441 8 40.624.624,76 

Tangará 479 413 403 176 320 3 27.634.612,88 

Parelhas 794 791 688 174 619 1 54.994.349,73 

Baraúna 415 411 386 106 307 2 27.374.764,17 

Ipanguaçu 430 406 389 40 390 -  26.706.084,80 

Total  2.725 2.574 2.407 654 2.077 14 177.335933,34  

Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=currais-novos/RN-Programa-Minha-Casa-Minha-Vida:-Veja-

quantidade-de-imoveis-entregues-e-recursos-aplicados-por-municipio-do-Brasil.   

 

Apesar de sustentarmos que a combinação de determinados elementos como o 

tamanho populacional (com suas demandas concentradas geograficamente decorrentes 
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do déficit habitacional e de outros problemas relacionados à mora), o grau de 

urbanização do município e um dinâmica econômica pujante, ser a razão primordial 

para a atração de investimentos, no caso desses municípios essa combinação por si não 

explica a considerável produção de moradias do PMCMV em seus limites territoriais. 

Assim pensamos devido ao fato de outros municípios do estado, a despeito de ter 

características muito semelhantes, não conseguiram atrair um volume importante de 

investimentos. O quadro 22 mostra municípios, que apesar do significativo tamanho 

populacional e do destaque econômico regional, não conseguiram fomentar a produção 

de grandes quantidades de moradias. Macau, por exemplo, apesar de se sobressair na 

economia potiguar por ser um dos principais polos de produção salineira do país e um 

importante produtor de gás natural e petróleo do estado, bem como possuir uma 

população superior a trinta mil habitantes, de acordo com dados do IBGE59, recebeu até 

o ano de 2015 apenas 170 moradias e um pouco mais de R$ 14 milhões.    

 

Quadro 22 - Municípios do RN com menos de 400 unidades contratadas 

Municípios 
Unidades 

contratadas 

Unidades 

concluídas 

Unidades 

entregues 

Faixa 

1 

Faixa 

2 

Faixa 

3 

Recursos em 

R$ 

Santo 

Antônio 
152 6 6 146 5 1 3.124.136,90 

São Miguel 34 34 34 - - - 2.824.366,24 

Caraúbas 169 132 109 112 54 3 7.481.186,04 

Touros 318 289 263 107 210 1 18.911.060,48 

Macau 170 170 152 - 161 9 14.105.848,35 

Total 843 631 564 365  14 46.446.598,01 

Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=currais-novos/RN-Programa-Minha-Casa-Minha-Vida:-Veja-

quantidade-de-imoveis-entregues-e-recursos-aplicados-por-municipio-do-Brasil.  

 

 

Além da combinação ressaltada acima, depreendemos que a quantidade de 

moradias e investimentos em cada cidade depende da atuação de outro fator local. O 

volume de investimentos está fortemente relacionado com a articulação dos poderes 

políticos locais com as forças políticas do estado que atuam em âmbito nacional, a 

exemplo de deputados federais e senadores. Essa articulação pode resultar na captação 

de recursos da política habitacional vigente para a produção de moradias, como forma 

de atender interesses econômicos e promover grupos políticos locais. Assim, 

                                                           
59 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=_EN&coduf=24&search=rio-grande-do-

norte. Acesso em: 08/03/2017.  
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entendemos que essa discrepância em termos de quantidades de investimentos entre 

unidades territoriais tão semelhantes se deve diferença do grau de articulação política 

entre o poder político local, de cada município, com forças políticas que manejam, ou 

exerce influência, sobre o orçamento das políticas públicas federais.    

Apesar da existência de pequenas cidades que conseguiram atrair quantidades 

relevantes de investimentos do PMCMV, se assemelhando nesse sentido aos centros 

regionais, como é possível constatar mais adiante, a realidade desse recorte no geral é 

bastante diferente, se caracterizando principalmente pela produção parca e pulverizada 

num quadro urbano formado por pelo menos 140 municípios, que somados contrataram 

até o ano de 2015, 10.707 unidades com valor aproximado de R$ 720 milhões.  O banco 

de dados que utilizamos para analisar esse recorte apresenta informações sobre a 

produção do Programa nos 140 municípios do RN com menos de vinte mil habitantes. 

Essas informações são referentes à média de unidades contratadas por município entre 

os anos de 2009 e 2015, sobre a distribuição das unidades por faixa de renda e entre as 

zonas rural e urbana. Esses dados ainda informam sobre médio de recurso monetários 

empregados em cada município. A partir dessa base de dados, analisamos a forma como 

o Programa se concretizou nas cidades locais do estado, considerando principalmente 

como os arranjos urbanos locais desse sub-recorte condicionou os resultados da política 

habitacional. Esses dados também propiciam a possibilidade de dimensionar os 

impactos do PMCMV sobre a realidade política, econômica e social desses municípios.  

A parir de outros dados é possível ressaltar alguns pontos que diferenciam as 

pequenas cidades da realidade das cidades desse mesmo recorte que analisamos acima e 

da realidade dos centros regionais, discutida mais adiante. Esses pontos ainda exercem 

papel fundamental na caracterização do PMCMV no âmbito desse tipo de arranjo 

urbano. O primeiro ponto que destacamos aqui é a média de unidades contratadas por 

município. Em relação aos demais recortes, como Mossoró, a RMN e até mesmo em 

relação aos centros regionais, a quantidade de moradias contratada é diminuta. RMN 

contratou uma média de 3.500 unidades por município; nos centros regionais essa média 

foi de 1.060 unidades por município, e Mossoró foram 9.490 unidades contratadas, 

enquanto nas pequenas cidades, mesmo considerando aquelas analisadas acima, com a 

contratação volumes consideráveis, a média de unidades contratadas é de 76 unidades 

por município, o que denota a tímida ação na produção de imóveis da política 

habitacional vigente em cidades de pequeno porte.  
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O outro ponto a ser ressaltado é a predominância da faixa 1. Esse é o sub-recorte 

do RN que concentra a maior porcentagem de unidades habitacionais dentro da primeira 

faixa de renda do Programa, são 74.4% de todas as contratações. Nesse sentido esse 

sub-recorte, contrasta fortemente com os demais: nos centros regionais apenas 4.9% das 

unidades foram contratadas na primeira faixa de renda; em Mossoró essa porcentagem é 

de 43.9% e na RMN é de 34.2%. Isso se justifica pela ausência de determinados fatores 

que se combinam apenas em outros recortes. Sustentamos que a ausência de um 

mercado consumidor, que represente uma demanda ampla e efetiva para absorver uma 

produção de caráter mais comercial, a exemplo do que ocorre nos demais recortes, 

figura como o fator que explica a predominância da contratação de habitações da faixa 1 

nas pequenas cidades e, por conseguinte, a presença marcante da versão mais comercial 

do Programa (substantivada em empreendimentos de médio padrão das faixas 2 e 3), 

como ocorre em Mossoró, nos centros regionais do estado e na RMN.   

Essas discrepâncias também se refletem na quantidade de investimentos por 

recorte. A RMN recebeu aproximadamente R$ 3.421 bilhões em unidades contratadas, o 

que representa um pouco mais de 64% de todo o volume de investimentos previstos 

para o RN nas duas primeiras fases do Programa, cerca de R$ 5.336 bilhões, enquanto o 

sub-recorte cidades locais, mesmo somando 140 municípios, representa apenas 13.4% 

dos investimentos destinados ao RN. Foram contratados aproximadamente R$ 720 

milhões em infraestrutura e habitação, o que representa uma média de R$ 5.142 milhões 

por município. Essa média de recursos monetários por município também contrasta com 

a realidade com os demais recortes. Mossoró contratou R$ 658 milhões; A RMN 

contratou cerca de R$ 244.357 milhões por município; e os centros regionais, por sua 

vez contratou uma média R$ 76.166 milhões por município.   

Outro aspecto que torna peculiar a produção do PMCMV nesses municípios é a 

localização dos assentamentos em áreas dos municípios ainda consideradas rurais, o que 

denota a tímida relação do Programa com o fato urbano no recorte pequenas cidades, e 

a ausência dos desdobramentos e impactos que esse Programa gera nos demais recortes. 

Comparando a média de investimentos na produção de unidades habitacionais na zona 

rural com os demais recortes do território do estado, é possível perceber o quanto as 

pequenas cidades se diferenciam nesse sentido. Em Mossoró, por exemplo, não foram 

aplicados recursos na produção de moradias na zona rural; Nos catorze municípios da 

RMN das 49.388 contratadas, apenas 188 unidades foram destinadas a zona rural; nos 

centros regionais, das 6.625 unidades contratadas, só 419 são da modalidade rural. Em 
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contrapartida, no conjunto de 140 municípios, das 10.707 unidades contratadas, 2.451 

foram direcionadas à área rural do conjunto desses municípios. Esses dados revelam a 

que no recorte pequenas cidades, diferentemente dos demais recortes, há a atuação de 

forças concentradas nos espaços rurais que condicionam os resultados do PMCMV, 

impactando na forma como sua produção local é distribuída entre o campo e a cidade.  

Em síntese foi possível notar, por meio dos dados apresentados, que a produção 

imobiliária promovida pela atual política habitacional do governo federal tem poucos 

impactos sobre esses municípios. A média de moradias produzidas em cada município 

acarretou efeitos tímidos na esfera econômica dessas cidades, sobretudo em termos de 

geração de demanda local por insumos, geração de renda e postos de trabalho formais. 

Sobre a extensão dos efeitos sociais do Programa, especialmente em relação ao 

problema do déficit habitacional, também é possível afirmar que os resultados não 

foram significativos, pois se considerarmos no conjunto a produção de moradias nesses 

140 municípios representa cerca de 50% do déficit habitacional existente na totalidade 

desses municípios que abrigam cidades de pequeno porte.  

Apesar da tímida atuação do PMCMV no amplo recorte pequenas cidades, 

alguns desses centros urbanos, apresentam dinâmicas geográficas, demográficas e 

econômicas que respaldam a expansão do setor imobiliário e, por conseguinte, a atuação 

mais ampla das políticas de moradia. Referimo-nos precisamente a cidades como Assú, 

Nova Cruz, Apodi, Caicó, Pau dos Ferros e Currais Novos. Esses espaços são 

responsáveis pela produção de excedentes de capital e pela articulação entre comércio 

de longa distância e o mercado regional, sendo, assim, centros de interação e prestação 

de determinados serviços (educação básica e superior, serviços médicos básicos, 

atendimento bancário e outros serviços privados e públicos essenciais).  

Essas cidades, apesar de pequenas do ponto de vista demográfico e em relação 

ao grau de urbanização, se comparadas a Mossoró e ao conjunto da RMN, beneficiam-

se das condições propiciadas por economias de escala e de aglomeração. São um modo 

de organização socioespacial que promovem atividades econômicas relevantes para si e 

para seu entorno, desempenhando um papel relevante para a realização do produto 

regional, na prestação de serviços e na distribuição de bens para a sociedade de um 

espaço geográfico maior que o seu, que chamamos de região (BITOUN, et al., 2009). 

Essas funções e propriedades, conforme frisamos, distinguem o que aqui chamamos de 

centros regionais das pequenas cidades que compõe o conjunto urbano do RN.  
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A reunião dessas atividades e funções, associada a certo grau de vitalidade 

econômica, resulta na formação de demanda solvável, que justifica a produção de uma 

quantidade considerável de moradias e o lançamento de empreendimentos imobiliários 

de médio e grande porte, como conjuntos habitacionais, loteamentos e condomínios 

residenciais fechados. De início, como exemplo da dimensão da produção que se dá 

nesses centros podemos elencar os residenciais Irmão Lindalva (com 406 unidades) e o 

Maestro C. Tomas Dantas (com 396 unidades), ambos localizadas no município de 

Assú – município de médio porte da Mesorregião Oeste do estado.   

No entanto, é preciso ressaltar que, apesar desses centros urbanos apresentarem 

as condições necessárias ao lançamento de grandes empreendimentos imobiliários e à 

produção de um número razoável de unidades habitacionais, isso não ocorre numa 

escala que justifique a produção de moradias em massa, como se dá em Mossoró e na 

RMN. Uma rápida análise comparativa entre os recortes previamente elencados para 

esta análise, como demonstram os dados analisados nos quadros 19 e 20 e no mapa 5, 

localizadas no capítulo anterior, permite notar as grandes discrepâncias em termos de 

escala na produção de empreendimentos e moradias dentro do Programa. Por outro lado, 

individualmente, alguns centros regionais do estado fomentaram uma produção bem 

superior a que ocorreu no sub-recorte formado pelas cidades locais.  

O quadro 23 possibilita perceber a dimensão da produção de unidades 

habitacionais do PMCMV ao longo dos últimos sete anos nesses centros regionais. Esse 

quadro exibe dados de seis municípios. Os dados em questão tratam de unidades 

contratadas, concluídas e entregues até o ano de 2015, da distribuição dessas unidades 

por faixa de renda e da quantidade aproximada de recursos empregados em cada centro 

regional ao longo de seis anos de atuação do Programa. Contudo, o mais relevante é que 

as informações desse quadro mostram algumas distinções importantes sobre como o 

PMCMV se concretiza em alguns desses centros regionais, dando a eles destaque dentro 

do universo das pequenas cidades do estado.   

Os dados do quadro 23 demonstraram que a produção nos centros regionais é 

diversificada, ao contrário da produção do sub-recorte que comporta os centros urbanos 

menores (sobretudo aqueles com menos de dez mil habitantes, que constituem a maior 

parte das cidades do RN), onde a produção de unidades se concentra majoritariamente 

na faixa 1 e na construção de casas unifamiliares em pequenos conjuntos habitacionais. 

Nos centros regionais, conforme mostram os dados da tabela, a produção ocorre dentro 

das três faixas de renda do Programa, com a predominância de moradias dentro da faixa 
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2. Das 6.365 unidades contratadas, 4.761 unidades foram contratadas dentro da faixa 2. 

Esse dado específico sugere que a maior parte dos empreendimentos do PMCMV nos 

centros regionais se destina ao mercado, para atender uma parcela da população com 

renda média e ainda sem moradia própria, presente nesses municípios. Este dado, 

também distingue a lógica de produção do Programa nesses centros urbanos daquela 

instalada nas cidades locais, que foca basicamente na produção de unidades para a 

população carente, como foi verificado na análise dos quadros 19 e 20. 

