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APRESENTAÇÃO

Trata o presente documento de nota técnica elabora-

da no escopo da consultoria contratada pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentro 

da operação de empréstimo BR-L1422: Viva Campo 

Grande II, para a elaboração de nota técnica sobre 

projeto piloto de habitação em Campo Grande, Brasil, 

incluindo detalhes do projeto e seus estudos de via-

bilidade e recomendações para a política nacional de 

habitação. Contribuíram para sua realização a equipe 

da Coordenadoria Especial da Central de Projetos, li-

derada por Catiana Sabadin Zamarrenho, o consultor 

Fernando Souza, responsável pelos estudos de viabi-

lidade aqui apresentados e o assistente de pesquisa 

Pedro Suarez, a quem os autores agradecem.

Esta nota técnica está organizada em 6 partes,  

a saber:

1.    Provisão Habitacional em Campo Grande: 

definição do problema, incluindo a descrição da 

questão que o projeto piloto procura endereçar, 

isto é, a perda de população nas áreas centrais e 

a localização periférica dos conjuntos habitacio-

nais; essa seção apresenta dados quantitativos 

que qualificam o problema na cidade e no país.

2.   Locação como alternativa: trata de possíveis 

estratégias e soluções, discutindo alternativas para 

endereçar o problema delimitado na primeira seção, 

indicando limites e potencialidades das alternativas 

elencadas; nesta seção poderão ser incorporados 

exemplos relevantes tanto em nível nacional quanto 

internacional.

3.   Projetos-piloto: descreve a solução e imple-

mentação propostas, apresentando os projetos 

-piloto desenvolvido em Campo Grande, os condi-

cionantes que levaram à sua conformação, aqui-

sição de terreno, definição de tipologia e outros 

termos relevante do edital.

4.   Resultados esperados: discussão sobre pos-

síveis impactos e desdobramentos da implemen-

tação do projeto piloto; incluindo considerações 

sobre avaliação custo-efetividade da solução 

proposta por meio do projeto piloto e análise das 

possibilidade de réplica dessa experiência a ou-

tros contextos.

5.   Lições aprendidas: síntese dos principais 

aprendizados proporcionados a partir dessa expe-

riência do projeto-piloto em Campo Grande a partir 

da avaliação da equipe envolvida no projeto e reco-

mendações para a política nacional de habitação.

1. PROVISÃO 

HABITACIONAL EM 

CAMPO GRANDE

A inclusão residencial é um desafio para grande par-

te das cidades no mundo. Prover habitação acessível 

em áreas bem localizadas parece ser uma questão 

para a qual as cidades não encontram solução pronta. 

Cidades ricas em países desenvolvidos, nas quais a 

população a incluir é relativamente muito menor que 

nas cidades brasileiras, seguem testando alternati-

vas e as experiências evidenciam que não há caminho 

simples ou único¹. 

¹ Callavita; Mallach, 2010. Inclusionary Housing in International Perspective. Lincoln Institute of Land Policy.



² Angel, 2012. Planet of Cities. Lincoln Institute of Land Policy.
³ Libertum; Guerrero, 2017. ¿Cuánto cuesta la densificación? La relación entre la densidad y el costo de proveer servicios urbanos básicos en Brasil, Chile, 
Ecuador y México. Eure, Vol. 43, núm. 130.
⁴ Pilotto, 2010. Área metropolitana de Curitiba. Um estudo a partir do espaço intra-urbano.
⁵ Silva, 2015. Compreensão da Conformação Urbana de Curitiba Através da Análise da Densidade e da Mobilidade.
⁶ Castro, 2017. A lei de perímetro urbano e seu impacto no desenvolvimento da cidade e do campo: análise do município de Ribeirão Preto (SP).

Outra questão comum às cidades contemporâ-

neas é o espraiamento urbano. Em 2010 o mundo já 

era mais urbano que rural e até 2050, 70% da popula-

ção mundial viverá em cidades. As cidades crescem, 

portanto, por incremento vegetativo e também por 

migração. Contudo, estudos apontam que a extensão 

territorial das cidades vem aumentando a taxas muito 

maiores que o crescimento demográfico², o que tende 

a gerar uma série de deseconomias urbanas³.

Neste contexto, o Brasil e Campo Grande não são 

exceções. O país passou por um intenso processo 

de urbanização ao longo do século XX, que levou à 

concentração, em 2010, de 84,3% da população em 

situação urbana (censo de 2010). Esse processo de

urbanização rápida não foi acompanhado pela provi-

são de infraestrutura e oferta de moradia suficientes. 

Assim, uma característica marcante das cidades bra-

sileiras é a segregação sócio espacial. De modo geral, 

as áreas centrais são dotadas de boas condições de 

infraestrutura em que se concentra o mercado formal 

de habitação, que atende à população de média e alta 

renda, enquanto a população de renda mais baixa re-

side em áreas periféricas, em conjuntos habitacionais 

ou em bairros autoconstruídos, nos quais a informali-

dade habitacional e acesso precário à infraestrutura 

e equipamentos urbanos são constantes.

Este processo de crescimento acelerado das 

periferias urbanas mal infraestruturadas em de-

trimento do adensamento em áreas centrais bem 

equipadas, ocorre não só em grandes regiões 

metropolitanas, mas em diversas cidades brasi-

leiras. Por exemplo, em Curitiba, as maiores taxas 

de crescimento populacional entre 1970 e 1991 se 

concentraram nas regiões sul, sudoeste e sudes-

te, com concentração de domicílio irregulares. Já 

o bairro do centro do município, de 1980 a 2000, 

apresentou taxas negativas de crescimento popu-

lacional, mesmo que ainda concentrasse empre-

gos⁴. Projeções populacionais apontam que, para a 

Região Metropolitana de Curitiba, o município sede 

apresenta uma taxa de crescimento menor que a do 

conjunto dos demais municípios, resultando assim 

em um decréscimo da participação da população de 

Curitiba no conjunto da Região Metropolitana, caindo 

de 57,34% para 50,25% e 41,79% em 2000, 2010 e 

2020 respectivamente⁵.

Outro exemplo é Ribeirão Preto, que atingia, se-

gundo projeção do IBGE, 674.405 habitantes em 2016, 

e apresenta um processo de direcionamento da popu-

lação de alta renda no vetor ao sul do centro, (inclusi-

ve com a implantação de alguns shoppings neste ve-

tor), enquanto que a população pobre se expande, em 

sua maioria, para as áreas mais periféricas ao norte do 

município. Neste processo ocorre grande expansão 

da área urbana sobre a área rural: de uma área muni-

cipal total de 65.100 hectares, em 1995- 1996, a área 

urbana era 17.200 hectares (26%), chegando a 27.408 

hectares (42%) em 2000⁶.

Este processo comum a várias cidades é marcado 

portanto por uma urbanização dispersa, com a am-

pliação do perímetro urbano e a consequente redução 

da densidade demográfica. Nas cidades médias, sem 

barreiras físicas à extensão horizontal, a urbanização 

dispersa é potencializada, consolidando o fenômeno 
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dos chamados vazios urbanos: territórios desocupa-

dos entre áreas urbanizadas.

Tal fenômeno contribui para o encarecimento da 

urbanização na cidade como um todo, uma vez que 

as redes de infraestrutura precisam ser estendidas 

e os serviços como coleta de resíduos e transporte 

público são onerados por conta das distâncias maio-

res a percorrer. A dispersão também implica em deslo 

camentos diários maiores para toda a população, o 

que aumenta a ineficiência urbana.

Estas características do processo de urbanização 

brasileiro também ocorrem em Campo Grande, como 

veremos a seguir.

Com 895.982 habitantes, segundo a estimativa 

mais recente do IBGE, Campo Grande é a capital do 

estado de Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste 

do Brasil. Diferente de outras capitais do país, Campo 

Grande não está conurbada aos municípios vizinhos, 

apesar de não haver barreiras físicas importantes no 

território. Isso porque a área do município é relativa-

mente grande (809.295 ha) e a distância a municípios 

vizinhos supera os 30 km.

O Estado do Mato Grosso do Sul apresenta, segun-

do dados do censo de 2010, uma taxa de urbanização 

de 86%, maior do que a média nacional. Já o município 

de Campo Grande, apresenta uma taxa de urbaniza-

ção de 98,6%, bem superior à média do Estado.

A publicação da Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB, in-

titulada “Perfil Socioeconômico de Campo Grande” 

(2019) apresenta dados que podem ajudar a entender 

o processo de urbanização de Campo Grande.

