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RUMO À CONSTRUÇÃO COLETIVA
Compilamos aqui análises e recomendações produzidas durante 2020, compondo um repositório de ideias a serem implementadas ao longo dos anos que vêm. Alguns temas são
mais detalhados, com objetivo de pautar ações concretas a
mais curto prazo, enquanto outros poderão ser aprofundados
no âmbito da nossa parceria.
Dentre os diversos desafios do desenvolvimento, a questão da moradia

Em todos, traduzimos aquilo que acreditamos ser o futuro do

é, sem dúvidas, das mais essenciais, urgentes e complexas. Essencial por

setor: diversificação de instrumentos de política habitacio-

se referir a um direito básico, sem o qual é difícil exercer outros. Como

nal, maior participação do setor privado no financiamento e

pensar em acesso à educação ou à saúde quando não há onde morar? A

no atendimento a famílias de baixa renda, modernização de

centralidade da questão mostra também por que é urgente, e a sua per-

ferramentas financeiras e dois aspectos que convergem com

sistência é prova de sua complexidade. Por tudo isso, a habitação de inte-

a chamada Visão 2025, a nossa estratégia para reconduzir a

resse social tem destaque na longeva parceria do Banco Interamericano

América Latina e o Caribe ao crescimento: a necessidade de

de Desenvolvimento com o Governo brasileiro.

incorporar avanços da digitalização e o papel da sustentabilidade. Com essa abordagem global, acreditamos estar cada

Temos o orgulho de, há décadas, apoiar iniciativas emblemáticas nessa

vez mais próximos de cumprir nossa missão: melhorar vidas.

pauta no país, como foi o caso do Programa Habitar Brasil BID, que inspirou programas subsequentes de urbanização. Ou, ainda, destacamos
o caráter estruturante de diversos programas subnacionais voltados a
Boa leitura!

atender o déficit habitacional com os quais colaboramos.
A essas experiências acumuladas em território brasileiro, somamos a
perspectiva internacional oriunda de nossa atuação como organização
multilateral – conhecimento cristalizado em forma de suporte técnico e
de recomendações de políticas públicas compartilhadas com a Secreta-

Morgan Doyle

ria Nacional de Habitação (SNH), com quem mantemos estreita parceria.

Representante do Grupo BID no Brasil

Da generosidade da SNH ao aceitar publicizar esses aprendizados construídos conjuntamente resulta esta coletânea.
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AMPLIANDO AS ESTRATÉGIAS
DE ACESSO À MORADIA DIGNA
Hoje, o déficit habitacional no Brasil representa um desafio de aproximadamente 5,9 milhões de atendimentos, e a inadequação de domicílios,
cerca de 24,2 milhões. Problemas acumulados ao longo de décadas, que
somados a uma demanda média de formação de 869 mil novos domicílios
por ano, até 2040, concentrada em grande parte na baixa renda, evidenciam a dimensão das necessidades habitacionais do país.

i. a estruturação de um sistema de registro de oferta e demanda
para habitação,
ii. proposta de mecanismos de garantia para viabilizar o segmento financiado de melhoria habitacional,
iii. proposta de bases para o Programa Nacional de Locação Social e suas
modalidades de implementação,
iv. a ampliação da participação privada no financiamento da habitação,

Diante da escala e da multiplicidade dos desafios postos para o enfrenta-

v. diretrizes para um referencial nacional de preços de imóveis, e, ainda,

mento das necessidades habitacionais, a Cooperação Técnica Promorar,

vi. recomendações transversais que contemplam a sustentabilidade des-

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dedicou-se ao

sas iniciativas e temas de ordem administrativa, técnica e jurídica.

desenvolvimento de estratégias priorizadas pela Secretaria Nacional de
Habitação, com o objetivo de diversificar a carteira de programas e sis-

Assim, é com imensa satisfação que recebemos a Coletânea Habitação

temas e desenvolver modelos mais efetivos e sustentáveis de recursos e

de Interesse Social no Brasil, de autoria do Banco Interamericano de De-

subsídios para as famílias de baixa renda que ainda não conseguem aces-

senvolvimento, e compartilhamos os extraordinários resultados dessa

so ao financiamento.

cooperação técnica, que contemplou recomendações factíveis de implementação para a política habitacional federal, e reforçamos a importância

A equipe formada pelo BID contou com consultores do Brasil, México e

da parceria com o BID no apoio ao desenvolvimento e financiamento de

França, com larga experiência na formulação e implementação de políti-

projetos inovadores, que visam a reflexos diretos e imediatos no setor ha-

cas públicas de habitação, oportunizando uma rica troca de experiências,

bitacional, atendendo às prementes necessidades da sociedade brasileira.

a exemplo do Registro Único de Vivienda (RUV) e seus modelos de informação, inteligência e governança, central na gestão e operação da política
habitacional mexicana.
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Durante o ano de 2020 a Cooperação ProMorar forneceu consultoria téc-

Alfredo dos Santos

nica à Secretaria Nacional de Habitação, dedicada à reformulação de suas

Secretário Nacional de Habitação

estratégias de política habitacional, via diversas propostas de soluções de
acesso à moradia, com foco na população de baixa renda, compreendendo:
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Urbanista pela UFBA, Mestre em Gestão Pública pela UFBA e em

Graduado em Matemática Aplicada e Computação pela Universidade

Planejamento Urbano pela UPenn, Doutora pela FAU-USP com

Nacional do México (UNAM), Mestre em Tecnologia da Informação e

tese sobre o Sistema de Financiamento Habitacional brasileiro.

Administração pelo ITAM e Mestre em Administração de Telecomunicações pelo INT (França).

Especialista em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela OEB. Cursou o Housing Finance International Pro-

É especialista em Tecnologia da Informação com mais de 20 anos de

gram da Wharton. Trabalhou na Cohab-Ba (URBIS) e no Banco

experiência em projeto, desenvolvimento, implementação e operação

de Desenvolvimento da Bahia (Desenbahia).

de sistemas de controle de risco de mercado, Business Intelligence,
análise estatística, bancos de dados e sistemas transacionais nos seto-

Consultora em financiamento habitacional e subsídios, integrou

res financeiro, hipotecário e de energia. Foi CIO do Ministério da Habi-

a equipe do Plano Nacional de Habitação (Planhab, 2008) como

tação do México, diretor adjunto de sistemas GBM do HSBC, diretor ad-

responsável pela seção de financiamento e subsídios e já reali-

junto de sistemas de risco e finanças da Sociedad Hipotecaría Federal.

zou trabalhos para Governos federal, estadual e municipal, Fipe,
Banco Mundial, CBIC, Sinduscon, entre outros.

Desenvolveu estratégias institucionais de TI que automatizam processos e serviços, criando vantagens competitivas e informações para
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Atualmente integra a equipe de consultores do BID no contrato

a tomada de decisão. Tem elaborado acordos interinstitucionais de

de cooperação com a SNH/MDR. É responsável desde 2016 pela

intercâmbio de informações, bem como tem sido representante insti-

coluna sobre a AL&C no Housing Finance International Journal.

tucional junto às autoridades reguladoras. Ele tem colaborado em pro-

1º lugar no III Prêmio Abecip em Crédito Imobiliário, 2010 e fi-

jetos globais compostos por equipes multiculturais. E por dois anos, foi

nalista do I Prëmio Lares, 2016.

professor de graduação da UNAM.
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Consultor Internacional com mais de 15 anos de experiência no

Contador Público formado pela Universidad Nacional Autóno-

setor de habitação, em políticas públicas, relações com organi-

ma de México e Mestre em Banca e Finanças pela Universitat

zações internacionais e financiamento habitacional sustentável.

Pompeu Fabrá (Barcelona), assim como Mestre em Finanças
pelo Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monter-

Foi Coordenador Geral da Comissão Nacional de Habitação e Es-

rey. Possui mais de 20 anos de experiência no setor de serviços,

pecialista em Organizações Multilaterais na Sociedade Federal de

bancário e público, nas áreas de consultoria, auditoria, geren-

Hipotecas, onde foi responsável pela concepção e implementa-

ciamento de projetos, análise financeira, criação e implemen-

ção do Programa ECOCASA para promover habitação sustentá-

tação de diversos esquemas de financiamento de projetos de

vel; dirigiu as negociações de doações e empréstimos com várias

investimento, bem como a análise da regulamentação inerente,

organizações internacionais; encarregou-se pela concepção e

liderando a execução de auditorias e a preparação de informa-

estimativa de modelos para determinar o índice de preços de ha-

ções estratégicas para a alta administração.

bitações e; coordenou a concepção da política pública de aluguel
habitacional no México.

Assumiu cargos de nível estratégico como os de Coordenador
Geral de Esquemas Financeiros na Comissão Nacional de Habi-

Atuário formado na Universidad Nacional Autónoma de México,

tação (CONAVI) entre 2014 e 2016, e Diretor Adjunto de Securit-

Mestre em Economia pelo Centro de Investigación y Docencia

zação da Sociedad Hipotecaria Federal entre 2003 e 2014. Juan

Económicas, e estudos de Mestrado em Finanças pelo Instituto

José também trabalhou em empresas de contabilidade como

Tecnológico Autónomo de México, que tem participado de diver-

Deloitte Touche Tohmatsu e Grant Thorton International entre

sas publicações do setor habitacional.

1995 e 2003.
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É mexicano, licenciado em Direito e possui diversos estudos de

Economista pela UNB/UNICEUB, especialista em crédito imo-

pós-graduação, diversos diplomas em matérias relacionadas

biliário, mercado financeiro e de capitais, securitização, gestão

aos setores financeiros e de habitação, nos quais possui, tam-

e recuperação de ativos, pós-graduação em finanças e admi-

bém, mais de 30 anos de experiência, pois ocupou cargos de

nistração financeira pela FGV, funcionário de carreira da CAI-

decisão e responsabilidade no Fundo de Operação e Financia-

XA por 38 anos, exercendo diversas funções na área de habita-

mento Bancário para a Habitação (FOVI), Fundo Público da Ad-

ção e desenvolvimento urbano, destacando-se as de Diretor de

ministração Pública Federal, na Sociedade Hipotecária Federal,

Habitação, Superintendente Nacional de Habitação e Consul-

S.N.C., Instituição Bancária de Desenvolvimento e na Comissão

tor Técnico à Administração Superior da CAIXA, trabalhou na

Nacional de Habitação.

Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) como gerente nas áreas
de recuperação de créditos de pessoas físicas e jurídicas e as-
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Possui experiência prévia em diversas empresas do setor pri-

sessoramento à Presidência em novos projetos, participou de

vado, por ter feito parte de três entidades do setor público, além

cursos de qualificação profissional na Wharton School , Univer-

de dirigir diversos programas, produtos financeiros e normas

sity of Pennsylvania, USA e na Fannie Mae, Washington, DC, USA.

que contribuíram para promover e facilitar o acesso a moradia.

Atualmente é consultor do BID em projeto de assessoramento

No âmbito acadêmico é orientador e palestrante de temas rela-

técnico à Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e consultor da

cionados aos setores de sua especialidade e, atualmente, traba-

Empresa Espelia, em parceria com a Agence Française de Dé-

lha como consultor independente, é assessor e conselheiro de

veloppement (AFD), em projeto de arrendamento residencial

entidades do setor público e privado.

para o Equador.
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ciências políticas, possui mestrado em Política Urbana pelo Instituto de

no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Wa-

Estudos Políticos de Paris e especialização em Sociologia Urbana pela

shington. Foi ministra da Habitação no México e vice-di-

UERJ. Clémentine trabalhou 3 anos na Caixa Econômica Federal no Rio

retora geral da Sociedad Hipotecaria Federal. Prêmio ITAM

de Janeiro no desenho de programas de habitação social e na reabilita-

de Mérito Profissional 2015 no setor público, após 20 anos

ção de centros urbanos brasileiros, antes de trabalhar 6 anos na África

de experiência no Governo Federal. Especialista em Ban-

em programas para melhorar os serviços urbanos (água, saneamento,

cos de Desenvolvimento, Relações com Multilaterais, Deri-

resíduos sólidos) para diversos doadores. Após o terremoto, ela viveu por

vados e Fundos de Pensões, Securitizações, Títulos Estru-

cinco anos no Haiti, trabalhando na reconstrução de bairros de baixa ren-

turados e na operação dos mercados monetário, cambial,

da, no reassentamento de famílias e na política nacional de habitação.
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econômico e social, inclusão de gênero, sociedade civil e participação
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do setor privado. Atualmente, está liderando programas de urbanização

caria Federal FONHAPO, ISSSTE, RUV e CORETT. Professor

de favela, gestão de riscos, reassentamento, habitação social e cidade

com mais de vinte anos de experiência no ensino de ba-

inteligente, com um foco particular em temas de mudanças climáticas e

charelado e mestrado.

inclusão social.
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A parceria permitiu definir 6 temas de interesse:
■ Elaborar uma proposta de arquitetura para um sistema
de registro de oferta e demanda;
■ Definir a modelagem de um programa nacional de

RESUMO
EXECUTIVO

melhoria habitacional;
■ Elaborar uma estratégia de viabilização de recursos
privados no sistema de financiamento do setor;
■ Definir a modelagem de um programa nacional de
locação social;
■ Elaborar uma proposta para um referencial nacional
de preços dos imóveis;
■ Elaborar recomendações complementares sobre arranjos
estruturais, como: reformas a nível institucional ou legal;
sustentabilidade socioambiental para habitação de interesse
social; etc.
Para estes temas, formularam-se algumas opções concretas de re-

A moradia é um bem de custo elevado e acesso seletivo, representando,

forma ou complementação de instrumentos ou programas de polí-

nesse contexto, o principal meio de inserção do cidadão e de sua família na

tica habitacional que, em resumo, buscam viabilizar diferentes for-

sociedade em que vivem, na medida em que lhes infundem maior confian-

mas de acesso à moradia, seja pela aquisição de uma habitação com-

ça quanto ao futuro e lhes oferecem melhores condições de acesso aos

pleta ou pela execução de melhorias. Os objetivos transversais da mo-

serviços urbanos de educação, saúde, cultura e lazer.

delagem de produtos no âmbito da Política Nacional de Habitação são
os seguintes:

Considerando-se que se trata de uma questão indispensável nas políticas
públicas, ao se projetar como uma forma material de inclusão social, o
Governo brasileiro vem ao longo dos anos trabalhando no aprimoramento das políticas públicas, em especial a habitacional, com a finalidade de
estabelecer um cenário mais justo e socialmente mais equilibrado.
Nesse contexto, a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), formalizou um Acordo
de Cooperação Técnica com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), com o objetivo de contar com um apoio na reformulação de estratégias e programas de política habitacional de nível federal.
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■ uma melhor utilização dos recursos públicos, através de uma

Os capítulos de 1 a 5, que integram a primeira parte desta

otimização dos subsídios e uma promoção da participação do

publicação, propõem introduzir informações essenciais,

setor privado;

por meio de conceitos, panoramas históricos e dados

■ um maior impacto social por meio do enfoque nas famílias de

sobre o setor habitacional brasileiro.

baixa renda; e
■ um maior impacto ambiental através de uma redução da pegada
ecológica do setor de habitação e uma redução das emissões de CO2.

O capítulo 1 apresenta, de maneira sucinta e visando
embasar sobre o cenário atual do setor habitacional no
Brasil, informações referentes ao Plano Nacional de Habi-

Um dos frutos dessa parceria está materializado nesta publicação “Ha-

tação, ao marco normativo do Brasil, as iniciativas e insti-

bitação de Interesse Social: Construindo Novas Oportunidades” que

tuições relevantes para o setor habitacional, os problemas

consiste na apresentação de elementos de descrição do setor brasileiro

enfrentados pelo plano nacional de habitação, o déficit

de habitação de interesse social (HIS), e de problematização deste pa-

habitacional e a demanda brasileira por moradia.

norama tendo a vista a modernização de ferramentas e programas e a
optimização de recursos financeiros para o setor.

O capítulo 2 retrata o cenário atual do déficit e demanda
por moradia introduzindo os conceitos de déficit quan-

Para tanto, a presente publicação foi estruturada em duas partes. A pri-

titativo e qualitativo. O déficit quantitativo apresentado

meira parte “Panorama do Setor Habitacional no Brasil” descreve as

no estudo corresponde a 6,4 milhões de unidades habi-

principais características do setor - seu arcabouço jurídico, seu sistema

tacionais, segundo a Fundação João Pinheiro (FJP). Já o

de financiamento, seus principais atores e instituições, assim como o

déficit qualitativo é dividido em 5 critérios e apresenta

déficit habitacional e a demanda por moradia. A segunda parte “Conhe-

os seguintes números: inadequação fundiária (1.867.647

cendo os Elementos Chaves para uma Política Habitacional” aborda fo-

unidades habitacionais), domicílio sem banheiro (191.322

cos específicos de potenciais melhorias no sistema habitacional bra-

unidades habitacionais), carência de infraestrutura

sileiro, sendo eles: o cadastro da demanda e a seleção de beneficiários;

(9.629.097 unidades habitacionais), adensamento exces-

a necessidade de um índice nacional de preços dos imóveis; caminhos

sivo (1.020.675) e cobertura inadequada (830.720 unida-

para promover o aluguel social; e caminhos para promover a melho-

des habitacionais).

ria habitacional.
O capítulo 3 apresenta os principais atores setoriais,
14

O objetivo da presente publicação é, em primeiro lugar, disponibilizar

introduzindo os dois principais sistemas nacionais de

ao público interessado, em especial, aos profissionais do setor habi-

habitação, que incluem formas de incentivos à produção,

tacional, gestores e técnicos dos setores públicos, privados e membros

aquisição e melhoria de unidades habitacionais, por in-

da academia, um retrato do cenário habitacional brasileiro desde a

termédio de subsídios totais ou parciais e financiamento

instituição dos primeiros instrumentos jurídicos, até a situação atual.

imobiliário, sendo eles o Sistema Nacional de Habitação

Em segundo lugar, a publicação visa introduzir reflexões sobre eixos de

de Interesse Social (SNHIS) e o Sistema Nacional de Ha-

melhoria e propostas de modernização.

bitação de Mercado (SNHM).
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No capítulo 4 é apresentada uma retrospectiva do arcabouço

O capítulo 7 apresenta um panorama e análise dos índices de

jurídico, por meio de um panorama histórico sobre a evolução

preços dos imóveis residenciais existentes no Brasil, e iden-

do setor habitacional brasileiro. Esse capítulo reforça o entendi-

tifica fontes de informações disponíveis para a construção

mento de que o desenvolvimento e a sustentabilidade dos negó-

de um referencial nacional de preços de imóveis. Contempla,

cios imobiliários e das operações de longo prazo estão associados

ainda, a apresentação das metodologias mais utilizadas em

a um arcabouço jurídico moderno e transparente, representando

âmbito nacional e internacional, a fim de estabelecer a base

um dos pilares em que se assenta o Estado de Direito. A falta de

de uma metodologia para construção do referencial nacional

segurança jurídica implica forte impacto no spread bancário (ele-

de preços de imóveis no Brasil.

va custo das transações) e inibe o apetite de investidores privados.
O capítulo 8 trata da linha programática de melhorias haO capítulo 5, sobre financiamento, aborda os recursos disponí-

bitacionais, fundamental para enfrentar um dos principais

veis para o setor habitacional, focando no atendimento aos seg-

problemas habitacionais no Brasil, representado pelas habita-

mentos de renda baixa e média, contemplando as fontes de re-

ções precárias e/ou inadequadas. Abrange os domicílios com

cursos disponíveis, as linhas de financiamento, a demanda por

carência de infraestrutura, adensamento excessivo de mora-

crédito, o acesso ao crédito, ecossistemas de agentes e o marco

dores, problemas de natureza fundiária, dentre outros. Apre-

infra regulatório específico do crédito imobiliário. Destaca, ain-

senta um amplo panorama das diversas iniciativas exitosas

da, os avanços nos últimos 20 anos, em termos de marco regu-

de melhoria e autoprodução habitacionais, desenvolvidas e

latório, os quais, conjugados com a estabilidade econômica e

implementadas pelos setores público e privado nos últimos

mudanças na regulamentação, em 2002, correspondiam a 2,2%

anos no Brasil e em outros países da América Latina.

do PIB e, em 2018, saltaram para mais de 11% do PIB.
O capítulo 9 apresenta um amplo panorama e diversas iniJá os capítulos de 6 a 9, que constituem a segunda parte da pu-

ciativas de incentivos governamentais, na forma de incenti-

blicação, propõem um enfoque em elementos específicos da po-

vos fiscais e financeiros, para a produção de unidades habita-

lítica habitacional brasileira que possam ser alvos de melhorias

cionais destinadas à locação. Também enfoca o debate acerca

ou modernizações.

do aluguel social como alternativa para expandir o acesso à
moradia para famílias de baixa renda, em localidades com

O capítulo 6 faz uma varredura sobre as formas de acesso à mo-

maior densidade e integração urbana.

radia que perpassam pelos sistemas atuais de cadastro de demanda e seleção de beneficiários, com ênfase no CADÚNICO e

Com isso, espera-se que esta publicação se apresente como

CADMUT. Estes sistemas fornecem informações essenciais para

mais uma ferramenta de informação que venha a contribuir

estes processos e, também, possuem um extraordinário poten-

com esclarecimentos úteis e necessários para todos os seg-

cial como geradores de informações.

mentos da sociedade voltados para o setor de habitação.
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CGFGTS

Conselho Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

CGFNHIS

Conselho Gestor do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social

CMN

Conselho Monetário Nacional

CNPJ

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

América Latina e Caribe

COHAB

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais

CRAS

Centro de Referência em Assistência Social

CRI

Certificado de Crédito Imobiliário

ATHIS

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social

CUV

Clave Única de Vivienda

BACEN

Banco Central do Brasil

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

BANHVI

Banco Hipotecário da Habitação

DFI

Danos Físicos do Imóvel

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

EE

Agência de Execução

BNH

Banco Nacional da Habitação

FAR

Fundo de Arrendamento Residencial

CADIN

Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal

FAS

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social

CADMUT

Cadastro Nacional de Mutuários

FCVS

Fundo de Compensação de Variações Salariais

CAU

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

FDS

Fundo de Desenvolvimento Social

CBIC

Câmara Brasileira da Indústria da Construção

FGC

Fundo Garantidor de Crédito

CDI

Certificado de Depósito Interbancário

FIDC

Fundos de Investimento em Direito Creditório

CDC

Código de Defesa do Consumidor

FII

Fundos Imobiliários

CEMEX

Cementos Mexicanos

FIMAC

Financiamento de Material de Construção

ABECIP

Associação Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança

ABCRED

Associação Nacional das Instituições que
trabalham com Microcrédito.