Outro dado importante que trás o quadro 23, é o volume de investimentos por 

município. Nesses centros, o volume de recursos monetários empregados se mostra 

sobremodo superior ao empregado em cada cidade local. Enquanto as cidades de 

pequeno porte, principalmente aquelas com população inferior a dez mil habitantes, 

receberam investimentos (por unidade territorial) sempre inferiores a R$ 15 milhões, os 

centros regionais, apresentados na tabela 23, exibem valores que variam entre R$ 26 

milhões e R$ 221 milhões. A comparação da média dos números referentes ao volume 

de recursos monetários empregados, por município, entre os dois sub-recortes em tela, 

contribui para mostrar o desenvolvimento desigual do PMCMV, com seus impactos 

socioeconômicos, no estado.  

Assim, em comparação com as cidades locais do RN, é possível perceber que os 

centros regionais figuram como espaços onde a atual política habitacional atuou 

gerando impactos mais significativos sobre a realidade local. A contratação de 6.365 

unidades habitacionais, sendo a maior parte dentro da faixa 2, com a aplicação de 

aproximadamente R$ 450 milhões no mercado de imóveis dessas cidades, tem o 

potencial de gerar efeitos importantes, sobretudo no campo da economia, com a geração 

de postos de trabalho, renda e demanda por insumos. Além disso, em função da ênfase 

comercial dos empreendimentos na maior parte dos centros, o mercado de imóveis local 

é estimulado, o que se reflete no incremento de imobiliárias já existentes, no surgimento 

de novas imobiliárias e na ampliação no numero de corretores. Aqui é preciso chamar a 

atenção para o fato de que: apesar dos efeitos positivos e visíveis sobre a construção 

civil e o mercado de imóveis dessas cidades, a produção não foi suficiente para gerar 

e/ou contribuir, como no caso de Mossoró e algumas cidades da RMN (Extremoz e 

Parnamirim), para a expansão importante do setor imobiliário, expressa na proliferação 

de corretores, imobiliárias, incorporadoras e construtoras.  

A concentração das unidades contratadas no âmbito da faixa 2 do Programa, 

uma de suas características nesses centros, conforme demonstram os dados da tabela 23, 
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distorce a dimensão social do Programa na medida em que a população que apresenta 

mais necessidade de moradia social e apresenta com maiores dificuldades para acessar 

moradia de qualidade, se encontra, como mostrado no segundo capítulo desse trabalho, 

no estrato social de menor renda, onde atua a faixa 1 do Programa. Essa distorção se dá 

em função da potencialidade mercantil que esse sub-recorte apresenta. Mais uma vez é 

preciso dizer que, apesar da semelhança, esse problema não ocorre nem da mesma 

forma, nem na mesma dimensão que ocorre nos recortes mais dinâmicos, como 

Mossoró e a RMN. Estes dois recortes apresentam nuances diferentes.  

Em Mossoró e na RMN, além da produção também se concentrar, em boa 

medida, nas faixas de renda mais comerciais, deixando de atender o grosso do déficit 

habitacional, localizado numa camada da população com renda de até três salários 

mínimos, o impacto do Programa, em razão da expectativa criada em torno da produção 

de milhares de moradias nessas cidades, acentua sobremodo o processo de especulação 

e, por conseguinte, encarece a moradia, dificultando ainda mais o acesso à moradia, 

principalmente das famílias de baixa renda não contempladas pelo Programa. Esse 

fenômeno contraproducente, gerado pela atual política habitacional nos grandes centros 

urbanos, não se reproduz no recorte pequenas cidades. 

QUADRO 23 – PMCMV nos centros regionais do RN 

Municíp

io 

Unidades 

contratadas 

Unidades 

concluídas 

Unidades 

entregues 

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Valor total 

(R$) 

milhões  

Assú 3.264 2.507 2.414 1.173 2.007 24 221.000,00 

Caicó 326 326 326 - 317 09 26.000,00 

Pau dos 

Ferros 

883 844 754 80 790 13 62.000,00 

Currais 

Novos 

890 866 803 110 778 02 70.000,00 

Apodi 604 604 514 80 520 04 46.000,00 

Santa 

Cruz 

398 350 298 48 349 01 32.000,00 

Total 6.365 5.497 5.109 1.499 4.761 53 457.000,00 

Fonte: 

http://pgi.gov.br/pgi/paineis/painel?id=ff80808143fe35e50144033f749d00d4&name=Habita%C3%A7%

C3%A3o 
 

Aqui, mais uma vez, é possível verificar, como as condições locais influem na 

forma de concretização e nos resultados do Programa nos lugares. Percebe-se como 

arranjos urbanos locais caracterizados por um grau razoável de urbanização, contingente 



212 
 

 
 

populacional de médio porte e um nível de atividade econômica relevante no âmbito 

regional (a exemplo de Assú, Apodi, Pau dos Ferros e Currais Novos), podem 

condicionar variados aspectos da política habitacional no lugar. Dentre esses aspectos se 

sobressaíram à média de unidades produzidas em cada centro, ficando bem acima da 

produção da grande maioria das cidades locais; a modalidade de financiamento, 

prevalecendo nesses centros os financiamentos via FGTS em detrimento da modalidade 

FAR, destinada a atender a população mais carente; a distribuição das unidades por 

faixa de renda, com a concentração nas faixas de renda 2 e 3, conforme mostra o quadro 

23; a dimensão dos impactos da política sobre a economia, gerando demanda, renda e 

postos de trabalho; bem com impactos sociais, sobretudo em relação ao problema do 

déficit habitacional e das condições de habitabilidade nesses lugares.    

Inferimos aqui que a concretização do PMCMV no recorte pequenas cidades, 

dá-se basicamente seguindo dois padrões de concretização da política de moradias, 

determinados em boa medida pelas condições locais previamente estabelecidas. De um 

lado, existem os centros regionais que oferecem as condições necessários para a 

produção de certo número de unidades dentro das três primeiras faixas de renda do 

Programa, sendo, esses espaços, assim, tanto para produção de interesse social (faixa 1), 

quanto para a produção de cunho comercial (faixa 2), com a predominância dessa última 

modalidade. Os resultados auferidos com a pesquisa demonstram, inclusive, a presença 

de grandes empreendimentos comerciais sendo lançados dentro das estratégias de 

mercado usadas em centros urbanos de grande porte, como, por exemplo, a 

comercializada de imóveis com aporte de publicidade na forma de outdoors, folders e 

anúncios profissionais em redes sociais, em jornais e programas de rádios locais.   

Do outro, figuram as cidades locais, que compõe a maior parte do quadro urbano 

do estado, e que com algumas exceções, como demonstrado, obrigaram, entre 2009 e 

2015, predominantemente assentamentos de interesse social e, portanto, dentro da faixa 

1 e com financiamento do FAR e da modalidade Rural. Esses assentamentos, não 

obstante serem construídos por agentes privados, foram ocupados não pela via 

convencional do mercado, mas por intermédio do poder público municipal, responsável 

pelo cadastro das famílias e pela seleção e sorteio das unidades habitacionais entre elas. 

Ainda foi possível verificar que os impactos da produção desses assentamentos nessas 

cidades não foram significativos em termos socioeconômicos, com impactos tímidos 

sobre a dinâmica econômica desses centros; nem alteraram de maneira marcante as 
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condições de habitabilidade dos extratos populacionais de baixa renda que habitam 

essas cidades.   

 

 

6.2 Mossoró/RN – cidade média  

 

Mossoró-RN (MAPA 6) é o segundo maior centro urbano RN, distando 281,5 

km de sua capital, Natal. Localiza-se na Região Oeste do Estado e na Microrregião 

homônima, às margens do Rio Apodi-Mossoró. O centro figura como um importante 

entroncamento rodoviário e comercial entre Natal-RN e Fortaleza-CE, duas relevantes 

capitais do Nordeste brasileiro. De acordo com o IBGE, a população estimada do 

município em 2016 era de aproximadamente 291.937 habitantes60, sendo com isso o 

segundo município mais populoso do estado, ficando atrás de Natal-RN, e o décimo 

nono de toda Região Nordeste do país. Sua economia se alicerça principalmente sobre o 

comércio varejista, os serviços e o tripé sal marinho, petróleo e a fruticultura irrigada 

que, em quantidade significativa, está voltada para exportação. O conjunto dessas 

atividades confere à Mossoró certa hegemonia regional no âmbito da economia e dos 

serviços que se estende à Região Oeste do estado e a cidades de outros estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240800. Acesso em: 21/03/2017.  
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MAPA 6 – MAPA: Localização do município e do perímetro urbano de Mossoró-RN 

 
 FONTE: IBGE, 2010.   

 

Aqui é preciso apresentar Mossoró enquanto uma cidade média, de forma a 

demonstrar sua excepcionalidade tipológica no quadro urbano do RN, pois postulamos 

aqui, desde o início, que Mossoró se distingue, em termos tipológicos, das demais 

formações urbanas, figurando como a única cidade média do estado. Assim, o primeiro 

desafio aqui é estabelecer o que se entende por cidade média.  

Em geral, no Brasil, as tipologias urbanas tendem a ser definidas pelo seu porte 

populacional. Inclusive o porte populacional constitui um dos aspectos que também 

caracterizam as cidades médias. Deste modo, Mossoró, apresenta um patamar de 

tamanho populacional, bem como um sítio urbano e extensão física, típicos de uma 

cidade média. Esse aspecto, apesar de secundário, deve ser considerado, pois o tamanho 

populacional/demográfico significa maior ou menor economia de escala, possibilitando 

maior ou menor desenvolvimento de funções urbanas e atividades básicas e não básicas. 

Outro aspecto de caráter quantitativo, secundário, mas de suma importância para a 

definição de cidade média é ao grau de urbanização, pois esse elemento é importante na 

medida em que as atividades necessárias para desempenhar as funções urbanas, tais 

como o de elo do sistema urbano e as de centro de atividades produtivas e de prestação 
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de serviços dependem de certo grau de urbanização do território, como sustentam 

alguns estudiosos (BRANCO, 2010).  

No entanto, outras características se mostram mais centrais para definição de um 

centro urbano como cidade média. Nesse sentido, as características funcionais e ainda o 

papel desses centros como elos de articulações no contexto regional, nacional e global, 

são determinantes. Mossoró constitui um nó articulador entre duas grandes metrópoles e 

entre cidades menores localizadas em sua área de influência. Em sendo assim, a 

centralidade se constitui como uma das principais características das cidades médias, 

“uma vez que elas se apoiam no poder de articulação entre os diferentes níveis de 

centros urbanos, a sua atuação com centro de oferta de bens e serviços para sua área de 

influência” (BRANCO, 2006, p. 250). Ao se considerar a centralidade, justifica-se a não 

inclusão de cidades localizadas no entorno de regiões metropolitanas, que, embora 

tenham o tamanho populacional considerado e um elevado grau de urbanização, “estão 

integrados à dinâmica metropolitana, e desta forma não constituem cidades médias no 

sentido funcional, por pertencerem a uma área estruturada funcionalmente, com grau 

significativo de integração ou coesão interna” (2006, p. 251). Este, por exemplo, é o 

caso de Parnamirim, que apesar de se assemelhar a Mossoró em grau de urbanização e 

tamanho populacional, não consiste numa cidade média devido a sua integração a 

dinâmica econômica e demográfica da RM de Natal.  

Assim, a definição de Mossoró como cidade média não se vincula apenas à 

classificação por porte populacional e/ou grau de urbanização. Sua condição de cidade 

média é determinada também pelas suas funções relacionadas ao consumo, produção, 

bens e serviços mais ou menos especializados para sua área de influência, função de 

comando de atividades desenvolvida na região de influência, informação, formação de 

mão de obra, divisão do trabalho; e, principalmente, pelo papel que desempenha como 

nó articulador na rede urbana regional, nacional e global, figurando como um dos eixos 

ou corredores de desenvolvimento de maior destaque da Região Nordeste do país. “As 

interações espaciais de e para as cidades médias se realizam em duas escalas espaciais 

gerais, a escala regional e a escala extra-regional, seja ela nacional ou internacional” 

(CORRÊA, 2007, p. 31). Essas interações extra-regionais são decisivas para 

identificação de Mossoró como uma cidade média, distinguindo-a dos centros regionais 

do estado, tais como Caicó, Pau dos Ferros, Assú, Santa Cruz e Apodi. Mossoró é um 

lugar central na hierarquia regional, constituindo-se um ponto de vias de circulação e 
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efetivo nó de tráfego, envolvendo pessoas, capitais, informações e significativa 

variedade e quantidade de mercadorias e serviços.  

A cidade, em virtude de sua condição histórico-geográfica, que permitiu a 

concentração de uma série de economias complementares em seu território, polariza as 

decisões referentes à coordenação das atividades econômicas que se baseiam na 

exploração das potencialidades naturais da região, a exemplo da produção de sal, de 

calcário, de petróleo, da carcinicultura e da fruticultura irrigada. Parte das atividades 

produtivas fundamentais, a exemplo da prospecção do petróleo, da produção salineira e 

da fruticultura irrigada, não ocorrerem especificamente nos limites do território político-

administrativo de Mossoró. No entanto, este município polariza boa parte da dinâmica 

produtiva relacionada a essas atividades. Inclusive uma elite empreendedora, que 

reforça o papel da cidade como um local de tomada de decisões e concentração de 

capitais. “Essa elite estabelece uma relativa autonomia econômica e política da cidade 

criando interesses locais e regionais, competindo em alguns setores de atividades com 

as grandes cidades e os centros metropolitanos” (CORRÊA, 2007, p. 31). Essa 

polarização se explica principalmente em função da concentração da gestão dessas 

atividades nos limites de Mossoró, como bem destacam Renato Pequeno e Denise Elias:  

 
Mossoró concentra os serviços e comércios mais importantes para 

todas essas atividades, tais como os escritórios das principais 

empresas agrícolas, a sede da Petrobrás e das respectivas prestadoras 

de serviços, a sede de algumas das mais importantes extratoras e be-

neficiadoras de sal e vários outros nós dos respectivos circuitos 

espaciais da produção que se dão, em parte, na região sob sua 

influência, conectados com várias outras partes do mundo.  

(PEQUENO; ELIAS, 2010, p. 445).  
          