O traçado reticulado da área central 

bordado pelo traçado sinuoso dos 

trilhos da Rede Ferroviária Federal 

– antiga Noroeste do Brasil e pelo 

curso dos Córregos Prosa e Segredo, 

hoje parcialmente canalizados, 

foi expandido nas direções Norte 

e Leste e contido pelos bloqueios 

representados pelas grandes áreas 

institucionais situadas à Oeste 

e ao Sul da cidade - Ministério do 

Exército, Base Aérea de Campo 

Grande, Aeroporto Internacional, 

Cidade Universitária (PLANURB, 2019, p. 81).   



Tabela 1 - Dados demográficos por região urbana de Campo Grande - 2010

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração dos autores a partir do PLANURB, 2019

Segundo a publicação, foi devido a estes “bloqueios” 

que a expansão da malha urbana não se deu de forma 

contínua e áreas loteadas foram surgindo permeadas 

por áreas não loteadas sem trama urbana. Na década 

de 1960, a área urbanizada foi expandida considera-

velmente, com a implantação de grandes loteamentos 

afastados do centro da cidade, que abrigavam, em 

sua maioria, a população de baixa renda que vinha 

em grandes fluxos para a cidade. Nesse período, se 

consolidou uma estrutura urbana radial, com rodo-

vias e avenidas que faziam a ligação do centro com os 

bairros. De 26.223 hectares em 1969, o perímetro ur-

bano chegou a 35.903 hectares em 2012 (PLANURB, 

2019).

Entre 2000 e 2010 o município apresentou uma taxa 

média geométrica de crescimento anual da população 

de 1,72%, porém esse crescimento não foi homogêneo 

em todo o município, como pode ser visto na Tabela 1 

e Mapa 1 a seguir:
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Esta tabela mostra que a região urbana de 

Anhanduizinho é a mais populosa do município, com 

23,58% da população municipal, possui o maior 

número de domicílios particulares permanentes e 

a terceira em TGCA, atrás das regiões de Prosa e 

Segredo. Já nas regiões urbanas, a densidade con-

tinua sendo baixa, porém a discrepância entre elas 

não é tão grande, com a região do Centro como a 

mais densa e a de Prosa como a menos densa. Cabe 

destacar que a região Centro possui a menor popula-

ção, a menor média de moradores por domicílio (2,76) 

e apresentou uma taxa geométrica de crescimento 

Mapa 1 – Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População

Fonte: PLANURB, IBGE. In: PLANURB, 2019.

negativa, ou seja, apresentou um decréscimo popu-

lacional entre 2000 e 2010.

O Mapa 1 apresenta as taxas médias geométricas 

de crescimento nos bairros das regiões urbanas do 

município. Quase a totalidade dos bairros do Centro 

apresentam um crescimento menor ou igual a zero, 

e o único bairro com crescimento maior do que 10% 

é o Noroeste, na periferia do município, na região de 

Prosa.
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Estes dados mostram que é necessário adotar po-

líticas para conter o esvaziamento populacional no 

centro do município, região que já dispõe de infraes-

trutura urbana, possui a menor média de moradores 

por domicílio e na divisão por bairros não apresen-

ta as maiores densidades demográficas, que se 

Mapa 2 – Densidade demográfica (Habitante por hectare) - 2010

Fonte: PLANURB, 2019.

7 Enquanto a densidade média de Campo Grande é 0,97 hab/ha; Cuiabá apresenta 1,6 hab/ha; Teresina, 5,8 hab/ha e Goiânia, 17,7 hab/ha. São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte apresentam densidades médias em torno de 70 hab/ha. Paris e Nova York registram densidades acima de 200 hab/ha.

concentram no sudoeste do município, como pode ser 

observado no Mapa 2. Vale notar que as densidades 

em Campo Grande variam entre 14 e 35 habitantes por 

hectare, níveis muito baixos mesmo quando conside-

ramos apenas referências nacionais7.
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O Mapa 3 apresenta o rendimento médio mensal 

das pessoas por bairros em 2010. A população com 

menores rendimentos está concentrada nos bairros 

mais periféricos a sudoeste. A região que apresenta a 

população com maiores rendimentos é o centro, com 

continuidade para o leste e sul, em direção aos bairros 

adjacentes ao centro da região de Prosa e Bandeira. 

Este é o sentido de expansão da população de mais 

Mapa 3 – Rendimento médio mensal das pessoas por bairros – 2010

Fonte: PLANURB, IBGE. In: PLANURB, 2019

alta renda, em áreas que também concentram gran-

des equipamentos, como o Shopping Campo Grande 

e o Parque das Nações Indígenas. As políticas habita-

cionais, para manter e estimular população no centro 

do município, devem ser políticas que permitam a per-

manência de diferentes faixas de renda nessa região 

bem equipada por equipamentos e infraestrutura.
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Tabela 2 – Déficit habitacional de Campo Grande por componente 

Fonte: IBGE: Censo demográfico, 2010. Elaboração dos autores a partir de Fundação João Pinheiro, 2013

Déficit Habitacional em Campo Grande

 

O déficit habitacional8 em Campo Grande é de 25.681 

domicílios, o que corresponde a mais de 10% do total 

de domicílios na cidade. O déficit habitacional muni-

cipal é distribuído nos seguintes componentes con-

forme a Tabela 2 a seguir:

As componentes que apresentam maior representa-

tividade no município são coabitação familiar e ônus 

excessivo com aluguel, que somadas representam 

mais de 82% do déficit habitacional municipal. O com-

ponente coabitação familiar é composto pela soma 

das famílias conviventes secundárias que viviam junto 

com a família principal, no mesmo domicílio, e das que 

viviam em cômodos. O ônus excessivo com aluguel 

corresponde ao número de famílias urbanas com ren-

da de até três salários mínimos que moram em casa 

ou apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que 

despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel. 

Logo, as estratégias para conter o déficit habitacional 

devem considerar as demandas manifestas nos dife-

rentes componentes do déficit municipal.

 Além do déficit habitacional, é necessário 

também considerar a inadequação domiciliar para a 

formulação de uma política de habitação. A inadequa-

ção pode ser de carência de infraestrutura, ausência 

de banheiro e adensamento excessivo em domicílios 

próprios (Fundação João Pinheiro, 2013). No município 

de Campo Grande, a principal inadequação é a carên-

cia de infraestrutura, que ocorre em 98.288 domicí-

lios, correspondendo a 39,9 % dos domicílios parti-

culares permanentes. Das capitais do Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do Brasil, Campo Grande é a que possui 

o maior percentual de domicílios com pelo menos uma 

8 FJP (2013). Déficit habitacional municipal no Brasil 2010. 

http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=73954&codUsuario=0


9 Outro dado relevante, que a pesquisa da Fundação João Pinheiro só identifica para os estados, é o número de domicílios vagos, cujo conceito é composto 
por domicílios fechados, domicílios de uso ocasional e domicílios vagos. Apesar de frequentemente esse número ser contraposto ao déficit, como suposta 
alternativa, é preciso considerar a taxa de vacância de equilíbrio (para que haja transações de imóveis, alguns estarão vagos por determinado período), bem 
como as características destes imóveis. Para o estado do Mato Grosso do Sul o déficit habitacional é de 86.012 domicílios, enquanto o número de domicílios 
vagos é de 76.499 frente a um total de domicílios particulares permanentes de 758.626.
10 Estes elementos estão baseados em: Souza, 2017. Serviços de consultoria em viabilidade econômica e financeira de empreendimentos e intervenções 
urbanas, Produto 1: Relatório Preliminar.

inadequação em infraestrutura. Dentre as carências 

de infraestrutura, a inadequação de esgotamento sa-

nitário é a que apresenta maior ocorrência, presente 

em 90.124 domicílios9.

A produção imobiliária em Campo Grande, assim 

como em todas as cidades brasileiras, não tem sido 

capaz de dar conta do déficit habitacional. Estudo re-

cente contratado pela prefeitura¹0 estimou a produção 

imobiliária anual em Campo Grande em torno de 5 mil 

unidades. Os preços de venda desses produtos imobi-

liários indicam seu direcionamento para famílias com 

renda mensal acima dos 6 salários mínimos.

A produção residencial vertical está concentrada 

na região próxima à área central do município, na isó-

crona de até 15 minutos, destacando os bairros Santa 

Fé, Carandá, Cruzeiro e São Francisco. Já a construção 

de moradias horizontais está concentrada nos lotea-

mentos antigos Aero Rancho, Rita Vieira, Noroeste e 

Nova Lima, que possuem padrão de lote de 360 m² e 

localizados nas isócronas de 15 a 25 minutos, como 

pode ser visto a seguir.

Apesar de contar com expressiva produção resi-

dencial vertical, os loteamentos se destacam como 

produto imobiliário e a taxa de vacância dos lotes 

urbanizados é altíssima: 20% dos lotes estão vazios. 