ABSIA

Associação Brasileira das Securitizadoras
Imobiliárias e do Agronegócio

ALC
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FIPE

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

INVI

Instituto de Habitação da Cidade do México

FINSOCIAL

Fundo de Investimento Social

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

FGV

Fundação Getúlio Vargas

IVG – R

FGTS

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Índice dos Valores de Garantia de Imóveis
Residenciais Financiados

FMI

Fundo Monetário Internacional

LCI

Letras de Crédito Imobiliário

FNHIS

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

LIG

Letras Imobiliárias Garantidas

FJP

Fundação João Pinheiro

LTV

Loan to Value

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

MBS

Mortgage Backed Securities

FOVISSSTE

MDR

Ministério do Desenvolvimento Regional

FUNDAP

Fundo de Apoio à população de Sub-habitação Urbana

NIS

Número de Identificação Social

GAP

Grupo de Apoio Permanente

NRA

Necessidades da Reforma e Ampliação

HBB

Habitar Brasil BID

OEO

Agência de Execução de Obra

HIS

Habitação de Interesse Social

OGU

Orçamento Geral da União

HP

Hodrick-Prescott

ONAVI

Organizações Nacionais de Habitação

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ONG

Organização não-governamental

IGMI – R

Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial

ONNCCE

IGP – DI

Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna

Organização Nacional de Normalização e
Certificação da Construção e Edificação

IGPM

Índice Geral de Preços do Mercado

OREVIS

Organismos Estatais de Habitação

INFOVATI

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

PAR

Programa de Arrendamento Residencial
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PASEP

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

SBPE

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo

PIB

Produto Interno Bruto

SDVE

Subsídios Distrital de Habitação em Espécie

PIS

Programa de Integração Social

SEHAB

Secretaria Municipal de Habitação

PF

Pessoa Física

SFH

Sistema Financeiro da Habitação

PJ

Pessoa Jurídica

SFI

Sistema Financeiro Imobiliário

PLANHAB

Planejamento Habitacional

SFN

Sistema Financeiro Nacional

PMCMV

Programa Minha Casa Minha Vida

SIACI

Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias

PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

SM

Salário-mínimo

PNH

Política Nacional de Habitação

SNH

Secretaria Nacional de Habitação

PNHR

Programa Nacional de Habitação Rural

SNIIV

Sistema Nacional de Información e Indicadores de la Vivienda

PROTECH

Programa de Difusão Tecnológica para
Construção de Habitação de Baixo Custo

SNHIS

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social

PSH

SNHM

Sistema Nacional de Habitação de Mercado

Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social

RAIS

SPU

Secretaria do Patrimônio da União

Relação Anual de Informações Sociais

RGI

TR

Taxa Referencial

Registro Geral de Imóveis

RUV

TVM

Títulos e Valores Mobiliários

Registro Único de Vivienda
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Ver https://www.iadb.org/pt/
noticias/estudo-do-bid-revelaque-america-latina-e-o-caribeenfrentam-um-deficit-de-habitacao
Um espaço para o desenvolvimento:
os mercados habitacionais na
América Latina e no Caribe.

1

O acesso à moradia digna é um direito hu-

Esta situação afeta principalmente os segmentos mais

mano universal. A moradia, mais que um

vulneráveis da população devido ao fato desta parcela

mero abrigo, possibilita a constituição de

não ter capacidade financeira para arcar com os ele-

um lar, de referência de pertencimento,

vados gastos com a moradia e não conseguir se qua-

condições mínimas necessárias para a dig-

lificar para financiamentos acessíveis. Estima-se que

nidade, saúde física e mental. Em contex-

o déficit habitacional nacional alcance 6,3 milhões de

to urbano, a moradia possibilita, ainda, o

unidades, das quais 90% se concentram em famílias

acesso a serviços urbanos essenciais de

de baixa renda, e ainda que 17,9% das moradias urba-

educação, saúde, cultura e lazer.

nas brasileiras são consideradas inadequadas.

A falta de moradia digna é um dos problemas mais graves que a-

Outra barreira, e esta mais recente, tem sido os im-

fetam boa parte da população no mundo. O cenário na América La-

pactos da pandemia do COVID-19, instaurada desde

tina e Caribe (ALC) não é diferente e aponta que esse é um dos

2020. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima

problemas mais urgentes na região, com um déficit quantitativo

uma queda de 9,1% na economia brasileira, a qual já

que, atualmente, atinge aproximadamente 6% das famílias que

se encontrava fragilizada, conforme demonstra a perda

não dispõem de uma moradia ou que moram em imóveis que

de 763.000 empregos formais no país de janeiro a abril

não são dignos, e sem possibilidade de reforma [9].

de 2020. O cenário aponta para a necessidade urgente de reformas nos setores financeiros e jurídico, de

O déficit e insuficiência habitacional continuam a ser uma gran-

mais abertura comercial e investimentos em infraes-

de barreira para o desenvolvimento da região, apesar do inves-

trutura no Brasil.

timento significativo em programas habitacionais patrocinados
pelos Governos nas últimas três décadas. Estima-se que quase
1

Com o objetivo de reformular estratégias de política

de domicílios que surgem anualmente

habitacional, via diversas soluções de acesso à mo-

nas cidades da ALC são obrigados a se instalar em áreas informais

radia, sempre com foco na baixa renda, a Secretaria

[9]. Isso exige uma grande transformação dos sistemas e políti-

Nacional de Habitação (SNH), vinculada ao Ministério

cas de financiamento habitacional da ALC, a fim de atrair mais

do Desenvolvimento Regional (MDR), juntamente com

participantes do setor privado para o mercado residencial.

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),

2 milhões dos 3 milhões

iniciaram em 2019 uma parceria. O primeiro passo se
No Brasil, embora o direito à moradia esteja garantido na Cons-

deu com a organização de um Fórum Internacional de

tituição Federativa do Brasil, conforme consagrado no Artigo 6º

Habitação Social em agosto de 2019, que antecedeu a

do capítulo II - dos Direitos Sociais – a sua efetiva aplicação está

definição dos eixos de colaboração e a aprovação de

diretamente vinculada à disponibilidade de recursos que possi-

uma cooperação técnica denominada “ProMorar”, em

bilitem o acesso a ele.

dezembro de 2019.
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O objetivo da cooperação técnica do BID é facilitar a transferência de co-

Para estes temas, formularam-se algumas opções concretas de reforma

nhecimento técnico e experiência qualificada, a fim de complementar e

ou complementação de instrumentos ou programas de política habita-

fortalecer as capacidades técnicas nacionais e regionais e, assim, con-

cional que, em resumo, buscam viabilizar diferentes formas de acesso à

tribuir para o principal objetivo do Banco, ou seja, acelerar o processo de

moradia, seja pela aquisição de uma habitação completa ou pela execu-

desenvolvimento econômico e social dos países-membros mutuários,

ção de melhorias. Os objetivos transversais da modelagem de produtos

individual e coletivamente. As atividades de cooperação técnica envol-

no âmbito da Política Nacional de Habitação são os seguintes:

vem a transferência, adaptação, mobilização e uso de serviços, habilidades, conhecimentos, tecnologia e engenharia para fortalecer a capacidade nacional de maneira sustentável.

■ uma melhor utilização dos recursos públicos, através de uma
otimização dos subsídios e uma promoção da participação do
setor privado;

A parceria permitiu definir 6 temas de interesse:

■ um maior impacto social por meio do enfoque nas famílias
de baixa renda; e

■ Elaborar uma proposta de arquitetura para um sistema de regis-

■ um maior impacto ambiental através de uma redução da

tro de oferta e demanda de HIS, com base nas diversas iniciativas

pegada ecológica do setor de habitação e uma redução das

e ferramentas já existentes no país;

emissões de CO2.

■ Definir a modelagem de um programa nacional de melhoria habitacional para famílias de baixa renda;
■ Elaborar uma estratégia de viabilização de recursos privados no

ças a intensas iniciativas de consulta e articulação com os principais ato-

sistema de financiamento do setor de HIS, com vista em:

res setoriais, que são: a Caixa Econômica Federal, o Banco Central, a Co-

(i) aumentar o acesso ao crédito para as famílias de baixa renda,

missão de Valores Mobiliários, o Ministério da Economia, o Ministério do

(ii) aumentar o acesso aos financiamentos para os construtores, e

Desenvolvimento Regional, o Ministério de Cidadania, Municípios, Com-

(iii) modernizar o mercado financeiro para viabilizar financia-

panhias de Habitação e Agentes Públicos de Habitação, incorporadores,

mentos de longo prazo;

representantes do setor de crowdfunding imobiliário e do mercado de

■ Definir a modelagem de um programa nacional de locação social;

capitais, a Anbima, a B3, associações setoriais de materiais e construção

■ Elaborar uma proposta para um referencial nacional de preços

civil, microfinanceiras, pequenas e médias empresas do setor da cons-

dos imóveis, melhorias e aluguel;
■ Elaborar recomendações complementares sobre arranjos estru30

O ano de 2020 foi dedicado à realização destas análises, elaboradas gra-

trução civil, a academia, instituições de pesquisa e movimentos populares, entre outros. Pelo lado do Grupo BID, os três membros do Grupo

turais, como: sustentabilidade socioambiental para habitação de

foram envolvidos nos trabalhos: o BID, responsável pelo setor público, o

interesse social; etc.

BID Invest, pelo setor privado, e o BID Lab, pelo ecossistema de inovação.
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Com o objetivo de apresentar uma síntese dos resultados
desta cooperação técnica, o conteúdo organizado nesta publicação aborda um panorama geral do setor de habitação no
Brasil, e aponta algumas boas práticas, nacionais e internacionais, a fim de melhor orientar as discussões sobre novas
políticas públicas para o setor. Apesar de bastante completa,
a publicação não pretende apresentar todos os resultados
obtidos na cooperação, e foi estruturada de maneira a melhor
direcionar a leitura ao seu público-alvo, que são todos os
profissionais do setor de habitação, em especial gestores e
técnicos do setor público - nacional ou subnacional, empresários e atores do setor privado – construção civil, financiamento e outros, e membros da academia.

Esta publicação é a primeira da
coletânea “Habitação de Interesse
Social no Brasil”, e se complementa
com mais seis cadernos técnicos,
correspondendo aos seis temas acima
mencionados, que apresentam em
mais detalhe as propostas elaboradas
para responder concretamente aos
desafios aqui identificados.
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TUDO O QUE VOCÊ
SEMPRE QUIS SABER
SOBRE O SETOR
HABITACIONAL
BRASILEIRO

1
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“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”
ARTIGO 6º- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

O direito à moradia é inerente ao cidadão e está consagrado no Artigo 6º

ao setor habitacional tem amplos fundamentos sociais e econômi-

do capítulo II - dos Direitos Sociais – da Constituição da República Fede-

cos, contribuindo para a solução dos problemas macroeconômicos.

rativa do Brasil, sendo que sua efetiva aplicação está diretamente vinculada à disponibilidade de recursos que possibilitem o acesso a ele.

No plano social, o acesso à moradia é o principal meio de inserção do
cidadão e de sua família na sociedade em que vivem, na medida em
que lhes infundem maior confiança quanto ao futuro e lhes oferecem

No Brasil, apenas uma significativa parcela
da população necessita de alguma forma
de Estado para ter acesso à moradia.

melhores condições de acesso aos serviços urbanos de educação, saúde, cultura e lazer.
Já no plano econômico, os investimentos em habitação oferecem significativa contribuição ao crescimento da economia nacional, dado o
amplo efeito multiplicador dos investimentos no setor da construção

A análise da realidade brasileira demonstra que o sucesso de políticas

civil, cuja expansão das inversões é universalmente aceita e utilizada

setoriais, em especial a habitacional, resulta de políticas macroeconômi-

em políticas anticíclicas, colaborando para conciliar os objetivos de

cas voltadas para o desenvolvimento do bem-estar geral. Estas políticas

crescimento e estabilidade monetária.

são condicionadas por restrições relacionadas com insuficientes níveis
34

de emprego e renda, consumo, poupança, investimentos, inflação, asso-

Para melhor compreender o atual setor habitacional no Brasil, é im-

ciada à dificuldade de inserção do país na economia global ao restringir a

portante entender um pouco mais sobre quatro áreas em destaque,

sua capacidade de atrair poupanças externas e receber o grau de investi-

sendo elas: o acesso à moradia (déficit e demanda); os principais

mento, com a consequente retomada do crescimento econômico e que-

atores e instituições; o arcabouço jurídico e o panorama financeiro

da do desemprego. O sucesso de uma política que traga novo dinamismo

do setor.
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FIGURA 1: Áreas de discussão sobre o setor habitacional no Brasil
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Fonte: Elaboração própria.

Uma primeira síntese destes elementos é feita no capítulo a
seguir, a fim de introduzir os cinco capítulos seguintes, onde
estão detalhadas estas áreas de discussão.
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1
BREVE OLHAR
SOBRE A SITUAÇÃO
ATUAL NO BRASIL
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Ver https://urbanismo.
mppr.mp.br/arquivos/File/
Habitacao/Material_de_
Apoio/PLANONACIONALDE
HABITAO.pdf para acessar
o PlanHab, e https://antigo.
mdr.gov.br/images/stories/
ArquivosSNH/ArquivosPDF/
Publicacoes/Apresentacao_
Final_08_2008.pdf
para uma apresentação
executiva pela Secretaria
Nacional de Habitação.

2

Para poder adentrarmos as discussões sobre Habitação de
Interesse Social no Brasil, é importante nos situarmos sobre
alguns fatos que ajudam a embasar o cenário deste setor.
Dessa maneira, os itens apresentados a seguir contribuirão
para o alinhamento sobre estes fatos.

1.1. Plano Nacional de Habitação 2009
O objetivo do Plano Nacional de Habitação (PlanHab)

2

2009-2023

O plano estabeleceu 4 eixos estratégicos de intervenção:
■ Modelo de financiamento e subsídio;

foi formular estratégias para fazer frente, a médio e longo prazo, às

■ Política urbana e da terra;

necessidades de habitação do Brasil, visando alcançar a inclusão

■ Desenho institucional; e

social e o desenvolvimento econômico. O marco temporal estabele-

■ Construção da cadeia produtiva e de abastecimento.

cido é o ano 2023, sendo previstas revisões, a cada quatro anos, para
regular as ações.

1.2. Marco normativo do Brasil

A estimativa de construção de casas foi realizada, concluindo-se
que, em quinze anos, seriam construídos 27 milhões de lares, divi-

Desde sua criação, em janeiro de 2003, o antigo Ministério das Cida-

didos por zonas e faixas salariais, com atenção especial às famílias

des, por meio da Secretaria Nacional de Habitação, responsabiliza-

cadastradas nos cinco programas atendidos. Por meio do Fundo

-se pela Política Nacional de Habitação, tendo como objetivo comba-

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), Fundo de Ga-

ter as desigualdades sociais, promover a transformação das cidades

rantia do Tempo de Serviço (FGTS), Sistema Brasileiro de Poupança

em espaços mais humanos, aumentando o acesso às pessoas à mo-

e Empréstimo (SBPE), Orçamento Geral da União (OGU) e mercado

radia, ao saneamento e ao transporte. Nesse sentido, e diante da rea-

aberto, foram desenhados programas de financiamento e de subsí-

lidade social, trabalha-se especificamente para beneficiar as clas-

dio para atender a essas demandas.

ses sociais vulneráveis.
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Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) são um

Com o FGTS o trabalhador tem a oportunidade de resgatar ati-

dos instrumentos de implantação do Sistema Nacional de Habitação

vos financeiros, que podem ser retirados em momentos espe-

de Interesse Social (SNHIS), e têm como objetivo principal promover

ciais, como: Demissão sem justa causa; Fim do contrato de tra-

o planejamento da habitação para a população de baixa renda, per-

balho por um período determinado; Aposentadoria; Casos de

mitindo o acesso à uma moradia digna.

doenças graves; Construção de propriedades, aquisição de propriedades, liquidação ou amortização de uma dívida com con-

É importante destacar que o conceito de direito à habitação, reco-

tratos hipotecários.

nhecido como um direito social pela constituição brasileira (artigo
VI), implica não apenas o acesso à moradia, como também o acesso

De 2009 a 2019, o FGTS foi a principal fonte de recursos de finan-

à uma moradia bem localizada, regularizada, com disponibilidade de

ciamento para o setor de habitação, e investiu 569.5 milhões de

energia elétrica, infraestrutura básica, adequada rede de saneamen-

reais (82% do setor de habitações no Brasil)

to, transporte de qualidade e acesso a empregos, serviços e equi-

R$85,5 bilhões aprovado para 2018 pelo Conselho de Curadores

pamentos. Todas as necessidades da população relativas à moradia

do FGTS, R$ 69,4 bilhões foram destinados às moradias. A maior

digna devem ser consideradas no PLHIS.

parte deste valor foi destinado às moradias populares, sendo o

3

. Do orçamento de

total de R$62 bilhões e R$5 bilhões para a linha de crédito imobi-

1.3. Iniciativas e instituições relevantes para
habitação no Brasil
1.3.1. Fundo de Garantia do Tempo
e Serviço (FGTS)

liário Pro-Cotista. O orçamento para saneamento e infraestrutura foi de R$6,8 bilhões e R$8,6 bilhões, respectivamente.

1.3.2. Caixa Econômica Federal
Criada em 1961, é o maior banco público da América Latina com
grande atuação nas operações comerciais, porém sem aban-

38

Criado em 13 de setembro de 1966 pela Lei n° 5107/1966 e começando

donar seu lado social, uma vez que é o realizador de operações

a funcionar em janeiro de 1967, é uma contribuição mensal de 8% do

como o FGTS, Programa de Integração Social (PIS) e Habitação

salário e que protege o trabalhador demitido sem justa causa. O FGTS

Pública (PAR – Programa de Arrendamento Residencial, carta

é cobrado por meio de uma conta bancária aberta especificamente

de crédito, fundos de aposentadora, entre outros). É, também,

para esse fim. Inicialmente, poderia ser m um Banco da rede bancária,

agente pagador da ‘Bolsa Família’, programa de apoio financei-

no nome do trabalhador, no entanto, após o ano 1991, tais depósitos

ro do Governo Federal, e do Seguro-Desemprego. Além disso,

foram centralizados na Caixa Econômica Federal (CEF). A soma de

apoia no financiamento de obras públicas, principalmente aque-

todas essas contas está concentrada em uma só conta, utilizada pelo

las relacionadas ao saneamento, e a atribuição de recursos para

Governo para financiar habitações, serviços de saneamento, obras

os Estados e para os Municípios. A Caixa também faz a interme-

de infraestrutura, entre outras.

diação dos fundos do Governo Federal para o setor público.

3

Nesse mesmo período o
SBPE (nosso savings & loans)
aplicou R$ 716.584 milhões
em crédito hipotecário
(valores nominais).
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No momento da elaboração deste texto,
o Programa Casa Verde Amarela
estava em desenvolvimento, porém
já foi aprovado pela Lei 14.118/2021
e regulamentada pela IN 2/2021

4

https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/lei-n-14.118-de-12-dejaneiro-de-2021-298832993

Ver https://www.tenda.com/
minha-casa-minha-vida#0

5

Até 2016, a instituição financiou mais de 17 milhões de soluções de

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), principal ini-

moradia, valor que representa 25% das moradias do Brasil. Em 2017,

ciativa de política habitacional federal dos últimos anos,

o banco havia outorgado créditos hipotecários por USD130,818

inaugurou uma política de concessão de subsídios tanto

milhões e contava com 88 milhões de clientes, com uma carteira

para a produção de empreendimentos pelo setor privado,

vencida de aproximadamente 2,77%. No setor de baixo rendimento,

como para a aquisição de unidades por famílias de baixa

a Caixa tem uma participação de mais de 75% das hipotecas e suas

renda. Lançado em março de 2009, durante o Governo do

fontes de ancoragem são recursos governamentais e garantias por

Presidente Luís Ignácio Lula da Silva, com uma finalidade

hipoteca. Atualmente, está explorando a possibilidade de emitir co-

também anticíclica no enfrentamento da crise interna-

vered bonds.

cional de 2008 de geração de emprego e renda, o programa apoiou a produção de mais de 4.4 milhões de unidades

1.3.3. Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)

4

habitacionais para famílias de baixa renda.

A política habitacional brasileira historicamente tem dado ênfase

O PMCMV subsidia a produção de casa ou de apartamento

à eliminação do déficit habitacional por meio da ativa participa-

adequado para famílias com renda de até 1,8 mil reais e fa-

ção do poder público em praticamente todas as etapas do processo

cilita as condições de acesso à propriedade para famílias

produtivo do ciclo imobiliário [35]. Alinhado com esta tendência, o

com renda de até 9 mil reais.

FIGURA 2: Detalhe do PMCMV por faixa de renda

FAIXA 1

FAIXA 1,5

FAIXA 2

FAIXA 3

A faixa inicial do programa
Minha Casa Minha Vida foca em
habitações destinadas a famílias com renda
mensal bruta de até R$ 1.800,00. Nesta faixa,
as parcelas do imóvel chegam no máximo a
R$ 270,00, pois não podem ultrapassar a 15%
do valor da renda da família. O prazo para
parcelamento é de 120 meses, ou seja, 10
anos, com taxas de juros de 5% ao ano. Além
disso, a FAIXA 1 conta com o benefício do
subsídio, uma quantia custeada pelo Governo
que pode chegar a 90% do valor do imóvel.

A FAIXA 1,5 do MCMV é voltada
para famílias que possuem uma
renda mensal bruta de até
R$ 2.600,00. Assim como a
Faixa 1, as taxas de juros são de
5% ao ano. Entretanto, o prazo
para pagamento é de até 360
meses, ou seja, 30 anos.
O benefício do subsídio, ou seja,
o valor custeado pelo Governo,
pode chegar a R$ 47.500,00.

A FAIXA 2 do programa
Minha Casa Minha Vida
é dirigida a famílias com
renda entre R$ 2.600,00 e
R$ 4.000,00. As taxas de juros
são de 5,5% a 7% ao ano, e
o subsídio pode chegar até
R$ 29.000,00. Nesta faixa, o
pagamento também pode ser
parcelado em até 30 anos.

A última modalidade do MCMV,
é direcionada para famílias que
possuem uma faixa de renda
mensal bruta de R$ 7.000,00 a
R$ 9.000,00. As taxas de juros
são de 8,16% a 9,16% ao ano, e o
pagamento pode ser parcelado
em até 30 anos. Diferente
das anteriores, a FAIXA 3 não
possui o benefício do subsídio.
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Fonte: Tenda
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1.4. Problemática do Plano Nacional de Habitação

O programa tem cinco modalidades:
■ para o nível de rendimentos baixos

O Plano Nacional de Habitação (PlanHab) 2009-2023 e o PMCMV foram lança-

(famílias com renda de até 1,8 mil reais);
■ empresas, utilizando-se de recursos do Fundo
de Arrendamento Residencial (FAR)

6

;

■ entidades ou instituições sem fins lucrativos;
■ FGTS

7

6

dos em 2009 e a habitação foi utilizada como mecanismo anticíclico dentro de
uma diretriz proposta, a qual relaciona a política de habitação e a política econômica e social, o que é importante para gerar empregos e para ativar a econo-

7

mia. Entretanto, não foram desenvolvidos outros programas de financiamento,
nem de subsídio para melhoria das habitações, das moradias de aluguel, de

;

■ municípios com até 50 mil habitantes; e

autoprodução, dos lotes de serviços, entre outros. Em paralelo, o PMCMV re-

■ municípios rurais.

duziu a visibilidade de outros programas vigentes, como os de Urbanização de
Assentamentos Precários, cujos resultados foram importantes, especialmente

Cada modalidade serve a um público específico.

em temas de saneamento, redução de riscos de ocupação em encostas e questões ambientais. Também foram extremamente reduzidos em questões como

Os recursos do PMCMV-Empresas provêm do FAR

melhorias de habitações ou de regularização de terras, este último causado

a partir de repasses da OGU. Os recursos do PM-

pela demora dos processos de regularização existentes.

8

CMV-Entidades urbanas e rurais provêm do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). Os recursos

A Nova Agenda Urbana, criada após o lançamento do programa, não provocou

do PMCMV para municípios menores que 50 mil

uma revisão nas diretrizes do PMCMV e, devido à especulação sobre o solo e a

habitantes provêm do Orçamento Geral da União.

solução de monoproduto para aquisição de moradia nova, foram construídas

O apoio pode ser em taxa de juros e subsídio para

muitas casas na periferia fora do contexto urbano e econômico.

a redução do seguro do financiamento pago. No
caso de famílias que ganham menos de 1,8 mil

Adicionalmente, a participação do setor privado do Brasil em temas de mora-

reais por semana, o PMCMV pode subsidiar per-

dia social limita-se à construção com recursos públicos, não sendo tomado ne-

centuais que já chegaram a 90% do valor da casa e

nhum risco no segmento de baixo rendimento. Desta forma, o modelo habita-

outorga um financiamento que não pode superar

cional é altamente dependente dos recursos públicos provenientes dos fundos

10% da renda familiar

8

.

que aplicam recursos e subsídios no PMCMV

9

.