Essa centralidade, em certa medida, responde pela forte dinâmica econômica que 

o município de Mossoró apresenta em relação a grande maioria dos municípios do RN e 

que, portanto, coopera para a reunião de fatores (como renda e demanda solvável) 

essenciais para existência de um mercado imobiliário relativamente pujante. Esse 

mercado começa a se consolidar em Mossoró nos primeiros anos de 2000 em função da 

emergência e interação de um conjunto de forças reestruturantes de caráter produtivo, 

que redefiniram a dimensão socioeconômica da realidade local. Tal expansão deve-se 

também as ações e recursos do PMCMV, que propiciam uma eficiente estrutura de 

crédito para viabilizar a produção e o consumo da habitação no país.  
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O PMCMV figura como importante força motriz das transformações ocorridas 

atualmente no município: movimenta um volume representativo de capital, cria postos 

de trabalho e fomenta a produção e o consumo; e engendra transformações importantes 

na paisagem a partir do acréscimo de uma série de objetos geográficos ao tecido urbano 

do município, na forma de infraestrutura e habitações, horizontais e verticalizadas.  

Contudo, é preciso destacar que a expansão do mercado imobiliário em Mossoró 

é anterior ao lançamento da atual política habitacional do governo federal, e que esta, 

quando passou a operar em Mossoró se inseriu num contexto já de forte dinâmica 

imobiliária que, apesar de ter sido impactado pelo Programa, também exerceu coação 

determinando os resultados e muitos aspectos dessa política na cidade. Ocorreu, na 

prática, um movimento de trocas de forças e de condicionamentos entre a política 

habitacional e as condições locais pré-estabelecidas. Foi essa combinação que, em boa 

medida, determinou a forma como o PMCMV se concretizou em Mossoró, bem como 

os seus resultados mais importantes, como será visto em seguida. De um lado, o 

Programa impacta setores da economia, acarretando uma série de benefícios, como a 

expansão da demanda e geração de postos de trabalho; do outro as condições locais pré-

estabelecidas, influenciam aspectos importantes dessa política habitacional como a 

predominância da modalidade de financiamento e da faixa de renda, seu potencial para 

atenuar o déficit de moradias e a localização geográfica dos empreendimentos.  

Os recursos oriundos do Programa impulsionam e sustentam, em larga medida, o 

recente processo de expansão imobiliária que se desdobra em território mossoroense. 

Mossoró se insere nessa conjuntura e comporta uma quantidade expressiva de 

empreendimentos imobiliários viabilizados com base nos recursos do PMCMV. 

Informações do setor de protocolo e emissão de alvarás da SEDETEMA, combinadas 

com dados do governo federal, revelam que entre o ano de 2009 e o primeiro mês do 

ano de 2015, Mossoró possuía, sendo construídas e lançadas, aproximadamente 10.935 

unidades habitacionais, entre casas e apartamentos, em empreendimentos com registro 

na prefeitura do município. Esses dados indicam que, nos últimos cinco anos, houve um 

importante incremento no número de construções, se comparados há anos anteriores – 

entre 2003 e 2007, quando foram emitidos alvarás para construção de 1.445 unidades 

habitacionais. Das 10.935 unidades, lançadas e em construção e finalizadas entre 2009 e 

2013, a maior parte é dirigida ao PMCMV, perfazendo um total de 9.490 unidades61. 

                                                           
61 Fonte: SNH/ DHAB/ DUAP/ CAIXA/ IBGE. Dados coletados em: 31 dez 2015. 
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Dados do governo federal62, apresentados no quadro 24, mostram que nesse 

período o Programa destinou para o mercado local um volume de recursos superior a R$ 

650 milhões. O quadro 24 apresenta ainda o volume de unidades contratadas, 

concluídas e entregues entre 2009 e 2015, bem como a quantidade aproximada de 

recursos monetários destinados pelo Programa ao município. Esses números denotam o 

PMCMV como fator de grande importância para a expansão do mercado de imóveis 

residenciais em Mossoró, na atualidade.  

 

QUADRO 24 – Empreendimentos do PMCMV em Mossoró 

Município Unidades 

contratadas 

Unidades 

concluídas 

Unidades 

entregues 

Faixa 

1 

Faixa 

2 

Faixa 

3 

Recursos  

Mossoró 9.490 5.555 4.621 4.168 

 

4.730 592 R$ 658 

milhões 

Fonte: http://pgi.gov.br/pgi/paineis/painel?id=ff80808143fe35e50144033f749d00d4&name=Habitação  

  

 

Esses dados auxiliam na tarefa de demonstrar que a dinâmica expansiva do 

mercado imobiliário em Mossoró e seus efeitos diretos e indiretos sobre a economia 

local, assim como suas implicações sobre a materialidade do espaço urbano do 

município, dependem em boa medida, dos recursos disponibilizados e do volume de 

imóveis produzidos por meio do PMCMV. Desta maneira, esse Programa desponta 

como um dos principais fatores de desenvolvimento do mercado imobiliário em 

Mossoró. A mobilização de recursos financeiros pelo Programa, a partir de fundos 

público-privados, sobretudo, nas cidades brasileiras de grande e de médio porte vem 

propiciando ao empresariado a condução de novas estratégias para a acumulação de 

riquezas via produção imobiliária residencial. A relevância do PMCMV para o setor 

imobiliário local foi destacada no quinto capítulo dessa pesquisa quando relatamos as 

falas dos corretores e proprietários de imobiliárias da cidade afirmando a grande 

importância do Programa para o setor imobiliário na região de Mossoró. Nesse mesmo 

trecho do capítulo cinco, ainda destacamos a significativa quantidade de construtoras e 

imobiliárias que surgiram na cidade em função do Programa.  

 Outro conjunto de dados importante, também já mencionado, mas analisado 

dentro do conjunto do RN, é o referente às contratações na construção civil em Mossoró 

entre 2007 e 2016 na cidade. O gráfico 17, que trás esses dados, mostra que durante a 

                                                           
62 Disponível em: 

http://pgi.gov.br/pgi/paineis/painel?id=ff80808143fe35e50144033f749d00d4&name=Habita%C3%A7%

C3%A3o. Acesso em: 15 de abril de 2017.  
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atuação do PMCMV na cidade ocorreu um acentuado crescimento das contratações no 

setor, declinado junto com a economia, hoje em crise e com a consequente diminuição 

dos investimentos da política habitacional do governo federal. É possível perceber, que 

apesar do ritmo forte de contratações já instalado, como mostram os anos de 2007, 2008 

e 2009, a partir de 2010, quando o PMCMV inicia suas operações na cidade, esse ritmo 

se intensifica substancialmente, como mostram as contratações realizadas nos anos 

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, havendo um declínio no número de contratações nos 

anos subsequentes em função da recessão iniciada no ano de 2015.   

 

GRÁFICO 17 – Criação de postos de trabalho na construção civil em Mossoró  

 
  Fonte: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php 

 

A expansão recente do mercado imobiliário se caracteriza pelos seus impactos 

sobre a dinâmica territorial e econômica local, mas também pelo aprofundamento de 

problemas socioespaciais do município. A conjunção entre um mercado imobiliário em 

franca expansão e a emergência de uma política habitacional de caráter mercadológico, 

a exemplo do PMCMV, reforçou alguns problemas socioespaciais em Mossoró, como a 

especulação imobiliária, o aumento do preço da moradia (terra, alugueis e imóveis) e a 

periferização e segregação de famílias de média e baixa renda.  

A despeito de o PMCMV ter sido apresentado como um importante meio para 

resolver a questão da moradia no país, alcançando milhões de famílias de baixa renda, 

em Mossoró, especificamente (e em inúmeras cidades brasileiras), esse Programa exerce 

um efeito contraproducente, na medida em que aquece o mercado imobiliário elevando 
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os preços do solo urbano, dos imóveis e dos aluguéis. O encarecimento da moradia em 

Mossoró se agrava com a expectativa da produção de moradias em massa causada pelo 

PMCMV. Este fenômeno está na base da ampliação de problemas urbanos como a 

segregação socioespacial e o aumento das dificuldades de acesso à moradia digna por 

parte da população de menor renda via mercado. O PMCMV, como será visto, além de 

não conseguir atender a demanda local por moradia de baixo custo, ainda fomenta 

indiretamente o aumento do preço da moradia na cidade.  

As limitações do PMCMV em Mossoró se expressa em alguns pontos: na 

insuficiência de unidades contratadas para atender a demanda imposta pelo déficit 

habitacional do município; na concentração de mais da metade das unidades produzidas 

por uma camada da população de renda média, que constitui uma parcela menor do 

déficit habitacional da cidade, em detrimento da população mais carente e que integra a 

maior parte do déficit de moradias da cidade; e na morosidade para a construção e 

entrega das moradias de interesse social, destinadas a população de baixa renda.  

Mesmo se considerarmos a produção em geral (dentro das três faixas de renda 

do Programa), o estoque de moradias produzido até aqui ficou muito aquém do estoque 

habitacional necessário para suprir a escassez de moradias. O quadro 24 mostra que das 

9.490 unidades contratadas até 2015, 5.555 já foram concluídas e 4.621 entregues a 

população. Essas 4.621 habitações construídas e entregues nas duas primeiras etapas do 

Programa são insuficientes diante da grande demanda por habitação que o município 

apresenta. A grande demanda local se evidencia através dos seguintes dados do IBGE 

(2010): são 17.700 domicílios alugados, dentre os quais 12.537 abrigam famílias como 

renda entre 0 a 3 salários mínimos; 7.330 domicílios cedidos, dentre os quais 6.012 são 

habitadas por famílias com renda inferior a três salários mínimos; e 1.604 domicílios em 

aglomerados subnormais. Assim, estimamos que Mossoró tenha um déficit de 20.153 

moradias. Deste modo, as 4.621 unidades entregues até aqui, corresponde a apenas 

22.9% da total do déficit habitacional de Mossoró, fato que demonstra os limites do 

Programa no sentido de atender a demanda por moradia.  

É preciso destacar, ainda, que desse montante entregue, em sete anos de atuação 

do Programa na cidade, apenas três empreendimentos (Conjunto Monsenhor Alfredo 

Simonetti, Residencial Santa Júlia e o Residencial Odette Rosado) destinados 

efetivamente à população de baixa renda foram concluídos e entregues na cidade. Esses 

empreendimentos somam 2.022 unidades habitacionais financiadas com fortes subsídios 

e prestações mensais módicas que variam entre R$ 30,00 e R$ 180,00.  Essas 2.022 
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unidades equivalem a apenas 10.0% do déficit existente. Na cidade a maior parte dos 

empreendimentos se destinam as faixas de maior renda do programa, que tem caráter 

comercial. Esse dado mostra uma contradição em dois sentidos: quanto à insuficiência 

do volume produzido dentro da faixa de interesse social, a faixa com maior potencial 

para solucionar o problema do déficit que atinge principalmente a população carente; e 

quanto ao fato de a maior parte das contratações e unidades construídas e entregues 

terem se concentrado nas faixas de renda onde o déficit de moradias é menor. Em 

síntese, o conjunto desses números expressa a verdadeira dimensão do problema da 

moradia em Mossoró e tornam claros os limites do PMCMV evidenciados na 

insuficiência da oferta de residências de interesse social diante da expressiva demanda 

da população de baixa renda por habitação própria e digna.  

Os preços elevados do solo urbano em Mossoró (elevados assim em função da 

forte expansão do mercado imobiliário desde os primeiros anos de 2000 e, portanto, 

anterior ao PMCMV) exercem implicações negativas sobre a atual política habitacional 

do governo federal. O fenômeno impõe limites importantes ao desenvolvimento, nesse 

município, da modalidade de interesse social que compõe o PMCMV.  

Em entrevista63 realizada junto a incorporadores e corretores locais, verificamos 

que os altos preços do solo urbano na cidade consistem num obstáculo a realização de 

empreendimentos adequados para faixa de renda inferior a três salários mínimos. 

Empresários do setor encontram dificuldades em adquirir terrenos a preços que tornem 

viáveis a realização de empreendimentos destinados às camadas sociais de baixa renda 

de Mossoró. Assim, é possível depreender que, em função do encarecimento do solo 

urbano da cidade, a construção de imóveis para a população pobre não é viável do ponto 

de vista econômico para a maior parte dos incorporadores locais. De acordo com alguns 

incorporadores, um terreno medindo 20X20 em Mossoró, dimensão básica para 

construção de uma habitação popular, custa atualmente no mínimo R$ 20 mil, nas áreas 

menos valorizadas da cidade. Assim, os altos valores dos terrenos praticados na cidade, 

somados aos custos com a mão-de-obra e às despesas com os insumos necessários a 

construção, elevam sobremaneira os valores das habitações construídas no atual 

contexto, inviabilizando a aquisição destas pela população carente. 

As condições locais do mercado imobiliário, marcada pelos elevados preços do 

solo urbano, induzem a concentração das contratações do Programa nas faixas 2 e 3, que 

                                                           
63 Pesquisa de campo realizada em 23/06/2014.  
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além de impedir uma maior profusão da produção de moradias de interesse social, de 

forma a contornar boa parte do problema do déficit habitacional do município, dinamiza 

o mercado, gerando o aumento dos custos com moradia, impedindo, assim, a parte mais 

carente da população local não contemplada pelo PMCMV, de participar do mercado de 

imóveis ou de acessar moradia de qualidade por outros meios devido a encarecimento 

da moradia. É possível perceber aqui um processo perverso de retroalimentação: o 

arranjo urbano local, caracterizado por um setor imobiliário em franca expansão, induz 

a política habitacional a operar com foco maior na sua modalidade mais comercial; 

deste modo, à medida que esse foco mercadológico se consolida, o mercado local é 

fortemente estimulado e os preços da moradia aumentam ainda mais, torna-se cada vez 

mais viável para as faixas 2 e 3 do Programa e hostil à faixa 1. 

Como verificamos, até aqui os esforços dispensados pelo poder público no 

sentido de superar esse problema em Mossoró foram débeis. Na prática, a presença de 

políticas habitacionais vem desempenhando, em consonância com outros vetores, um 

papel central no aumento dos preços da moradia. Nesse recorte, o vínculo carnal entre o 

PMCMV e um mercado em franca expansão, voltado para os extratos de renda média e 

alta da população, gera, na prática, o encarecimento da habitação. O local, assim como 

as forças que atuam em escala nacional, também contribui para distorcer o caráter social 

do Programa. Deste modo, em Mossoró, devido à captação da política habitacional pelo 

mercado local, o PMCMV adquiriu um caráter contraproducente, como já ressaltado, e 

seus resultados acabam por agravar, num movimento paradoxal e contrastante com seu 

propósito original, alguns problemas urbanos relacionados à moradia. 