Nos loteamentos fechados essa proporção chega a 

70%. A maioria dos novos loteamentos, aprovados nos 

últimos 10 anos localiza-se na periferia do município 

nas isócronas de mais de 25 minutos. Nestes lotea-

mentos novos, cerca de 40% dos lotes estão vazios. 

Verifica-se portanto que a produção imobiliária formal 

contribui para o processo de expansão com baixas 

densidades, que incorpora novos lotes que, em parte, 

não estão sendo utilizados e contribui para o esva-

ziamento das áreas centrais. Provavelmente há sub-

sídios invisíveis para o espraiamento, notadamente a 

norma urbana permissiva e o sistema viário que serve 

aos deslocamentos motorizados individuais. No longo 

prazo, trata-se de uma dinâmica insustentável, que 

onera os serviços públicos e dificulta a provisão de 

infraestrutura e equipamentos urbanos.

A política habitacional pode contribuir para re-

verter essa inércia de expansão. É necessário uma 

política habitacional que não siga reproduzindo e 

consolidando o que já ocorre: a expansão urbana 

para áreas periféricas cada vez mais distantes do 

centro do município. Enquanto o território urbano se 

expande para as periferias, o centro do município, 

que já é dotado de boas condições de infraestrutura, 

se esvazia. No capítulo seguinte, indicaremos, a par-

tir da análise da política habitacional vigente, quais 

possibilidades poderiam levar a uma alteração da 

situação habitacional do município.
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2. LOCAÇÃO COMO 

ALTERNATIVA?

Quando se fala em centros históricos, a locação 

é uma ideia onipresente, que se destaca como al-

ternativa para endereçar a questão da habitação. 

Contudo, antes de se propor soluções talvez arroja-

das para dado contexto, é preciso entendê-lo. A polí-

tica habitacional recente de Campo Grande, como de 

muitas outras cidades no país, foi direcionada pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que inje-

tou recursos vultosos no setor da construção civil 

em todo país a partir de 2009.

O Programa MCMV financia a produção, aquisi-

ção ou requalificação de imóveis habitacionais e é 

viabilizado com recursos do Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR), do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) e do Fundo de Desenvolvimento Social 

(FDS), conforme a modalidade. Está subdividido em 

dois subprogramas nacionais: o de Habitação Rural 

(PNHR) e o de Habitação Urbana (PNHU). O PNHR é 

destinado à produção ou reforma de imóveis para 

agricultores e trabalhadores rurais, e representa

um volume proporcionalmente pequeno de aten-

dimentos e recursos. No PNHU concentram-se os 

maiores recursos do governo federal, com três mo-

dalidades: FDS, FAR e FGTS.

Desde 2009, os valores máximos de operação e 

subvenção foram ajustados por diversas vezes. No 

período de elaboração desta nota técnica, as condi-

ções do programa para a região Centro Oeste, onde 

está localizado o município de Campo Grande, são as 

seguintes:

Faixa 1:  famílias com renda de até R$ 1.800,00: valor 

máximo do imóvel de R$ 82 mil; financiamento de até 

120 meses, com prestações mensais que variam de 

R$ 80,00 a R$ 270,00, conforme a renda bruta fa-

miliar, sem juros; subsídios podem chegar a 90% do 

valor do imóvel.

Faixa 1,5: famílias com renda de até R$ 2.600,00: 

valor máximo do imóvel de R$ 122 mil; financiamento 

de até 360 meses, com taxas de juros de 5% ao ano e 

subsídios de até R$ 47,5 mil, conforme a renda bruta 

familiar.

Faixa 2: famílias com renda de até R$ 4.000,00: valor 

máximo do imóvel R$ 180 mil; financiamento de até 

360 meses, com taxas de juros variando de 5,5% a 

7%, e subsídios de até R$ 29 mil, conforme a renda 

bruta familiar.

Faixa 3: famílias com renda de até R$ 7.000,00: valor 

máximo do imóvel R$ 180 mil; financiamento de até 

360 meses, com taxas de juros de 8,16% a 9,16%, sem 

subsídios.11

O MCMV também está baseado em taxas de juros 

reduzidas para o construtor, que tem acesso a fi-

nanciamento durante a obra. Assim, o investimento 

inicial é pequeno, o break-even da obra é alcançado 

rapidamente e a alavancagem dos projetos é grande. 

Entre 2009 e 2018 o MCMV contratou 5,52 milhões 

de unidades habitacionais, das quais 4,03 milhões já 

foram entregues. O investimento total nesse período 

foi de R$ 105 bilhões.

Chama atenção que, a despeito da quantidade de 

unidades produzidas, o déficit habitacional nacional 

11 http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx
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segue aumentando: as estimativas para 2011 eram 6,9 

milhões domicílios e, em 2015, esse número chegou 

7,7 milhões de moradias. Essa estimativa considera os 

seguintes componentes: ônus excessivo com aluguel 

(3,3 milhões), coabitação (3,2 milhões), habitação pre-

cária (943 mil) e adensamento excessivo (317 mil)¹2.

A maior crítica ao programa MCMV13 é a localização 

dos conjuntos habitacionais. Por não estar atrelado 

a nenhuma estratégia de política fundiária, a lógica é 

buscar terrenos baratos, com resultados muito discu-

tíveis do ponto de vista do desenvolvimento urbano. 

Contudo, pelo vulto do programa, uma de suas conse-

quências em nível nacional foi se sobrepor às políticas 

locais de habitação, que praticamente se resumem à 

adesão ao programa.

Em Campo Grande, de 2009 até abril de 2019 foram 

contratadas 52.105 unidades e concluídas 44.65514. 

Tabela 3 – Localização das Unidades MCMV contratadas em Campo Grande por faixa

Fonte: Elaboração da autora a partir de Ministério do Desenvolvimento Regional, 2019.
*Os dados divulgados podem possuir sigilo de localização dependendo da faixa abordada.

Porém, se compararmos com o déficit habi-

tacional municipal em 2010, veremos que do 

total do déficit de 25.682 domicílios, 14.620 

era composto por famílias com renda entre 0 

e 3 salários mínimos, algo em torno de 58% 

do total (SEHAC/AGEHAB, 2014). Do total de unidades 

contratadas apenas 11.189 (ou cerca de 

21%) eram de unidades até a faixa 1,5, que 

equivale aproximadamente à renda de até 3 

salários mínimos. Fica claro portanto que a 

oferta propiciada pelo MCMV não correspon-

deu à demanda de faixas de rendado déficit 

habitacional. 

¹2 https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes
13 Uma análise da situação do PMCMV é apresentada no artigo: 
14 Ministério do Desenvolvimento Regional: Secretaria Nacional de Habitação, 2019.
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Além disso, em sua maioria, as unidades estavam 

localizadas nos bairros mais periféricos do municí-

pio, reforçando a dinâmica identificada no capítulo 

anterior.

Ainda se mantém como desafio uma política habita-

cional que rompa com a lógica de expandir os limites 

urbanos do município com baixas densidades, e que 

consiga atender a demanda em regiões mais bem 

localizadas evitando a segregação residencial e uti-

lizando diferentes instrumentos, como veremos nos 

exemplos adiante.

Para equacionar a questão habitacional é neces-

sário considerar que diferentes instrumentos e for-

mas de provisão habitacional podem ser utilizados. Na 

bibliografia consultada existem algumas referências 

que devem ser consideradas.

Na literatura internacional o conceito de “inclusão 

residencial”15 se refere a uma forma de utilizar o sis-

tema de planejamento para criar habitação acessível 

e promover inclusão social pela captura de recursos 

criados através do mercado. É destacada a importân-

cia de se relacionar a “inclusão residencial” com os 

sistemas de planejamento por três principais motivos:

1.    Provisão habitacional e planejamento do uso 

do solo estão ligados, a partir do momento em que 

os planos designam a quantidade de solo dedica-

do ao desenvolvimento habitacional e definem as 

regras para isto.

2.    Em políticas de habitação inclusiva, habita-

ção acessível tem sido provida pelo sistema de 

planejamento de uso do solo. Habitação acessível 

usualmente era produzida pelo setor público, ou 

por provedores de habitação social, em terras 

15 Do inglês “Inclusionary Housing”, sobre este tema ver Calavita e Mallach, 2010.

adquiridas no mercado ou pela disposição de ter-

ras públicas. Esse modelo foi transformado, por 

exemplo, no Reino Unido, o termo “planejamento 

e habitação acessível” é usado extensivamente 

e se refere a políticas que: (1) usam o sistema de 

licenciamento de empreendimentos como meio 

de incentivar os construtores a incluir unidades 

de baixo custo nos esquemas de habitação de 

mercado; ou (2) criam subsídio para desenvolvi-

mento habitacional garantindo permissão para 

provedores de “habitação acessível” em áreas 

que normalmente não seriam destinadas para 

habitação, e portanto tenham um baixo valor de 

mercado.