Além disso, os compromissos do país para mitigação dos efeitos da mudança
40

climática não foram aplicados no setor de habitação, como ocorre em outros
países (Colômbia, Chile, México etc.).

9

O FAR não possui recursos
próprios, é um fundo
constituído a princípio para
o Programa de Arredamento
Residencial a partir de
empréstimos junto ao FGTS.

O FGTS não é uma
modalidade, mas o principal
funding do Programa. A
principal modalidade é o
PNHU que se desdobra nas
Faixas 1; 2 e 3 (recentemente
foi adicionada a Faixa 1,5).

Não existe financiamento
no Faixa 1. O que existe
é um contrato onde o
beneficiário se compromete
a pagar uma espécie de
contrapartida à União que
de início correspondia a uma
prestação equivalente a 10%
da renda familiar mensal
(depois reduzido para 5% e
depois ampliado podendo
alcançar 20% conforme
a renda) por 10 anos, sem
guardar relação com o custo
de produção do imóvel.
Nas faixas 2 e 3 o mecanismo
é de venda e financiamento,
então há sim o risco da
incorporação. O FGTS não é
um recurso governamental/
público, não obstante
o Governo determine a
aplicação dos recursos por
deter 50% dos assentos do
CCFGTS, sua presidência
e o voto minerva.
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1.5. Déficit habitacional no Brasil

1.7. Desafios do Governo brasileiro para
a resolução do déficit habitacional

De acordo com estimativas da Fundação João Pinheiro, em
2015 [3] o déficit habitacional era de 6,35 milhões de habi-

O Governo brasileiro possui diversos desafios, entre eles:

tações (10,8% dos domicílios). Em números absolutos, o déficit de moradia concentra-se nas regiões sudeste (39%) e

a. Desemprego crescente em todo o território: a taxa de

nordeste (31%). Entretanto, se for analisado de maneira re-

desocupação, que era de 6,9%, em 2014, aumentou para

lativa, esta concentração aumentará na região norte, cujos

12,5%, em 2017. Significando que neste período, 6,2 mi-

dados são de 87,7% de déficit urbano e 12,3% déficit rural.

lhões de pessoas ficaram desempregadas, e os jovens foram os mais afetados. Entre as pessoas de 14 a 29 anos, a

Adicionalmente, existe o critério do déficit qualitativo, ou

taxa de desemprego passou de 13% para 22,6%, em 2017.

inadequação habitacional, onde é demonstrado que 7,22

b. Aumento da pobreza: Entre 2016 e 2017, o número de po-

milhões de lares carecem de moradia adequada, por cor-

bres aumentou de 52,8 milhões (25,7% da população) para

responderem a um ou mais dos critérios a seguir: inade-

54,8 milhões (26,5%), de acordo com o Instituto Brasileiro

quação na regularização do terreno, carência de infraes-

de Geografia e Estatística (IBGE). A parte mais vulnerá-

trutura, ausência de banheiro de uso exclusivo, cobertura

vel é formada por domicílios comandados por mulheres

inadequada e densidade excessiva. A habitação inadequada,

negras sem cônjuge e com filhos de até 14 anos. Desse

em números absolutos, concentra-se nas regiões nordeste

grupo, 64% das famílias vive em situação de pobreza.

e sudeste. Porém, se for realizada uma análise em termos

c. Moradias inadequadas: A pesquisa do IBGE mostra que

relativos, esta concentração aumenta nas regiões norte e

27 milhões de pessoas, ou seja, 13% da população vive em

centro-oeste.

casas com pelo menos uma dessas quatro inadequações:
superlotação (mais de três habitantes por dormitório),

1.6. Demanda habitacional

aluguel com custo excessivo (quando supera 30% da renda familiar), ausência de banheiro exclusivo do domicílio, e paredes externas construídas com materiais pere-

Estima-se que será necessário criar aproximadamente

cíveis. Mais de um terço da população não tem ao menos

1.235 milhões de unidades habitacionais por ano, entre 2019

um dos três serviços de saneamento básico analisados:

e 2030, considerando uma redução dramática no déficit ha-

sistema de esgoto, abastecimento de água e coleta direta

bitacional para 2030, as tendências de formação demográ-

ou indireta de lixo. Todos os indicadores negativos são

fica e de tempo.

maiores para pessoas negras, em comparação com os
brancos (43,4% das pessoas negras, por exemplo, não

Por outro lado, existem assentamentos precários, nos quais

têm acesso a rede de saneamento ou de drenagem de

é necessária a intervenção como: favelas, cortiços, assenta-

águas pluviais, e esse número cai para 26,6% entre as

mentos irregulares e conjuntos habitacionais degradados.

pessoas brancas).
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d. Finanças públicas deficientes: O Brasil possui uma elevada dívida pública de 77,3% do PIB e, entre 2017 e 2018,
uma economia com baixo crescimento (a economia
cresceu a um ritmo lento de 1,1% ao ano). Tanto a bolsa
de valores, quanto a moeda, que geralmente antecipam
o ritmo da economia real, estavam próximas do mesmo nível que tinham no início de 2019. A bolsa alcançou
um máximo histórico em março desse ano, porém seus
rendimentos são consequência dos decepcionantes
resultados corporativos. Seu sistema de pensão consome cada vez mais recursos do Governo Federal e este é
financiado por meio da dívida. De fato, durante os anos
de auge, o Brasil tinha uma dívida correspondente a 51%
do tamanho da sua economia. O crescente déficit fiscal
elevou o nível da dívida para 77,1%, e segundo algumas
estimativas, se nada for feito, a dívida do país será maior
que o tamanho de toda a sua economia, em 2023.
e. A carteira hipotecaria do Brasil representa somente 3%
do seu PIB

10

: É necessário aumentar os recursos priva-

dos para aumentar o tamanho do mercado hipotecário, a
exemplo do que ocorre em países desenvolvidos como o
Chile (20% do PIB) e os Estados Unidos (100% do PIB).

42

10

A carteira hipotecária residencial
(sem incluir imóveis não residenciais)
era de 9,5% do PIB, em dezembro
de 2018, segundo dados do Banco
Central, sem considerar os ativos
ainda sob administração da EMGEA,
os financiamentos por Consórcio
ou diretamente de Fundos de
Pensão a seus membro.
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2
DÉFICIT E
DEMANDA
POR MORADIA
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Historicamente, a deficiência de moradias no Brasil é enorme, em primeiro lugar porque
a própria escassez elevava o valor do imóvel, que é, por natureza, um bem extremamente
caro relativamente à renda, e, em segundo lugar, porque, em razão desse valor elevado,
pouquíssimos cidadãos detém quantia suficiente para pagamento do imóvel à vista.
Esse déficit é, tradicionalmente, concentrado nos segmentos de renda mais baixa. Isso é
natural, dado que esse passivo se forma justamente pelo descompasso entre a disponibilidade de renda dessas famílias e o custo da moradia no mercado e, também, pela insuficiência das políticas públicas em cobrir essa “falha de mercado”.

2.1. Déficit habitacional
A metodologia oficialmente adotada no Brasil, desenvol-

“Em termos da distribuição do déficit total por faixas de renda, nota-se a forte

vida pela Fundação João Pinheiro (FJP), com base nos dados

concentração nos estratos de até 3 salários-mínimos. Somadas, às faixas de

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-

renda de até 1 salário-mínimo, e de 1 a 3 salários-mínimos responderam por

IBGE), oferece um conceito de déficit e separa os seus com-

91,7% do déficit total, o equivalente a 7,1 milhões de unidades. Essas mesmas

ponentes em quantitativo e qualitativo, esse último en-

duas faixas respondem por 100% das unidades com ônus excessivo com o pa-

tendido como inadequação habitacional.

gamento de aluguel e dos domicílios improvisados. ” [1]

O déficit habitacional quantitativo configura a necessidade de incremento do estoque de habitações e, segun-

Contribui, ainda, para isso o fato de que um dos principais componentes do déficit,

do as últimas estimativas da FJP (2015), soma 6,4 milhões

o ônus excessivo, só é medido nesse intervalo de renda.

de unidades. Ademais, estudo mais recente da Fundação
Getúlio Vargas (FGV, 2017), demonstra que o déficit per-

Já o conceito de déficit qualitativo, denominado inadequação habitacional, abarca

manece fortemente concentrado nas rendas de até 3 sa-

situações em que a moradia não proporciona condições desejáveis de habitação,

lários-mínimos (SM).

sem requerer a construção de novas unidades.
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Essa distinção está em linha com a prática internacional e tem como objetivo informar
e orientar o desenho de políticas públicas, bem como contribuir para mensurar a efetividade das políticas implantadas.
FIGURA 3: Número de déficit quantitativo e qualitativo no Brasil

DÉFICIT QUANTITATIVO

DÉFICIT QUALITATIVO
■ INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA:
1,9 milhões de unidades

■ DOMICÍLIO SEM BANHEIRO:
191 mil unidades

6,4
MILHÕES

de unidades

■ CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA:
9,7 milhões de unidades

■ ADENSAMENTO EXCESSIVO:
1 milhão de unidades

■ COBERTURA INADEQUADA:
831 mil unidades

Fonte: Adaptado do dados da Fundação João Pinheiro de 2015.

2.1.1. Déficit quantitativo

“a quantidade de novas casas necessárias para que todas as famílias que precisam de acomodação tenham

46

Conforme mencionado, o déficit quantitativo reflete a neces-

um espaço digno de permitir que desenvolvam suas

sidade de incremento do estoque de moradias:

atividades reprodutivas, familiares e sociais.” [2]
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Sua caracterização se dá a partir da observação de 4 elementos:
FIGURA 4: Elementos para a caracterização do déficit habitacional

DOMICÍLIOS PRECÁRIOS:
rústicos ou domicílios improvisados,
aqueles que foram desenvolvidos para
outras finalidades que não moradia;
COABITAÇÃO:
seja nos cômodos, que são domicílios
particulares localizados em cortiços por
exemplo, seja nas famílias conviventes,
quando mais de uma família habita
uma mesma residência;
ÔNUS EXCESSIVO COM
PAGAMENTO DE ALUGUEL:
situações em que famílias com renda de
até 3 salários mínimos despendem mais
de 30% de sua renda com aluguel; e
ADENSAMENTO DE
DOMICÍLIOS ALUGADOS:
caso em que o número de
moradores na residência é superior
a três por dormitório.

Fonte: Adaptado dos autores.

TABELA 1: Déficit habitacional e seus componentes - 2015

COMPONENTES

NÚMERO DE
UNIDADES

PARTICIPAÇÃO
RELATIVA

Habitação precária

942.630

14,83%

Coabitação familiar

1.902.490

29,93%

Ônus excessivo com aluguel

3.177.772

50,00%

Adensamento excessivo

332.850

5,24%

6.355.742

100,00%

Déficit total
Fonte: [3]

Estimativa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
porém, não oficial, que segue os princípios metodológicos
estabelecidos pela FJP, respeitando os mesmos componentes de mensuração, mas adaptado às mudanças ocorridas na
PNAD (IBGE), contabilizava, em 2017, aproximadamente, 7,8
milhões de unidades no déficit:
TABELA 2: Déficit habitacional e seus componentes - 2017

COMPONENTES
Habitação precária
Improvisados
Rústicos

A última estimativa realizada pela FJP, em 2015, que contabilizava, aproximadamente, 6,4 milhões de unidades [5], revela a
preponderância do componente do ônus excessivo do aluguel,

Coabitação familiar
Cômodos

NÚMERO DE
UNIDADES

PARTICIPAÇÃO
RELATIVA

967.270

12,4%

161.710

2,1%

805.560

10,4%

3.209.299

41,3%

117.350

1,5%

que responde por 50% do déficit, seguido pela coabitação, com

Famílias conviventes

3.091.949

39,8%

cerca de 30%:

Ônus excessivo com aluguel

3.289.948

42,3%

303.711

3,9%

7.770.228

100%

Adensamento excessivo
Déficit total
Fonte: FGV.
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2.1.2. Déficit qualitativo, ou inadequação domiciliar

11

O déficit qualitativo, ou inadequação domiciliar, indica a neces-

Para a análise de domicílio, segundo os critérios de inadequa-

sidade de políticas complementares àquelas de construção

ção, são considerados os seguintes aspectos:

de novas moradias, de modo a aproveitar um estoque já exis■ São objetos de estudo apenas os domicílios não identifi-

tente, aprimorando-o:

cados como em situação de déficit habitacional;
“em geral refere-se a moradias que apresentam defi-

■ Para o cálculo dos domicílios inadequados consideram-

ciências na estrutura do piso, espaço, disponibilidade

-se apenas os domicílios duráveis urbanos, entendidos

de serviços públicos domiciliares e, portanto, requer a

como tal aqueles que se situam em área urbana e não

prestação de serviços públicos, melhoria ou expansão

compõem o déficit habitacional; e
■ Como um domicílio pode ser considerado inadequado

da unidade habitacional.” [2]

segundo mais de um critério, não é possível a totalização
dessa estimativa – soma dos componentes – sob pena de
dupla contagem.

Os domicílios são classificados como inadequados segundo
os critérios de:
■ inadequação fundiária;

Os valores relativos à inadequação habitacional no Brasil, to-

■ carência de infraestrutura;

taliza cerca de 9,7 milhões para carência de infraestrutura,

■ ausência de banheiro de uso exclusivo;

1,9 milhões para inadequação fundiária, 1 milhão para aden-

■ cobertura inadequada; e

samento excessivo e 831 mil para cobertura inadequada e 191

■ adensamento excessivo dos domicílios próprios.

mil para domicílio sem banheiro.

TABELA 3: Critério de inadequação dos domicílios urbanos por regiões (2015)

REGIÕES

INADEQUAÇÃO
FUNDIÁRIA

DOMICÍLIO SEM
BANHEIRO

CARÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA 11

ADENSAMENTO
EXCESSIVO

COBERTURA
INADEQUADA

50.156

60.910

1.798.475

176.145

184.220

Nordeste

350.866

40.063

3.666.432

226.048

55.509

Sudeste

1.083.362

62.232

1.911.802

518.887

183.546

Sul

282.507

17.877

996.831

60.043

373.405

Centro-Oeste

100.756

10.240

1.318.557

39.552

34.040

1.867.647

191.322

9.692.097

1.020.675

830.720

Norte
48

Brasil
Fonte: Fundação João Pinheiro (2015) [1]

Apenas os domicílios duráveis,
ou seja, que não são considerados
improvisados e rústicos, e os
quartos são excluídos, pois
constituem uma parte do
déficit habitacional. Inclui,
além de domicílios urbanos,
os domicílios urbanos rurais.
Domicílios com pelo menos um
tipo de falta de infraestrutura.
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Entre esses critérios, a falta de infraestrutura urbana é o que

A inadequação fundiária (moradias em lotes não legaliza-

mais afeta os lares brasileiros e continua sendo um grande de-

dos), continua sendo o segundo critério que mais afeta os

safio que órgãos responsáveis pelos serviços básicos que inte-

domicílios urbanos privados permanentes.

gram esse componente, precisam enfrentar.
A ausência de banheiro exclusivo é característica dos doFIGURA 5: Serviços básicos considerados na medição da

micílios de mais baixa renda, chegando a 80% em domi-

infraestrutura urbana

cílios com renda de até três salários-mínimos (regiões norREDE DE
ÁGUAS
RESIDUAIS
SANITÁRIAS OU
FOSSA SÉPTICA

ILUMINAÇÃO
ELÉTRICA

domicílios com cobertura inadequada, segundo a renda familiar, revela que a maioria possui renda familiar mensal de,
em média, até três salários-mínimos. O excesso de adensamento, segundo faixas de renda, revela a região nordes-

COLETA
REGULAR
DE LIXO

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

te, nordeste, sudeste e metropolitana). Já a distribuição dos

te com a maior proporção de domicílios adensados com
até três salários-mínimos de renda média familiar mensal
(74,2%), seguida pelo Norte (65,2%).

Fonte: Elaboração própria

FIGURA 6: Inadequação dos domicílios urbanos por faixas de renda média familiar mensal (2015)
INADEQUAÇÃO
FUNDIÁRIA URBANA

DOMICÍLIOS URBANOS SEM
BANHEIRO DE USO EXCLUSIVO

COBERTURA INADEQUADA
EM DOMICÍLIOS URBANOS

ADENSAMENTO EXCESSIVO DE
DOMICÍLIOS PRÓPRIOS URBANOS

100%

80%

60%

40%

20%
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Até 3 SM

De 3 a 5 SM

De 5 a 10 SM

Mais de 10 SM

Fontes: Diretoria de Estatística e informações - Coordenação das Estatísticas Urbano Ambientais, Fundação João Pinheiro (FJP) (2018), Déficit habitacional no Brasil, Belo Horizonte, Brasil, FJP
(Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013.
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2.2. Demanda habitacional
De acordo com as projeções indicadas por Givisiez e Oliveira

FIGURA 8: Distribuição (%) da população segundo

[22], a população do Brasil alcançará, em 2040, um total de

grandes grupos etários

227,9 milhões de pessoas, sendo a população masculina de
112 milhões e, a feminina, de 115,9 milhões. Os incrementos
na população tendem a diminuir principalmente devido às
tendências de queda da fecundidade estabelecidas para a

100%

80%

projeção. A desaceleração no ritmo de crescimento populacional tem, como consequência, a diminuição nas taxas de

60%

crescimento médio anual projetadas, que no período 203540%

2040, estima-se, sejam inferiores a 0,5% ao ano.

2020

FIGURA 7: População total e taxa de crescimento médio anual

225.000

Menos de 15
0,7

230.000

227.382

0,59

227.861

225.206
220.000

0,4
0,3

210.000
215.075

0,2
215.000
0,1
205.000
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2020

0,33

0,19

0,04

0

2025

2030

2035

2040

População (em milhões)

Taxa de crescimento

Fonte: Adaptado dos dados básicos: microdados do Censo Demográfico 2010.

De 15 a 64

2040

65 e mais

Fonte: Microdados do Censo Demográfico 2010 e projeções desenvolvidas. [21]

0,6
0,5

221.491

2030

0

No período de 2020 a 2040, estima-se uma demanda de 15,6
milhões de domicílios, com uma demanda média de 783 mil
domicílios, no entanto, a demanda próxima a essa média só
ocorrerá em 2029 [22]. A partir de 2028, a demanda será menor que a média e até 2028 será maior.
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FIGURA 9: Projeção por Givisiez - demanda por domicílios por período (2020-2040)
1,400,000.0
1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0

2039-2040

2038-2039

2037-2038

2036-2037

2035-2036

2034-2035
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2030-2031

2029-2030

2028-2029

2027-2028

2026-2027

2025-2026

2024-2025

2023-2024

2022-2023

2021-2022

2020-2021

0.0

Fonte: [22]

Esta projeção é similar à projeção apresentada pela
FGV (2018) realizada para um horizonte temporal
entre 2017 e 2027 [1] – a qual estima um total de 9,05

FIGURA 10: Demanda de domicílios segundo categorias de renda
7,000,000

milhões de unidades novas, supondo que cada nova

6,000,000

família criada no período será demandante de um

5,000,000

novo domicílio. Já a demanda incremental média
seria de 900 mil unidades/ano.

4,000,000
3,000,000

Nas estimativas de Givisiez, a demanda segmenta-

2,000,000

da, considerando a renda das pessoas, são necessá-

1,000,000

rios 13,3 milhões de domicílios para as famílias com
renda de até 5 SM e 2,3 milhões de domicílios para
as famílias que ganham mais de 5 SM [23].

0

2020-2025

2025-2030

Até R$ 9.000
Fonte: Adaptado pelos autores de Givisiez [22]

2030-2035

Acima R$ 9.000

2035-2040
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Já na estimativa da FGV – que se desdobrou em 3 distintos

Nas regiões norte e nordeste, o fluxo anual apresenta menor

cenários de distribuição dos domicílios por faixa de renda –

variação no horizonte de projeção, em contraste com as regi-

considerando o Cenário Base (que supõe a melhoria da dis-

ões sudeste, sul e centro-oeste, onde o fluxo anual apresenta

tribuição de renda entre domicílios, com ascensão de parte

diminuição ao longo do período (2020-2040). Esse compor-

das famílias do estrato mais baixo para o estrato imediata-

tamento é coerente com as diferentes dinâmicas demográfi-

mente acima) as famílias com renda entre 1 e 3 SM deman-

cas entre as regiões brasileiras, especialmente entre as regi-

dariam 3,9 milhões de unidades (41,5% do total) e as famílias

ões centro-sul (sudeste, sul e centro-oeste), norte e nordeste.
13

com renda entre 3 e 5 SM, outras 2,7 milhões (20% do total).
FIGURA 12: Distribuição da demanda por grandes regiões geográficas
FIGURA 11: Demanda habitacional por renda familiar 12
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2,7 MILHÕES
DE UNIDADES

41,5%

20,0%
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Brasil
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0

3,9 MILHÕES
DE UNIDADES

12

Fonte: [22]

Projeção por categorias de necessidade de reforma e ampliação (NRA)

13

: Para as estimativas de necessidades de re-

*Salários mínimos

forma e ampliação [22] foram consideradas cinco categorias

Fonte: Adaptado dos dados da FGV

de NRA: adequados; necessidade de dois ou mais cômodos;
necessidade de reforma, necessidade de banheiro; e, duas ou
mais necessidades, representados na figura 13 abaixo:

De acordo com o IBGE, no ano de
2018 o tamanho médio das famílias
era de 3 pessoas por unidade
habitacional nas áreas urbanas, e
para as famílias que recebem até
3 salários–mínimos essa média
chegava a 3,14 (ver https://sidra.
ibge.gov.br/tabela/6971#resultado).

De acordo com Givisiez e Oliveira
(2013), “Este indicador parte
de uma estimativa do número
necessário de salas, cozinhas,
dormitórios e banheiros para
acomodar os distintos domicílios,
baseando-se na idade, status
conjugal e sexo dos membros.
O total de cômodos necessários
é contraposto com o total de
cômodos existentes para estimar a
demanda potencial por ampliações.
O material usado na construção
de paredes e tetos também é
acrescentado ao indicador de
forma a qualificar se a Necessidade
é apenas de Ampliações
(construção de cômodos) ou
também de Reformas (substituição
de paredes e coberturas)” [22].
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FIGURA 13: Categorias de Necessidade de Reforma e Ampliação (NRA)

ADEQUADO

02 OU MAIS CÔMODOS

REFORMA

BANHEIRO

DUAS OU MAIS

Domicílios
adequados
segundo o
indicador de
necessidade
de reforma
e ampliação
proposto por
Givisiez e Oliveira

Domicílios com necessidade de
um maior número de quartos.

Domicílios
com materiais
inapropriados
para os tetos e
para as paredes.

Domicílios que
não possuem
banheiro com
chuveiro e
vaso sanitário.

Domicílios que
são divididos em
duas ou três das
categorias que
foram descritas
anteriormente.

OBSERVAÇÃO:
Número desejável de cômodos:
em função da composição da
família por sexo e idade, mais
dois cômodos para a cozinha e
sala de estar.
O número desejável de
cômodos resultava do número
de quartos nos domicílios e os
números positivos indicam a
necessidade de mais cômodos
e os números negativos ou zero
indicariam lares onde não é
necessária a expansão.

OBSERVAÇÃO:
Material não
durável ou
rústico, como
madeira não
tratada, material
reutilizado
e outros.