O processo de periferização dos assentamentos do PMCMV em Mossoró é 

condicionado, em boa medida, pelas condições locais. Devido aos altos preços da terra 

praticados nessa cidade, os incorporadores tendem a buscar construir em áreas 

localizadas nas franjas urbanas, que por serem distantes das áreas mais centrais da 

cidade e pelas deficiências em termos de infraestrutura e serviços tendem a ter valores 

menores. Essa estratégia permite aos incorporadores maximizar seus ganhos por meio 

da diminuição dos custos de produção, na medida em que o terreno para a construção 

figura com um dos elementos que mais impactam os custos da construção de 

empreendimentos imobiliários. Disso deriva o processo de periferização do PMCMV 

em Mossoró e todas as suas consequências, como será constado por meio das 

informações colhidas em trabalho de campo.  



223 
 

 
 

As imagens 7 e 8, por exemplo, ilustram o processo de periferização dos 

empreendimentos do PMCMV em Mossoró. Esse processo de periferização verifica-se 

tanto em relação aos empreendimentos direcionados a primeira faixa de renda (0 a 3 

salários mínimos), que beneficiam famílias de baixo poder aquisitivo, quanto as faixas 

de renda 2 e 3, de direcionados para indivíduos e famílias de renda média. As imagens 7 

e 8 ainda demostram claramente como esses empreendimentos, destinados à população 

de renda baixa e média, são construídos a margem do tecido urbanos das cidades, 

distantes das áreas centrais e dos espaços que oferecem serviços públicos e privados 

essenciais à população. Ademais, esse isolamento dá-se também em relação aos 

parentes e círculos de amizades e afetos já consolidados nos antigos locais de moradia 

de parte dessas famílias recém-assentadas.    

 

 

IMAGEM 7 – Empreendimento do PMCMV, Alto Sumaré/Mossoró 

 
Foto: Eduardo Alexandre, 21/03/2017.  
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IMAGEM 8 – Empreendimento do PMCMV, Alto Sumaré/Mossoró 

 
Foto: Eduardo Alexandre, 21/03/2017. 

 

 

Em trabalho de campo feito em áreas de expansão imobiliária, com significativa 

produção de conjuntos habitacionais, condomínios e loteamentos pelo PMCMV em 

Mossoró, constatamos uma série de problemas relacionados à localização desses 

empreendimentos no tecido urbano da cidade. Segregação, isolamento, dificuldade para 

se deslocar para as áreas mais centrais da cidade, falta de linhas de transporte coletivo 

frequentes e regulares, além da ausência de serviços elementares e de estabelecimentos 

comerciais com oferta de produtos de uso cotidiano, são alguns dos principais 

problemas constatados nessas áreas ligados a periferização espacial. Um ponto a ser 

destacado aqui é que tais problemas estão presentes em áreas de produção das três 

faixas de renda do Programa. São problemas que atingem tanto a população de baixa 

renda, quanto os grupos de renda média que adquirem imóveis pelo PMCMV.  

Nas áreas dos bairros Planalto 13 de Maio e Alto Sumaré (Zona Sul), onde se 

localizam a maior parte dos condomínios fechados e muitos dos conjuntos habitacionais 

faixa 2 construídos pelo PMCMV, por exemplo, o serviço de transporte coletivo é 

sobremodo deficiente, o que torna o deslocamento das famílias residentes nessas áreas, 

que não dispõe de meios de transporte particular, um enorme transtorno cotidiano. 

Segundo relatos de moradores locais, apesar de haver certa pontualidade, os ônibus 

passam somente a cada duas horas. Isso limita, de acordo com os entrevistados que 
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dependem do transporte coletivo, a liberdade de se descolar para outras partes da cidade 

a qualquer horário do dia e conforme suas necessidades.  

No Conjunto Monsenhor Alfredo Simonetti e no Residencial Santa Júlia, 

empreendimentos destinados à população de baixa renda, que se localizam nos limites 

extremos da porção norte do perímetro urbano de Mossoró, o serviço de transporte 

coletivo, segundo relato dos moradores entrevistados, também é insuficiente para 

atender adequadamente as demandas e necessidades da população do conjunto. Para 

eles, a inconstância, a precariedade dos ônibus e a insuficiência de linhas são os grandes 

problemas do serviço de transporte coletivo oferecido no conjunto. Em trabalho de 

campo, ao percorrer boa parte das ruas de conjuntos e loteamentos como Monsenhor 

Alfredo Simonetti, Residencial Santa Júlia, Cidade Jardim e Monte Olimpo, Nova 

Mossoró e Maria Odette – os maiores empreendimentos destinados as faixas 1 e 2, já 

construídos e entregues na cidade (totalizado mais de 3.000 moradias) – só encontramos 

um ponto de ônibus instalado e estruturado pelo poder público municipal, conforme 

ilustra a imagem 9.  Ponto localizado no conjunto Monsenhor Alfredo Simonetti.  

 

IMAGEM 9 – Ponto de ônibus no Conjunto Monsenhor Alfredo Simonetti 

 
Foto: Eduardo Alexandre, 21/01/2017. 

 

 

Nos relatos, os moradores dessas áreas afirmaram que “se viram”, para ir ao 

trabalho ou aos lugares dotados de serviços públicos e privados como escolas, cursos 

técnicos e universidades, e espaços de lazer, com o taxi-lotação e com a aquisição de 
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motocicletas com baixa cilindrada e ciclomotores. Estas, geralmente são financiadas 

com prestações módicas e tem baixo consumo de combustível, o que reduz os custos 

mensais de famílias de baixa e média renda com o uso do transporte particular.   

A imagem 10, que representa a distribuição territorial dos principais 

empreendimentos do PMCMV em Mossoró, mostra que tanto as moradias populares 

(construídas dentro da faixa 1) dos conjuntos da Zona Norte (Conjunto Abolição), 

quanto os grandes conjuntos habitacionais na Zona Sul (Bairro Alto Sumaré e Planalto 

13 de Maio) da cidade das faixas 2 e 3, construídos para população de renda média, se 

localizam nos limites da orla urbana do município de Mossoró, distantes das áreas mais 

bem equipadas e com maior oferta mais variada e ampla de serviços públicos e privados 

e de bens de consumo. Na imagem 10 também é possível perceber que os 

empreendimentos do PMCMV localizam-se em áreas distantes dos espaços destinados 

ao lazer (a exemplo do Partage Shopping, destacado em verde) e aos espaços que 

comportam as instituições públicas de ensino técnico e superior (destacados em branco), 

como: a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade 

Potiguar (UNP) e a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Lugares para 

os quais existe um fluxo diário e constante de pessoas.  

Esses empreendimentos, como é possível verificar na imagem 10, também se 

encontram distantes do centro da cidade, onde se concentra grande parte do comércio 

local e alguns importantes serviços ofertados no município. É necessário destacar, que o 

centro comercial da cidade concentra uma parte importante dos empregos do comercio e 

dos serviços (como escolas de ensino básico, órgãos públicos, serviços bancários, 

clínicas médicas) e, portanto, é um ponto para onde conflui cotidianamente um 

contingente importante da população local, não só para consumir, mas para trabalhar.  
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IMAGEM 10 – Espacialização do PMCMV em Mossoró 

 
Fonte: Elaboração: Dyego Rocha.  

 

 

Além de estarem distantes de equipamentos e serviços mais complexos e 

especializados (como universidades, escolas técnicas, shoppings centers, grandes 

hospitais e áreas de lazer), tanto pela própria distância física, quanto em função das 

dificuldades de deslocamento, os habitantes dessas áreas também encontram 

dificuldades com a ausência de serviços básicos nos próprios assentamentos. Muitos 

desses assentamentos, mesmo os entregues há alguns anos, não dispõem de 

estabelecimentos comerciais e serviços simples, como farmácia, postos de saúde, 

panificadoras, escolas de ensino básico, creches, supermercados, caixas eletrônicos e 

pontos para o pagamento de boletos bancários.   

Em nenhum dos assentamentos visitados (nem mesmo naqueles entregues nos 

primeiros anos do Programa, a exemplo do Conjunto Monsenhor Alfredo Simonetti, 

entregue nos primeiros meses do ano de 2013) encontramos equipamentos para a oferta 

de serviços públicos, como escolas, creches, postos de saúde, bases de apoio policial. 

Os únicos equipamentos urbanos que encontramos foram duas quadras poliesportivas 

nos residenciais Santa Júlia e Monsenhor Alfredo Simonetti, conforme ilustram as 

imagens 11 e 12. Segundo os moradores, a ausência desses equipamentos e serviços nos 
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conjuntos cria a necessidade de deslocamentos (muitas vezes diário – no caso da busca 

por escolas e creches) para outros bairros ou áreas da cidade – alguns distantes – o que 

sempre ocasiona perda de tempo e recursos com transporte.  

 

IMAGEM 11 - Quadra poliesportiva no Residencial Santa Julia 

 
 Foto: Eduardo Alexandre, 21/03/2017. 

 

 

IMAGEM 12 - Quadra poliesportiva  

 
 Foto: Eduardo Alexandre, 21/03/2017. 
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Em relação aos serviços privados e aos estabelecimentos comercias, observamos 

que estes ainda são sobremodo insuficientes, mesmos nos assentamentos mais antigos. 

Os quadros 25 e 26 apresentam listas dos tipos de estabelecimentos comerciais e 

serviços privados disponíveis em empreendimentos do Programa. O primeiro quadro 

apresenta os tipos de estabelecimentos e serviços encontrados em conjuntos das faixas 2 

e 3, destinados a população de renda média, enquanto o segundo quadro apresenta os 

estabelecimentos e serviços encontrados em conjuntos populares, de interesse social, 

destinados a população de baixa renda, pertencentes a faixa 1 do Programa. É possível 

perceber, que entre os empreendimentos, não há diferenças significativas em relação a 

maior parte dos tipos de serviços encontrados. Entre os serviços mais comuns, nos dois 

tipos de assentamentos, é possível citar a presença de: salões de beleza, panificadoras, 

farmácias, mercadinhos, lanchonetes e bares. Mas há também, alguns serviços, comuns 

apenas aos assentamentos que abrigam moradores de renda média, como é o caso de 

academias de musculação, lojas de material para construção, empresa de segurança, pet 

shops, salões de festas, cafés e escolas de danças e artes.  

 

QUADRO 25 – Serviços e estabelecimentos comercias faixas 2 e 3 

Residencial Cidade Jardim Residencial Monte Olimpo 

 

- Salão de beleza 

- Lava jato 

- Mercadinho  

- Empresa de segurança  

- Academia  

- Lavanderia 

- Lanchonetes 

- Bares  

 

- Salão de beleza 

- Pet shop 

- Lanchonetes 

- Laboratório de prótese dentária 

- Salão de festa 

- Loja de material para construção 

- Escola de artes 

- Café 

Fonte: Trabalho de campo realizado em: 02/03/2017. 

 

QUADRO 26 – Assentamentos faixa 1 

Conjunto Monsenhor Alfredo Simonetti Residencial Santa Julia 

 

- Borracharia 

- Mercadinhos  

- Lanchonetes  

- Loja de roupas 

- Lava jato 

- Drogaria  

- Salão de beleza 

- Panificadora 

-Bares  

 

- Mercadinho  

- Lanchonetes 

- Bares 

- Barbearia  

 

Fonte: Trabalho de campo realizado em: 02/03/2017. 
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As imagens 13, 14, 15, 16, 17 e 1864 ilustram os tipos de pontos comerciais e 

serviços estabelecidos em conjuntos do PMCMV. O conjunto de imagens denota certa 

tendência na direção da diversificação do comércio e na oferta de serviços nas áreas de 

expansão do setor imobiliário. No entanto, verificamos que esse processo ainda se 

mostra lento e sobremodo embrionário, não acompanhando adequadamente as 

necessidades imediatas e crescentes dos moradores locais. Mesmo em conjuntos 

entregues no início das atividades do Programa (alguns com mais de cinco anos sendo 

habitados) esse movimento de diversificação, ampliação e melhoramentos dos serviços 

privados se mostra moroso e em muitos aspectos precário.  

                                                           
64 13) Empresa de segurança; 14) Escola de artes; 15) Salão de beleza; 16) Café; 17) Academia; 18) Loja 

de materiais para construção. Trabalho de campo realizado em: 02/03/2017. 
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As imagens dispostas abaixo permitem perceber essa condição ainda bastante 

embrionária e precária dos serviços e do comércio nos conjuntos do PMCMV em 

Mossoró. As imagens 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2665, em conjunto, mostram oito 

pequenos estabelecimentos comerciais voltados à comercialização de água mineral e 

itens básicos para alimentação (como arroz, feijão e alguns produtos de limpeza e 

higiene pessoal) e estabelecimentos que ofertam produtos básicos e de uso cotidiano 

(como marmitaria, farmácia, panificadora e mercadinho). Os estabelecimentos 

ilustrados se localizam em áreas tanto de empreendimentos da faixa 1, quanto de 

empreendimentos das faixas 2 e 3. É possível perceber, pelas imagens, que são pontos 

comerciais rústicos, alguns precários do ponto de vista estrutural e com oferta limitada 

de produtos e mercadorias, bem como improvisados, alguns deles funcionando nas 

estruturas das próprias residências, sem o uso de qualquer estrutura a parte.     

De acordo com os relatos colhidos junto aos moradores, os estabelecimentos 

comerciais voltados à venda de itens de consumo cotidiano – como alimentos, produtos 

de limpeza doméstica e higiene pessoal, remédios –, não oferecem variedade, qualidade, 

opção e preços mais acessíveis, comparados a estabelecimentos maiores localizados em 

áreas centrais da cidade. Uma moradora frisou um problema referente à única farmácia 

do bairro, dizendo que em função da falta de variedade maior de medicamentos, era 

quase sempre preciso recorrer às farmácias localizadas em outros bairros para adquirir 

medicamentos mais complexos. Para esses moradores, a presença de mais e maiores 

estabelecimentos comerciais nos conjuntos, ou a proximidade dos conjuntos de áreas 

mais centrais da cidade e melhor servidas de estabelecimentos comerciais, resolveria o 

problema de acesso a produtos de melhor qualidade e com menores preços.  