3.    Inclusão Residencial é particularmente impor-

tante como um mecanismo potencial de captura 

da valorização e essa relação varia para cada país 

estudado. (CALAVITA e MALLACH, 2010). 

Estudos indicam que a forma predominante do aten-

dimento habitacional na América Latina tem sido por 

meio da aquisição da unidade habitacional pelo be-

neficiário. Essa forma predominante de atendimento 

habitacional apresenta algumas consequências:

Esse fenômeno também condiciona 

o desenvolvimento das cidades da 

região que, ainda que relativamen-

te densas para os padrões interna-

cionais, já começam a apresentar 

características de crescimento 
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periférico de baixa densidade, o que 

contribui para o aumento do con-

sumo de energia e dos tempos de 

deslocamento, assim como a criar 

ineficiências nos padrões de uso da 

terra  (BLANCO et al., 2014, p. 6).

Além deste elemento, os autores afirmam que “o 

fato de que uma parcela significativa da propriedade 

na região seja explicada pela dinâmica da urbaniza-

ção informal terá profundas implicações em termos 

de qualidade e acesso” (BLANCO et al., 2014, p.16). E 

acrescentam um argumento técnico de que a regula-

rização do loteamento informal a posteriori pode ser 

entre três a oito vezes mais caro do que na urbanização 

planejada.

A partir destas constatações afirmam que é ne-

cessário conjugar outras formas de atendimento ha-

bitacional, sendo uma delas por meio das políticas de 

habitação para locação.

A literatura especializada e as evi-

dências para a América Latina e o

Caribe mostraram que a moradia 

para locação tende a ser mais

central, densa e acessível. Isso su-

gere que a articulação da política de 

locação com o planejamento urba-

no e o ordenamento territorial pode 

ajudar a reduzir a segregação resi-

dencial e a revitalizar os centros

urbanos (BLANCO et al., 2014, p. 41).

Como política habitacional, afirmam que um subsí-

dio direto ao aluguel deve se concentrar nos mais 

necessitados: famílias situadas no quintil mais baixo 

de renda e indigentes, jovens, estudantes, mulheres 

chefes de família, idosos, população em situação de 

emergência, como desabrigados ou vítimas de violên-

cia, inclusive famílias que possuem um imóvel com 

o risco ambiental e financeiro (BLANCO et al., 2014).

Nesse sentindo, é importante diferenciar o atendi-

mento habitacional enquanto “produto”, vinculado ao 

conceito de propriedade, e próximo do conceito de 

“serviço”, em opções de moradia através da locação 

(BARBON, 2018). Os autores, a partir da avaliação de 

experiências internacionais, identifica três caracterís-

ticas potenciais para o atendimento habitacional, que 

são: “locação como alternativa complementar à pro-

priedade no atendimento habitacional; participação 

de agentes privados, com ou sem fins lucrativos, na 

provisão da oferta; e equilíbrio na política de subsídios 

à oferta e à demanda” (BARBON, 2018, p. 70).

A seguir daremos alguns exemplos de políticas 

habitacionais internacionais, que mesmo que inseri-

das em outro contexto econômico e político são refe-

rências para a proposição de estratégias e soluções 

adequadas ao contexto brasileiro e de Campo Grande.

Um diferencial na política habitacional de Hong 

Kong é que lá toda a terra é pública e o governo aufere 

rendas que podem chegar a 30% do arrecadado em 

impostos por ano com a renovação e concessão de 

contratos de leasing para utilização de suas terras. 

Hong Kong possui um estoque de moradias para lo-

cação social que abriga mais de 30% da população 
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de mais de 7 milhões de habitantes. Esse número foi 

possível devido à investimentos na produção do se-

tor, manutenção dos edifícios e à política de abrigar 

inquilinos de diferentes níveis de renda. Devido ao alto 

custo da moradia no setor privado o governo possui, 

desde meados da década de 1990, um setor público 

de casa própria para os inquilinos que desejam ad-

quirir um imóvel. Este setor representa quase 20% do 

estoque habitacional no país. Outra questão é que as 

moradias estão distribuídas nas áreas mais centrais 

ou em áreas mais distantes atendidas por eficiente 

sistema de transporte16.

Na Europa ocidental, após a 2ª Guerra Mundial, foram 

construídos grandes empreendimentos habitacionais 

para locação social para atender a demanda habitacio-

nal em países destruídos pela guerra. A França é uma 

referência no tema e possui o maior estoque habitacio-

nal para locação social, cerca de 4,3 milhões de domicí-

lios. A legislação francesa possui algumas ferramentas 

para garantir a locação social. Desde 1989 o acesso à 

moradia é um direito fundamental, os municípios fran-

ceses têm a obrigação de construir moradia social, po-

dendo sofrer punições financeiras caso não cumpram 

essa meta, isto foi reforçado pela Lei de Solidariedade 

e Renovação Urbana aprovada em 2000. Esta lei define 

que todos os municípios com mais de 50 mil habitantes 

deverão ter, no mínimo, 20% de habitação social em 

seus territórios num prazo de 20 anos, Em 2013 uma 

revisão da Lei reforçou as penalidades e aumentou a 

meta para 25% de habitação social até 2025.

O financiamento da política de habitação social é 

operacionalizado pelo estado francês, que instituiu um 

sistema de provisão habitacional por aluguel moderado 

- Habitation á Loyer Moderé (HLM) e que é realizado por 

organizações públicas e privadas. Os auxílios de que o 

estado dispõe para as faixas subsidiadas do mercado 

imobiliário podem ser para a oferta, para a demanda 

ou fiscais. As fontes de recursos para a construção 

de empreendimentos de locação social HLM são ba-

sicamente: recursos próprios das organizações de 

HLM (receita de aluguéis); empréstimos subsidiados 

oferecidos por banco público; subsídios públicos ofere-

cidos pelo governo central e governos locais; e aportes 

diretos por empresas privadas (alternativa ao imposto 

de 1% para habitação social). A partir dos anos 1970, a 

provisão habitacional que era resolvida principalmente 

por grandes conjuntos habitacionais passa por revi-

sões e os novos programas passam a priorizar atendi-

mento em empreendimentos de menor escala, melhor 

inseridos na malha urbana existente e a reabilitação de 

edificações obsoletas17.

Na Austrália, o mais ambicioso uso da “inclusão 

residencial” como forma de produção de habitação 

acessível está no estado de South Australia. No seu 

plano habitacional de 2005 o governo do estado 

adotou a meta de 15% de habitação acessível para 

todos os novos empreendimentos de grande porte 

(dos quais 5% são para os casos de elevada neces-

sidade habitacional). Esta meta virou lei em 2007 e é 

uma das exigências em todos os planejamentos de 

todos os governos locais da South Australia. A defi-

nição de empreendimentos de grande porte inclui: os 

que forem construídos em terra disponibilizada pelo 

governo; o componente residencial de empreendimen-

tos de grande escala; e empreendimentos envolvendo 

um rezoneamento, tanto na forma de transformação 

para uso residencial como de incremento de densidade 

residencial18.

16 Valença, 2014. Alternativa de Provisão Habitacional no Brasil e no Mundo.
17 Maher Junior, 2015. Instrumentos de financiamento a programas de locação social: Desafios e
oportunidades.
18 Mallach, 2010. Chapter 9 - The Global Reach of Inclusionary Housing.
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Na Colômbia, mesmo que as condições habita-

cionais sejam melhores que em outros países da 

América Latina, grandes segmentos da população 

vivem em condições subnormais. Os requisitos para 

a “inclusão residencial” na Colômbia estão consoli-

dados na reforma legislativa para o desenvolvimento 

urbano conhecida como lei 388 de 1997. Ela distribui 

os custos e benefícios do desenvolvimento urbano 

pela captura da maisvalia resultante da ação do po-

der público. Os municípios podem, através de leis 

locais, recapturar entre 30% e 50% da mais-valia 

e aplicá-la em benefício público. O município de 

Bogotá, baseado nessa lei, lançou um programa em 

que 20% das unidades construídas nos setores mais 

desenvolvidos e planejados fossem de habitação 

social, e uma substancial e alta porcentagem das 

unidades nos setores periféricos fossem de habita-

ção social (MALLACH, 2010).