Fonte: Elaboração própria

TABELA 4: Domicílios estimados por necessidade de reforma e ampliação

CATEGORIA DE NECESSIDADE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
PERÍODO

TOTAL

ADEQUADO

DOIS OU MAIS
CÔMODOS

REFORMA

BANHEIRO

DUAS OU MAIS

2020

85,08%

9,38%

1,55%

1,74%

2,25%

71.043.054

2025

88,09%

7,81%

1,66%

1,11%

1,33%

76.812.183

2030

90,35%

6,42%

1,77%

0,70%

0,77%

81.227.993

2035

92,03%

5,24%

1,86%

0,43%

0,44%

84.509.318

2040

93,29%

4,26%

1,95%

0,26%

0,24%

86.703.072

Fonte: PNAD (IBGE, 2001 a 2014). Projeção Populacional (CEDEPLAR/UFMG, 2016). Projeção Domicílios (NEED/UFF, 2016)
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A demanda por domicílios adequados é positiva em todo o

ou seja, diminuição do estoque de domicílios sem banheiro,

período projetado e para a necessidade de reforma, refletin-

com a necessidade de construção de dois ou mais cômodos e

do a tendência já observada na variação no estoque de domi-

aqueles com duas ou três categorias de necessidade de refor-

cílios. As demais categorias apresentam demanda negativa,

ma e ampliação, simultaneamente.

TABELA 5: Demanda de domicílios por necessidade de reforma e ampliação

CATEGORIA DE NECESSIDADE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
PERÍODO

TOTAL

ADEQUADO

DOIS OU MAIS
CÔMODOS

REFORMA

BANHEIRO

DUAS OU MAIS

2020-25

7.224.533

(667.603)

178.411

(384.745)

(581.468)

5.769.128

2025-30

5.721.325

(777.599)

158.519

(289.050)

(397.384)

4.415.811

2030-35

4.387.048

(786.554)

136.623

(201.920)

(253.873)

3.281.324

2035-40

3.112.301

(743.015)

115.169

(135.282)

(155.420)

2.193.753

Fonte: PNAD (IBGE, 2001 a 2014). Projeção Populacional (CEDEPLAR/UFMG, 2016). Projeção Domicílios (NEED/UFF, 2016). Domicílios Vagos

2.3. Domicílios vagos
Há no Brasil, muitos imóveis residenciais vazios. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, o Brasil possui
54

7.906 milhões de imóveis desocupados, dos quais 80,31% estão em áreas
urbanas e 19,69% em áreas rurais. Desse total, 6.893 milhões foram identificados como em condição de serem ocupados e 1.012 milhões estavam
em construção ou em reforma.
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FIGURA 14: Domicílios vagos em condições de serem

TABELA 6: Domicílios vagos em condições de serem ocupados e em

ocupados e em construção por regiões metropolitanas

construção por regiões metropolitanas
REGIÕES

TOTAL

URBANA

RURAL

Norte

535.688

408.531

127.157

Nordeste

2.583.664

1.839.872

743.792

Sudeste

3.075.114

2.684.406

390.708

Nordeste

Sul

1.106.724

893.716

213.008

Centro Oeste

Centro-Oeste

605.577

523.485

82.092

7.906.767

6.350.010

1.556.757

80,31%

19,69%

39%

7%

7%

Norte

14%

Sudeste
Sul

Total Brasil

33%

Fonte: Autores.

Fonte: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP),

Conforme dados da Secretaria do Patrimônio da Uni-

Diretoria de Estatística e Informações (Direi).

ão (SPU), de dezembro de 2018, tem-se um estoque de
686,8 mil imóveis federais, a maioria (637 mil) não
ocupados por entidades públicas e a quase totalidade
representada por terrenos (mais de 90%).
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3
PRINCIPAIS ATORES
E INSTITUIÇÕES
DO SETOR
HABITACIONAL
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Que foi aprovada pelo
Conselho Nacional das
Cidades, porém não foi
convertida em lei.

14

A estruturação do setor habitacional teve início no Brasil com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), instituído pela Lei nº 4.380, de
21 de agosto de 1964, com o objetivo de viabilizar o crédito habitacional no país, tinha como agente central o Banco Nacional de Habitação
(BNH). Até então, “os esquemas de financiamento habitacional eram
bastante restritos e não havia alternativa para a provisão formal de unidades para a população de baixa renda” [36].

As sucessivas crises no mercado de aluguéis, as incipientes al-

Em 1986, a crise do sistema comprometeu a disponibilidade de recursos para

ternativas de financiamento à taxa de juros fixas em um am-

investimentos e culminou na extinção do BNH, órgão central do SFH, o que

biente já inflacionário e a crescente urbanização acentuavam

resultou na fragmentação institucional do setor habitacional no país O Banco

a demanda pela viabilização da produção e comercialização

Central passou a assumir a regulamentação do SBPE, enquanto a CAIXA assu-

da moradia urbana.

miu as funções de banco habitacional e a gestão do FGTS. Iniciou-se, assim, a
desarticulação da agenda habitacional no âmbito federal, dando espaço para

Em seguida à sua criação, o SFH estruturou 2 fontes de coleta de

um movimento de descentralização e maior autonomia para Estados e Municí-

depósitos, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e

pios. Contudo, as fontes de financiamento do SFH embora tenham sido preser-

o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e ins-

vadas, tiveram desempenho duramente afetado pela fragmentação institucio-

tituiu uma rede de agentes composta por cooperativas, com-

nal, pelo cenário de instabilidade macroeconômica e pela insegurança jurídica.

panhias habitacionais e agentes financeiros que incluíam sociedades de poupança e empréstimo (SPE), as sociedades de

O restabelecimento da representatividade do arranjo institucional do

crédito imobiliário (SCI) e companhias hipotecárias, além das

setor habitacional no Brasil ocorreu com a criação do Ministério das Cida-

demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo

des, em 2003, associado à nova Política Nacional de Habitação (PNH) em

Banco Central do Brasil e das entidades fechadas de previdên-

2004

cia complementar.

nal de Habitação de Interesse Social.

14

, e ao advento da Lei nº 11.124/2005, que instituiu o Sistema Nacio-
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Na esfera federal foi instituído o Sistema Nacional de Habitação (SNH),
mais amplo que o sistema de financiamento, pois compreende incen-

3.1. Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social (SNHIS)

tivos à produção, aquisição e melhoria de unidades habitacionais, por
intermédio de subsídios totais ou parciais além do financiamento habi-

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social

tacional. O SNH está dividido em dois grandes sub-sistemas: o Sistema

(SNHIS) tem como fontes de recursos aquelas oriun-

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Sistema Nacional

das do Orçamento Geral da União (OGU), do Fundo de

de Habitação de Mercado (SNHM), segmentando assim as fontes confor-

Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) e proveniente de

me o público-alvo, além dos órgãos gestores e operadores de cada um,

outros fundos constituídos para fomentar programas

e da presença – ou não - de subsídios orçamentários, conforme figura a

habitacionais, contando com políticas de subsídios to-

seguir apresentado:

tal e parcial, tendo como unidade gestora a Secretaria
Nacional de Habitação (SNH) do Ministério do Desen-

FIGURA 15: Arranjo institucional do Sistema Nacional de Habitação (SNH)

15

Gestor do FGTS e do Fundo Nacional de Habitação de

SNH
Sistema Nacional
de Habitação

Interesse Social (FNHIS).

SISTEMA

As funções e papéis dos diversos agentes do Sistema

SNHIS
Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social

SNHM
Sistema Nacional de
Habitação de Mercado

ÓRGÃOS GESTORES E OPERADORES
SNH
Secretaria
Nacional de
Habitação

MDR
Ministério do
Desenvolvimento
Regional

CNM
Conselho Nacional
Monetário
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OGU
Orçamento
Geral da
União

FNHS
Fundo Nacional
de Habitação de
Interesse Social

SBPE
Sistema Brasileiro
de Poupança e
Empréstimo

BACEN
Banco Central
do Brasil

Fonte: Adaptado dos autores

ram estabelecidos na Lei n° 11.124/2005, destacando-se, na sequência, a estrutura, atribuições e instância
gram o SNHIS.
i. Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR):
Na esfera Federal, o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), em especial a Secreta-

FII, CRI
LCI, LIG
Mercado
de Capitais

FORMAS DE FINANCIAMENTO
Direcionamento de Recursos
FGTS e Subsídio

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) fo-

decisória dos principais órgãos e agentes que inte-

FONTES DE RECURSOS
FGTS
Fundo de
Garantia do
Tempo de
Serviço

volvimento Regional (MDR) e os Conselhos Curador/

Direcionamento de Recursos
de Depósito e Poupança

ria Nacional de Habitação (SNH), no âmbito do
SNHIS, constituem instâncias centrais de planejamento, coordenação, gestão e controle.
ii. Secretaria Nacional de Habitação (SNH): A Secretaria Nacional de Habitação (SNH), na estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR), é composta por dois Departamentos: de
Produção Habitacional e o de Urbanização, com
as competências apresentadas no quadro abaixo.

15

SFH: Sistema Financeiro da
Habitação, SBPE: Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo,
FGTS: Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, SFI: Sistema
Financeiro Imobiliário, FII :
Fundos Imobiliários, FIDC : Fundos
de investimento em Direito
Creditório, LCI: Letras de Crédito
Imobiliário, CRI: Certificados de
Crédito Imobiliário, LIG: Letras
de Imobiliárias Garantidas.
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COMPETE À SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO (SNH):
i.

Propor diretrizes, normas e procedimentos de regularização

ix. Definir critérios e regras para aplicação de recursos
do SNH (incluindo a política de subsídios);

fundiária urbana;
ii.

Coordenar a implementação da Política Nacional de Habitação;

iii. Promover apoio técnico aos Estados, Distrito Federal, Municípios e
entidades que atuam no setor habitacional;
iv. Elaborar diretrizes nacionais visando à captação de recursos para
investimento no setor de habitação;
v.

Coordenar e apoiar as atividades referentes à área de habitação no
Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano;

vi. Apoiar as atividades do Comitê Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico da Habitação;
vii. Propor e implementar ações de capacitação técnica de agentes públicos,
de agentes sociais, de profissionais e de instituições que atuam no setor;
viii. Promover a regulação do setor habitacional;

x.

Elaborar orçamentos, planos de aplicação e metas anuais e
plurianuais dos recursos a serem aplicados em habitação;

xi. Instituir e manter um sistema de informações para subsidiar a
formulação, implementação, acompanhamento e controle do Sistema
Nacional de Habitação;
xii. Gerir o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS),
avaliando seus resultados e apresentando-os ao Conselho Gestor do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (CGFNHIS);
xiii. Consignar recursos ao FNHIS para execução de programas voltados à
habitação de interesse social; e
xiv. Realizar o processo de seleção das propostas apresentadas pelos
proponentes/agentes executores.

DEPARTAMENTO DE
PRODUÇÃO HABITACIONAL:
i.

Dar suporte à representação do Ministério no Conselho Curador do

DEPARTAMENTO
DE URBANIZAÇÃO:
i.

Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), no Conselho Gestor do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social (CGFNHIS) e no Conselho
ii.

Implementar programas de melhoria habitacional, assistência
técnica à autoconstrução e ao mutirão;

ii.

Implementar programas de requalificação urbanística de bairros

Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS);

periféricos, de urbanização e regularização de favelas e lotea-

Administrar, operar e manter atualizado o Sistema Nacional

mentos ilegais, de recuperação e prevenção de áreas de risco e de

de Informações sobre habitação, promovendo a sua disseminação,
em articulação com a Secretaria Nacional de Desenvolvimento

recuperação de áreas habitadas de preservação ambiental;
iii. Implementar programas de reformas de cortiços e de requalifi-

Regional e Urbano;
iii. Implementar programas e ações de produção habitacional e
acesso à moradia; e
iv. Promover programas de crédito para aquisição de imóveis.

cação urbanística de áreas centrais degradadas;
iv.

Implementar programas e ações de regularização fundiária urbana; e

v.

Implementar ações de capacitação técnica voltadas à regularização fundiária urbana.
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i. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): O Fundo de

Em seu trabalho, o Conselho Curador do FGTS é as-

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um fundo financeiro de

sessorado pelo Grupo de Apoio Permanente (GAP),

natureza privada, sob gestão pública, com duas funções básicas: es-

formado por consultores técnicos vinculados às 12

tabelecer uma poupança compulsória para o trabalhador com car-

entidades que têm assento no Conselho.

teira assinada (constituir um pecúlio para o trabalhador quando sua
aposentadoria, ou ainda, por ocasião da rescisão de seu contrato de

O gestor das aplicações dos recursos do FGTS em

trabalho) e fomentar políticas públicas por meio do financiamento

habitação popular, saneamento ambiental e infra-

de programas de habitação popular, de saneamento básico e de in-

estrutura é o MDR, órgão a quem compete, ainda,

fraestrutura urbana, constituindo-se na principal fonte de finan-

elaborar os orçamentos anuais e planos plurianu-

ciamento para a consecução dos objetivos estratégicos da Política

ais de aplicação dos recursos e acompanha as me-

Nacional de Habitação (PNH).

tas físicas propostas.

ii. Conselho Curador do FGTS (CCFGTS): O FGTS é gerido e administrado por um Conselho Curador (CCFGTS), o qual é constituído por

Com a extinção do Banco Nacional da Habi-

um colegiado tripartite, composto por entidades representativas

tação (BNH), em 1986, o FGTS, passou a ser

dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do Governo

administrado pela CAIXA.

Federal perfazendo 6 representantes do Governo Federal e 6 representantes da sociedade civil.
FIGURA 16: Entidades representativas

REPRESENTANTES
DOS TRABALHADORES

REPRESENTANTES
DOS EMPREGADORES

REPRESENTANTES
DO GOVERNO FEDERAL

SECRETARIA ESPECIAL DA FAZENDA
(MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
CENTRAL ÚNICA DOS
TRABALHADORES (CUT)

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DA INDÚSTRIA (CNI)
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UNIÃO GERAL DOS
TRABALHADORES (UGT)

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO
DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC)

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E
TRABALHO (MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
SECRETARIA
ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE,
EMPREGO E COMPETITIVIDADE
(MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA

FORÇA SINDICAL
Fonte: Elaboração própria

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO
SISTEMA FINANCEIRO (CONSIF)

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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Caixa Econômica Federal (CAIXA)
A Caixa Econômica Federal é uma empresa 100% pública que exerce o papel fun-

■ define os procedimentos operacionais que serão neces-

damental no desenvolvimento urbano e da justiça social do País, vez que prioriza

sários à execução dos programas de habitação popular,

setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de servi-

saneamento básico e infraestrutura urbana estabeleci-

ços, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, princi-

dos pelo CCFGTS e financiados pelo FGTS;
■ emite os Certificados de Regularidade do FGTS (CRF) -

palmente as de baixa renda.

que atestam se os empregadores e tomadores de recurso
A CAIXA é vinculada ao Ministério da Economia e integra o Sistema Financeiro
Nacional auxiliando na execução da política de crédito do Governo Federal. Assim como as demais instituições financeiras, a CAIXA está sujeita às decisões e à
disciplina normativa do Conselho Monetário Nacional (CMN) e à fiscalização do

estão em dia com suas obrigações perante o Fundo;
■ é responsável pelo Programa de Integração Social (PIS) e
pelo Seguro-Desemprego;
■ atua nos programas sociais de Governo, como o Bolsa

Banco Central do Brasil (BACEN). Na condição de principal banco federal captador

Família – que beneficia mais de 13 milhões de brasileiros,

de poupança popular, a CAIXA, como agente financeiro, tem papel de destaque

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa

na implementação de medidas de Governo voltadas ao incentivo do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), do Sistema Financeiro da Habitação

Minha Casa Minha Vida;
■ é banco operador e principal agente financeiro do SNHIS
e um dos principais atributos da instituição é a sua ca-

(SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

pilaridade devido à existência de agências e unidades
Na condição de Agente Operador do FGTS, cabe à CAIXA:

técnicas em todo o território nacional; e
■ atua como agente técnico dos programas financiados com

■ centralizar todos os recolhimentos;

recursos federais, realizando todas as atividades relativas

■ manter e controlar as contas vinculadas em nome dos trabalhadores; e

ao acompanhamento técnico na contratação de obras e

■ estabelecer procedimentos, tanto administrativos quanto operacionais,

ações: análise das propostas, verificação de condições e

dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregados, e dos

pré-requisitos técnicos, acompanhamento de processos

trabalhadores que integram o sistema FGTS;

licitatórios, medições, prestações de contas etc.
Fonte: Adaptado dos Autores
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iii. Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS): O FNHIS é um fundo de natureza
contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas
estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.
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O FNHIS pode ser composto por recursos do Orçamento Geral
da União (OGU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So-

3.2. Sistema Nacional de Habitação
de Mercado (SNHM)

cial (FAS) e outros recursos que lhe vierem a ser destinados. Os
recursos do FNHIS devem ser repassados a fundos estaduais

O Sistema Nacional de Habitação de Mercado (SNHM) conta

e municipais para serem aplicados de forma descentralizada,

basicamente com recursos dos depósitos de poupança in-

por intermédio dos Estados, Distrito Federal e Municípios que

tegrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo

firmarem Termo de Adesão ao SNHIS e cumprirem as condi-

(SBPE) e aqueles oriundos de instrumentos de conexão com

ções estabelecidas. A Caixa Econômica Federal (CAIXA) é o

o mercado de capitais por meio da securitização de recebí-

agente operador do FNHIS.

veis imobiliários e emissão de letras lastreadas em créditos
imobiliários, organizados no âmbito do Sistema Financeiro

iv. Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de

Imobiliário (SFI). As condições gerais e os critérios para con-

Interesse Social (CGFNHIS): O FNHIS é gerido por um

tratação de financiamento imobiliário pelas instituições fi-

Conselho Gestor (CGFNHIS), de caráter deliberativo,

nanceiras, assim como as regras relativas ao direcionamento

composto de forma paritária por órgãos e entidades do

dos recursos captados em depósitos de poupança, são dis-

Poder Executivo e representantes da sociedade civil. A

ciplinadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo

presidência do CGFNHIS é exercida pelo Ministério do

Banco Central do Brasil (BACEN).

Desenvolvimento Regional.
■ O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE)
Compete ao CGFNHIS estabelecer diretrizes, aprovar orça-

tem por finalidade promover o financiamento imobili-

mento e deliberar sobre as contas e critérios de alocação dos

ário em geral e habitacional em particular, por meio da

recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse So-

captação e do direcionamento dos recursos de depósitos

cial (FNHIS), bem como deliberar acerca da remuneração do

de poupança, sendo integrado pelos bancos múltiplos

agente operador.

com carteira de crédito imobiliário, as caixas econômicas,
as sociedades de crédito imobiliário, as associações de
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Esse Fundo de natureza contábil foi criado pela Lei 11.124/2005,

poupança e empréstimo e as cooperativas de crédito;

que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse

■ Instrumentos de conexão com o mercado de capitais –

Social (SNHIS), porém, não vem sendo utilizado para os Pro-

FII, CRI, LCI, LIG – que compõem o Sistema Financeiro

gramas habitacionais de interesse social.

Imobiliário (SFI).
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Conselho Monetário Nacional (CMN)
O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Foi criado pela Lei n° 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, tendo a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, definindo por exemplo, as metas de
inflação que devem ser perseguidas pelo Banco Central (BACEN), objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e
social do País.

Banco Central do Brasil (BACEN)
O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal, integrante do Sistema Financeiro Nacional, vinculada ao Ministério da Economia.
Criado em 1964, o BACEN é a instituição responsável por garantir a estabilidade econômica do país, por meio da manutenção do poder de
compra da moeda e da regulação do sistema financeiro, atuando, ainda, na condição de Secretaria do Conselho Monetário Nacional (CMN).
O Decreto 2.291/86, que extinguiu o BNH, estabeleceu como papel do BACEN fiscalizar as entidades de natureza financeira integrantes do
Sistema Financeiro da Habitação, aplicar as penalidades previstas e propor ao CMN as normas pertinentes aos depósitos de poupança.
Qualquer instituição financeira depende da autorização do BACEN para funcionar e está sujeita às suas fiscalizações.
O BACEN tem como missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente.
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O crescimento do financiamento habitacional está intimamente ligado a uma ambiência de segurança
jurídica, à existência de garantias efetivas de retorno dos recursos aplicados, autonomia na contratação
das operações e um mercado de crédito imobiliário capaz de captar recursos de longo prazo, principalmente junto a grandes investidores (fundos de pensão, seguradoras, fundos de investimentos etc.).