 

                                                           
65 Trabalho de campo realizado em: 21/03/2017. 
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IMAGEM 19 - Ponto comercial no Residencial Santa Júlia IMAGEM 20 – Ponto comercial no Residencial Santa Júlia 
 

IMAGEM 21 – Ponto comercial Residencial Cidade Jardim  22 – LOJA de conveniência Residencial Cidade Jardim  
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IMAGEM 23 – Drogaria no Monsenhor Alfredo Simonetti  IMAGEM 24 – Mercadinho no Residencial Monte Olimpo  

IMAGEM 25 – Restaurante no Loteamento Nova Mossoró  IMAGEM 26 – Panificadora no Loteamento Nova Mossoró  
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Foi possível notar até aqui que o PMCMV em Mossoró se tornou uma via de 

mão dupla. De um lado, como destacado acima, o Programa fomenta a economia local, 

especialmente a construção civil e o mercado imobiliário, gerando empregos, renda, 

arrecadação de tributos, bem como facilitando a acesso de uma parcela da população a 

moradia própria por meio do endividamento. Do outro, os efeitos são contraditórios. O 

Programa incrementa o mercado, gera especulação e a elevação do preço da moradia, 

tornando o acesso à população carente a esse tipo de bem mais difícil, e não aplica 

recursos suficientes na produção de interesse social para atender famílias de baixa renda 

ainda sem moradia própria e adequada. Ademais, o Programa, ainda em função da 

necessidade de lucro, gera processos de periferização e segregação na cidade com uma 

série de desdobramentos negativos para as populações assentadas.  

 

 

6.3 Região Metropolitana de Natal 

 

 Localizada na mesorregião leste do estado, a RMN foi definida do ponto de 

vista institucional por meio da Lei Estadual complementar nº 152, de 16 de janeiro de 

1997. Fazendo parte da formação, inicialmente, os municípios de Natal, Parnamirim, 

São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará-Mirim e Extremoz. No ano de 2002, pela 

Lei Complementar no 221/02, foram incluídos os municípios de São José do Mipibu e 

Nísia Floresta. Em 2005, Monte Alegre foi incorporado a RMN através da Lei 

Complementar no 315/05 e em 2009 foi a vez de Vera Cruz por força da Lei 

Complementar no 391/09. O município de Maxaranguape foi incluído em 2013, por 

meio da Lei Complementar nº 485/13. No ano de 2015, mais três municípios foram 

incorporados. Tratam-se dos municípios de Ielmo Marinho, através da Lei 

Complementar nº 540/15 de 27 de julho de 2015 e Goianinha e Arês por força da Lei 

Complementar nº 559/15, de 28 de dezembro de 2015. Assim, a RMN é composta 

atualmente pelos municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-

Mirim, Macaíba, Extremoz, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Monte Alegre, 

Goianinha, Arês, Maxaranguape, Ielmo Marinho e Vera Cruz, conforme demonstra o 

mapa 7. Sua área compreende uma superfície de 3.555,771 Km², o que representa 5,2% 

do território do estado. Sua população, de acordo com as estimativas de 2016, é de 

1.577.072 habitantes, número que corresponde a 45.3% do total da população do estado 

que é de 3.474.998 habitantes.   
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MAPA 7 - Divisão política da Região Metropolitana de Natal  

 
Fonte. IBGE. Elaboração: Dyego Rocha.  

 

O processo de metropolização dos municípios que compõe a RMN, ainda em 

curso, ocorreu a partir da polarização de um conjunto de municípios em torno da cidade 

de Natal, cidade de grande dimensão física e populacional e que apresenta altas taxas de 

densidade demográfica e de urbanização (como demonstram os dados do IBGE do 

censo 201066) em comparação com os demais centros urbanos da RM e do estado. 

Como qualquer outra, o município polo da RMN se caracteriza pela “intensa 

urbanização que dá origem a funções públicas de interesse comum aos municípios que a 

compõem, integrando a organização, o planejamento e a execução de programas” 

(CARMO; FALCOSKI, 2005, p. 129) para o conjunto dos municípios da Região. As 

RMs tem como essência a metrópole, o polo de atração e comando de uma região de 

produção e consumo. Assim, a Grande Natal constitui o núcleo, ao redor do qual os 

demais municípios se articulam, mantendo entre eles forte e íntima relação de 

interdependência econômica com intenso movimento populacional pendular.   

A despeito de definida formalmente e apresentar dinâmicas e estruturas típicas 

de uma RM, a consolidação geográfica da RMN ainda demanda maior conurbação e 

                                                           
66  Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=24&search=rio-grande-do-norte. 

Acesso em: 23/04/2017.  
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interação de fluxos, trocas, ações, e políticas integradoras. Contudo, partimos do fato de 

que a RMN é relativamente estruturada em função da existência de relações regulares, 

umas mais intensas, outras menos, entre os municípios periféricos e Natal, município 

polo. Outro aspecto que denota essa relativa estruturação é certo grau de integração da 

malha urbana de alguns municípios que constituem a Região, a exemplo de Parnamirim, 

Natal e Macaíba. O processo de conurbação é um elemento importante para a formação 

de uma região metropolitana, sobretudo no sentido físico. “A partir da fusão das áreas 

urbanas de vários municípios limítrofes, constituindo uma macha urbana única e 

contínua com grandes dimensões, ultrapassando os limites político-administrativos de 

cada uma das localidades integrantes” (FREITAS, 2009, p. 46). Ainda, é preciso levar 

em conta a capacidade que tem RMN de polarizar parte importante do RN, além de 

hierarquizar os municípios abarcados em seus limites territoriais.   

A criação de RMs, na maior parte das vezes, não obedece a critérios bem 

definidos, objetivos e consistentes, tanto na sua institucionalização, quanto na definição 

dos municípios que as compõem (FREITAS, 2009). A definição oficial, por exemplo, 

que delimita as RMs apenas enquanto espaços institucionalizados por força política, não 

será um aspecto determinante para a concepção de região metropolitana na presente 

pesquisa por não atender as complexas demandas exigidas pela análise realizada. O 

conceito de RM deve ir além da mera definição legal, devido a grande complexidade de 

sua realidade objetiva. Como afirma Freitas “uma Região Metropolitana não se cria, 

apenas pode ser reconhecida, enquanto fenômeno geográfico, e institucionalizada, com 

o objetivo de implantação de gestão comum [...]” (2009, p. 51).  

Deste modo, a acepção de região metropolitana adotada aqui faz referência a 

grandes aglomerados urbanos que apresentam externamente aspectos de polarização, 

concentração e comando sobre outros espaços em escalas variadas: local, regional, 

nacional e internacional. Nos limites da nossa acepção, as RMs também apresentam 

uma hierarquização interna, “já que são aglomerados com concentração de poder 

econômico, social e cultural que não se distribui homogeneamente nos municípios nele 

inseridos” (RIBEIRO et al., 2011), tendo sempre um município polo como principal 

espaço polarizador. Nesse sentido, tais espaços apresentam diferenças importantes nos 

níveis de integração à dinâmica do aglomerado correspondente, que pode ser maior ou 

menor conforme a estrutura econômica do município. Portanto, o espaço identificado 

como metropolitano aqui é um aglomerado urbano-regional que apresenta funções de 

coordenação, comando e direção de uma dinâmica econômica disposta em rede.    
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Sobre o aspecto econômico da RMN é preciso destacar sua relevância do cenário 

geral do RN. De acordo com dados do IBGE67 as atividades econômicas desenvolvidas 

no conjunto de municípios que compõe a Região respondem por mais de 40% do PIB 

do estado. A estrutura econômica RMN se constitui predominantemente de atividades 

terciárias (comércio atacadista e varejista e serviços públicos e privados), responsável 

pela maior participação no PIB e na geração de postos de trabalho; o turismo, atividade 

que ocorre especialmente nos municípios litorâneos da RMN; e um parque industrial 

que se estrutura a partir dos municípios de Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante, onde se destacam “indústria da construção civil, indústria de transformação, 

particularmente têxtil, confecções, alimentos e bebidas, comércio de varejo moderno, 

atividade pesqueira em produção industrial” (FREIRE; CLEMENTINO, 2011, p. 7). 

Dados do IBGE68 de 2010 ainda destacam uma expressiva concentração de renda em 

Natal, devido à concentração de atividades com melhor remuneração.      

Em contrapartida à concentração da renda, de serviços e de um conjunto de 

atividades econômicas mais especializadas, há, desde o ano de 2000, um processo de 

desconcentração demográfica do município polo em relação aos demais municípios da 

RM; com maior crescimento em municípios periféricos como Parnamirim, Macaíba, 

Extremoz e são Gonzalo do Amarante, integrantes da RMN. No entanto, é possível 

observar que ao mesmo tempo em que ocorre uma expansão para além das fronteiras do 

município de Natal, ainda permanece uma forte concentração de atividades em seus 

limites territoriais. O que existe é a ocorrência de uma dinâmica concomitante de 

concentração/dispersão. Esse aparente paradoxo pode ser explicado pela própria 

dinâmica demográfica característica das RMs, bem como pelas transformações da RMN 

especificamente, no que se refere à moradia, mercado de trabalho e condições de 

mobilidade urbana, ocorridas ao longo das duas últimas décadas.  

O conjunto dos municípios periféricos da RMN cresceu, entre 2000 e 2010 em 

média 2,88% ao ano, mais que o dobro da taxa de crescimento geral do RN no período, 

                                                           
67 Disponível em:  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2010_2013/default.shtm. Acesso em: 

18/04/2017.  
68  Disponível em:  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2010_2013/default.shtm. Acesso em: 

18/04/2017.  
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de acordo com dados do IBGE69, 2010. Nesse sentido, o maior destaque ficou com o 

município de Parnamirim que apresentou entre 2000 e 2010 uma taxa de crescimento de 

4,97, enquanto Natal, cidade polo da RM, apresentou uma taxa módica de 1,21.  

O processo de desconcentração também abrange as atividades econômicas que 

atualmente se irradiaram para alguns municípios como Parnamirim, Macaíba e São 

Gonçalo do Amarante. Nesses municípios, como salientado acima, se concentram boa 

parte da produção industrial do RN e uma gama bastante variada de serviços, além de 

um setor terciário relativamente forte, com a presença de hipermercados, grandes redes 

de farmácias e de fast food, agências bancárias, concessionárias etc. Ademais, esses 

municípios já apresentam uma intensa atividade da construção civil e do mercado 

imobiliário, manifesta na produção de milhares de moradias populares dentro do 

PMCMV (sobretudo na forma de conjuntos habitacionais e condomínios verticais 

fechados), e nas novas formas de moradia, típicas da contemporaneidade, tais como 

condomínios fechados horizontais e verticais e condomínios clube.   

No bojo do processo de concentração/desconcentração, a RMN, seguindo uma 

tendência que caracteriza as RMs da Região Nordeste do país na atualidade, apresenta 

um padrão de urbanização disperso, esparso e fragmentado de seu tecido urbano. Sobre 

as transformações ocorridas no padrão geográfico dessas RMs, Ojima sustenta que: 

 
As metrópoles nordestinas poderiam ser classificadas como 

aglomerações urbanas compactas [...], pois apresentavam maiores 

densidades demográficas em áreas urbanas, menores índices de 

fragmentação de áreas urbanizadas e maior grau de polarização das 

sedes metropolitanas em relação aos deslocamentos pendulares da 

região. Assim, observar as transformações ocorridas ao longo da 

década de 2000 nos permite observar com detalhe a dimensão do 

processo de dispersão urbana na região (OJIMA et al., 2015, p. 12).  
 

Essa dispersão está diretamente relacionada ao aumento da mobilidade das 

pessoas dessas aglomerações urbanas em função de atividades relacionadas ao trabalho, 

consumo de bens e serviços, lazer e qualificação. Devido à intensidade desses fluxos, 

mesmo regiões de urbanização dispersa e áreas urbanizadas distantes umas das outras – 

mas que possuem um fluxo de movimentos demográficos representativo – se integram a 

uma mesma dinâmica urbana. Assim, a RMN, apresenta hoje um padrão mais disperso, 

análogo a modelos de urbanização identificados em outros contextos regionais e com 

                                                           
69 Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=46. Acesso em: 

23/04/2017.  
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um paradigma de urbanização cada vez mais dependente de um movimento 

demográfico pendular e do transporte individual. Como afirma Ojima, “a 

descontinuidade desta mancha é compensada pela capacidade (ou necessidade) de 

deslocamento demográfico entre áreas urbanizadas, mas conectadas por fluxos regulares 

de idas e vindas cotidianas” (2015, p. 12).    

No entanto, o município de Natal ainda permanece como um forte concentrador 

das relações econômicas e dos serviços públicos necessários à população da RMN, 

reiterando as relações entre centro e periferia (CLEMENTINO, 2003). Mas, por outro 

lado, é possível observar uma forte expansão urbana das áreas periféricas no contexto da 

RMN, sobretudo no eixo sul. Segundo Ojima et al (2015), esse fenômeno se expressa no 

fato desse eixo concentrar cerca de 60% dos deslocamentos pendulares da região.  

O município de Parnamirim (parte do eixo sul) apresentou um crescimento de 

5% ao ano durante a década de 2000, passando de 124,6 mil para 202,4 mil habitantes 

nesse período de 10 anos – em 2016, segundo o IBGE, a estimativa é de 248.223 

habitantes70. Parnamirim, juntamente com os demais municípios que compõe o eixo sul, 

consiste num importante polo de desenvolvimento econômico e expansão urbana que 

figura, em boa medida, como resultado do transbordamento da cidade polo da RMN, na 

medida em que, 45,6% dos imigrantes de Parnamirim já tiveram como residência 

anterior o município de Natal. Ojima et al (2015) ainda demostram que esse processo de 

expansão/desconcentração se dá em outros eixos: Extremoz (ao norte) e São Gonçalo do 

Amarante (a oeste), sendo municípios que apresentam integração física e importante 

dinâmica populacional e econômica com o município-sede, sendo, portanto, figurando 

entre os principais eixos de expansão da RMN.  

Na medida em que se fragmenta social e espacialmente e, ao mesmo tempo, 

preserva parte da configuração padrão das regiões metropolitas do país, marcada pelo 

formato concêntrico e contiguo do tecido urbano a partir do centro principal, a RMN 

apresenta três realidades socioespaciais distintas: o município polo; área de maior 

adensamento; os municípios integrados ao centro, formando uma mancha urbana 

relativamente compacta; e os que ainda não apresentam integração física, mas que se 

integram ao centro por meio de fluxos cotidianos. Foi necessário considerar a relação do 

PMCMV com esses três contextos distintos da RMN. Com isso, verificamos, como será 

visto adiante, que em cada um desses contextos, os resultados são distintos, 

                                                           
70 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=2403251. Acesso em: 

21/04/2017.  
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apresentando variações em uma série de pontos. Para essa análise consideramos um 

conjunto de aspecto e a combinação deles em cada um desses recortes; aspectos de cada 

situação geográfica que influi nos resultados do programa: mercado imobiliário local, 

condições de produção, mercado, perfil socioeconômico da população local, poder de 

articulação do poder municipal com o governo federal.  