Outra experiência colombiana, anterior a esta 

lei, são modalidades de financiamento que tinham 

como objeto os setores habitacionais informais. Em 

1977-1978 foi concebido o Plan Terrazas, linha de fi-

nanciamento do Banco Central Hipotecário (BCH) 

para ampliação, modernização e conversão de edi-

ficações unifamiliares em bifamiliares ou multifami-

liares. Com o objetivo de adensar zonas urbanizadas 

e permitir o melhor aproveitamento da infraestru-

tura existente, ou em implantação, por programas 

de regularização fundiária. Esse financiamento era 

direcionado a famílias de baixa renda em loteamen-

tos que ainda não estavam consolidados. Um dos 

efeitos positivos foi a ampliação da oferta de no-

vas unidades em pequena escala e em curto prazo. 

Porém a qualidade das habitações variou muito de 

acordo com o município em que foram implantadas, 

os encargos financeiros eram muito altos para o 

público-alvo e uma das críticas ao programa era de 

que dava margem à produção desordenada do es-

paço urbano (MAHER JUNIOR, 2015).

Um exemplo recente de política de inclusão re-

sidencial obrigatória19 aprovada em 2016 ocorre na 

cidade de Nova Iorque. Foi verificada uma crise de 

habitação acessível em Nova Iorque evidenciada 

pelos seguintes fatores: crescimento da diferença 

entre o valor de aluguéis e dos salários; alta carga do 

aluguel sobre a renda mensal; produção habitacional 

insuficiente; estoque limitado de unidades de habi-

tação social e aumento populacional. Para enfrentar 

essas questões devem ser criadas e preservadas 

habitações acessíveis e deve ser feito planejamento 

e investimento para criar vizinhanças fortes e que te-

nham diversidade econômica. A política de inclusão 

residencial obrigatória é uma nova proposta para usar 

o zoneamento a fim de requerer habitações sociais 

permanentes em áreas nas quais está previsto cres-

cimento. Para cada rezoneamento, basicamente a 

política aplicará duas opções:

1.    5% de habitação a preços acessíveis para po-

pulação que possua um valor médio de 60% do 

rendimento mediano da área; ou

2.   30% de habitação a preços acessíveis para 

população que possua um valor médio de 80% do 

rendimento mediano da área.

E a comissão de planejamento da cidade e o conselho 

da cidade também podem adicionar outras duas op-

ções de metas. É uma política que possui mecanismos 

de controle e torna obrigatória, através de legislação 

específica, a inclusão residencial em determinadas 

áreas da cidade.

19 Mandatory Inclusionary Housing, in: https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plansstudies/mih/mih_presentation_0915.pdf



Esses exemplos mostram uma variedade de soluções 

fundadas em contextos diversos. Entretanto, todas 

elas têm em comum os dispositivos para o aumento da 

oferta de unidades de habitação social, independente-

mente da sua forma de comercialização, se via aluguel 

ou venda. Os exemplos da França e de Hong Kong são 

fortemente baseados na iniciativa pública, enquanto 

os exemplos da Austrália, Colômbia e de Nova York 

imputam aos novos desenvolvimentos imobiliários a 

obrigatoriedade de prover habitação social.

Considerando as dinâmicas demográficas e imobiliá-

rias presentes em Campo Grande, é necessário propor 

políticas habitacionais que aproveitem o potencial de 

infraestrutura instalado nesta região. Um limite para 

políticas neste sentido é que mesmo com perda po-

pulacional, a região central, por possuir infraestrutura 

e por sua localização, continua a apresentar preço da 

terra e custo de vida muito superior ao da periferia do 

município, necessitando de subsídios, incentivos e po-

líticas que incentivem a permanência de população de 

diferentes faixas de renda nesta região para equacio-

nar este problema. Uma das formas de equacionar essa 

questão são ações integradas de planejamento territo-

rial com “inclusão residencial”, seja através da demar-

cação de áreas como através de incentivos e utilização 

de instrumentos para promoção de habitação social.

A partir dos elementos teóricos e referências in-

ternacionais apresentados, fica claro que o equacio-

namento da questão habitacional em Campo Grande 

depende da articulação da política urbana regulatória 

com ações operacionais.

A política urbana regulatória pode, por exemplo, 

adotar a diretriz de zoneamento inclusivo, aplicando 

instrumentos como as Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), que designa áreas para a produção 

prioritária de habitação social, e o Parcelamento, 

Edificação e Utilização Compulsória (PEUC) de imó-

veis vazios ou subutilizados, que coíbe a retenção 

especulativa de imóveis urbanos, contribuindo para 

reverter a lógica de expansão urbana por meio de lo-

teamentos sem uso pleno. 

Já as ações operacionais incluem, por exemplo, o rigor 

em relação aos programas de regularização fundiária, 

que constituem subsídios à expansão urbana, incen-

tivando-a, e a promoção pública de habitação bem 

localizada, que pode incluir a alternativa de locação, 

ou não. Nessa linha operacional, inserem-se os proje-

tos-piloto desenvolvidos no âmbito do programa Viva 

Campo Grande II e analisados a seguir.

3. PROJETOS-PILOTO

O desenvolvimento de um projeto piloto de habitação 

na área central foi proposto em 2015, no contexto 

do programa Viva Campo Grande II, cuja principal 

intervenção é a requalificação da Rua 14 de Julho, 

tradicional via de comércio no centro da cidade, fi-

nanciada pelo  BID. Havia consenso de que o sucesso 

da intervenção no espaço público dependeria tam-

bém de políticas de habitação e desenvolvimento 

urbano que contribuíssem para reverter o processo 

de esvaziamento residencial da região central e ex-

pansão da ocupação urbana com baixas densidades.

Diante da falta de recursos próprios, a estruturação 

do projeto piloto se baseou no modelo MCMV, a partir 

do aporte de um terreno público. Inicialmente, foram 

analisadas sete áreas indicadas pela Prefeitura20, 

identificadas nos quadros abaixo.

20 Ver Souza, 2017.
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HAB

COMÉRCIO

1A. Proposta de conjunto habitacional

Área de terreno: 762 m²

Área construída: 1.524 m²

Observações: A pesar do local estar apto para atendimento residencial, pois a região é dotada de infraestrutura e equipamentos públicos que representam 
uma facilidade na mobilidade, o empreendimento não possui área e porte suficientes para uma viabilidade econômica e financeira de mercado no segmento 
do Programa MCMV. Mesmo aumentando o potencial construtivo para 4 vezes ou mais a área do terreno, há outras áreas em melhores condições para
empreendimento de mercado.

1B. Proposta de conjunto habitacional

Área de terreno: 2.694 m²

Área construída: 8.709 m²

Número estimado de UH: 100

Custo estimado de obra: R$ 16,5 MM, sem desapropriações

Observações: A proposta de ocupação foi elaborada com um Coeficiente de Aproveitamento (CA) de 3,2 que pode ser aumentada em relação à legislação, até 
CA 5. Recomenda-se utilizar a totalidade do potencial construtivo e aumentar a quantidade de unidades habitacionais, mesmo que desprovidas de vagas de 
garagem.
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2A. Loft

Área de terreno: 359 m²

Área construída: 330 m²

Número estimado de UH: 6

Custo estimado de obra: R$ 1,5 MM, sem desapropriações

Observações: Empreendimento não possui porte suficiente para viabilidade de mercado. Igualmente não se recomenda provisão pública para fins residen-
ciais, devido ao elevado custo por unidade habitacional para manutenção por equipamento público e/ou cultural.

3. Conjunto MCMV

Área de terreno: 2.957 m²

Área construída: 3.888 m²

Número estimado de UH: 44

Custo estimado de obra: R$ 4,5 MM, sem desapropriações

Observações: A proposta de ocupação foi elaborado com um CA de 1,3 que pode ser aumentada em relação à legislação, até CA 5. Recomenda-se utilizar a 
totalidade o potencial construtivo e aumentar a quantidade de unidades habitacionais, mesmo que desprovidas de vagas de garagem.
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4. Loft

Área de terreno: 1.432 m²

Área construída: 700 m²

Número estimado de UH: 14

Custo estimado de obra: R$ 3,5 MM, sem desapropriações

Observações: A proposta de ocupação segue com um CA de 0,45. Recomenda-se maximizar o aproveitamento até o limite da legislação, CA 5,
mesmo que  o número de vagas seja inferior ao número de unidades habitacionais.  

5. Conjunto MCMV

Área de terreno: 2.396 m²

Área construída: 5.598m²

Número estimado de UH: 64

Custo estimado de obra: R$ 14 MM, sem desapropriações

Observações: A proposta de ocupação segue com um CA 2,3. Recomenda-se maximizar o aproveitamento até o limite da legislação, CA 5,
mesmo que  o número de vagas seja inferior ao número de unidades habitacionais.  
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6. Conjunto MCMV

Área de terreno: 1.576 m²

Área construída: 7.464 m²

Número estimado de UH: 88

Custo estimado de obra: R$ 15,5 MM, sem desapropriações

Observações: Diminuir o número de blocos e aumentar o gabarito da edificação, com vistas a eliminar a necessidade da desapropriação do lote frente ao 
Mercado Municipal. Trará ganhos no custo de aquisição de terreno e obras.