Em relação ao mercado de crédito imobiliário, a segurança

4.1. Perspectiva histórica

jurídica desdobra-se em dois componentes principais representados pela segurança para a concessão do crédito, isto é,

Até 1964, antes da constituição do SFH, a alternativa natural de obtenção de um

a certeza de validade e eficácia dos dispositivos contratuais,

financiamento para aquisição da casa própria era extremamente dificultada,

associadas à segurança para a recuperação do crédito, mate-

principalmente, pela falta de segurança da operação, em razão da inexistência

rializada na certeza da exequibilidade das garantias reais no

de regras claras e duradouras, que pudessem atrair o investidor, detentor do

caso de inadimplemento do devedor.

dinheiro necessário para lastrear os empréstimos habitacionais. Sobretudo, a
dificuldade também se dava pela constância de um regime inflacionário que
implicava na rápida deterioração do capital mutuado, o qual retornaria em perí-

Registre-se, por relevante, que a falta de segurança
jurídica no mercado financeiro tem forte impacto no
spread bancário, elevando o custo das transações,
e principalmente inibe o apetite de investidores
privados que querem aportar recursos, por exemplo,
para a produção de imóveis, incluindo-se o aluguel
para moradia.

odos de longo prazo de amortização, sem a existência de qualquer instrumento
legal de recomposição monetária do capital originalmente emprestado.
A instituição do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), pela Lei n° 4.380 de
1964, supera boa parte das dificuldades para aquisição da casa própria. Criado
no centro de uma reformulação geral do Sistema Financeiro Nacional, acompanhada da introdução da correção monetária, o objetivo do SFH era abrir o
mercado para a colocação de títulos do Governo e viabilizar financiamentos de
longo prazo, estabelecendo, assim, um arcabouço jurídico-institucional próprio.
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FIGURA 17: Instituições e fontes de recurso

INSTITUIÇÕES
■ BNH;
■ Caixa Econômica Federal;
■ Agentes Financeiros;
■ Sociedades de Crédito Imobiliário; e
■ Associações de Poupança e Empréstimo.
FONTES DE RECURSO
■ Depósitos de poupança; e
■ Depósitos do FGTS
(viabilizando, em larga escala, o crédito imobiliário).
Fonte: Elaboração própria

Nesse cenário, vivia-se uma completa inversão de valores, com o risco jurídico sobrepondo-se ao próprio
risco de crédito nas operações de crédito imobiliário,
porquanto a existência de milhares de ações judiciais,
com impacto direto no regular retorno do capital emprestado, tinha como efeitos combinados a retração de
novos créditos pelas instituições financeiras e a restrição de participação nesse mercado dos investidores voluntários, principalmente àqueles com funding de longo prazo, os chamados investidores institucionais, que
desempenham papel decisivo no desenvolvimento do
mercado secundário de títulos lastreados em créditos imobiliários, cuja dinamização é essencial para a
aceleração do ciclo produtivo no mercado primário e a

Nos primórdios do Sistema foram introduzidos mecanismos para conferir tran-

sustentação dos financiamentos de longo prazo.

quilidade aos tomadores dos financiamentos habitacionais. O principal deles
foi a criação, em 1967, do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS),

Embora o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) te-

mediante o qual, a obrigação do mutuário que havia pago todas as suas presta-

nha financiado, desde a sua criação, mais de 6,5 mi-

ções, cessava depois de decorrido o prazo contratual do financiamento, com a

lhões de unidades residenciais, a partir de meados da

absorção, pelo Fundo, de eventuais saldos devedores residuais.

década de 80 ficaram claras as dificuldades do SFH em
manter o atendimento da demanda de crédito habita-

A instabilidade econômica da década de 1980, com severos efeitos no recru-

cional nos moldes em que foi desenhado.

descimento inflacionário, resultou em milhares de ações judiciais promovidas
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pelos mutuários do Sistema Financeiro Habitacional, com os devedores sus-

Surgiu, então, a necessidade de equacionar os riscos

pendendo o pagamento das prestações e questionando judicialmente a grande

jurídicos, até então enfrentados para a realização das

maioria das obrigações contratuais relacionadas com o modelo de financia-

garantias, fatores essenciais para viabilizar a agilidade

mento. Os questionamentos alcançaram os critérios de cálculo das prestações

no retorno do capital alocado, e sua consequente rea-

mensais e juros, a evolução dos saldos devedores, a incidência da atualização

plicação no mercado imobiliário. Foi empreendido um

monetária e o plano de reajustamento das operações, situação que agravou, em

expressivo esforço técnico e político, a partir do final

escala sem precedentes, o risco jurídico, além do fato de que a quase totalidade

da década de noventa, para se conferir maior segu-

das decisões do Poder Judiciário beneficiou os devedores inadimplentes, aca-

rança jurídica às operações de financiamento imobi-

bando por tornar o crédito imobiliário “um péssimo negócio” para as institui-

liário no País, tudo isso conjugado com o processo de

ções financeiras, praticamente paralisando o mercado de crédito imobiliário

estabilidade econômica deflagrado a partir do segun-

por mais de uma década.

do semestre de 1994 com o Plano Real.
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Isto resultou em importantes avanços no
marco regulatório, viabilizando a retoma-

4.2. Principais avanços no marco regulatório do
crédito imobiliário

da do crédito imobiliário no Brasil, principalmente a partir de 2004, inauguran-

Destaca-se, a seguir, os principais avanços verificados no marco regulatório

do-se um novo ciclo de crescimento, cuja

do crédito imobiliário, que permitiram conferir maior segurança jurídica às

magnitude pode ser dimensionada pelo

operações realizadas no âmbito dos sistemas de financiamento, SFH e SFI,

número de unidades financiadas no perío-

ao longo das últimas duas décadas, as quais contribuíram de forma decisiva

do de 1995 a 2015, quando foram financia-

para o aludido ciclo de crescimento do financiamento habitacional no país.

das, em média, cerca de 600 mil unidades
por ano, com destaque para os três últimos

O aperfeiçoamento do marco regulatório, com destaque para a consolidação

anos desse período, quando se concedeu

da alienação fiduciária e do patrimônio de afetação, foi um dos impulsio-

crédito imobiliário para quase um milhão

nadores do crédito imobiliário nas últimas 2 décadas. Aliado à estabilidade

de imóveis por ano.

macroeconômica, o reflexo foi um impressionante crescimento das carteiras de crédito habitacional, como será debatido no Capítulo 5.
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Lei nº 9.514/1997 – O Instituto de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis: foi o primeiro grande marco regulatório, com contribuição relevante para que as instituições financeiras retomassem, em escala, as operações do crédito imobiliário.
Lei nº 10.931/2004 – O Patrimônio de Afetação: estabeleceu um dos marcos regulatórios mais relevantes para o mercado imobiliário, que constitui um conjunto de bens, direitos e obrigações formado com um determinado fim, sem qualquer possibilidade de desvio dessa finalidade, consistindo na segregação patrimonial de bens do incorporador para uma atividade específica,
com o intuito de assegurar a continuidade e a entrega das unidades em construção aos futuros adquirentes, mesmo em caso de
falência ou insolvência do incorporador.
Estabelecimento do pagamento do valor incontroverso nas demandas judiciais: regulamentou a forma de adimplemento das
obrigações do devedor nas demandas que tenham por objeto os contratos de compra e venda de imóveis com pagamento parcelado. Foi estabelecido que a parcela não controvertida da obrigação continuasse sendo paga e que a parcela controvertida
(questionada) fosse depositada em juízo, mecanismo semelhante ao de ação de consignação em pagamento, em que se faculta
ao credor o levantamento da parcela não controvertida da dívida e a manutenção da parcela controvertida em depósito até o
julgamento da questão.
Lei nº 11.977, de 2009 – Regulamentação dos sistemas de amortização e da capitalização mensal de juros: estabeleceu outro
marco regulatório importante, voltado à segurança jurídica nas operações de crédito imobiliário, afastando de uma vez por todas e para qualquer modalidade de crédito, as polêmicas sobre a prática de juros compostos, bem como os equívocos no que diz
respeito à capitalização de juros.
Lei nº 13.097/2015 – Concentração de atos na matrícula dos imóveis: importante dispositivo na linha da mitigação de riscos jurídicos, que trata da concentração de atos na matrícula dos imóveis, com o objetivo de reunir em um só local, os indicativos da
real situação do imóvel, tais como ônus reais, impedimentos judiciais, promessas de compra e venda. Esse dispositivo estabelece mecanismos de proteção aos adquirentes e aos recebedores de direitos reais de garantia que celebrem negócios jurídicos
com base nas informações contidas nos assentos de registros de imóveis, e, ao mesmo tempo, prevê procedimento desburocratizado e seguro para negócios imobiliários em geral.
68

Lei 13.786/2018 – Distrato nas incorporações imobiliárias: acrescentou três novos artigos à Lei nº 4.591/64 com o objetivo de
conferir segurança jurídica ao risco de desfazimento das promessas de compra e venda de imóveis: o quadro resumo, das consequências do atraso da obra com possibilidade de resolução do contrato por culpa do incorporador, e da resolução por culpa
do adquirente. O maior ganho dessa lei foi exatamente estimular as partes a encontrarem a melhor solução para a extinção do
negócio jurídico de compra e venda de imóveis (consenso, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário).
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A análise da realidade brasileira demonstra que o sucesso de políticas setoriais,
em especial a habitacional, depende de políticas macroeconômicas voltadas
para o desenvolvimento do bem-estar geral. As políticas são condicionadas por
restrições relacionadas com insuficientes níveis de emprego e renda, consumo,
poupança, investimentos, inflação, associada à dificuldade de inserção do país
na economia global ao restringir a sua capacidade de atrair poupanças externas
e receber o grau de investimento, com a consequente retomada do crescimento
econômico e queda do desemprego.

FIGURA 18: Fatores que influenciam a retomada do

Em contexto de elevada desigualdade de renda, como é o caso brasileiro,

crescimento econômico

a grande maioria da população necessita de amparo para concretizar o
almejado acesso à moradia digna. Esse amparo pode ser feito por meio
de alocação integral de recursos de esferas governamentais (subsídios or-

Níveis de emprego e renda

Consumo

çamentários), que não impliquem em retorno, ou por intermédio da busca
de crédito em condições acessíveis junto a agentes financeiros, vincula-

Poupança

Investimentos

Capacidade de atrair
poupanças externas

Inflação

Grau de
investimento

da a dois fatores preponderantes: existência de recursos (funding) disponíveis e suficientes e capacidade de endividamento do tomador.

5.1. Panorama histórico
A instituição do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), pela Lei n°
4.380 de 1964, supera boa parte das dificuldades para aquisição da casa
própria. Criado no centro de uma reformulação geral do Sistema Finan-

Retomada do crescimento econômico e queda do desemprego

ceiro Nacional, acompanhada da introdução da correção monetária, o
objetivo do SFH era abrir o mercado para a colocação de títulos do Governo e viabilizar financiamentos de longo prazo, estabelecendo, assim,

Fonte: Elaboração própria

um arcabouço jurídico-institucional próprio.
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O cenário à época da criação do SFH era de um déficit habitacional ur-

O resultado foi um salto na oferta de crédito, com o cor-

bano estimado em 8 milhões de unidades. E é neste cenário que o Banco

respondente aumento da oferta e produção habitacio-

Nacional da Habitação (BNH), órgão central operador do Sistema, coor-

nal, favorecendo o barateamento do custo da casa pró-

denava todos os agentes, regulamentando, fiscalizando e garantindo a

pria e a facilitação do acesso à mesma, pela possibilidade

liquidez, definindo diretrizes para os investimentos públicos e privados

de obtenção do financiamento com prazos longos.

no setor, bem como as condições de financiamento para os mutuários
finais. O desenho original do sistema previa que os recursos viriam da

5.1.2. A crise do SFH

emissão de letras imobiliárias – emitidas com prazo de resgate superior
a dois anos e reajuste monetário semestral – além de recursos da União

Entretanto, no final da década de 1970, com o advento da

e de contribuição de 1% sobre salários. Dado o insucesso desse desenho,

segunda crise do petróleo e, em seguida, a crise da dívi-

em seguida foram arregimentadas duas fontes com alto potencial de

da externa, tendo como resultante o recrudescimento

captação: o FGTS e o SBPE.

inflacionário que, aliado ao arrocho salarial tornava o
financiamento de longo prazo inviável. As dificuldades

5.1.1. Primeira fase do SFH: o período áureo do sistema

do SFH se intensificaram a partir de 1983, agravada por
milhares de ações judiciais promovidas pelos mutuários

O conjunto de medidas voltado para conferir segurança jurídica às ope-

visando compatibilizar as prestações da casa própria

rações de crédito imobiliário, aliado a uma verdadeira “engenharia fi-

com a evolução do salário dos devedores (foram mais

nanceira” que efetivamente foi coroada com êxito, constituiu a primeira

de 600 mil ações judiciais) que acabaram por promover

fase do SFH, que foi a partir de 1967, com a criação do FGTS, até a segun-

o descasamento dos saldos devedores, corrigidos pela

da metade dos anos 70. A robustez do funding vinha da captação e apli-

crescente inflação e as prestações dos financiamentos,

cação dos depósitos de poupança, que chegou a ocupar o primeiro lugar

corrigidas por índices atrelados ao reajuste salarial de

entre os haveres financeiros não monetários, e dos recursos do FGTS,

cada categoria.

que expandiram como resultado do aumento do nível de emprego e da
massa salarial do país, agregado ao estímulo à construção civil, na edifi-

Diante de uma aguda crise de liquidez, as Associações

cação de milhares de novas moradias.

de Poupança e Empréstimo e as Sociedades de Crédito
Imobiliário foram gradativamente substituídas, ainda na
primeira metade da década de oitenta, pelos bancos múl-
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São haveres monetários aqueles que possuem liquidez imediata
– papel moeda em poder do público e depósito à vista (meios
de pagamento). Haveres não-monetários são aqueles que não
possuem liquidez imediata, como depósito a prazo e títulos públicos.

tiplos na concessão de novos financiamentos. Conforme
mencionado anteriormente, o Banco Nacional de Habitação foi extinto em 1986 e suas atribuições passaram
a ser desenvolvidas pelo Banco Central do Brasil, pela
Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Fazenda.
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Os efeitos negativos sobre a renda e o emprego, a aceleração

Nesse contexto, foi criado o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), pela

inflacionária, somada ao descompasso entre os reajustes das

Lei nº 9.514, em 20 de novembro de 1997. Derivado de modelos mais

prestações e dos saldos devedores (renegociações institu-

modernos existentes nos mercados internacionais de financiamen-

cionais), além das diversas tentativas do Governo de reduzir

to imobiliário, em especial o norte-americano, tem por princípio

a inflação através de medidas heterodoxas, como a aplicação

básico a integração das operações imobiliárias com o mercado de ca-

de tablitas às prestações (no Plano Cruzado) e congelamentos

pitais, e voltado para a viabilização do mercado secundário de títulos

de preços (na segunda metade da década de oitenta) compro-

imobiliários. Suas operações de financiamento imobiliário são livre-

meteram o desequilíbrio econômico-financeiro do Sistema,

mente efetuadas por entidades autorizadas pelo BACEN.

praticamente paralisando a concessão de crédito imobiliário pelas instituições financeiras. A situação perdurou até

5.1.4. A retomada do setor habitacional

1996, quando o Agente Financeiro Caixa Econômica Federal
(CAIXA), por autorização do Governo, reabriu a operação do

A retomada do setor habitacional no Brasil ocorreu a partir de 2006,

crédito habitacional diretamente à pessoa física, através do

com a ampliação da oferta de crédito primeiramente no âmbito do

Programa Carta de Crédito.

SBPE, resultante de alterações na regulamentação do direcionamento e, a partir de 2009, no FGTS, com o impulso do PMCMV. A crescen-

5.1.3. A instituição do SFI,
novas alternativas para o
financiamento habitacional

te oferta de crédito pelo SFH em condições relativamente acessíveis,
viabilizada pela estabilização macroeconômica e pelos aperfeiçoamentos do marco regulatório, anteriormente comentados, promoveram um boom de produção e comercialização de moradias no país.

As dificuldades enfrentadas pelo SFH ao longo dos anos 90 e

Essa trajetória de significativo crescimento, apresentada na linha do

os limites inerentes ao sistema de captação, somadas às ino-

tempo a seguir, será mais bem detalhada no próximo capítulo.

vações no crédito imobiliário surgidas em outros países impulsionaram a regulamentação de novas fontes de captação
que permitissem impulsionar o crédito imobiliário, sobretudo o não residencial, por meio de um modelo mais desregulamentado e flexível, compatível com o mercado de capitais
nacional e internacional. Buscava-se um modelo que, minimizando os impactos dos custos diretos e indiretos das transações imobiliárias, pudesse ampliar o fluxo de recursos, em
um processo de retroalimentação constante.

O financiamento é fundamental para
viabilizar a produção e a aquisição de
moradias e para o desenvolvimento
do setor habitacional de uma economia de mercado.
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FIGURA 19: Resumo do contexto histórico do setor financeiro (linha do tempo)
Primeira fase do SFH
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Fonte: Elaboração própria

No que tange às políticas públicas, o desenvolvimento de um mercado de crédito robusto, dinâ-

5.2. Funding: as principais fontes de recurso
do setor habitacional

mico e sustentável permite alavancar a renda das
famílias com alguma capacidade de pagamento,
possibilitando focar subsídios e estratégias gover-

Funding – diz respeito à captação de recur-

namentais de modo a imprimir maior eficiência e

sos de terceiros via mercado de capitais ou

cobertura no uso dos limitados recursos públicos.

mercado bancário para investimento com
prazo de amortização compatível ao prazo
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Os investimentos em habitação oferecem signifi-

de manutenção do investimento que se pre-

cativa contribuição ao crescimento da economia

tende implantar 16.

nacional, dado o amplo efeito multiplicador dos
investimentos no setor da construção civil, cuja
expansão das inversões é universalmente aceita

Os recursos do funding, utilizados para dar lastro ao crédito habitacional,

e utilizada em políticas anticíclicas, colaborando

ainda advêm preponderantemente dos tradicionais sistemas de capta-

para conciliar os objetivos de crescimento e esta-

ção de depósitos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que compre-

bilidade monetária.

ende o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o Fundo

Ampliação
oferta de
crédito
FGTS/
PMCMV

Glossário do BNDES –
www.bndes.gov.br
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de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Já o Sistema Financeiro Imobiliário

No global, o funding do setor habitacional su-

(SFI), que regulamenta os Fundos Imobiliários (FII), os Fundos de Investimen-

pera a marca de R$1,4 trilhões de recursos (R$

to em Direito Creditório (FIDC), as Letras de Crédito Imobiliário (LCI, mortgage

1.422.157.157,00) em dezembro de 2019, distribu-

unsecured bonds), os Certificados de Crédito Imobiliário (CRI, equivalentes

ídos entres as fontes do SFH e SFI, sendo que as

aos Mortgage Backed Securities - MBS americanos) e, o mais recente, as Letras

fontes do SFH (SBPE e FGTS) somam R$ 1,19 tri-

Imobiliárias Garantidas (LIG, equivalentes aos Covered Bonds europeus), tem

lhão, correspondendo a 84% do total, conforme

promovido majoritariamente o crédito imobiliário não habitacional.

apresentado na figura 21 a seguir.

FIGURA 20: Resumo do SFH e SFI

FIGURA 21: Funding crédito habitacional/imobiliário (R$ bilhões) dez/2019

SFH
Sistema Financeiro
de Habitação

141,83

77,14

11,23

657,53
SBPE
Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo

SBPE

FGTS
Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço

FGTS
LCI
CRI

534,42
FII
Fundo Imobiliário

LIG

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nas Estatísticas de Crédito Imobiliário do
BCB, FGTS e B3.

LIG
Letras
Imobiliárias
Garantida

SFI
Sistema
Financeiro
Imobiliário

FIDC
Fundo de
Investimento em
Direito Créditórios

O estoque conjunto de recursos SFI e SFH, que correspondia a
17% do PIB em 2002, correspondeu em dezembro de 2019 a 19,6%
do PIB. No auge, em 2014, chegou a corresponder a 20,6% do PIB.
Já a carteira de crédito habitacional constituída por meio dessas
fontes (excluindo os financiamentos não residenciais), conforme

CRI
Certificados de
Crédito Imobiliário
Fonte: Elaboração própria

LCI
Letras de Crédito
Imobiliário

já mencionado, corresponde a 9,2% do PIB. As evoluções do funding e da carteira habitacional em relação ao PIB estão demonstradas na figura 22 a seguir.
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O valor contábil das carteiras de financiamento residencial

FIGURA 22: Estoque funding e crédito habitacional/PIB (%)

no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) so-

25%

mava R$657,2 bilhões em dezembro de 2019, sendo desse
total, R$639 bilhões o crédito habitacional total concedido

20%

a pessoas físicas (PF) e R$ 18,2 bilhões o crédito concedido
a empresas de incorporação (pessoa jurídica - PJ), segundo
estatísticas do Mercado Imobiliário do Banco Central – es-

15%

toque, carteira PF e PJ. A evolução dessa carteira por fonte SBPE e FGTS - nos últimos 5 anos encontra-se apresentada

10%

na figura 23 abaixo.
5%

Cada uma dessas fontes apresenta trajetória particular de
desenvolvimento, função de condicionantes distintas e será

CRI

Ativos FGTS

analisada a seguir.

2019
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SBPE
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2016

2015

2013

2014

2011

2012
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2007

LCI

2008

2005

2006

2004

2003

2002

0%

LIG

Carteira Crédito Habitacional
Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nas Estatísticas de Crédito Imobiliário
do BCB, FGTS e B3.

FIGURA 23: Carteira crédito habitacional total - SFH (R$ dez/2019)
700.000.000.000
600.000.000.000
500.000.000.000
400.000.000.000
300.000.000.000
200.000.000.000
100.000.000.000

SBPE TOTAL

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nas Estatísticas de Crédito Imobiliário do BCB. Valores reais deflacionados pelo IPCA.
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5.2.1. Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

O SBPE – caderneta de poupança – é a maior fonte de
captação do crédito habitacional e soma, em janeiro

5.2.1.1. Sistema Brasileiro de Poupança
e empréstimo (SBPE)

de 2020, R$ 649,6 bilhões em estoque de depósitos nos
agentes desse sistema. O volume de recursos depositados nas contas de Poupança (SBPE) passou por expressivo aumento ao longo de quase uma década até atin-

FIGURA 24: Como funciona o SBPE

gir seu valor de pico em dezembro de 2014 – R$ 685,9
bilhões em valores atualizados pelo Índice Nacional de

SBPE
INVESTIDORES/
POUPADORES

AGENTES
FINANCEIROS

FAMÍLIAS/
AGENTES
PRODUTORES

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (R$522,3 bilhões
nominais). A partir de 2015, no bojo da crise brasileira, o
estoque da poupança retrai-se registrando sucessivas
perdas de captação líquida até abril de 2017 – saldo total
negativo de captação de mais de R$ 94 bilhões – quando começa a retomar sua trajetória de crescimento. Entre maio de 2017 e dezembro de 2019 houve recupera-

depósitos
voluntários

ção com as captações líquidas superando R$68 bilhões
e contribuindo para que a poupança alcançasse o atual

operações
crédito
habitacional

estoque de quase R$650 bilhões.
O SBPE segue, portanto, na liderança do funding. Um
estudo sobre o comportamento da poupança e sua cor-

R$ 658 bi

R$ 341 bi

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, Rennata Magalhães. Dados de 12/2019.

relação com outras variáveis macroeconômicas indica
que, em épocas de crescimento econômico, o saldo das
contas de poupança cresce, assim como em cenários de
aumento do estoque de moeda [23]. Como a poupança
recebe parte dos incrementos da renda das famílias não
consumidos, a expectativa para sua captação é, a princípio, de ampliação, sempre que o país apresenta trajetória de crescimento.
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A perspectiva de retomada do emprego e recuperação da

A evolução real da captação líquida da poupança, em média

renda para este ano subsidiaram as expectativas positivas

móvel de 12 meses, entre janeiro de 2001 e janeiro de 2020:

para a poupança: a ABECIP projetou um saldo de captação

após um período de consistente e significativa captação lí-

líquida positiva de R$ 28 bilhões ao longo de 2020 o que,

quida positiva, entre 2007 e 2014, a poupança registra eleva-

produziria um estoque em torno de R$ 714 bilhões em fins

das perdas – em 2015 (R$ 50,1 bilhões) e 2016 (R$ 32,1 bilhões)

17

. Desse nível de estoque resultou a projeção de

– provocadas em grande parte, pela retração econômica que

concessão de crédito de R$ 103 bilhões somente no SBPE

levou os indivíduos a lançarem mão de poupanças passadas

para este ano, confirmavam a projeção de retomada do

para complementação de renda. Em 2018 foi iniciada nova

setor habitacional.

fase de recuperação do SBPE.

deste ano

FIGURA 25: Caderneta de poupança SBPE: captação líquida em 12 meses – R$ milhões
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(Balanço divulgado em 30.01.2020)
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teiras de crédito habitacional no âmbito da poupança nos últimos 5 anos. Observa-se a queda da

render apenas 2,63%, abaixo, portanto, da inflação de 3,3%

20

. Esta não é

carteira PJ que chegou a somar quase R$ 57 bi-

a primeira vez que a poupança apresenta rentabilidade real negativa, po-

lhões em maio de 2015 (em valores deflacionados)

rém, o contexto difere do passado se mantida a expectativa de horizonte

para atuais (dezembro de 2019) R$ 16 bilhões, de-

mais largo de taxas baixas estimulando, consequentemente, a fuga dos

notando um movimento de retração da oferta de

investimentos em renda fixa de modo geral e da poupança em particular.

crédito para produção empresarial por parte dos
bancos e busca de novas formas de financiamen-

Não obstante, o cenário mais recente de elevada incerteza gerada pela

to pelas incorporadoras.

crise do Covid-19 e as sucessivas quedas da bolsa alteraram as dinâmicas
de fuga das aplicações de renda fixa e voltaram a favorecer aplicações

Já a carteira PF que chegou a somar em torno de

mais seguras e tradicionais como a poupança, que registrou recorde de

R$ 365 bilhões ao longo de 2015, sofreu queda des-

captação líquida positiva no mês de março de 2020 – R$ 8,25 bilhões. A

de então, chegando a R$ 318 bilhões no segundo

Selic, entretanto, segue com viés de queda podendo comprometer a cap-

trimestre de 2019, exibindo alguma recuperação

tação da poupança.

desde então.

FIGURA 26: Evolução carteiras de crédito habitacional lastreadas no SPE (R$ dez/2019)
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Fonte: Claudia Magalhães Eloy com base nas Estatísticas de Crédito Imobiliário do BCB. Valores reais deflacionados pelo IPCA.
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A figura 26 abaixo apresenta a evolução das car-

com a taxa de juros de referência em 3,75% a.a. 19 , a poupança passou a

dez/14

19

18

, em 2012. Atualmente,

atrelada à taxa Selic, somente em viés de baixa

jun/14

Banco Central, inflação dos últimos
12 meses medida em março 2020.