O Mapa 8 representa a demarcação espacial desses três contextos metropolitanos 

de acordo com seu nível de adensamento em termos de estruturas físicas e grau de 

urbanização. A mancha mais escura corresponde à área da RMN com mais adensamento 

e se circunscreve quase que integralmente aos limites territoriais do município de Natal; 

tendo, apenas, uma pequena parte transbordado para o município de Parnamirim, 

integrando-se à seu tecido e dinâmica urbana. Já a área representada pela tonalidade 

intermediária corresponde a uma área de densidade (de infraestrutura e atividades 

humanas) intermediária, que se espraia pelos municípios de Parnamirim, Extremoz e 

São Gonzalo do Amarante. Por fim, a tonalidade mais clara somada às áreas em verde 

do mapa representam espaços de baixo adensamento; sendo esses predominantes na 

área da RMN. Em cada uma desses contextos o PMCMV teve desdobramentos 

diferentes determinados em boa medida pelas condições locais previamente 

estabelecidas. Como destacado anteriormente, o lugar geográfico, com seus arranjos 

territoriais, políticos e econômicos, consiste numa instância da realidade que molda e 

condiciona os processos e eventos que nele se instala.  
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MAPA 8 – Conurbação e grau de adensamento urbano na RMN 

 
                             Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Daniel Nunes Ferreira.        
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Além dos aspectos econômicos, políticos, territoriais e imobiliários (essenciais 

para a caracterização de cada contexto – que aprofundaremos ao longo deste capítulo), é 

preciso considerar elementos básicos que estruturam a RMN, a fim de estabelecer 

algumas diferenças importantes que demarca cada um desses contextos da RM em 

análise e referenciadas no mapa 8. Assim, para delimitar esses espaços, se faz 

necessário desenvolver uma breve descrição/análise sobre informações fundamentais 

referentes à RMN e frisar como seu quadro socioespacial heterogêneo poder interferir 

diferencialmente na distribuição e nos resultados socioeconômicos da atual política de 

moradia do governo federal. É preciso destacar as diferenças que os municípios da 

região apresentam quanto ao tamanho da população e da área territorial; densidade 

demográfica e déficit habitacional; e PIB, por município e per capta, como forma de 

presumir o nível e a qualidade de demanda efetiva por habitação, terra e imóveis em 

cada contexto da RMN. Essas diferenças se dão em função da dinâmica econômica 

desigual que molda o quadro urbano-territorial da região, resultando em pelo menos três 

realidades distintas como salientamos anteriormente.   

Os dados do quadro 27 expressam até certo ponto, assim como o mapa 9, a 

coexistência no território da RMN de realidades urbanas distintas. De um lado as áreas 

de maior dinamismo econômico, social e demográfico, que se caracterizam por 

apresentarem amplos contingentes populacionais e grande densidade demográfica; 

volumes de produção de riquezas significativos (revelados pelo PIB e pelo PIB per 

capta dos municípios); além de apresentarem mais problemas e contradições 

socioespaciais, tais como áreas de risco socioambiental, segregação, altos índices de 

criminalidade, desemprego, fragmentação urbana, especulação imobiliária e maiores 

déficits habitacionais absolutos e relativos, como indica os dados sobre déficits de 

moradias do quadro. Do outro lado, encontram-se os municípios, não conurbados e de 

menor porte, que apresentam baixa dinâmica econômica, social e demográfica em 

relação às áreas mais centrais, conforme demonstram os números.  

A análise dos números do quadro 27 contribui para demarcar as fronteiras dos 

três arranjos socioespaciais no interior da RMN, frisados anteriormente. Assim, o nosso 

objetivo ao demarcar tais diferenças, é tentar compreender como essa heterogeneidade 

(econômica, urbana e demográfica) influiu nos resultados do PMCMV nos municípios 

da região. A questão fundamental que se coloca aqui é a seguinte: como as diferenças 

em termos de dinâmica econômica, de arranjos urbano-territoriais e de estrutura 

demográfica foram capazes de afetar a forma como o PMCMV se distribuiu nos espaços 
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urbanos da RMN, bem como seus impactos sociais, urbanos e econômicos, entre os 

anos de 2009 e 2015?  Indagamos sobre como cada um desses arranjos socioespaciais 

da RMN interfere em aspectos centrais do PMCMV: na predominância da faixa de 

renda contemplada; no valor das habitações e nos processos especulativos; na 

localização dos empreendimentos em relação aos lugares centrais e no processo de 

segregação; no tipo de financiamento para aquisição das habitações; na quantidade de 

empreendimentos construídos por eixo de expansão; nos resultados de redução do 

déficit habitacional em cada arranjo; e na qualidade estrutural e estética dos imóveis e 

assentamentos. O trato desse problema colocou em relevo o poder contingente das 

condições pré-existentes do arranjo econômico e socioespacial da RMN, enquanto fator 

determinante dos resultados do PMCMV em seus limites territoriais.   

Dentre os municípios que compõe essa área mais dinâmica e adensada da RM, 

encontra-se Natal (núcleo da RMN), com uma população estimada em 877.662 

habitantes para o ano de 2016; população superior a todo o contingente populacional 

dos demais municípios da RMN somados. O município de Natal ainda apresenta uma 

densidade demográfica de 4.805,24, por km², sendo significativamente maior que a 

maioria das unidades da RM, como fica claro nos números do quadro 27. Tanto o 

tamanho da população, quanto a densidade demográfica, são aspectos locais que podem 

impactar diretamente os resultados do PMCMV. Uma configuração urbana desse tipo 

gera maior demanda por moradia, apresenta maior déficit habitacional (Natal concentra 

65% do déficit de moradias da RM), menos espaço disponível, especulação imobiliária 

e preços mais elevados (em 2016 o preço médio do metro quadrado em Natal estava em 

R$ 3.750,00; sobrepujando Mossoró, R$ 2.200,00; e Parnamirim R$ 2.197,00).  

Quanto ao aspecto econômico, Natal, em 2015, obteve um Produto próximo a 

R$ 20 bilhões, como apresenta o quadro 27. Esse montante equivale à 38.9% de toda 

produção anual da RMN em conjunto. Natal ainda destoa em relação aos demais 

municípios, especialmente dos mais periféricos da RM, em relação ao PIB per capta, 

que indica o nível médio de renda e o poder de compra da população; o município 

apresenta um PIB per capta de R$ 23.412,52 mil, quase o dobro de Parnamirim, 

segundo maior município da RM, e quatro ou cinco vezes maior que a maioria dos 

demais municípios, conforme demonstra o quadro 27. No entanto, apesar do município 

de Natal apresentar forte dinâmica econômica, renda per capta significativa e 

concentração de demanda (representa pelo maior déficit habitacional do estado), a 

combinação de uma população com forte poder aquisitivo e um setor de imobiliário 
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focado na produção e comercialização de empreendimentos de médio e alto padrão, 

acaba por restringir o avanço do PMCMV na cidade.   

Outros municípios da RMN, além de Natal, também apresentam forte dinâmica 

econômica e demográfica. Parnamirim, por exemplo, tem um contingente populacional 

representativo, com cerca de 250 mil habitantes em 2016; figurando, assim, como o 

terceiro maior município do RN em termos de tamanho populacional. Além do dado 

referente ao tamanho da população, os números relativos à densidade demográfica 

também chamam a atenção no contexto de baixa densidade predominante na região e no 

estado. Parnamirim apresenta uma densidade demográfica de 1.639,70 por km², dado 

que coloca esse município numa situação diversa dos demais municípios da RMN, que 

apresentam ocupações esparsas de seus territórios, como aponta o quadro XX. Sobre o 

aspecto econômico, Parnamirim também se destaca em relação aos demais munícipios, 

apresentando um PIB a R$ 2,7 bilhões e um PIB per capta superior a R$ 13 mil; 

números que confere ao município o status de terceira maior economia do estado, 

fincando atrás somente de Natal e Mossoró, respectivamente.   

Outros municípios da RMN também se destacam no aspecto econômico frente à 

realidade de pouca pujança das demais unidades. São Gonçalo do Amarante e Macaíba, 

por exemplo, apresentam dados significativos sobre a produção econômica (PIB e PIB 

per capta), como bem demonstra o quadro 27. Esses números, mesmo elementares, 

revelam a forte dinâmica econômica desses municípios frente ao quadro geral da RMN 

e para os padrões do estado. Tal pujança econômica se dá e se evidencia nesses 

municípios em função da presença de indústrias (parte do parque industrial do RN 

encontra-se nos limites territoriais desses municípios) e de uma gama razoável de 

serviços públicos e privados. Por essa razão, essas unidades formam um contíguo com a 

Grande Natal que se destaca dentro do conjunto e contrasta com o agregado dos demais 

municípios da RMN (a exemplo de Goianinha, Arês, Maxaranguape, Ielmo Marinho, 

Vera Cruz), que apresentam tímida atividade econômica, reduzido contingente 

populacional, baixa densidade demográfica e, por conseguinte, demanda insuficiente 

para a consolidação efetiva da produção imobiliária em massa, dentro dos paradigmas 

de marcado que enquadram a atual política habitacional do país.   
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QUADRO 27 – Características gerais dos municípios da RMN  

Município 
População 

estimada 2016 

Área da unidade 

territorial (km²) 

Densidade 

demográfica 
PIB PIB per capta 

Natal 877.662 167,264 4.805, 24 R$ 19. 992. 607 R$ 23.412,52 

Parnamirim 248.223 123,471 1.639,70 R$ 2.709.922 R$ 13.001,84 

Macaíba 79.211 510,771 149,86 R$ 608.621,296 R$ 9.311,69 

Extremoz 27.533 139,575 194,21 R$ 369.463,932 R$ 16.440,35 

São Gonçalo do 

Amarante. 
99.724 249,124 394,42 R$ 953.855,000 R$ 10.876 34 

Ceará-Mirim 73.370 724,380 98,53 R$ 433.103,000 R$ 6.315,30 

Ielmo Marinho 13.559 312,028 39,01 R$ 56.722,832 R$ 4.719,82 

Monte Alegre 22.311 210,918 98,07 R$ 80.288,409 R$ 3.782,73 

Nísia Floresta 26.994 307,842 77,26 R$ 106.919,018 R$ 4.519,93 

Maxaranguape 12.030 131,316 79,51 R$ 41.274,779 R$ 4.461,66 

Vera Cruz 12.196 83,89 127,77 R$ 40.347,557 R$ 3.787,79 

São José de Mipibu 43.598 290,331 137,00 R$ 196.777,049 R$ 5.163,53 

Arês 14.176 112,584 111,89 R$ 111.754,014 R$ 8.861,63 

Goianinha 25.685 192,277 116,92 R$ 158.026 R$ 7.033,68 

                      Fonte: IBGE Municípios 2010, 2016.  
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O mapa 8 combinado com o quadro 27 permite que se estabeleça uma divisão da 

RMN em três realidades urbanas para a análise do PMCMV, que se definem pelo grau e 

pela combinação dos seguintes fatores: demanda por imóveis residenciais e déficit 

habitacional, nível do poder de compra da população local, nível da especulação 

imobiliária e terras disponíveis, mercado imobiliário consolidado ou não, grau de 

relação com a cidade polo da RM e o ritmo de transbordamento para buscar moradia 

mais barata. Em cada um desses quadros da RMN o PMCMV apresenta resultados 

distintos, determinados, em boa medida, pelo grau de intensidade com o qual esses 

fatores se apresentam e pela forma como se combinam em cada recorte, formando, 

assim, um arranjo local pré-existente com poder para condicionar os resultados e a 

forma como o Programa se concretiza nesses espaços. A seguir, veremos como em cada 

um desses arranjos e, em função de suas características locais, a presente política 

habitacional do governo federal se materializa com seus resultados.  

A escassez de glebas disponíveis e de baixo custo, assim como o interesse 

majoritário do mercado local em imóveis valores acima do teto do Programa, são 

fatores, que combinados, obstaculizam uma produção mais ampla de unidades do 

Programa na Grande Natal. Essa afirmação se expressão nos números do PMCMV na 

RM. Das 57.911 unidades habitacionais contratadas entre 2009 e 2015 na RMN, apenas 

8.959 unidades foram destinadas a Grande Natal, totalizando somente 15.4% de todas as 

contratações para a RM. Outro dado que demonstra a tímida atuação do Programa no 

município de Natal é o que trata do volume de recursos monetários previstos. O 

município em questão concentrou, de acordo com informações do governo federal, 

cerca de R$ 600 milhões, totalizando 17.5% dos recursos monetários destinados a 

RMN. A realidade do PMCMV em Natal contrasta profundamente com as necessidades 

relacionadas à moradia que o município apresenta atualmente.   

Segundo dados da Fundação João Pinheiro, a déficit habitacional do RN é de 

aproximadamente 140 mil moradias, sendo 80% na faixa de até cinco salários mínimos. 

Entre as famílias com renda de até três salários mínimos, o déficit supera as 80 mil 

unidades. Os dados da FJP indicam ainda que desse montante, A RMN (um conjunto de 

14 municípios) responde por um déficit de 53.501 moradias, sendo que 65% desse 

volume se concentram no município de Natal, o que representa uma necessidade de 35 

mil casas para o município polo da RM. No entanto, o PMCMV, em mais de seis anos 

de operação, só contratou apenas 25.7% do total necessário. Se considerarmos apenas as 

unidades entregues dentro do recorte temporal aqui considerado (2009 – 2015), fica 
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claro que o papel do PMCMV na resolução do problema do déficit habitacional na 

capital do estado, é ainda mais tímido: o Programa entregou nesse interim apenas 3.566 

das unidades contratadas, número que represente somente 10.2% do déficit.  