7. Fernando Corrêa da Costa

Área de terreno: 5.994 m²

Área construída: 15.523 m²

Número estimado de UH: 200

Custo estimado de obra: ---

Observações: Terreno com melhores características para viabilidade de provisão habitacional via mercado no âmbito do Programa MCMV. Recomenda-se
inciar o programa por este terreno.
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A área 7 “Fernando Corrêa da Costa” foi identificada 

como a com melhores características para viabilida-

de de provisão habitacional via mercado no âmbito 

do Programa MCMV21, tanto por conta do porte do 

empreendimento, quanto por conta da conformação 

física do terreno. Neste terreno é possível viabilizar 

dois condomínios e o conceito da modelagem é que 

a prefeitura ceda o terreno e estabeleça como con-

trapartida um número mínimo de unidades habita-

cionais revertidas à Agência Municipal de Habitação 

de Campo Grande (EMHA), que poderão  integrar um 

parque público voltado à locação social. O condo-

mínio 1 é destinado ao empreendedor para provisão 

habitacional no Programa MCMV Faixa 2 e uso térreo 

comercial e o condomínio 2 é revertido para prefei-

tura e poderá compor um futuro parque de locação 

social. 

21  O projeto formulou-se dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, mas no momento da elaboração desta nota técnica, o programa já não estava mais 
vigente.
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Para definir as características do projeto foram 

elaborados empreendimentos protótipos com a fi-

nalidade de verificar a necessidade de ajustes nos 

parâmetros de uso e ocupação do solo, bem como a 

viabilidade econômica e financeira de tais empreen-

dimentos. Foram produzidas quatro alternativas de 

empreendimentos com diferentes premissas de 

adensamento, diferentes proporções de tipologias 

habitacionais e de vagas para automóveis.

Todos os cenários consideraram que 100% das 

unidades habitacionais produzidas no empreen-

dimento se enquadrariam na Faixa 2 do Programa 

MCMV e incluíram a receita de venda de unidades 

comerciais. O preço de venda das unidades com vaga 

de garagem foi estabelecido em R$ 160 mil e, em R$ 

140 mil para as unidades sem vaga de garagem. As 

unidades comerciais foram precificadas a R$ 4.300/

m². O Cenário alavancado considera a hipótese de fi-

nanciamento convencional, no cenário mais conser-

vador. A depender da modalidade de financiamento 

do Programa MCMV, a tendência é que a exposição 

de caixa seja menor e, consequentemente, a ren-

tabilidade medida pela taxa interna de retorno do 

empreendimento (TIR) seja maior.

Cenário A: 136 unidades, sendo 11 sem vagas de 

garagem.

- Preço de aquisição de terreno revertido em cons-

trução e entrega do condomínio 2 com entre 8 e 

16 unidades, conforme análise de sensibilidade da 

viabilidade.

Cenário B: 140 unidades, sendo 47 sem vagas de 

garagem.

- Preço de aquisição de terreno revertido em cons-

trução e entrega do condomínio 2 com entre 8 e 

12 unidades, conforme análise de sensibilidade da 

viabilidade.

Cenário C: 224 unidades, sendo 26 sem vagas de 

garagem.

- Preço de aquisição de terreno revertido em cons-

trução e entrega do condomínio 2 com entre 16 e 

24 unidades, conforme análise de sensibilidade da 

viabilidade.

Cenário D: 236 UH, sendo 86 sem vagas de garagem.

- Preço de aquisição de terreno revertido em cons-

trução e entrega do condomínio 2 com entre 20 

e 32 UH, conforme análise de sensibilidade da 

viabilidade.

Para cada alternativa foram estimados custos de im-

plantação e receitas, com o objetivo de verificar a via-

bilidade econômica e financeira dos empreendimen-

tos sob a ótica do setor privado, sob as condições de 

financiamento comuns disponíveis pelas instituições

financeiras MCMV FGTS e/ou SBPE. Os resultados 

foram consolidados e analisados com o objetivo de 

gerar recomendações a Prefeitura de Campo Grande 

nas decisões estratégicas e de investimentos em em-

preendimentos habitacionais no âmbito do Programa 

Viva Campo Grande II:



Esse estudo contribuiu com revisões e sugestões ao 

edital de chamamento para provisão habitacional no 

Programa MCMV para o lote situado à Av. Fernando 

Correa da Costa, o que poderá ser utilizado como pa-

drão ou referência para os demais terrenos e futuros 

empreendimentos equivalentes.

Ainda que pesquisa de opinião realizada no âm-

bito do estudo tenha indicado a preferência por 

empreendimentos menos adensados pelas famílias 

campo-grandenses, o estudo recomendou a altera-

ção do índice de ocupação de 6 para 8 a 12 para maior 

e melhor aproveitamento do terreno. Dessa forma, o 

empreendimento ganha escala e aumenta sua atrati-

vidade para o setor privado. O adensamento também 

tende a viabilizar usos comerciais mais rentáveis.

Apesar do estudo de viabilidade econômico-

-financeira indicar viabilidade para pagamento de 

contrapartida pelo terreno em unidades habitacio-

nais a serem revertidas para a própria prefeitura no 

local (condomínio 2), a capacidade de produção é de 

apenas 32 unidades, o que pode incorrer em custos 

excessivos por unidade habitacional para a Prefeitura 

no gerenciamento dos aluguéis e pós-ocupação do 

edifício. Assim, recomendou-se para o edital solicitar 

o pagamento da contrapartida em dinheiro propor-

cional ao VGV do empreendimento, conforme fluxo 

de vendas e/ou medição da obra. A contrapartida 

em unidades habitacionais apenas faria sentido se 

a prefeitura já dispusesse de estrutura de gestão 

profissional e pudesse ganhar escala com outros 

empreendimentos similares.

Além do empreendimento Fernando Correa da 

Costa, foi modelado um segundo projeto piloto, em 

terreno, indicado pela prefeitura denominado “Belas 

Artes”. Trata-se de um terreno já de propriedade 

municipal, com distancia menor que 4 km do ante-

rior, aproximadamente 10 vezes maior que o primeiro 

e com 59.168 m² de área . Após desmembramento e 
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Tabela 4 – Resultados consolidados e analisados
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destinação de área pública, estima-se o aproveita-

mento líquido de 47.800 m² de terreno. Por seu porte, 

o empreendimento deverá ser segmentado em pelo 

menos duas fases.

Segundo o modelo proposto, o empreendimento 

deverá ser composto por no mínimo 600 unidades 

habitacionais, respeitando as proporções da tabela 

abaixo. Também deverá contar com áreas destinadas 

ao uso comercial ou de serviços de no mínimo 900 m² 

e no máximo 1.500 m².

Por conta da dimensão do empreendimento, além da 

outorga a título de contrapartida pelo terreno, o em-

preendedor deverá apresentar uma proposta de pro-

jeto urbanístico e arquitetônico para a implantação de 

um empreendimento imobiliário. Neste caso, o edital 

deverá incluir critérios para o projeto urbanístico, com 

o objetivo de garantir que as unidades residenciais 

tenham uma qualidade considerada adequada pela 

equipe municipal, que vai além dos parâmetros míni-

mos estabelecidos pelo MCMV. Com vistas a viabilizar 

financeiramente a produção, garantindo a qualidade 

do empreendimento e uma mescla de famílias com 

diferentes faixas de renda, o empreendedor poderá 

comercializar, a seu critério, até 20% das unidades 

imobiliárias sem restrições de renda. O empreende-

dor tem a opção de desenvolver estas unidades em 

condomínio segregado, sendo que para tal, deverá 

indicar no projeto urbanístico a parcela de terreno 

destinada a esta faixa de livre comercialização, que 

inclui as áreas não residenciais, bem como o seu mo-

mento de implantação (faseamento). 

Para garantir a venda das unidades para famílias 

enquadradas no MCMV, todas as unidades residen-

ciais, com exceção das de livre comercialização, 

deverão ser comercializadas com linhas de financia-

mento do Programa MCMV diretamente para as pes-

soas físicas, sem que qualquer fração ideal do terreno 

passe para o incorporador/construtor. A tabela 6 a 

seguir resume o tipo de contratação e viabilidade das 

unidades do Programa MCMV e as unidades de livre 

comercialização.

Tabela 5 – Mix de unidades do projeto piloto
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seiscentos mil reais) a R$ 7.300.000 (sete milhões e 

trezentos mil reais), conforme tabela 7 a seguir.