A rentabilidade da poupança, historicamente fixada em 6% a.a. +TR, foi

ago/14

A Selic foi revisada, em 18.03.2020,
para 3,75%, correspondendo a uma
taxa real de juros em torno de 0,45%.

18

abr/14

De 6%+TR a poupança passa
a renda 70% da Selic sempre
que esta cai abaixo de 8,5%.
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Alguns outros destaques a respeito das carteiras de crédito
lastreadas nos recursos captados pela poupança:
■ 20% dos recursos captados nas contas de poupança
SBPE são recolhidos compulsoriamente ao Banco Central. Esse colchão (buffer) poderia ser reduzido, na esteira da redução geral dos compulsórios, para compensar
uma eventual redução no estoque de recursos;

5.2.1.2. Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS)

21

FIGURA 27: Como funciona o empréstimo habitacional via FGTS

FGTS

FAMÍLIAS/
AGENTES
PRODUTORES

TRABALHADORES/
COTISTAS*
depósitos
compulsórios

■ a carteira de crédito imobiliário não-residencial (comercial), não apresentada na figura 26, consome, em

FUNDO

R$ 534 bi

dezembro 2019, R$ 11,6 bilhões dos recursos captados
pela poupança, a maior parte (86%) em financiamenoperações
empréstimo

to PJ (produção). Embora se observe uma queda nessa
carteira (em dezembro 2018 ela somava R$ 17,2 bilhões),
não faz mais sentido, notadamente no atual cenário,
com tantas opções de financiamento imobiliário, que os
recursos baratos da poupança sejam destinados a crédi-

*Os recolhimentos/
depósitos são feitos
pelos empregadores

to imobiliário comercial;

operações
crédito
habitacional

AF AF AF
AGENTES FINANCEIROS

■ a carteira habitacional livre (PF e PJ), que não se sujeita
aos limites regulamentares do SFH, consome R$ 60,2

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, Rennata Magalhães.

bilhões – 18% da carteira habitacional total – e chegou a

Dados de 10/2019.

R$ 330 bi

superar a marca dos R$ 130 bilhões em 2015. Entretanto,
assim como a comercial, poderia ser lastreada nos instrumentos de captação via mercado de capitais (SFI).

O FGTS é a segunda maior fonte de recursos – R$534,4 bilhões (Balancete FGTS outubro de 2019) – com captação oriunda de contribuições

80

A manutenção das carteiras comercial e livre no SBPE concor-

mensais compulsórias dos empregadores em contas de seus empre-

rem com o financiamento habitacional estratégico SFH, aces-

gados

sível às famílias de renda média e, ao mesmo tempo, inibem

de fundo permite gestão de investimentos, ganhos de escala e inter-

o desenvolvimento de títulos de base imobiliária-residencial,

nalização de rendas, favorecendo o crescimento de seus ativos e sua

notadamente CRI e LIG. No conjunto, as 3 rubricas apontadas

constituição como funding para habitação, saneamento e infraestru-

acima reduzem o aproveitamento dos recursos captados no

tura urbana. O caráter compulsório das captações aliado às restri-

âmbito da poupança para o crédito habitacional voltado para

ções aos saques concede maior estabilidade aos recursos, favorecen-

rendas médias.

do a constituição de carteiras de crédito de longo prazo.

21

a título de pecúlio. A consolidação dos depósitos sob a forma

Exclusivo para trabalhadores
formais, com contrato de trabalho
regido pela CLT. Inclui empregados
domésticos e exclui servidores
públicos. Aberta em nome
do empregado, cada conta de
depósito no Fundo corresponde
a um contrato de trabalho
com participação no Fundo.
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Sua carteira de crédito habitacional soma, em outubro de 2019 R$ 330,2

habitacional desde sua criação, em 1966, e sobre-

bilhões e constitui hoje a principal aplicação do Fundo, conforme de-

tudo, na última década, como funding para o crédito

monstrado na figura 28 a seguir:

destinado a segmentos de renda moderada e baixa,
viabilizando a implantação do Programa Minha
Casa Minha Vida (PNHU-PMCMV, Faixas 2 e 3

22

).

Isto porque, além do significativo volume de recursos captados compulsoriamente, o FGTS:

FIGURA 28: Evolução ativos FGTS e carteiras de empréstimo (R$ dez/2019)
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nio Líquido bilionário e passou a conceder
subsídios atrelados a financiamentos, expandindo sua atuação downmarket;
■ Além do direcionamento regulamentar para
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■ Com o diferencial obtido entre a rentabilidade

2008

a taxas relativamente mais baixas;

2005

■ Usufruiu, historicamente, de um custo de

2006

24

2004

Os dados de 2019 correspondem ao
mês de outubro e foram extraídos
do Balancete. O restante da série
apresenta dados do fechamento
de dezembro de cada ano.

23

O FGTS desempenha papel fundamental no setor

2002

Esses parâmetros encontramse em revisão, no escopo
da revisão da Res.702.

22

2003

Faixa 2 = renda de até R$4.000,00 e
Faixa 3 = renda de até R$7.000,00.

Ativos totais

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nas demonstrações financeiras do FGTS.
Valores deflacionados pelo IPCA.
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habitação popular (mínimo de 60% do orçamento de aplicações aprovado pelo Conselho
Curador), diferentemente da poupança, foi

O crescimento da carteira de crédito FGTS ganha tração após 2008 e, so-

focalizado na habitação popular a partir de

bretudo, a partir de 2010, após o Planhab e o PMCMV – quando o volume

meados dos anos 2000 por meio da regula-

de contratações anuais salta de R$ 6,6 bilhões e 308 mil unidades (2007)

mentação de limites de atendimento: renda

para R$ 26,3 bilhões e 456 mil unidades (2010), em valores históricos.

familiar máxima (R$7 mil); taxas de juros

Entre 2010 e 2015 o FGTS segue crescendo a uma taxa média real de 6%

variando conforme a renda (a partir de 4,5% +

ao ano. Em 2015, outro salto para R$ 55,2 bilhões e quase 588 mil unida-

TR) e valor máximo do imóvel (R$240 mil) 23 .

des, contra R$ 41,4 bilhões e 458 mil unidades no ano anterior.
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Os subsídios (descontos) concedidos pelo próprio FGTS acopla-

FIGURA 29: Resumo do crescimento de crédito FGTS

2007
2008 - 2010

Após PLANHAB + PMCMV

R$ 6,6 bilhões
e 308 mil

dos a financiamentos são relativamente antigos

27

25

mas ganha-

ram maior relevância a partir do Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV), em 2009, quando inclusive passaram a ser com-

R$ 26,3 bilhões
e 456 mil

plementados por recursos orçamentários do OGU. Desde então,
aplicados junto com a redução das taxas de juros dos empréstimos permitiram a focalização do crédito FGTS em rendas mais

O programa Pró-Cotista se
diferencia das linhas tradicionais
do FGTS no sentido de que não
está sujeito aos limites de renda,
os limites de valor de imóvel
financiável são significativamente
mais elevados (limite do
SFH, R$1,5 milhões), mas só é
acessível a cotistas do FGTS.

baixas. Entre 2010 e 2019 o FGTS financiou 4,9 milhões de unidades. A maior parte voltada para rendas familiares de até R$ 5

FGTS

6%

2014

ANO

2015

26

mil. Este é um aspecto de suma importância posto que, ao prover
R$ 41,4 bilhões
e 458 mil

crédito em volume e condições acessíveis, o FGTS viabilizou a

R$ 55,2 bilhões
e 588 mil

5.2.2. Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)

forte expansão recente da produção do segmento popular.

5.2.2.1. Certificado de Crédito Imobiliário (CRI)

Fonte: Elaboração própria

27

O salto de 2015 e o subsequente crescimento em 2016 e
2017 foram impulsionados pela forte retração da oferta
de crédito habitacional lastreado na poupança SBPE pe-

CRI

PORTFÓLIO:
Contratos imobiliários
(aluguel, pgtos,
financiamentos)

para evitar uma retração maior na atividade do setor habitacional. Concomitantemente, reduziu a focalização na
baixa renda, com aumento das contratações no âmbito do
25

e uma elevação do limite de atendimento

Cessão
dos direitos
de crédito

para rendas de até R$ 9 mil na Faixa Especial.

dispensável do funding para crédito habitacional no Brasil:
são mais de R$500 bilhões reunidos em um fundo de captação compulsória remunerado a taxas reguladas

26

.O

destino do FGTS é de extrema relevância para o setor habitacional e dele ainda depende a política habitacional
voltada para o segmento popular.

ORIGINADOR*
ORIGINADOR*

*Banco, incorporadora etc.

Recursos
(R$) pela
cessão

SECURITIZADORA

O FGTS constitui parcela fundamental e, por ora, ainda in82

Resolução CCFGTS 466/2004

FIGURA 30: Esquema de emissão de CRI

los bancos: o FGTS ampliou o volume de crédito ofertado

Pró-Cotista

As contas do FGTS são
remuneradas à taxa de juros
fixada em 3% a.a., acrescida
da TR (taxa referencial). Desde
2016, 50% do lucro auferido pelo
Fundo no exercício é distribuído
proporcionalmente aos cotistas
no exercício seguinte, adicionando
à rentabilidade fixada em Lei.

Agência
de Risco

emissão de CRI
Recursos (R$)

Distribuidores

INVESTIDORES**
**PF, fundos, invest. institucionais etc.
Fonte: Claudia Magalhães Eloy, Rennata Magalhães. Dados de 12/2019.

Agente
Fiduciário
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Os CRI no Brasil, Certificados de Crédito Imobiliário (equiva-

O estoque de CRI atual é de R$ 76,8 bilhões (janeiro de 2020)

lentes aos Mortgage Backed Securities - MBS americanos), são

[23]. Este montante encontra-se abaixo do pico da série que

certificados de emissão exclusiva pelas Securitizadoras, essas

ocorreu em dezembro de 2014, quando o estoque alcançou

somam 30 atualmente com registro válido, sendo que 19 emi-

R$ 96 bilhões (em valores atualizados pelo IPCA). Ou seja, um

tiram CRI em 2019, mas apenas 10 detém 90% do market share.

volume ainda modesto considerando a demanda por crédito

entre os Agentes Fiduciários, três empresas concentram 92%

imobiliário no Brasil. A evolução desse estoque, em termos

do mercado de CRI.

reais, está apresentada na figura 31 a seguir:
FIGURA 31: Evolução do estoque de CRI (R$ Nov/2020)

Os CRI são disciplinados pela Lei nº9.514/1997,

140.000,00

pelas Instruções da CVM nº400, 476, 414, 601, bem

120,000,00

como pela Decisão Conjunta Banco Central/CVM

100.000,00

nº13/2003 e por regulações gerais que regem o

80.000,00

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

60.000,00
40.000,00
20.000,00

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nas estatísticas da B3.

alguns casos lastreados por carteiras originadas por eles pró-

Valores deflacionados pelo IPCA.

prios) para cumprir com o direcionamento da poupança
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dez/19

dez/17

dez/18

dez/15

lidade dos agentes financeiros do SBPE adquirirem CRI (em

dez/16

dez/13

dez/14

dez/11

dez/12

dez/10

dez/09

dez/07

dez/08

dez/05

2005, impulsionados, em parte artificialmente, pela possibi-

0
dez/06

volvimento muito lento em sua primeira década. A partir de

dez/04

Os CRI, regulamentados ainda em 1997, apresentaram desen-

dez/02

28

dez/03

Regra que durou até 2018.

e

aos poucos foram assumindo posição mais relevante somando,

As razões para o desempenho dos CRI no Brasil a despeito dos

atualmente, quase R$ 77 bilhões (janeiro de 2020). Se descon-

mais de 20 anos de regulamentação estão centradas, de um

tados os efeitos desses incentivos e consideradas somente as

lado na fraca demanda por parte dos investidores institucio-

operações genuinamente de mercado, as emissões de CRI, em

nais. O fator mais relevante é o ainda fraco potencial dos CRI

2014 e 2016, caem para R$5,3 bilhões e R$ 6,8 bilhões, respec-

como funding para o crédito habitacional: o estoque de CRI se-

tivamente (UQBAR, 2019). Nesse sentido, os dados de 2019 são,

gue concentrado no lastro corporativo. Lastro residencial pul-

portanto, bem positivos, fato evidenciado pela ausência de CRI

verizado - se excluídos os CRI encarteirados pelo FGTS ou por

indexado a Taxa Referencial (TR) nas emissões daquele ano.

agentes financeiros do SBPE, é pouco representativo.

83
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Levantamento da Tendências, fornecido pela ABSIA – abrangendo

5.2.2.2. Fundos Imobiliários (FII)

29

as principais securitizadoras e cobrindo um volume de R$8,2 bilhões do total dos R$8,8 bilhões totais de CRI emitidos no mercado

Ao longo de 2019, as emissões em oferta pública

em 2018 – aponta que R$ 1,4 bilhões (17%) tinham lastro residen-

de CRI totalizaram R$ 16,5 bilhões

cial, enquanto os R$6,8 bilhões restantes, corporativo, somente

ANBIMA, impulsionadas, sobretudo, pela demanda

R$795 milhões tinham como lastro o financiamento imobiliário e a

de Fundos Imobiliários (FII). Observa-se, de todo

quase totalidade do lastro, R$7,2 bilhões (88%) tem lastro concen-

modo, um crescimento em relação aos dois anos

trado, não pulverizado.

anteriores – 2017 e 2018 – quando as emissões anu-

30

segundo a

ais somaram apenas R$ 8 bilhões e R$ 8,8 bilhões,
respectivamente. Nos anos de 2014 e 2016 as emisNo primeiro semestre de 2019, último levantamento da pesquisa, fo-

sões anuais haviam totalizado R$ 16,1 bilhões e R$

ram R$5,4 bilhões de CRI na amostra, sendo, de novo, a quase totalida-

16,9 bilhões, respectivamente (em valores históri-

de, R$4,5 bilhões (83%) composta por lastro concentrado e apenas R$

cos), função dos estímulos provocados pelas com-

562 milhões (10,4%), lastro residencial.

pras de CRI pelo FGTS e incentivos da regulamentação do próprio SBPE.

Entre os desafios ainda a enfrentar para que os CRI se constituam como
funding relevante para o setor habitacional estão:

FIGURA 32: Cronologia 2019 para emissões de CRI

(oferta pública)

■ o custo de captação mais elevado que o funding SFH: CRI com
maturity entre 5 e 10 anos e incorporadora sólida, com baixo risco,
oferece rentabilidade em torno de IPCA + 6%. A queda da taxa de
juros de referência tende a oferecer oportunidade de redução dos

2014

R$ 16,1 bilhões

Estímulo compa
CRI pelo FGTS

custos de captação;
■ os elevados custos de emissão, em uma oferta pública, que envol-

2016

R$ 16,9 bilhões

2017

R$ 8,0 bilhões

2018

R$ 8,8 bilhões

vem custos da securitizadora, do agente fiduciário, de advogados e
de servicers, requerendo escala para sua diluição; e
■ a predominância dos portfólios de crédito residencial indexados
à Taxa Referencial (TR)
84

29

, mesmo entre os segmentos de renda

alta, constituindo entrave também determinante, dado que os
investidores não aceitam papéis indexados pela TR. A título de
referência, 46,3% das emissões de 2019 estavam atreladas a algum
índice de inflação (a maior parte pelo IPCA, mas também IGP-M,
IGP-DI ou INPC), enquanto os atrelados ao Disponibilidade Interna
- DI, 50,7% do total.

Impulsionado,
sobretudo, pela
demanda FII

2019
Fonte: Elaboração própria

R$ 16,5 bilhões

30

A Taxa Referencial (TR) é uma taxa
de juros de referência utilizada
para determinar o rendimento da
poupança, FGTS e financiamentos
imobiliários. A taxa referencial
(TR) foi criada no início dos anos
90 para conter a inflação.
As ofertas de CRI podem ser
distribuídas no varejo segundo
a regulamentação CVM 400,
com registro prévio, ou para
investidores profissionais segundo
a regulamentação CVM 476.
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Em valores atualizados pelo IPCA.
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5.2.2.3. Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

Observando a variação percentual no estoque de LCI no período entre 2009 e 2015, infere-se que o incremento do estoque dessas letras respondia mais firmemente a variações

FIGURA 33: Como funciona a LCI?

Caindo de uma concessão anual
de R$ 113 bilhões em 2014 para
apenas R$43 bilhões em 2017.

Média de um ano e oito meses,
mas, em geral, com liquidez diária a
partir do prazo mínimo de 90 dias

32

no diferencial de retorno entre o CDI e a remuneração da

Crédito imobiliário

Poupança [21]. Diferentemente da poupança, contudo, as LCI
não apresentam recuperação após 2015. A hipótese explica-

BANCO

tiva é que, tendo a LCI um papel de complemento ao funding

LCI

33

poupança e tendo os agentes financeiros do sistema SBPE
retraído fortemente a oferta de crédito imobiliário a partir de
2015

32

a necessidade de captação via LCI foi concomitante-

mente reduzida.
Carteira
de crédito
imobiliário

Investidores

Do ponto de vista do custo de funding, a LCI apresenta como
vantagem uma captação bem mais simples e barata que os
Certificados de Crédito Imobiliário (CRI) e as Letras Imobiliá-

Fonte: Elaboração própria

rias Garantidas (LIG), sobretudo para agentes financeiros menores que não captam poupança nem dispõem de carteiras
As LCI constituem, desde 2010, fonte de captação de recur-

volumosas o suficiente para emissões de LIG em maior escala,

sos complementar ao SBPE, utilizadas pelos bancos para ex-

permitindo a redução dos custos fixos associados à emissão.

pandir o funding conforme os níveis de estoque do SBPE e da
33

demanda por crédito, ponderada pelas estratégias de negócio

Por outro lado, por ter prazo muito curto

individuais de cada agente financeiro. Depois de uma traje-

maior liquidez para o investidor, a LCI acaba oferecendo uma

tória de crescimento médio anual real em torno de 30% entre

remuneração menor que a LIG, a despeito de não oferecer

2010 e 2015, o estoque de LCI passou a apresentar crescimento

dupla garantia, notadamente quando ofertada por grandes

negativo a partir de 2016, com queda real acentuada de 21,5%

bancos, constituindo funding mais barato entre os instrumen-

do estoque ao longo de 2018, e de outros 15,1% ao longo de 2019.

tos de conexão com o mercado de capitais. Em contrapartida,

Desse modo, o estoque que alcançou pico de R$225,7 bilhões

justamente nesse quesito do termo a LCI acaba não favore-

em dezembro de 2015

31

, em função da

, está hoje reduzido para R$138,9 bi-

cendo o equacionamento entre prazos dos ativos, que são

lhões (janeiro de 2020). É possível admitir uma estabilização

as operações de crédito de longo prazo, e do passivo, que é

da LCI em patamar mais baixo, se esse instrumento for cada

o compromisso de resgate das letras junto aos investidores.

vez menos utilizado pelos bancos comerciais de maior porte,

Tampouco, conta com as salvaguardas, os mecanismos de

que agora contam com Letras Imobiliárias Garantidas (LIG),

amortecimento (compulsório e base de cálculo) da poupança

ficando mais restrito aos bancos menores.

para situações de descasamento.
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5.2.2.4. Letras Imobiliárias de Garantia (LIG)

Por outro lado, esses grandes bancos comerciais, com car-

34

teiras de crédito imobiliário volumosas e compatíveis com
A LIG, criada pela Lei 13.097, de 19/1/2015 e Resolução

os requisitos para compor lastro para emissão de LIG, já pos-

4.598, de 29/8/2017, é o instrumento de captação de re-

suem rating corporativo elevado, em inglês Issuer Credit Ra-

cursos para o crédito imobiliário junto ao mercado de

ting (ICR), o que pode comprometer a diferenciação (no sen-

34

.À

tido do upgrade) do rating das LIG por eles emitida. Quando,

europeus, suas emis-

na avaliação das agências de risco, as LIG auferem um rating

sões estrearam em fins de 2018, somando R$2 bilhões

que tende a refletir unicamente o risco de passivo da insti-

em dezembro daquele ano e alcançando, em janeiro

tuição emissora, fica comprometida a sua diferenciação em

de 2020, um estoque de R$ 11,6 bilhões de LIG emitidas

relação a outros títulos de dívida do emissor, fato que contri-

pelos bancos Itaú, Bradesco, Santander e Inter. Por en-

buiu para o insucesso das emissões (Bonos Hipotecários) do

quanto, essas emissões foram privadas sem rating, des-

Santander no Chile.

capitais mais recente regulamentado no Brasil
semelhança dos Covered Bonds

35

35

tinadas a clientes individuais (PF) e com remuneração
em torno de 97% do CDI

36

O complexo regramento para emissão da LIG é outro que-

.

sito importante, ainda que necessário para cumprir com os
■ LIG x CRI: As LIG diferem dos CRI por não requerer

requisitos de solidez desse instrumento, e eleva os custos

a cessão das carteiras de crédito, que permanecem

de emissão em relação à LCI ou a outros títulos corporati-

com o originador; e

vos, requerendo escala para reduzir esses custos e torná-los

■ LIG x LCI: diferem das LCI pela exigência regulamen-

compatíveis com as condições desejáveis de oferta – taxa

tar de segregar o portfólio de créditos que dá lastro à

de juros – do crédito imobiliário. De novo, os grandes ban-

emissão no balanço do emissor, constituindo assim,

cos aparecem em vantagem em função do volume de seus

dupla camada de garantia para o investidor.

portfólios compatíveis com as exigências da LIG permitindo
emissões de maior volume. Entretanto, são os bancos mé-

Por este motivo, as exigências regulamentares para a

dios e pequenos, sobretudo aqueles não participantes do

composição do lastro (cover pool) das LIG são elevadas –

sistema SBPE, que mais necessitam dos novos instrumentos

LTV

37

(Loan To Value em inglês, quota de financiamento)

36

para captar recursos e expandir suas carteiras de crédito.

não superior a 80% para imóveis residenciais, sendo que
60% no caso de imóveis não residenciais, e classificação
86

38

Por fim, o fato de que a maior parte da carteira de crédito

. Es-

habitacional constituída é indexada à TR, amplia o risco de

sas exigências não representam óbice para as emissões

descasamento de taxa para o emissor, posto que as ofertas

no Brasil, face a solidez das carteiras de crédito consti-

de LIG até o momento têm remuneração atrelada ao DI, com-

tuídas, sobretudo no âmbito dos cinco grandes bancos,

prometendo o potencial desse instrumento para irrigar o

maiores emissores em potencial.

crédito habitacional.

de risco de crédito da operação não inferior a “B”

37

38

Lei 13.097, de 19/1/2015 e
Resolução 4.598, de 29/8/2017.

Os Covered Bonds são títulos de dívida
compostos por pacotes de empréstimos
emitidos pelos bancos cuja principal
característica está possibilidade de uma
revenda. Outro fator importante da
modalidade é que eles oferecem algum
tipo de garantia (de onde deriva o nome
de “título coberto”, em uma tradução
livre para o português). Essas garantias
podem envolver financiamentos
imobiliários ou empréstimos realizados
ao setor público (Governo). Importante
mencionar ainda que essa garantia
é responsável por transmitir maior
confiabilidade aos investidores,
algo que pode ser encarado como
positivo pelo mercado e aumentar o
interesse neste formato de título em
relação aos outros em que há menor
confiabilidade de pagamento. Se a
emissora do título de dívida tiver algum
problema de pagamento ou mesmo
passar por um processo de falência, os
credores possuem preferência sobre
os ativos oferecidos como garantia dos
Covered Bonds. Fonte: MaisRetorno
(https://maisretorno.com/portal/
termos/c/covered-bonds)
O CDI, ou Certificado de Depósito
Interbancário, é uma taxa que determina
o rendimento anual de diversos tipos
de investimento. Em 2018, por exemplo,
a taxa CDI do ano foi de 6,40%.