Além das dificuldades que o PMCMV encontrou para proliferar sua produção no 

município de Natal, representada na insuficiência das contrações e construções de 

moradias em relação ao déficit habitacional, o volume contratado, entre 2009 e 2015, foi 

predominantemente destinado as faixas 2 e 3 do Programa, em detrimento da faixa 1, 

mesmo sendo nessa faixa de renda, onde se concentra a maior parte do déficit de 

moradias. Do total de unidades contratadas para o município apenas 34.2% foram 

destinados a primeira faixa de renda (foram 3.064 unidades), enquanto que para as 

faixas 2 e 3 o Programa destinou 65.8% das unidades (foram 5.895, sendo 3.414 na 

faixa 2 e 2.481 na faixa 3). Esses números revelam os limites e a forma contraditória do 

desenvolvimento do Programa em Natal. Esses limites e contradições do PMCMV em 

Natal se devem às forças de ordem geral que cooptaram a presente política habitacional 

(forças políticas e econômicas), conferindo ao PMCMV um caráter eminentemente 

comercial, bem como às condições pré-estabelecidas do arranjo urbano local, que em 

função da ação de um setor imobiliário vigoroso focado em empreendimentos de médio 

e alto padrão, da escassez de terras disponíveis e de baixo custo e dos altos preços dos 

imóveis, não se mostra propício à produção de habitações de interesse social.    

 Enquanto o PMCMV encontra sérios obstáculos para avançar com sua produção 

de moradias populares no município de Natal, nos demais contextos da RM, sobretudo 

naquele formado pelos municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-

Mirim, Extremoz e Macaíba, a produção de moradias (dentro das três faixas de renda), 

foi bastante significativa, como demostram os números: foram 45.050 unidades 

contratas para esse conjunto de municípios da RM. Esse número representa 77.7% de 

das contratações para RMN e 53.5% de todas as contratações do estado. Esses dados 

mostram que o contexto urbano-regional formado por alguns municípios da RMN foi 

onde o PMCMV mais prosperou em termos de produção, se apresentando, assim, como 

o arranjo urbano local mais propício para a implementação do Programa no estado.   

É para esses municípios (especialmente para Parnamirim, Extremoz e São 

Gonçalo contíguos ao município polo) para onde transborda o excesso demográfico do 

município polo. No entanto, é importante destacar que parte significativa do 

crescimento migratório desses municípios não pode ser atribuída somente às pessoas 

provenientes do município de Natal. O crescimento desses municípios do entorno do 
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município polo da RMN, deriva basicamente de dois movimentos: transbordamento, 

resultante do custo de vida em Natal, sobretudo do encarecimento da moradia, da 

saturação do tecido urbano; e de fluxos migratórios oriundos de outros municípios.  

O crescimento demográfico recente desses municípios, em função dos fluxos 

migratórios de outros municípios ou do transbordamento populacional do município 

polo da RMN, representa a formação de um grande contingente populacional em busca 

de moradia própria acessível e de baixo custo nesses municípios, como alternativa aos 

preços de aluguéis, imóveis e terrenos, praticados em Natal. Para esses espaços 

migraram um contingente importante de famílias com renda média, conforme 

demostram os dados sobre renda per capta do quadro 27 (Parnamirim, R$ 13.001,84; 

São Gonçalo do Amarante, R$ 16.440,35; Extremoz, R$ 10.876 34) que constitui uma 

ampla demanda efetiva por imóveis do padrão construído dentro das três faixas de renda 

do PMCMV. A formação dessa ampla demanda, consiste num fator local que, 

combinado a outros fatores, atraiu e justificou o grande volume de investimentos 

empregados e de unidades contratadas nesse arranjo urbano da RMN. 

Outra característica do arranjo formado por esses munícipios é a presença de um 

mercado imobiliário em expansão, mas com menor pressão sobre os preços da terra e 

dos imóveis como acontece na cidade polo. Esses municípios ainda contém um estoque 

de terras livres e ainda disponíveis, com preços razoáveis e, portanto, propícias à 

produção de habitação de interesse social – fator também ausente no município de 

Natal. Essa combinação entre um setor imobiliário, que representa a presença de uma 

série de condições técnicas e estruturais já instaladas, e um banco de terras ainda 

disponíveis e de baixo custo, se mostra fundamental para o avanço da produção do 

PMCMV. Essa combinação entre mercado e a disponibilidade de terra, conciliada com 

uma grande demanda por moradia popular, torna o conjunto desses municípios da 

RMN, o arranjo urbano do RN que apresenta as apresenta as melhores condições para a 

expansão do PMCMV, inclusive para a moradia de interesse social. Isso vai se refletir 

claramente nos números absolutos referentes à produção de unidades habitacionais 

nesses munícipios, como já demonstrado acima.  

Os dados contidos no quadro 28, disposta abaixo, ajudam a demonstrar como 

esse transbordamento induz a forte concentração dos empreendimentos e de unidades 

habitacionais, sobretudo das faixas 1 e 2 nos municípios da RMN que mantém estreita 

relação com o município polo. É possível perceber, por exemplo, que o conjunto de 

cidades que inclui Parnamirim, Extremoz e São Gonçalo do Amarante (cidades que 



250 
 

 
 

mantém estreita relação com a Metrópole), mesmo tendo um contingente populacional 

(375.480 habitantes – estimados em 2016 para os três municípios citados) bem menor 

que o de Natal (877.662 habitantes – estimados em 2016), concentra a maior parte das 

unidades habitacionais construídas pelo Programa, ficando bem a frente da metrópole 

nesse sentido. Enquanto Natal, município polo da RM e o mais populoso do estado, 

contratou 8.959 unidades nas três faixas de renda do Programa entre 2009 e 2015, no 

mesmo período, o conjunto urbano que abrange Parnamirim, Extremoz e São Gonçalo 

do Amarante, contrataram 36.402 unidades dentro do mesmo período. De acordo com 

dados71 do governo federal, do volume contratado nesses três municípios da RMN, 

20.592 unidades já foram entregues a famílias de baixa e média renda.  

  

QUADRO 28 – Distribuição do PMCMV (unidades) na RMN 

MUNICÍPIOS  2009 – 2015  TOTAL 

FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3 

RM DE NATAL  23.486 28.392 6.033    57.911 

NATAL 3.064  3.414  2.481   8.959 

PARNAMIRIM 10.976 8.340 3.409 22.725 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 2.993 6.558 81  9.632 

CEARÁ-MIRIM  1.530 3.531 17  5.078 

EXTREMOZ  790 3.542  13 4.345 

MACAÍBA 1.530 1.719 21  3.270 

SÃO JOSÉ DE MIPIBU  321 1.163 07  1.421 

NÍSIA FLORESTA 1.001 08 01 1.010 

MONTE ALEGRE 735 16 01 752 

VERA CRUZ 130 17 * 147 

GOIANINHA 100 64 01 165 

ARÊS 120 06 01 127 

MAXARANGUAPE 81 11 * 92 

IELMO MARINHO 115 03 * 118 

* SEM DADOS  

Fonte: 

http://pgi.gov.br/pgi/paineis/painel?id=ff80808143fe35e50144033f749d00d4&name=Habita%C3%A7%

C3%A3o.  

 

 

Além de concentrar o maior número de unidades no geral, o conjunto de cidades 

citado também concentra a maior parte dos projetos de interesse social lançados no RN 

entre 2009 e 2015. São 14.759 moradias contratadas e destinadas a população de baixa 

                                                           
71Disponível em: 

http://pgi.gov.br/pgi/paineis/painel?id=ff80808143fe35e50144033f749d00d4&name=Habita%C3%A7%

C3%A3o. Acesso em: 11/032017.  
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renda com recurso do FAR. Esses dados, comparados com informações acerca do 

déficit de moradias nesses municípios, revelam que a produção do PMCMV teve 

impactos importantes sobre o problema do déficit nesse arranjo urbano, na medida em 

que a produção de moradias dentro da faixa 1 de renda foi significativa, se aproximando 

do número estimado de moradias necessários para esses municípios, que é de 18.70072 

unidades para famílias com renda até três salários mínimos. O número de unidades 

habitacionais produzidas nesse arranjo representa 78.9% da demanda por habitação de 

interesse social do conjunto desses municípios da RMN.  

No entanto, é preciso destacar, que apesar do número de contratações de 

moradias de interesse social se aproximar do déficit habitacional, a realidade mostra que 

não houve resolução do problema da moradia em sua plenitude nos municípios desse 

arranjo urbano. Muitas das unidades contratadas dentro da primeira faixa de renda ainda 

não foram concluídas ou entregues, outras não foram adequadamente ocupadas. Como 

já destacado no capítulo cinco, o trabalho de campo mostrou que em muitos 

assentamentos do PMCMV, sobretudo nos destinados à população carente, muitas 

moradias se encontram alugadas, outras foram vendidas pelas famílias beneficiadas e 

outras servem como espaço de laser para seus proprietários, que habitam em outras 

áreas das cidades, frequentadas apenas nos fins de semana. Ademais, a produção de 

unidades nesses municípios também foca predominantemente na modalidade comercial 

do Programa, como revelam os dados do quadro 28: das 36.402 unidades produzidas, 

21.643 foram produzidas nas faixas 2 e 3 com recurso do FGTS, o que corresponde a 

59.4% do volume de unidades contratadas para esses municípios.  

Em contrapartida os demais municípios da RMN, que não apresentam grandes 

contingentes populacionais, nem déficits habitacionais e outros problemas urbanos na 

mesma dimensão e intensidade dos grandes e médios centos urbanos, e que, portanto, 

não geram nem demanda nem pressão suficientes para atração de um grande número de 

unidades habitacionais, não receberam quantidades significativas de moradias. O 

conjunto dos municípios da RMN mais afastados do centro e com menor interação e 

dependência econômica (que inclui: Nísia Floresta, Monte Alegre, São José do Mipibu, 

Vera Cruz, Goianinha e Arês) e com as características listadas acima apresentam 

                                                           
72 Esse dado foi obtido a partir da consideração dos seguintes aspectos do censo 2010 realizado pelo 

IBGE: Domicílios com renda inferior a três salários mínimos alugados, cedidos de diversas formas e 

domicílios em aglomerados subnormais. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-

demografico/demografico-2010/universo-caracteristicas-da-populacao-e-dos-domicilios. Acesso em: 

10/02/2017.  
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números inexpressivos dentro do conjunto da RMN mesmo considerando as três faixas 

de renda do PMCMV. De acordo com os dados do quadro 28, o conjunto desses 

municípios apresenta o total de 3.832 unidades habitacionais o que corresponde a 6.6 % 

do total de unidades construídas e em construção na RMN entre 2009 e 2015. 

A distribuição do PMCMV na RMN é ilustrada pelo mapa 9, no qual é possível 

perceber alguns aspectos importantes. O primeiro é que à medida que o Programa se 

afasta das áreas centrais da RM, seu volume de produção se tona menor, denotando que 

nas RMN a sua presença se dá de forma concêntrica, sendo mais intensa nos municípios 

do centro e menos marcante nos municíos periféricos. Outro aspecto, que de certo modo 

contrasta com o primeiro, é que Natal, município polo, mesmo figurando como o núcleo 

da Região e apresentando o maior grau de densidade urbana, econômica e populacional, 

não apresenta protagonismo em relação ao volume de produção de unidades 

habitacionais do PMCMV, ficando esse posto com o município de Parnamirim 

(conforme consta no mapa 9), como já destacado.  

Esses fatos apresentados e ilustrados pelo mapa, corroboram mais uma vez o 

papel das condições locais nos resultados do Programa, que dependem de um conjunto e 

de arranjos específicos de variáveis. O principal núcleo da RMN, não obstante 

apresentar grande demanda e as condições técnicas e estruturais para a produção em 

larga escala de moradias populares, contêm importantes obstáculos no âmbito do 

mercado de terras e no foco dado ao mercado imobiliário ao um segmento de maior 

renda e em empreendimentos destinados a classe média tradicional e a elite econômica 

do município; disso decorre sua incapacidade de figurar o principal núcleo de expansão 

do PMCMV no estado. Os municípios do entorno imediato de Natal (Parnamirim, São 

Gonçalo, Extremoz), apresentam, como já frisado, uma combinação de demanda e de 

terras disponíveis de baixo, bastante propícia à produção em massa de habitações 

populares. Portanto, esses municípios aparecem como as áreas que concentram a maior 

parte de investimentos, não na RMN, mas em todo o estado.  

Em contrapartida, como ilustra o mapa 9, os municípios de menor porte e 

localizados na periferia da RM, em função do arranjo local pré-estabelecido, receberam 

menos investimentos do PMCMV e, por conseguinte, menos empreendimentos e 

unidades habitacionais. Alguns, inclusive, apresentado resultados semelhantes a aqueles 

apresentados pelas cidades pequenas do estado, sobretudo em termos de quantidades de 

unidades habitacionais produzidas e em relação à distribuição dessas unidades entre as 

faixas de renda do Programa. Aqui nos referimos especificamente aos seguintes 
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municípios da RMN: São José do Mipibu, Nísia Floresta, Monte Alegre, Vera Cruz, 

Goianinha, Arês, Maxaranguape e Ielmo Marinho. Estes municípios, assim como a 

grande maioria daqueles do recorte pequena cidades, apresentam arranjos urbanos que 

não proporcionam as condições efetivas para a produção em larga escala de imóveis.  
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Mapa 9 – Distribuição das unidades do PMCMV na RMN 

 
                          Fonte: http://pgi.gov.br/pgi/paineis/painel?id=ff80808143fe35e50144033f749d00d4&name=Habita%C3%A7%C3%A3o.  
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A expansão do mercado imobiliário, em função do estímulo a especulação e em 

virtude dos efeitos sobre o preço da terra urbana, acarretou transformações importantes 

no cenário urbano-regional da RMN nos últimos anos, especialmente no que concerne a 

questão da moradia e de aspectos correlatos: mobilidade; localização, fragmentação e 

segregação; risco, vulnerabilidade e condições de habitabilidade; endividamento e 

comprometimento do orçamento familiar com alugueis e financiamentos de imóveis e 

terrenos. Os efeitos negativos decorrentes da expansão do setor imobiliário rebateram 

principalmente sobre as camadas mais carentes da população da RMN.  

Sem opções, a não ser ocupar áreas menos valorizadas, resta, sobretudo à 

população mais pobre, a ocupação de periferias urbanas do município polo precárias em 

termos de infraestrutura, oferta de bens de consumo e serviços, onde a moradia 

apresenta valores relativamente baixos. Outra opção é migrar para os municípios mais 

afastados do centro da RM. Essa opção se justifica pelos menores custos que essas áreas 

afastadas apresentam em termos de moradia, pois apresentam um metro quadrado de 

solo urbano mais acessível e aluguéis módicos em relação a Natal a algumas áreas de 

Parnamirim. As consequências desse distanciamento para a população mais carente 

podem ser muitas: segregação, isolamento, acesso limitado a diversos serviços e aos 

espaços de lazer, elevação dos custos com transporte, dentre outras.   