Em todos os cenários o fator limitante da outorga foi 

a TIR do empreendimento, exceto no cenário E. Isso 

significa que, havendo segurança por parte do em-

preendedor com relação ao tempo de aprovação do 

empreendimento, ou na hipótese da Prefeitura con-

dicionar o pagamento da contrapartida no habite-se 

do empreendimento, a capacidade de pagamento 

da contrapartida, considerando as mesmas con-

dições do cenário base, é de aproximadamente R$ 

7.300.000,00.

Sob a perspectiva do empreendedor, o empreendimento 

será viável do ponto de vista econômico se for capaz de 

gerar riqueza equivalente aos demais empreendimen-

tos praticados pelo empreendedor no mercado, con-

siderando o risco de uma contração público-privada.

Como no projeto piloto anterior, foi desenvolvido 

modelo de viabilidade econômico-financeira para es-

timar a contrapartida neste caso e foram ensaiados 

diferentes cenários. Os valores das contrapartidas 

foram estimadas a partir do valor residual da terra, 

considerando cenários de custos de obra e preço de 

venda das unidades, e fixando-se como critérios, os 

seguintes indicadores:

1.    Resultado do empreendimento maior ou igual 

a 20% sobre a receita bruta de venda (VGV), em 

termos reais, acima do custo de oportunidade.

2.    Taxa Interna de Retorno (TIR) igual ou maior do 

que 25% ao ano, acima da inflação setorial.

Considerando os vários cenários, estimou-se o valor 

possível de pagamento de outorga a título de con-

trapartida entre R$ 4.600.000 (quatro milhões e 

Tabela 6 – Alternativas de financiamento
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Também foi calculado o retorno possível a partir da 

exploração das áreas não residenciais (destinadas a 

comércio e/ou serviços). O resultado é apresentado 

na tabela 8 abaixo.

Tabela 7 – Resultados segundo os cenários

Tabela 8 – Retorno da exploração das áreas não residenciais



A implantação de um empreendimento habitacional 

no terreno ‘Belas Artes’ destinado às Faixas 1,5 e 2 do 

programa MCMV, além de unidades residenciais e não 

residenciais de livre comercialização, nas proporções 

estabelecidas, e utilizando-se de linhas de financia-

mento comuns mostra-se viável sob o ponto de vista 

de mercado, econômico e financeiro.

Enquanto o empreendimento destinado às famílias 

que se enquadram no MCMV é viabilizado por meio 

da disponibilização do terreno pela Prefeitura e por 

recursos do FGTS, na modalidade crédito associativo, 

o empreendimento de mercado é viabilizado por meio 

de recursos próprios do empreendedor e linhas de fi-

nanciamento do SBPE/SFH.

A mistura de diferentes faixas de renda se mostra 

importante para alinhar interesses do empreende-

dor entre um bom projeto urbanístico e arquitetôni-

co do empreendimento MCMV para com as unidades 

de mercado, que não possuem restrições máximas 

de preço. Estimativas indicam capacidade de paga-

mento de contrapartida ao redor de R$ 5,1 milhões 

para a implantação das unidades residenciais e 

R$ 800 mil para as unidades não residenciais. No 

entanto, o processo competitivo e a qualidade dos 

projetos a serem apresentados pelos proponentes 

tem o potencial de viabilizar contrapartidas da or-

dem de R$ 8 milhões.

Maior será a capacidade de pagamento de contra-

partida quanto maior for a capacidade do empreende-

dor em gerar e capturar o valor do empreendimento 

de mercado, e mais diferido por o desembolso. Neste 

sentido, caso a prefeitura tenha como objetivo maxi-

mizar o valor da contrapartida, recomenda-se diferir 

o desembolso da contrapartida para o final do em-

preendimento (vinculado ao habite-se, por exemplo) e

não restringir o número de unidades livres, seja elimi-

nando as restrições de gabarito máximo ou mesmo 

desvinculando o percentual de unidades entre o em-

preendimento MCMV e o de mercado. Esta alternativa, 

no entanto, exige análise jurídica para eventuais ga-

rantias quanto ao pagamento da contrapartida.

4. RESULTADOS 

ESPERADOS

Espera-se que a viabilização dos projetos-piloto re-

sulte na ampliação das opções de moradia bem loca-

lizada e acessível para Campo Grande. Embora sua 

relevância quantitativa seja relativa (somados, os dois 

projetos não chegam a 1.000 unidades subsidiadas), 

qualitativamente podem contribuir para endereçar a 

questão habitacional no município, nos termos discu-

tidos neste texto.

Espera-se que sua viabilização tenha um efeito 

demonstração importante, isto é, que sinalize para 

os diversos agentes a potencialidade da promoção 

de habitação social em áreas centrais.

Para o setor público trata-se de inaugurar um novo 

modelo de provisão habitacional, tanto em termos de 

escala, quanto em termos de localização, fomentando 

conjuntos menores e em bairros centrais. Esse mode-

lo, se escalado, tende reduzir os custos associados 

à localização da moradia, como o são a provisão de 

equipamentos urbanos e serviços públicos. Também 

espera-se um resultado relativamente melhor no 

que diz respeito à pós-ocupação e manutenção dos 

edifícios no médio e longo prazo. Outro aspecto im-

portante do modelo é, a partir da disponibilização de 
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um recurso inicial (os primeiros terrenos), viabilizar 

um fluxo de recursos (as contrapartidas) que possam 

viabilizar novos projetos.

Já para as empresas do setor imobiliário, trata-se 

de explorar um novo produto imobiliário, comparti-

lhando o risco da inovação com o setor público. Esse 

produto, voltado ao segmento econômico, tem na 

localização seu maior atributo de venda. Entende-se 

que este pode, inicialmente, ser um produto de nicho – 

por exemplo, voltado a famílias jovens, estudantes ou 

outros públicos segmentados – mas a tendência do

desenvolvimento urbano aponta para sua crescente 

valorização por um público mais amplo.

Finalmente, para os futuros moradores, público-

-alvo dos empreendimentos, trata-se de oferecer uma 

alternativa habitacional hoje praticamente inexistente 

na cidade. Isto é, famílias de menor poder aquisitivo 

somente encontram oferta acessível em bairros mais

afastados, sejam em conjuntos habitacionais, seja 

em loteamentos, nos quais deverão construir suas 

próprias casas. Dessa forma, acabam dependentes 

de um sistema de mobilidade que, ademais insusten-

tável, onera essas mesmas famílias, representando

um custo indireto da habitação.

Como se sabe, uma política habitacional efetiva 

não depende de uma solução única, mas da amplia-

ção das alternativas, considerando cada contexto. 

No caso de Campo Grande, espera-se que no lon-

go prazo esses projetos-piloto sejam replicados 

em novos empreendimentos que dependam menos 

de medidas operativas do poder público – como o 

são a disponibilização de um terreno, lançamento 

de um edital e ações subsequentes – e que possam 

se viabilizar mais espontaneamente, apenas com 

incentivos regulatórios como os já mencionados no 

zoneamento inclusivo e coibição da retenção espe-

culativa de terrenos urbanos.

Também se espera que no longo prazo a cidade pos-

sa se estruturar para manejar uma política de alu-

guel social. Esses projetos-piloto isoladamente não 

têm escala para tanto, mas podem ser um primeiro 

passo nesse sentido.

É importante, portanto, que sua proposição e im-

plementação seja acompanhada por um processo de 

avaliação e monitoramento. Para proceder com uma 

avaliação custo-efetividade é preciso ter em conta 

os objetivos e recursos disponíveis. Por exemplo, em 

Campo Grande, o objetivo é reverter (ou contribuir 

para sua reversão) o processo de esvaziamento da 

área central, e o principal recurso disponibilizado 

são os terrenos. Trata-se portanto de “desenvolver 

um quadro para avaliar a escolha dos instrumentos 

para a política habitacional a partir dos objetivos e 

dos recursos disponíveis para a política habitacional” 

(VAN DEN BROECK et al., 2016, p.7).  Em um enfoque 

da administração pública,

É a relação entre os resultados e os 

objetivos estratégicos que mede a 

efetividade da intervenção gover-

namental. A relação entre os resul-

tados e os aportes é chamada de 

custo-efetividade da intervenção 

governamental. Uma intervenção 

terá maior custo-efetividade se 

uma menor quantidade de apor-

tes forem usados para atingir os 
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mesmos resultados, ou se melhores 

resultados forem alcançados com 

a mesma quantidade de aportes. A 

quantidade de aportes que podem 

ser alocados em uma intervenção 

têm relação com a economia ou 

com as condições das finanças 

públicas (VAN DEN BROECK et al., 2016, p. 16).