O LTV médio nos contratos PF do
SBPE-SFH era de 66,8% e de 57,71% no
SBPE-Livre em dezembro de 2019.

Res. 4598/2017
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Em 2012 o Governo alterou a regra
de rentabilidade da poupança,
historicamente fixada em 6%+TR
a.a.: o rendimento da poupança
vincula-se à taxa Selic apenas sempre
que esta estiver abaixo de 8,5% a.a.
Nesse caso a poupança rende 70% da
taxa Selic, acrescida da TR. Quando
a Selic for maior que 8,5% a.a., a
poupança volta a render 6%+TR a.a.
Em 2015, a Selic ultrapassou 19% e a
poupança (SBPE) seguiu remunerando
os depósitos à taxa fixada em
6%+TR a.a. (a TR estava em 2,8%).

39

40

A efetiva contribuição da LIG para o crédito habitacional no

Enquanto o FGTS tem captação compulsória, vinculada ao ní-

Brasil depende, ainda, de um outro aspecto: a deliberação es-

vel de emprego (contrato celetista) e salário, a captação no caso

tratégica ou necessidade de cada agente financeiro integran-

do SBPE está correlacionada com a renda [25]. Ambos cres-

te do SBPE utilizar os recursos captados para, de fato, expan-

cem, sempre que o país apresenta trajetória de crescimento.

dir a oferta de financiamento. A Resolução CMN n°4676/2018

É notável, ainda, no caso da poupança – que mesmo com a

estabeleceu que LIG com prazo a partir de 36 meses não terá

mudança na regra de rentabilidade efetivada em 2012

sua captação deduzida do Mapa 4. Ou seja, um agente finan-

vinculando-a à Taxa Selic somente em viés de baixa – que não

ceiro do SBPE pode utilizar créditos concedidos com lastro em

tenha precipitado uma redução dos seus estoques relativa-

recursos da poupança (e que estão computados para atestar o

mente ao PIB. Entre 2002 e 2019, o estoque do SBPE em relação

cumprimento do direcionamento) como lastro para emitir LIG,

ao PIB correspondeu a, em média, 7,8%, com mínima de 6,2%

sem ter que, necessariamente, reaplicar esses novos recursos

(2005/2006)

40

39

,

e máxima de 9,5% (2014).

captados no crédito imobiliário, como acontece com as LCI.
FIGURA 35: Estoque de captação de fontes do SBPE

5.3. Funding e o crédito habitacional
Conforme já mencionado, o funding ainda está fortemente
concentrado nas fontes de depósito tradicionais do Sistema
de Financiamento Habitacional (SFH) – SBPE e FGTS. O estoque de depósitos captados pelas fontes do SFH tem correspon-

6,2%

2002

2005/2006

9,5%

2014

7,8% do PIB

2019

Fonte: Elaboração própria

dido, em média, a 15,4% do PIB entre 2002 e 2019, com mínima
de 14% em 2006 e máxima de 16,9% em 2014.

Segmentando essa mesma análise a partir da mudança da
regra de rentabilidade, inclusive, obtém-se uma correspondência média de 8,9% entre 2013 e 2019, a despeito de esse
também ter sido um período de taxa Selic mais comportada,

FIGURA 34: Estoque de captação de fontes do SFH

comparativamente ao anterior.

16,9%
15,4% do PIB

14,0%

Somada à evolução dos ativos do FGTS, no período 2002-2019,
o potencial de funding do SFH vem equivalendo, nas últimas 2

2002

2006

Fonte: Elaboração própria

2014

2019

décadas a em torno de 15% do PIB.
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FIGURA 36: Indexadores da carteira de crédito habitacional

(março/2020)

A expansão do funding cria lastro
para a expansão das carteiras de
crédito, uma das condições para o
tão sonhado crescimento da rela-

0,03%
0,87%
0,41%

ção crédito habitacional x PIB.

IPCA
Outros

5.3.1. Atraindo recursos

Prefixado

98,70%

No caso brasileiro, a ampliação do funding passa, portanto,
por atrair mais recursos privados para o setor. Naturalmente

Fonte: Elaboração de Claudia Magalhães Eloy com base nos

a atração desses recursos se daria notadamente pelos instru-

dados do Banco Central

TR

mentos de captação via mercado de capitais: é o crescimento
das captações via CRI, LCI e LIG que permitiria uma maior

A despeito da liberação para que os agentes financei-

ampliação das carteiras. Mesmo esses instrumentos estando

ros definam livremente o indexador no financiamento

já solidamente regulamentados, seu desenvolvimento tem

habitacional, originado no âmbito da poupança

ficado aquém do esperado, dependente sobretudo de fatores

crédito concedido pelos agentes financeiros do SBPE

macroeconômicos e intrínsecos à dinâmica e profundidade

segue basicamente indexado à TR.

41

,o

dos mercados de capitais e secundário.
A substituição da TR no crédito habitacional ainda não
A questão da atração de recursos deve se voltar, sobretudo,

constitui tarefa simples. De um lado, o principal funding

para a atração de investidores institucionais para este merca-

– SFH – tem captação atrelada à TR. Do outro, a inde-

do, aqueles com potencial para mudar o funding de patamar.

xação do financiamento à TR propicia uma taxa praticamente fixa, reduzindo significativamente o risco

88

Outra questão relevante é expandir o lastro, especificamen-

da taxa de juros para o mutuário. O histórico do Brasil

te, habitacional na emissão desses títulos. O fato de que a

com a elevada volatilidade da inflação e da taxa de ju-

quase totalidade das carteiras de crédito habitacional cons-

ros, adiciona insegurança ao financiamento indexado,

tituídas está indexada à TR, como demonstra a figura a se-

concedido a taxas variáveis, visto que os fundamentos

guir, constitui entrave, posto que os investidores não acei-

para a estabilização da taxa de juros não estão plena-

tam esse indexador.

mente consolidados.

41

Efetivada a partir de 2019
pela Res. 4676/2018
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Referência do PMCMV

42

5.3.2. Como melhor aproveitar o funding existente?
Como há pouca margem para crescimento da car-

A recalibragem de atendimento do FGTS pode permitir, inclusive o in-

teira do FGTS nos curto e médio prazos, sem o cres-

cremento do uso deste funding para modalidades de construção, refor-

cimento das arrecadações relativamente aos sa-

ma, ampliação e materiais de construção.

ques, é preciso aprimorar a eficiência no uso dos
recursos do FGTS.

A Poupança, por sua vez, ainda apresenta folga de funding em relação
ao nível da carteira. Quando considerado o estoque de LCI somado ao

Nesse sentido, uma oportunidade aparece na com-

estoque da poupança, a carteira de crédito habitacional SFH constituída

plementariedade com a poupança. Evidência de

lastreada nesse funding é de cerca de 43% apenas. Há espaço, portanto,

mercado sugere que o crédito lastreado no SBPE já

para algum crescimento, notadamente entre os bancos privados.

está alcançando famílias da chamada Faixa 3

42

–

famílias com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 7 mil
– em função de dois fatores complementares:
■ o desenvolvimento do negócio crédito habitacional nos bancos privados, notadamente a
partir de 2006, constituindo linha estratégica
e fornecendo aprendizado para a expansão
downmarket; e
■ a redução das taxas de juros, fruto da queda do
custo de captação.

O dado consolidado não revela a discrepância entre bancos
públicos e privados nos níveis de captação de poupança + LCI
x aplicações em crédito. Em dezembro de 2018, enquanto nos
bancos públicos a carteira de crédito habitacional correspondia
a 59% do estoque de recursos, entre os privados esse
percentual caía para 41%. A partir de 2019, o Banco Central não
divulga mais as estatísticas do setor individualizadas para os
grupos de bancos públicos e de bancos privados.

O FGTS poderia voltar-se, novamente, para segmentos de menor renda, possibilitando a expansão

Ou seja, mesmo considerando o nível atual de recolhimento compulsó-

do atendimento desses segmentos, dado um pata-

rio, seria possível expandir as carteiras de crédito lastreadas no SBPE,

mar orçamentário. Portanto, o momento sugere a

notadamente entre os bancos privados. A redução do compulsório atre-

oportunidade de refocalização do FGTS.

lada ao aumento da carteira, sem dúvida, adicionaria incentivo.
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5.3.3. Caminhos para ampliar a captação de funding: os investidores

43

44

Fonte: ANBIMA

Função dos procedimentos de
abertura de conta e aplicação.

A Instrução nº 554/14, da CVM, que altera, entre outros normativos, a Instrução nº 539/13,
45

divide os investidores em três grupos: investidores profissionais, investidores qualificados
e os demais investidores, a quem podemos nos referir como investidores de varejo.

43

A poupança segue atrativa por reunir algumas vantagens para o investidor PF: a

A título de conhecimento, o SBPE e o

prerrogativa de isenção tributária – Imposto de Renda e Imposto (IR), sobre Opera-

FGTS têm, em comum, um perfil de dis-

ções Financeiras (IOF), a redução dos custos de transação, incluindo isenção de taxa

tribuição concentrado (skewed) de seus

de administração; a simplicidade em relação as demais aplicações financeiras

44

;a

poupadores/cotistas. No caso do SBPE

45

,

dispensa de aporte mínimo inicial e a liquidez imediata. A uniformidade de rentabi-

a distribuição do estoque de cerca de R$

lidade entre os diversos bancos, função da regulamentação, impede a concorrência

786 bilhões da poupança (SBPE+rural)

na captação. Em junho de 2019, havia um total de 267 milhões de contas com saldo,

em junho de 2019, mostra que 87,5%

sendo 114 milhões de contas ativas com R$398,1 bilhões depositados e 153,4 milhões

das contas tinham saldo de até R$ 5 mil,

de contas inativas que somam R$21,3 bilhões.

respondendo por apenas 7,2% do estoque total

46

[26].

FIGURA 37: Contas com saldo do FGTS (junho/2019)

Os investidores pessoa física predominam também entre os instrumentos de

267 MILHÕES

captação junto ao mercado de capitais

contas com saldo

(SFI). No caso das LIG, conforme já vis-

114 MILHÕES

153,4 MILHÕES

R$ 398,1 bilhões

R$ 21,3 bilhões

contas ativas
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do FGTS

contas inativas

to, os investidores PF respondem pela
totalidade das emissões até o momento.

46

Vale destacar que o número de clientes/
contas é contabilizado por CPF por
agente financeiro. Um mesmo poupador
(CPF) pode ser contabilizado mais de
uma vez caso possua contas-poupança
em mais de uma instituição financeira.
Isso indica que a concentração tende
a ser ainda mais elevada do que
demonstram os dados do Censo (FGC).

Essa distribuição é bastante similar
àquela encontrada no 1º semestre de
2015 a situação era bastante similar:
contas de até R$5mil correspondiam a
87% dos “poupadores” e detinham 7,8%
do estoque poupado naquele momento.

CONSTRUINDO NOVAS OPORTUNIDADES: PANORAMA 2020 E FOCO EM DESAFIOS PRIORITÁRIOS

LCI
As LCI se tornaram uma alternativa de aplicação atraente para os investidores PF em função de vantagens diversas:
■

baixo valor mínimo para investimento (a partir de R$1mil);

■

prazo curto de vencimento, favorecendo a liquidez;

■

rentabilidade atrelada ao CDI; e

■

isenta de taxa de administração, custódia ou performance e tributação.

Conta ainda com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Como a LCI não segue o regime fiduciário, seu risco é do emissor.
Os principais emissores têm sido os grandes bancos, notadamente a CAIXA.

CRI
Nos CRI as pessoas físicas têm diminuído sua participação direta (13,3% das emissões em 2019), enquanto aumenta sua participação via
Fundos de Investimento (56,3% no mesmo período). Investidores estrangeiros e institucionais têm participação ainda muito pequena –
1,5% e 3,8%, respectivamente, em 2019.

De modo geral, conforme já destacado, no Brasil ainda é muito pequena a participação dos investidores institucionais nos títulos com lastro imobiliário, sobretudo CRI e LCI [15]: falta profundidade de mercado para esses investidores que detêm o potencial de mudar a captação dos instrumentos do SFI de patamar. A expansão da base de investidores, notadamente no sentido de incluir os investidores institucionais locais e estrangeiros é fundamental para
atrair recursos privados e ampliar funding para o crédito habitacional.

Fundo de pensão e seguradora
Fundos de pensão e seguradoras são consideradas fontes privilegiadas para atender as necessidades de funding do setor habitacional
dada sua necessidade de realizar investimentos de prazo alongado e retorno mais estável, aliada ainda, no caso dos primeiros, aos vultosos recursos que administram. A ampliação da participação desses investidores contribuiria de modo significativo para a constituição de
mercado secundário e para a atração dos investidores estrangeiros.
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Vale destacar que os fundos de pensão estão sujeitos à forte regula-

Importante registrar, por fim, a cobertura do Fundo Garanti-

mentação sobre os investimentos, o que de um lado impõe restrições

dor de Crédito (FGC) que abrange os depósitos da poupança

para a aquisição de títulos por classe e emissor e, de outro, reforça a

(SBPE) e os investimentos em LCI, assegurando o investidor

importância da escala das emissões. A edição da Resolução nº 4.661

contra perdas por quebra de instituição financeira de até R$-

do Conselho Monetário Nacional, determinou que os fundos de pen-

250mil. No caso do FGTS os depósitos contam com a garantia

são, até 2030, passem a se expor ao segmento imobiliário exclusiva-

da Caixa, na qualidade de Agente Operador do Fundo e, em

mente através de fundos e títulos de lastro imobiliário, oferecendo

última instância, do seu controlador, o Governo Federal.

impulso de crescimento ao mercado de títulos do SFI. Outros incentivos e/ou ajustes na regulamentação podem ser necessários e devem
ser prospectados.

5.4. Oferta: linhas, entraves
e potencialidades

Esses investidores demandam infor-

A análise do estoque de carteiras de crédito habitacional cons-

mação útil e tempestiva, em base men-

tituídas reflete a profundidade do mercado de crédito habita-

sal, e não trimestral como a norma exi-

cional. A análise do fluxo (anual/mensal) de concessões, deta-

ge, sobre o lastro destes títulos para a

lhada a seguir, permite observar a dinâmica da oferta.
Em termos de número de unidades financiadas, o ano de 2019
apresenta recuperação com mais de 700 mil unidades finan-

No quesito regime informacional, conforme observa o Relatório Uqbar

ciadas no âmbito do SFH. A tabela 7 a seguir apresenta os to-

2019, para efetivamente atrair de forma relevante o investidor insti-

tais anuais por fonte do SFH entre 2002 e 2019

48

.

tucional e estrangeiro, a LIG requerer um upgrade.
Vale observar que entre 2000 e 2005, os financiamentos toUm aspecto relevante que precisa ser registrado: todos os instrumen-

tais se situavam em torno de 208 mil unidades ano. No ano

tos de captação aqui descritos – FGTS, SBPE, LCI, CRI, LIG, FII – ofere-

de 2006 – quando se iniciou a trajetória de incremento do fi-

cem isenção fiscal sobre rendimentos para o investidor pessoa física.

nanciamento pelo SBPE

No caso de LIG, a isenção é estendida ao investidor estrangeiro. As

damente, 300 mil, seguindo, a partir daí, a um forte ritmo de

aplicações em CRI contam ainda com a isenção de Imposto de Renda

crescimento anual, que no agregado SFH, vai se acelerar após

para investidores não residentes e, também, pessoas físicas quotistas

de 2010 com a expansão dos orçamentos e subsídios do FGTS

de Fundos de Investimentos Imobiliários investidores em CRI

47

.

48

49

sua devida precificação.
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47

sob o PMCMV.

49

– o total já sobe para, aproxima-

Lei nº 12.431/2011
e 11.312/2006,
respectivamente.
Os dados do FGTS incluem
habitação popular (Carta
de Crédito e Apoio à
Produção), Faixa Especial,
PróCotista e PróMoradia.
Função de uma conjunção
de fatores: conjuntura
macroeconômica, avanços
no marco regulatório
e, ainda, mudanças no
marco infra-regulatório
referentes ao cômputo
do FCVS virtual no
direcionamento (Mapa 4).
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TABELA 7: Número de UH financiadas/ano

ANO

FGTS

SBPE

TOTAL

2002

226.212

28.932

255.144

2003

202.719

36.480

239.199

2004

251.992

53.826

305.818

2005

312.071

61.123

373.194

2006

315.919

113.873

429.792

2007

308.338

195.900

504.283

2008

283.190

299.685

582.875

2009

337.815

302.680

640.495

2010

456.215

420.202

876.417

2011

458.267

492.908

951.175

2012

475.089

453.571

928.660

2013

468.168

529.470

997.638

2014

458.234

537.719

995.953

2015

587.584

341.518

929.102

2016

569.322

194.967

764.289

2017

458.796

175.619

634.415

2018

488.426

227.944

716.370

2019

516.068

297.961

814.029

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nos dados da Abecip e Canal FGTS.
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A análise detalhada por fonte revela que o SBPE financiou um

da média de 487 mil unidades/ano apresentada no período

total de 298 mil unidades em 2019, bem mais que as 228 mil

compreendido entre 2010 e 2014. Em 2019, o valor unitário

em 2018 e cerca de 185 mil/ano entre 2016 e 2017. Uma recupe-

médio de financiamento no SBPE foi de R$ 209 mil, sinali-

ração, portanto, mas ainda muito aquém da marca superior

zando uma queda em relação a 2018, quando o valor médio

a 500 mil unidades/ano alcançada nos anos de 2013 e 2014 e

foi de R$ 252 mil.
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O FGTS, embora apresente em 2019 um total de unidades financiadas

dades – aquisição, construção, reformas e melho-

inferior aos volumes de 2015 e 2016, supera novamente as 500 mil, com

rias, compra de materiais de construção.

516 mil, sendo 511,8 mil unidades de habitação popular. Entre 2010 e 2019
o FGTS financiou, em média, 493,6 mil unidades/ano. Em 2019, o valor

5.4.1. Pessoa Física (PF)

médio de financiamento, considerando todas as linhas, foi de R$ 110 mil,
inferior aos R$ 122 mil registrados em 2018.

O crédito habitacional pessoa física (PF) é preponderantemente lastreado pelo SFH - SBPE e FGTS
- e canalizado pelo restrito conjunto de agentes
deste sistema. Ao longo de 2019 o volume de cré-

FIGURA 38: Contratações anuais de crédito habitacional SFH (R$ Dez/2019)
700.000

250.000.000,00

600.000

dito habitacional ofertado (contratações) a pessoas físicas por essas fontes foi de R$105,5 bilhões,

200.000.000,00

denotando crescimento de cerca de R$ 7 bilhões

400.000
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em relação a 2018 quando foram contratados R$
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500.000

98,5 bilhões com PF.
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Novamente, o detalhamento desse total indica
que o crescimento recente do crédito PF é resultado do aumento desse crédito no âmbito do SBPE,
denotando o movimento de recuperação da oferta

FGTS unids

SBPE unids

FGTS R$

SBPE R$

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nos dados da Abecip e Canal FGTS.
Valores atualizados pelo IPCA.
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de crédito por essa fonte. Enquanto as contratações PF no SBPE cresceram 29,5% em 2019 em
relação ao ano anterior, apresentaram queda de
14,1% no FGTS

50

.

Como se pode observar, os volumes anuais de contratações que entre

Todavia, a recuperação da oferta de crédito PF no

2011 e 2015, em valores atualizados situam-se, em média, em R$ 178 bi-

SBPE embora significativa, ainda não foi capaz de

lhões, caem para cerca de R$ 113 bilhões entre 2016 e 2018, em decorrên-

alcançar o volume da oferta em 2015: em 2019 as

cia da retração do crédito SBPE que financiou apenas, em média, R$ 51,5

contratações somaram R$ 61,9 bilhões, contra R$

bilhões nesse período. Já o FGTS manteve, desde 2013, um volume anual

75,7 bilhões em 2015

acima dos R$ 52 bilhões, alcançando R$ 64,3 bilhões em 2015.

semelhante, embora ainda mais distante do pata-

51

. O FGTS apresenta situação

mar de 2015 - R$ 43,5 bilhões contratados em 2019
A presente análise se volta agora para a distribuição do financiamento

contra R$ 54,4 bilhões naquele ano. A figura 39 a

entre as linhas destinadas à produção/pessoa jurídica (PJ) e, também, as

seguir apresenta o volume de contratações men-

linhas destinadas às famílias/pessoas físicas (PF) em diferentes modali-

sais PF em valores reais (deflacionados pelo IPCA):

50

51

Estatísticas do Crédito
Imobiliário, Banco Central.
Valor deflacionado pelo IPCA.
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FIGURA 39: Contratações mensais créditos pessoa física - SPE e FGTS Abr/2014 - Dez/2019
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Os totais da Abecip divergem
dos dados do Banco Central.

FGTS

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nos dados do Banco Central.

5.4.1.1. Aquisição
O crédito destinado à pessoa física para aquisição de

Em termos de unidades, em 2018, o financiamento SBPE para aquisi-

imóveis (novos e usados) é predominante em relação às

ção correspondeu a quase 77% do total de unidades financiadas – 169

demais finalidades (construção, reforma ou melhoria).

mil das 220 mil unidades totais. Em 2019 foram quase 228 mil dos
297 mil totais.

No âmbito do SBPE, segundo a Abecip (2020), em 2019,
modalidade aquisição respondeu por 74,5% dos recur-

No FGTS, no âmbito da habitação popular, o Carta de Crédito Indivi-

sos (R$ 58,6 bilhões dos R$ 78,7 bilhões de crédito imo-

dual (CCI) representou 64% das unidades financiadas entre janeiro

biliário total concedido

52

). Em 2018, essa modalidade

de 2002 – 4,2 milhões das 6,6 milhões de unidades financiadas no

correspondeu a 77% do total. A aquisição de imóveis

período (incluindo as linhas associativas – entidades e Cohabs – e o

usados foi preponderante, consumindo R$37 bilhões,

apoio à produção). Observa-se que a modalidade CCI era mais predo-

63% do volume concedido nessa modalidade no ano

minante no período anterior ao PMCMV, correspondendo a 87% do

(ABECIP, 2019). A prevalência do financiamento para

total de unidades financiado. A partir de maio de 2019, ganham desta-

aquisição de imóveis usados também foi observada

que as demais modalidades ao tempo em que cresce o volume total fi-

no SBPE no período compreendido entre 2010 e 2014

nanciado: o CCI passa a equivaler a 55% do total de unidades financia-

(2013 foi o pico com R$49 bilhões do financiamento

das, enquanto a média mensal de unidades salta de pouco mais de 20

para aquisição indo para imóveis usados e R$27,9 bi-

mil para 36,5 mil no somatório das linhas (o CCI passa de uma média

lhões para novos), tendência essa revertida entre 2015

mensal de 18 mil UH para 20,7 mil). A figura 40 a seguir apresenta as

e 2018.

contratações mensais de habitação popular:
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FIGURA 40: Contratações mensais FGTS habitação popular - 2002/2020
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Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nos dados do FGTS.