Esses mesmos problemas estão também presentes em Mossoró, como já 

destacamos. Entretanto, na RMN, se mostram maiores e complexos em função da 

dimensão das escalas desse recorte, das distâncias, da intensidade dos fluxos e demanda 

por transporte coletivo de baixo custo e eficiente para o deslocamento diário de milhares 

de estudantes e trabalhadores, bem como para a busca de serviços e bens de consumo 

presentes nas áreas mais centrais da RMN. Mesmo buscando residir em áreas distantes 

do núcleo da RM, com menor custo de vida, a população ainda permanece com forte 

relação com este (em função do grande contingente populacional dos municípios 

periféricos que estuda e trabalho na Grande Natal), disso decorre a intensidade dos 

fluxos intermunicipais no interior desse recorte e, consequentemente a grande demanda 

por meios de deslocamento e de muitos transtornos e custos cotidianos vivenciados 

principalmente pela parcela de menor renda da população desse recorte.     

Um modelo de expansão da malha urbana mais horizontal e disperso, como o da 

RMN, tende a agravar os problemas urbanos, aumentando, por exemplo, a segregação 

socioespacial da população citadina de menor renda; dificultando o acesso adequado aos 

espaços centrais e, consequentemente, ao consumo de bens e o uso de serviços públicos 
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e privados dessas áreas. Esse padrão de expansão espacial acentua profundamente o 

custo e o desperdício de tempo com os descolamentos cotidianos para o trabalho, para 

os espaços de consumo e aos dedicados as atividades de educação/qualificação (escolas, 

universidades, escolas técnicas). Do mesmo modo, há com isso a elevação dos custos do 

poder público para levar infraestrutura até as áreas mais periféricas das RMs. Ademais, 

esse padrão de expansão espacial dificulta a capacidade de gestão e de adaptação aos 

desafios e problemas da RM por parte do poder público.   

Sustentamos aqui, que a despeito de ter exercido um papel importante na 

diminuição do déficit habitacional nos municípios da RMN, por meio da produção de 

milhares de unidades habitacionais, o PMCMV não conseguiu prover moradias sem 

contornar os problemas da periferização e segregação da população de baixa renda; são 

notórios seus limites no sentido de produzir assentamentos integrados as áreas centrais e 

mais dinâmicas das cidades da RMN. Ainda, preciso chamar a atenção para o papel do 

Programa na reprodução desses problemas relatados, pois na medida em que os 

incorporadores buscam diminuir seus custos de produção construindo nas franjas 

urbanas, sem nenhuma interferência do poder público, onde a terra tem um custo menor, 

consolidam e até aprofundam a segregação de parte da população dos municípios da 

RMN. O PMCMV estimula a dispersão urbana e um modo de vida fragmentado 

demonstrando nesse sentido um caráter contraproducente, haja vista, ser o seu propósito 

formal apresentar soluções para o problema da moradia em seu sentido mais amplo.    

A forma como o PMCMV se realiza na RMN se associa a ampliação de alguns 

problemas socioespaciais graves, tal como acontece em Mossoró. No entanto, no recorte 

aqui em questão, a associação do PMCMV com os problemas de periferização e 

segregação acontece num grau de maior de complexidade, em virtude das características 

urbanas locais. Os problemas são os mesmos (periferização, segregação forçada, 

fragmentação do espaço urbano, aumento do custo de vida, o gasto excessivo de horas 

para percorrer os trajetos diários para o trabalho, escolas e universidades, bem como a 

geração de uma série de outros transtornos com os descolamentos cotidianos), mas as 

condições pré-estabelecidas do lugar conferem condições geográficas, econômicas e 

demográficas específicas que influem na forma como esses problemas se manifestam e 

se relacionam como a atual política habitacional.  
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O PMCMV causou impactos importantes em campos variados da realidade 

urbana do RN. O Programa gerou forte estímulo ao mercado imobiliário e à indústria da 

construção civil; dinamizou a produção de materiais ligados à construção; fortaleceu o 

mercado de trabalho e promoveu avanços sociais importantes relativos à renda, a 

geração de postos de trabalhos e, sobretudo, relacionados à habitação. Em contrapartida, 

como observado ao longo da pesquisa, o PMCMV reforçou uma série de contradições e 

problemas de ordem socioespacial já presentes nos recortes urbanos estudados. Dentre 

esses problemas e contradições, verificamos os seguintes: especulação imobiliária, 

encarecimento da terra e da moradia, periferização e segregação, bem como o 

endividamento de famílias de renda baixa e média.   

No decurso da pesquisa constamos que, como havíamos postulado no início, os 

resultados, tanto positivos quanto negativos, do PMCMV se concretizaram de forma 

sobremodo desigual nos contextos urbanos do estado, que elencamos para análise. Essas 

diferenças se deram, especialmente, em termos de volume de recursos empregados de 

número de unidades habitacionais contratadas e de unidades produzidas, na distribuição 

da produção entre as faixas de renda do Programa e entre as modalidades urbana e rural, 

sendo esta última um aspecto bastante presente nas pequenas cidades do estado e quase 

inexistente nos outros recortes espaciais. Essas diferenças se dão ainda no tocante aos 

resultados do Programa sobre a economia. Foi possível perceber que, não obstante a 

forte geração de demanda por insumos para a construção, do estímulo ao mercado de 

imóveis e a geração de milhares de postos de trabalho no âmbito da construção civil no 

RN, tais efeitos ficaram circunscritos a alguns contextos urbanos, como Mossoró, os 

centros regionais, parte da RMN e algumas poucas pequenas cidades.  

 Ficou relativamente claro, a nosso ver, que o desenvolvimento desigual do 

PMCMV e a forma distinta como esse Programa se concretizou em cada arranjo urbano 

local, se devem principalmente a combinação de três fatores específicos: 1) a 

mercadificação da atual política habitacional, tornando-a um processo de ordenação 

espaço-temporal e, portanto, uma política de estímulo aos agentes econômicos do setor 

imobiliário; 2) o uso do PMCMV como recurso político-eleitoral, tanto para obter o 

apoio popular, atendendo camadas carentes da população ao sabor das eleições, quanto 

para responder aos interesses de agentes do capital que financiam campanhas eleitorais 

de indivíduos e grupos políticos; 3) e a inter-relação da política habitacional com os 

arranjos e condições particulares que constituem a situação geográfica de cada recorte 

urbano do estado pré-estabelecidos para análise. Inferimos que a política pública de 
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moradia só encontra concretude na conjunção-combinação com formações 

socioespaciais singulares e suas determinações objetivas. Tentamos demonstrar que a 

compreensão dos resultados do PMCMV no RN depende necessariamente dessa síntese 

com as condições locais dos arranjos urbanos.   

As considerações feitas a partir de nossas reflexões e da análise de uma série de 

dados empíricos e de referências bibliográficas permitiu sustentar a ideia de que o lugar, 

com suas particularidades, desempenha um papel central nos resultados de uma política 

habitacional. Tal conclusão corrobora, em boa medida, a nossa tese central de que os 

resultados do PMCMV sobre a realidade urbana do RN são determinados não apenas 

pelo seu caráter mercadológico e uso de seus recursos como força produtiva essencial 

para o processo de acumulação de capital, mais também pelo seu uso como recurso 

político, fundamental para a luta de classes e para a construção de uma hegemonia 

político-partidária; tais resultados dependem, fundamentalmente, da heterogeneidade 

socioespacial da rede urbana do estado, sobretudo em relação aos aspectos econômicos, 

políticos, infraestruturais e demográficos de cada cidade do estado, que condiciona na 

prática parte importante dos resultados concretos do Programa. A configuração 

socioespacial de cada cidade é produto, mas também é meio/força que modela os 

processos sociais, inclusive ações e instrumentos do poder público.   

Dentre as variáveis locais observadas, percebemos que algumas exerceram um 

papel mais determinante na coação dos resultados do PMCMV em cada arranjo urbano: 

demografia e a escala do sítio urbano; a infraestrutura e os serviços; os arranjos políticos 

e a dinâmica econômica local; e a dinâmica do mercado de imobiliário. A nossa 

intenção foi mostrar como em função do grau de atuação dessas variáveis e da forma 

como elas se combinam em cada lugar, o PMCMV se concretiza acarretando resultados 

variados, decorrentes da força contingente de cada arranjo urbano local. Os arranjos 

urbanos locais não constituem mero reflexo da realidade. Os resultados concretos da 

pesquisa mostram que o Programa por não se desenvolver num “vácuo espacial”, nem 

sobre num território homogêneo, mas num quadro urbano consideravelmente variegado, 

se desenvolve de forma desigual, com desdobramentos muito distintos.  

A pesquisa mostrou que o alcance dos principais objetivos estabelecidos pelo 

Programa, tanto os de ordem econômica, quanto aqueles de caráter social, dependem, 

em boa medida, das condições locais. Isso se evidenciou na análise comparativa feita 

para demarcar as diferenças de resultados do PMCMV em contextos distintos da RMN. 

Ficou claro, que esses objetivos foram mais plenamente alcançados nos municípios 
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(Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz) do entorno de Natal. Neles, em 

função das condições locais propícias a produção de moradias populares em larga 

escala, houve maior impacto econômico, com mais geração de postos de tralho e 

demando por insumos para construção, bem como efeitos mais positivos sobre o 

problema da moradia, especialmente no que diz respeito ao déficit. A produção de 

unidades habitacionais nesses municípios, apesar de não atacar o problema da moradia 

em sua complexidade, em função dos limites estruturais da política, é possível afirmar 

que os avanços na ampliação do estoque de moradias populares nesses municípios 

foram sobremodo importantes – os números coletados mostram isso.   

No caso de Mossoró, apesar do Programa cumprir plenamente seu objetivo de 

dinamizar a economia e o setor imobiliário, como ficou claro nas falas dos corretores e 

nos dados apresentados sobre o volume de unidades produzidas no município, seus 

objetivos de ordem social, ficaram muito aquém do necessário. Nesse recorte, os 

resultados sociais do PMCMV se mostram limitados tanto em termos qualitativos, pois 

os empreendimentos reproduzem os velhos problemas de periferização e segregação da 

população de menor renda, quanto em termos quantitativos, pois as contratações de 

moradias de interesse social do Programa não comtemplam nem um terço do déficit 

habitacional existente na cidade. Ainda vimos que o Programa gerou um efeito inverso 

ao seu propósito social, tornando o acesso e o custo com moradia na cidade mais caro, 

em virtude de seus efeitos especulativos. Em Mossoró, a produção de milhares de 

moradias ensejada pela PMCMV teve impactos significativos sobre o preço da moradia: 

aluguéis, terra, imóveis, mesmo na periferia se tornaram mais caros.  

No âmbito das pequenas cidades, torna-se bastante difícil dimensionar até que 

ponto esses objetivos foram alcançados, especialmente em relação às cidades de menor 

porte, aquelas com menos de dez mil habitantes, pois nelas, os resultados do Programa 

foram pulverizados em cerca de 140 municípios. No entanto, nos centros regionais os 

resultados do Programa foram mais concentrados espacialmente e mais significativos, 

apresentando maiores impactos econômicos e sociais, como mostra a pesquisa. Em 

função da natureza eminentemente comercial do PMCMV, tendo as empreiteiras como 

agente executor predominante, os recortes que contam com um mercado imobiliário 

mais dinâmico, tendo, portanto, com uma capacidade local de propor e executar projetos 

imobiliários de grande porte e em larga escala, conseguem atrair maior número de 

empreendimentos do Programa. Esses resultados que indicam como os objetivos do 
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PMCMV foram alcançados de maneira diversa em cada recorte endossam nossa 

hipótese, de que os arranjos urbanos locais condicionam os resultados do PMCMV. 

Assim, por meio dos resultados obtidos, inferimos que a combinação entre o 

conjunto de elementos locais pré-existentes e a arquitetura monolítica do PMCMV, que 

não considera as profundas diferenças regionais e urbanas do país e nem do território do 

RN, gera distorções importantes no Programa e compromete seu papel social. Com isso, 

presumimos que os nossos objetivos foram até certo ponto alcançados, excetuando 

algumas questões não solucionadas e/ou algum aspecto não contemplado.  

 A análise contemplou os resultados da concretização do PMCMV sobre a 

realidade urbana do RN, a partir da influência dos conteúdos particulares dos três 

arranjos urbanos elencados. Assim, investigamos de que forma a heterogeneidade das 

tipologias urbanas delimitadas e suas singularidades em termos de escala, dinâmica 

econômica e demografia, influem, direta ou indiretamente, nos resultados e na forma 

diferenciada como as desigualdades socioespaciais associados ao PMCMV se 

materializam em cada cidade (ou conjunto de cidades) do RN. Neste ponto específico 

foi desenvolvido um esquema metodológico para abordar os rebatimentos do PMCMV 

no quadro urbano do estado a partir de sua relação com as determinações e forças da 

particularidade concreta de cada arranjo geográfico local.   

Ademais, procuramos dar de conta de outros objetivos propostos, que apesar de 

secundários, julgamos ter sido de suma importância a discussão de cada um. Assim, 

realizamos a análise acerca de aspectos gerais do PMCMV, tratando de sua gênese e 

estrutura, seus desdobramentos sobre o conjunto da economia nacional e seus resultados 

efetivos sobre o problema histórico da moradia, pontuando os avanços obtidos nesse 

sentido. Pontuamos sobre os descaminhos, limites e contradições do PMCMV em 

âmbito nacional, destacando seus resultados contraproducentes sobre o problema da 

moradia nas cidades do país, como a formação de novas periferias e o encarecimento da 

terra, dos aluguéis e dos imóveis.  Por fim, fizemos o esforço de abordar o Programa por 

meio da teoria do ajuste espacial, mostrando seu caráter anticíclico, e ressaltamos como 

a cooptação de seus recursos e estruturas por interesses político-eleitorais. Aqui a 

intenção foi demonstrar como essas forças que atuam em escala nacional, configurou o 

PMCMV exercendo um papel de grande importância nos desdobramentos da atual 

política habitacional do Estado Nacional em termos econômicos e sociais.  
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