Para este estudo é possível usar como base o en-

foque combinado da “economia do bem-estar” (que 

envolve aspectos do mercado) com o da adminis-

tração pública (que envolve os aspectos da política 

pública habitacional) desenvolvido pelos autores e 

representado pela figura 1 a seguir:

Figura 1 – Enfoque combinado: Economia do Bem-Estar / Administração Pública

Fonte: Tradução dos autores a partir de VAN DEN BROECK et al., 2016
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O próximo passo do enfoque consiste nos instrumentos que serão selecio-

nados para a intervenção governamental. Aqui também a argumentação 

da "economia do bem-estar" pode guiar a seleção de certos instrumentos 

baseados na motivação da intervenção. Porém, considerando que o governo 

não está atuando em um vácuo isolado, o impacto de uma intervenção pode 

ser afetado (positivamente ou negativamente) pelo seu contexto (econô-

mico, demográfico, migratório, circunstâncias sociais, políticas de outras 

áreas e outros). Dado o efeito esperado no contexto dos resultados dos ins-

trumentos da política, esses elementos contextuais vão influenciar não só o 

resultado, mas também a escolha dos instrumentos. A ligação entre os dife-

rentes elementos do contexto na escolha dos instrumentos está adicionada 

ao modelo (VAN DEN BROECK et al., 2016, p. 19).

Os autores identificam os seguintes 
instrumentos:

-  Instrumentos financeiros: Subsídios no 
lado da demanda – para auxiliar o beneficiá-
rio no aluguel ou na compra da habitação; 
Subsídio no lado da oferta – suporte do go-
verno ao fornecedor da habitação;

-  Regulação: regulação de acesso; regulação 
de qualidade; regulação de aluguéis;
regulação de uso do solo e planejamento;

- Comunicação: com intenção de aumentar o 
conhecimento dos consumidores ou
de influenciar suas preferências;

- Políticas que combinam diferentes instru-
mentos: Habitação social; políticas para
os sem-teto; ajuda não financeira; 

- Instrumentos inovadores: Agências de 
aluguel social; Fundos de terra comunitários; 
Cooperativas;

Estes instrumentos podem ser utilizados de acor-

do com o contexto, e podem ser combinados entre 

eles. Os projetos-piloto desenvolvidos consideram 

a combinação de instrumentos financeiros, de sub-

sídio à demanda e à oferta, por meio do programa 

MCMV, com instrumentos inovadores. A inovação 

neste caso não está na conformação de um ban-

co de terras, mas a disponibilização de terrenos 



específicos para viabilizar um objetivo da política 

habitacional e urbana.

Em termos de aportes, a disponibilização de ter-

renos por prefeituras municipais para viabilização de 

empreendimentos por meio do MCMV tem sido prática 

comum nos municípios brasileiros. Porém, introduzir 

variáveis como a localização, a mistura de rendas e a 

mistura de usos são um diferencial que os projetos- 

piloto buscam endereçar. Os resultados devem ser 

monitorados, porém espera-se que tais medidas estra-

tégicas, com custo relativamente baixo, de mobilização 

de técnica e conhecimento para viabilizar os editais, 

possam chegar aos resultados esperados, alinhados 

aos objetivos estratégicos e operacionais da política.

5. LIÇÕES 

APRENDIDAS

Os editais de ambos os projetos foram elaborados, 

porém o processo de contratação não foi levado a 

cabo. No primeiro caso, o edital chegou a ser publi-

cado, porém a sensibilidade local foi de que haveria 

poucos interessados e, sem concorrência, a possi-

bilidade de selecionar um bom projeto se reduz. É 

provável que as indefinições acerca da continuidade 

do programa MCMV tenham contribuído para tanto. 

O caráter inovador do edital também gerou dúvidas 

e questionamentos do próprio agente operador do 

programa, a Caixa.

Desse contexto já é possível extrair as primeiras 

lições que o desenvolvimento dos projetos-piloto 

propiciaram: de um lado, um contexto normativo e 

institucional estável é fundamental nesse tipo de 

projeto, que dependem da mobilização de somas vul-

tosas de recursos e que tem tempos de maturação 

– incluído aí o desenvolvimento do modelo e o con-

vencimento dos agentes – e tempos de implementa-

ção longos. Sua modelagem requer pesquisas de mer-

cado, contratação de especialistas, apoio jurídico e 

construção de consensos que não são viabilizados do 

dia para noite. Igualmente, a própria implementação 

de um empreendimento imobiliário pode levar anos, 

dependendo do porte e das condições de mercado.
1. Tamanho do mercado 

Em termos de condições de mercado, além das os-

cilações macroeconômicas que afetam especialmen-

te o setor imobiliário, mas que fazem parte dos riscos 

do setor, o tamanho do mercado importa. Campo 

Grande é uma cidade considerada média para os pa-

drões brasileiros e há relativamente poucas empresas 

atuando no município. Atrair empresas de fora não é 

tarefa fácil, porque o retorno dos empreendimentos 

dificilmente justifica a criação de uma estrutura ope-

racional local. E aumentar o porte dos empreendimen-

tos tampouco é uma solução, já que a capacidade de 

absorção do mercado local é também limitada.
2. Modelo alternativo para provisão habitacional

Por isso, inovar na proposição de um modelo al-

ternativo para provisão habitacional depende da 

combinação de uma estrutura simplificada, baseada 

em modelos conhecidos, com uma calibragem fina do 

porte do empreendimento, sensível à conjuntura no 

momento do lançamento do edital. A premissa de usar 

o MCMV estava alinhada a essa diretriz. Já acertar 

o porte do empreendimento é um desafio, já que em

muitos projetos de habitação social o aumento do 

tamanho dos conjuntos, mirando ganho de escala 

foi encarado como solução. Contudo, no caso de um 

modelo novo em um mercado relativamente limitado, 
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o porte do empreendimento é um condicionante para 

atração de empresas variadas. Por isso, é preciso 

considerar alguma flexibilidade na definição da quan-

tidade de unidades dos projetos, sobretudo nesses 

pilotos, com a possibilidade inclusive de dividir os 

empreendimento modelados em mais de uma fase.
3. Plano urbanístico integrado

Nesse sentido, surgiu a ideia de antecipar o plano 

urbanístico do projeto Belas Artes, e realizá-lo direta-

mente pela prefeitura, para posteriormente desenvol-

ver editais específicos, considerando o faseamento 

do empreendimento. É preciso, contudo, ter em conta 

que essa alternativa desalinha os interesses da ci-

dade e do empreendedor, que no modelo idealizado 

inicialmente, teria interesse em maximizar a qualidade 

do empreendimento como um todo, desenvolvendo 

um plano urbanístico integrado, para extrair maior 

retorno das unidades de livre comercialização. Um 

plano urbanístico desenvolvido exclusivamente pelo 

poder público não contará com esse alinhamento e,

o faseamento dos diversos lotes pode imputar riscos 

adicionais a eventuais interessados.
4. Desenvolvimento compartilhado do modelo

Ainda em relação à simplificação do modelo, é 

preciso levar em conta que empresas que atuam em 

mercados de menor porte, como o de Campo Grande 

e de tantos outros municípios brasileiros, são menos 

adeptas a soluções arrojadas ou sofisticadas, que 

envolvem, por exemplo, a mobilização de departamen-

tos jurídicos para verificar sua factibilidade. Assim, 

o desenvolvimento compartilhado do modelo, envol-

vendo outros stakeholders locais, como por exemplo 

a Secretaria Estadual da Habitação e a própria Caixa 

abre a possibilidade de aprendizagens cruzadas e 

ganho de tempo, com o descarte de soluções já ex-

perimentadas e não efetivadas e inspiração em expe-

riências bem sucedidas. Contudo, o próprio processo 

de desenvolvimento dos projetos-piloto revelou a di-

ficuldade de mobilizar esses stakeholders, que estão 

focados em sua rotina diária e pouco disponíveis para 

esse desenvolvimento compartilhado.
5. Projetos-piloto e as políticas municipais 

Finalmente, é preciso voltar às questões que os proje-

tos-piloto pretendem endereçar e seu alinhamento às 

demais políticas municipais. Se há subsídios escondi-

dos à expansão urbana, ainda que implementados, di-

ficilmente tais projetos-piloto alcançarão o resultado 

esperado de “efeito-demonstração”. Ações públicas 

em sentido oposto, seja o programa de regularização, 

seja pelo licenciamento de novos empreendimentos 

em localizações afastadas, dão sinais para o mercado 

– entendido como produtores e consumidores – de 

que o padrão a ser perseguido é a cidade pouco den-

sa, que fatalmente levará ao esvaziamento de suas 

áreas centrais. Coordenar a política habitacional à po-

lítica urbana é fundamental para que os projetos-pi-

loto desenvolvidos sejam consequentes, tanto como 

prática, quanto como conceito.
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