Em 2019 os lançamentos residenciais em todo o

Os CRI constituem alternativa de funding para incorporadoras, tanto

país totalizaram, segundo levantamento da Câmara

para as vendas financiadas diretamente, quanto para o financiamento

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2020)

de parte da entrada (Pró Soluto). Não obstante, conforme já debatido, o

53

estoque de CRI com lastro pulverizado em imóveis residenciais finan-

130,1 mil, alta de 15,4% em relação ao ano ante-

rior, enquanto as vendas somaram 130,4 mil.

ciados à PF ainda é pouco significativo. A pesquisa da Tendências, apresentada no item 5.2.2.1, contabiliza que as emissões de CRI em 2018 en-

Os dados da CBIC mostram, ainda, que o maior au-

volveram apenas 10.447 unidades (casas ou apartamentos) e 5.764 lotes,

mento dos lançamentos e das vendas se concen-

um total pouco mais de 16 mil unidades no ano. No primeiro semestre

tra na região sudeste, notadamente em São Paulo

de 2019, foram mais 2.363 imóveis residenciais e 3.035 lotes, totalizando

e nas classes média e média alta

54

. É preciso ir

5.398 unidades.

além e analisar os dados de forma segmentada

96

– novos x usados; faixa de renda; localização – e,

Vale destacar que os CRI tem se tornado uma alternativa relevante para

portanto, fica evidenciada aqui, mais uma vez, a

os loteadores, com 189,2 mil lotes financiados no período compreendido

necessidade de contar com dados desagregados.

entre 2011 e o 1º semestre de 2019, um volume médio de 22,3 mil lotes/ano.
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Reúne dados de 90 municípios
brasileiros. Este levantamento
mostra que: “O Valor Geral de
Vendas (VGV), que é soma do valor
potencial de venda das unidades
lançadas cresceu ao longo de 2019
entre as vendas, passando de R$ 8,5
bilhões no 1º trimestre para R$ 15,2
bilhões no 4º trimestre; e também na
oferta final, de R$ 43,7 bilhões no 1º
trimestre e chegou a R$ 50,2 bilhões
no 4º trimestre. Os preços, por sua
vez, aumentaram cerca de 18,64%
entre março de 2017 e dezembro
de 2019, enquanto o INCC (Índice
Nacional de Custo da Construção)
subiu 11,39%. O MCMV representou
50,6% dos lançamentos, 45,3%
das vendas e 41,9% da oferta final
total de casas e apartamentos.”
A segmentação de renda em
média, média-alta é atribuída por
cada fonte de dado. Não há um
parâmetro, definição oficial de faixa
de renda para cada segmento.
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A ABCRED, associação
nacional das instituições que
trabalham com microcrédito.
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5.4.1.2. Construção, reformas e melhorias

5.4.1.3. O ganho de espaço pelo setor
de microcrédito

No âmbito do SFH, tanto o SBPE quanto o FGTS admitem a utilização de recursos para o financiamento destinado à cons-

O relatório da Associação Brasileira de Entidades Ope-

trução, reforma e melhorias. Essas linhas são, contudo, muito

radoras de Microcrédito - ABCRED (2019), mostra que no

pouco representativas. Segundo o Banco Central, o saldo des-

primeiro semestre de 2019, “no que se refere aos valores

sa carteira em dezembro 2019 era de apenas R$257,6 milhões.

liberados no período, o crescimento foi de 29%, totalizando o montante de R$387 milhões referentes a 90 mil ope-

Há também linhas lastreadas em recursos do FGTS e operadas

rações, com um valor médio de R$4 mil”. Deste montante,

pela CAIXA que foram descontinuadas (Anexo 1. Detalhamen-

a parte mais expressiva está localizada nas regiões Nor-

to das linhas lastreadas em recursos do FGTS e operadas pela

deste e Sul, 46,9% e 47,3%, respectivamente. Suas alterna-

CAIXA que foram descontinuadas).

tivas de funding incluem o BNDES e o Banco do Nordeste
além de bancos estaduais de desenvolvimento (Badesc e

As linhas de crédito para material de construção existentes

Desenbahia), Oicocred e BNB Paribas.

mais se assemelham a linhas de crédito pessoal do que a linhas
de crédito habitacional, em função da ausência de garantia real

Com a marca de 136 mil clientes ativos (cerca de 60% são

e, consequentemente, elevação do custo do crédito. É comum

mulheres), as carteiras dos diversos agentes somadas

ainda, o financiamento via cartão de crédito ou pelas financei-

superam R$780 milhões. Entretanto, 90% dessa carteira

ras das lojas de material, o que tende a elevar ainda mais o custo

atende ainda o crédito produtivo, sendo o restante distri-

e comprometer a capacidade de alavancagem de crédito.

buído entre os segmentos de consumo, educação e moradia. Esses dados indicam uma importância crescente

Outros agentes financeiros e funding vem ofertando crédito

dos microempreendedores e das microfinanceiras na

com essa finalidade, porém ainda com baixo volume e alcance.

economia nacional e, também, espaço para crescimento
no microcrédito voltado para moradia.

As cooperativas de crédito – SICOB/BANCOOB e SICREDI – com
mais de 6 milhões de associados distribuídos em 111 cooperati-

Observa-se taxas de juros bem mais elevadas quando o fun-

vas, e que já operam linhas de crédito imobiliário com recur-

ding é próprio, fora do SFH e, também, uma maior inadim-
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, têm demanda por crédito para melhorias

plência nas linhas equivalentes a microfinanças operadas

e reformas por parte de seus associados, cujas rendas situam-

por grandes bancos. Fica evidente, portanto, a dificuldade

-se majoritariamente (75%) abaixo dos R$7 mil mensais. Essas

de alavancar esse tipo de financiamento como uma mo-

linhas são lastreadas por recursos próprios e têm prazo de 2 a

dalidade do crédito imobiliário-residencial junto a agen-

4 anos.

tes financeiros de maior porte, integrantes do SFH.

sos da poupança
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As dificuldades envolvem:

Em um contexto econômico de desigualdade e em uma
conjuntura de retração da renda, como é o caso brasi-

necessidade de formalização da propriedade para
constituição da garantia real;

leiro, é preciso pensar em formas mais inovadoras para
o atendimento das necessidades habitacionais. Neste
sentido, uma maior articulação dos ecossistemas traria
impactos positivos.

os custos de operacionalização;

Não obstante, mesmo no caso das cooperativas e microfinanceiras, o quesito “assistência técnica” aparece

acompanhamento e cobrança vis-à-vis os valores
envolvidos, comprometendo a rentabilidade
da operação.
Fonte: Elaboração própria

como necessidade a ser equacionada. Sua falta concorre para um aproveitamento menos eficiente e adequado dos materiais, resultando em maior consumo e/ou
menor qualidade construtiva e contribuindo para maior
endividamento e inadimplência. Isso ficou evidente na
comparação de programas de melhorias habitacionais

Cartas de Garantia: A SC Garantias lançou em 2017 um
esquema de cartas de garantias, como facilitadora de acesso
ao crédito, que consiste em intermediar as operações de
empréstimo participando como uma espécie de fiador
para microempreendedores individuais, micro e pequenas
empresas, clientes finais das instituições associadas. Além de
diferencial frente aos concorrentes, constitui fator enaltecedor
para expansão do acesso ao crédito, em substituição à
garantia real. Esse processo vem ainda, acompanhado
de importante inovação, baseada no uso da tecnologia: a
utilização de Central de Risco, atualizada mensalmente para
consultas pelas instituições associadas como instrumento
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para avaliação do risco de crédito e importante subsídio à
prevenção do endividamento excessivo.

que vêm sendo testados, em pequena escala, pelas microfinanceiras: quando o componente da assistência
técnica foi adicionado, os resultados foram melhores e
a inadimplência menor (abaixo de 4%).
Aparece, ainda, a necessidade de financiamento para
viabilizar as iniciativas voltadas para a assistência técnica, contratação de mão de obra especializada e serviços, compras de materiais de construção, sobretudo,
iniciativas inovadoras – plataformas marketplace, aplicativos – desenvolvidas por startups que têm surgido no
mercado, como exemplos:
■ Favelar (https://www.favelar.com.br): plataforma de
serviços de reforma voltada a famílias com renda
em torno de 1 SM. Incubadoras, parcerias com
instituições internacionais, estratégias de crowdfunding e fundos de impacto social são alternativas
que despontam para fornecimento de recursos
semente e escalonamento.
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■ A Artemisia (https://www.artemisia.org.br/habitacao): no Brasil, em

De todo modo, a crise recente deixou os agentes

parceria com a indústria de materiais de construção lançou o Lab

financeiros mais seletivos, tanto com o risco do

Habitação: Inovação e Moradia, um programa de aceleração de star-

incorporador, quanto da incorporação, do projeto

tups que atuam em áreas de microcrédito, melhorias, água, energia

em si. O controle de recebíveis ao longo da cons-

e saneamento. Nessa mesma linha de parcerias com a indústria de

trução tem sido objeto de avanço por meio da

materiais, Caixa e CAU/BR, a Artemisia desenvolveu um estudo de-

construção de sistema “Block”, que visa aumentar

nominado Tese de Impacto Social em Habitação [6].

a segurança para ambos os lados – tanto na fluidez dos recursos para a obra, quanto na garantia
dos recebíveis para os credores. O Plano Empre-

5.4.2. Pessoa Jurídica (PJ)

sário ainda é predominante, mas avançam outras
modalidades de financiamento, como o “financiamento na planta”.

O financiamento à produção no âmbito do SBPE, depois de um período
de retração iniciado em 2015, voltou a crescer em 2019: aquecimento das
vendas com redução dos estoques das incorporadoras, queda dos juros

Com lastro no FGTS/PMCMV a modalidade é o

e aprovação da lei dos distratos são os impulsionadores principais. Em

“Apoio à Produção” também apresentou algum

2019, a concessão de crédito PJ lastreada no SBPE somou R$11,3 bilhões,

crescimento, ainda que em menor nível que o

contra R$6,5 bilhões em 2018 e R$4,2 bilhões em 2017. A figura 41 a se-

SBPE, com um total de concessões PJ em 2019 de

guir apresenta as concessões de crédito PJ, em valores nominais, entre

R$4,2 bilhões, contra R$3,8 bilhões em 2018 e

2015 e 2019, no âmbito do SBPE – SFH e Livre
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R$2,2 bilhões em 2017.

– e FGTS.

FIGURA 41: Concessão de crédito PJ por fonte (Valores Nominais)
14.000.000.000,00
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
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2.000.000.000,00

SBPE-SFH
Fonte: Banco Central - Informações do Mercado Imobiliário. (www.bcb.gov.br)
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2014/04/30

Distinção refere-se à imóveis
sujeitos aos limites do SFH
(VI de até R$1,5 milhão e CET
de até 12%) e fora desses
limites – Livre (denominado,
anteriormente, IMERC).
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As carteiras totais PJ no SBPE – SFH e Livre – apresentam queda e corres-

Mais recentemente e ainda em baixa escala, aparecem as plata-

pondiam, em dezembro de 2019, a cerca de R$16 bilhões, com outros R$2,2

formas online de investimento coletivo (crowdfunding) atuando

bilhões do FGTS. Sua evolução está apresentada na figura 42 a seguir.

também no ramo imobiliário, notadamente para complemento
de financiamento na fase inicial do empreendimento, ante-

FIGURA 42: Evolução carteira de crédito Pessoa Jurídica - bilhões R$ (Dez/2019)

rior ao financiamento bancário.

R$ 80,00

5.4.3. Crédito com Garantia
de Imóveis (CGI)

R$ 70,00
R$ 60,00
R$ 50,00

O Banco Central vem enfatizando a oportunidade de o Brasil

R$ 40,00

desenvolver mercado de “crédito com garantia imobiliária”

R$ 30,00

(CGI) – notadamente o home equity e a hipoteca reversa – e

R$ 20,00

tem adotado uma série de medidas regulamentares para pro-

R$ 10,00

mover esse mercado no âmbito de sua Agenda.
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Livre

Fonte: Claudia Magalhães Eloy, com base nos dados do Banco Central.

Não obstante, requerem cuidadoso monitoramento em função
dos riscos que podem deflagrar. É necessário garantir o pleno
entendimento dos contratantes desse tipo de crédito acerca
dos riscos envolvidos relativos ao imóvel dado em garantia.

Os CRI se tornam crescentemente uma alternativa para incorporadores
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e loteadores, possibilitando a captação de recursos que muitas vezes não

As carteiras de home equity existentes no Brasil ainda são rela-

estão disponíveis por meio dos bancos. A captação via mercado de capi-

tivamente pequenas e somam, atualmente, R$10,6 bilhões com

tais é uma tendência para financiar a produção que ganha ênfase com a

mais de 94 mil contratos efetivados. Entre janeiro e novembro

atual taxa Selic. Nesse cenário, ganham destaque os Fundos de Investi-

de 2019 foram concedidos R$2,6 bilhões de financiamentos

mento Imobiliário, bem como os Fundos de Investimento e Participação,

nessa modalidade, um incremento em relação ao mesmo pe-

que podem substituir ou complementar as emissões de debêntures e as

ríodo de 2018, quando os créditos totalizaram R$2,2 bilhões.

colocações de ações no mercado, conforme a estrutura de capital e es-

A quota de financiamento (LTV) média é de apenas 39,6% e a

tratégias de cada empresa. Embora o volume mínimo para abertura de

inadimplência, que chegou a alcançar 6,6% em abril de 2017,

capital tenha caído, a alternativa dos Fundos é mais viável para captação

apresenta trajetória predominantemente declinante ao longo

por empresas menores.

de 2019, fechando o último mês de novembro em 3,6%.
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5.5. Demanda por crédito habitacional

O Loan to Value (LTV) é regulamentado e não pode
ultrapassar 80% do valor de avaliação do imóvel,
podendo chegar a 90% caso seja utilizado o Siste-

A demanda, entendida em termos econômicos, não se confunde com a necessidade
de moradia, compreendendo, portanto,
uma relação entre preços e quantidades
que é sensível a outros fatores como renda
e condições do crédito.

Conforme anteriormente mencionado, o déficit quantitativo está fortemente concentrado na baixa renda – 91,7% do total compreende rendas

ma de Amortização Constante (SAC) ou o Sistema
de Amortização Crescente (SACRE).
FIGURA 43: LTV médio nas contratações de

pessoas físicas
LTV MÉDIO - PESSOA FÍSICA - DEZ/2019
FGTS

SBPE-SFH

72,6%

66,8%

Fonte: Elaboração própria

de até 3 SM, sendo que 40,6% do total tem renda de apenas até 1 SM (FGV,
2017). Este segmento de renda mais baixa – 1 SM – que abrange mais de 3

Ou seja, para adquirir um imóvel pela via do finan-

milhões de domicílios contabilizados como déficit, dificilmente se quali-

ciamento é preciso dispor atualmente de, pelo me-

ficaria para um financiamento habitacional. A exiguidade da renda dis-

nos, de 27,4% do valor do imóvel, quantia conside-

ponível para arcar com uma prestação de financiamento e a vulnerabili-

rável para famílias de baixa renda. A exiguidade da

dade para enfrentar um compromisso de tão longo prazo apontam para

poupança prévia nesse segmento justifica conces-

alternativas de atendimento habitacional (como locação ou coabitação),

são de subsídios de complemento e a existência

em lugar do financiamento para aquisição de um imóvel no mercado.

do Pró Soluto (financiamento direto pelas incorporadoras de parte da entrada). Ademais, o finan-

A contratação de crédito habitacional requer poupança prévia e compro-

ciamento para rendas mais baixas demanda LTVs

vada capacidade de pagamento ao longo do termo do contrato.

maiores, portanto, valores de financiamento mais
elevados relativamente à garantia, ao valor do
imóvel, elevando os riscos associados ao crédito.

O nível de poupança prévia define a capacidade de
pagamento da entrada, que quanto maior, menor pode
ser o LTV (loan to value).

No quesito capacidade de pagamento, ao longo do
termo do contrato, nos segmentos de menor renda
a relação entre o valor da prestação e a renda mensal, no momento da contratação do crédito, tende
a estar já próxima dessa capacidade máxima da
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renda disponível para pagamento da prestação. Ademais, a baixa

Inciso II, Artigo 11 da Resolução CMN 4676/2018:

57

renda familiar tende a estar associada a níveis mais baixos de escolaridade e empregabilidade, aumentando a vulnerabilidade da

II - Em relação à análise da capacidade de pagamen-

renda e reduzindo a expectativa de incremento real, ao longo do

to do pretendente ao crédito:

tempo [28].
a. a avaliação deve considerar o comprometimenO imóvel-garantia tende a estar também mais vulnerável tanto à

to da renda com outras obrigações financeiras

depreciação, função da limitada capacidade de investimento da

previamente assumidas pelo pretendente ao

família (reformas, reparos, atualizações), quanto a movimentos

crédito, bem como as despesas necessárias a

de desvalorização, em função da localização, em geral inferior
aos imóveis adquiridos por segmentos de maior renda.

suprir o seu mínimo existencial; e
b. a apuração do comprometimento da renda deve
ser efetuada com base no maior encargo mensal

Portanto, o financiamento para rendas mais baixas envolve, na-

admitido contratualmente.

turalmente, nível maior de risco – evidência disso está nos atuais
índices de ativos (créditos) problemáticos
58
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, 3,5% nas carteiras

§ 1º Os procedimentos relativos ao estabelecimento

. Os agentes financeiros estabe-

da cota de financiamento e à avaliação do compro-

lecem métodos para aferir e mitigar os riscos envolvidos enquan-

metimento de renda devem considerar as informa-

to os agentes reguladores supervisionam e adotam regulamen-

ções existentes na própria instituição concedente do

tação que iniba o crédito inapropriado, aquele que possa expor

crédito, no Sistema de Informações de Crédito (SCR),

o próprio agente e todo o sistema a riscos elevados. Os agentes

em sistemas de registro e em bancos de dados com

financeiros avaliam riscos em 3 vertentes:

informações de adimplemento.

SBPE e 5,9% na carteira FGTS

i. A capacidade do mutuário de pagar o crédito;

§ 2º As informações utilizadas na avaliação e conces-

ii. O valor da garantia relativamente ao crédito requerido; e

são do crédito devem permanecer à disposição do

iii. A capacidade do próprio agente de acessar a garantia em

Banco Central do Brasil durante a vigência da opera-

caso de inadimplência.
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ção, preferencialmente em formato eletrônico.

A capacidade de pagamento do mutuário (i) é aferida em função

§ 3º Para fins do disposto no inciso II do caput, a aná-

da renda disponível para arcar com a prestação.

lise da capacidade de pagamento deve estar amparada por documentos que demonstrem ou permitam

Esta resolução aprimora a adotada em 2013 (Resolução CMN

estimar as despesas e os rendimentos declarados,

4271), no sentido de vincular a aferição à análise da efetiva capa-

compreendendo período que possibilite a identifica-

cidade do candidato, em lugar de bandas estabelecidas de modo

ção de eventos não recorrentes ou extraordinários.

genérico - percentual de comprometimento por faixa de renda -,
ainda que com base estatística.
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São as operações de crédito em atraso
há mais de 90 dias, as operações de
crédito reestruturadas que estejam
no período de cura de doze meses
e as demais operações de crédito
classificadas pelas instituições
financeiras entre os níveis de risco
“E” e “H” da Resolução nº 2.682,
de 21 de dezembro de 1999.

Os ativos problemáticos somavam,
em dezembro 19, R$ 11,4 bilhões da
carteira de crédito SBPE-PF (3,5% de
324,5 bilhões), índice mais elevado no
FGTS, especialmente no último ano
quando alcançou 5,9% da carteira,
somando R$ 18,6 bilhões (5,9%).
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Estudos no campo da
sociologia e urbanismo
levantam problemas
relacionados a
inserção urbana dos
empreendimentos do
PMCMV, tais como a
distância aos grandes
centros urbanos, que
trazem um elevado
custo do programa para
o setor público, que se
torna responsável por
levar infraestrutura
adicional de transporte
e saneamento para
esses empreendimentos
(Amore, Shimbo e
Rufino 2015; Bonduki
2008; Cardoso 2013).
Pesquisas no campo da
economia, corroboram
algumas conclusões
desses estudos urbanos.
Rocha (2018), estimou
o efeito do PMCMV
sobre a participação no
mercado de trabalho e
encontrou uma redução
na probabilidade de um
beneficiário do programa
de estar no mercado
de trabalho formal. Da
Mata e Mation (2018), por
exemplo, encontraram
um aumento na
probabilidade dos
beneficiários em adquirir
uma motocicleta
para realizar seus
deslocamentos.
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Assim, para rendas muito exíguas, a equação de aquisição da

5.5.1. Demanda futura

moradia somente é resolvida com uma redução tão considerável
no componente “preço da moradia” que resulta inferior ao preço

A demanda futura, incremental, por moradia, estimada pela FGV

de um imóvel formalizado, pronto e acabado. Uma estratégia

(2018) para o período 2017/2027, soma cerca de 9 milhões de novas

já utilizada no âmbito do PMCMV (Faixa 1) foi o uso de cargas

unidades ou, aproximadamente, 900 mil unidades por ano, enquanto

elevadas de subsídios, de modo a exigir um pagamento mensal

a demanda estimada por Givisiez (2018), para o período 2020/2040,

reduzido relativamente à renda familiar (5% a 10%) em um prazo

projeta um total de 15,6 milhões, uma média de 783 mil unidades/ano

de apenas 10 anos. Contudo, além de requerer orçamentos pú-

a serem incrementadas ao estoque.

blicos consideráveis, apresentando desafios importantes para a
sustentabilidade da estratégia no longo prazo, não produziu, necessariamente, soluções de moradia sustentáveis
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FIGURA 44: Demanda futura por moradia estimada pela FGV e Givisiez

. Ademais,

os graves problemas de inadimplência enfrentados nessa Faixa
do programa e suas hipóteses explicativas indicam que mesmo
empregando volumosos subsídios, a questão não foi plena ou

9 milhões
2017

contratação de crédito habitacional conduzem à conclusão de

FGV (2018)

2027
2020

adequadamente equacionada [19].
Essas ponderações acerca das exigências e riscos envolvidos na

900 mil/ano

15,6 milhões

2040
783 mil/ano

GIVISIEZ (2018)

Fonte: Elaboração Própria

que o déficit habitacional, dado o seu perfil de renda, não pode
ser equacionado por programas/estratégias de financiamento

Em um primeiro olhar seria possível afirmar que apenas no âmbito

para aquisição da unidade pronta e acabada, inserida em contex-

do SFH já seria possível satisfazer essa demanda.

to urbano. É fundamental, portanto, contar com outras modalidades de atendimento no endereçamento ao déficit. Soluções
incrementais de moradia, estratégias de melhorias e microfinanças, que permitam o aprimoramento gradual da habitação,
de modo condizente com a capacidade de pagamento da família

FIGURA 45: Demanda futura de moradia por renda
GIVISIEZ (2018)

2020-2040

13,3 milhões

5 SM

15,6 MILHÕES

3,9 milhões
41,5%

1-3 SM

2,7 milhões
20,0%

3-5 SM

e do fôlego orçamentário na implementação da política pública, constituem estratégias importantes no equacionamento da
questão habitacional em contextos como o brasileiro.

FGV (2018)

2017-2027
9 MILHÕES
Fonte: Elaboração Própria

Restante

5+SM
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Não obstante, para que a demanda futura por moradia seja

5.5.2. Crédito para rendas informais

satisfeita, é preciso que a produção de unidades se dê de
acordo com a estratificação de renda e a distribuição geo-

No contexto brasileiro, além do quesito renda, o nível de informalidade

gráfica dessa demanda e que a oferta de crédito seja com-

ainda presente no mercado de trabalho é outro fator dificultador para a

patível em termos de volume e em condições acessíveis

efetivação da “demanda” habitacional e seu atendimento via crédito para

a essa demanda. Portanto, o desenho de estratégias para

aquisição da unidade pronta e acabada, inserida em contexto urbano. A

equacionar o atendimento a essa demanda futura deve

informalidade no mercado de trabalho cresceu na crise econômica re-

partir, primeiramente, da segmentação de renda dessas

cente e tende a aumentar em face da crise do Coronavírus.

famílias que demandarão unidades habitacionais.
Enquanto para os trabalhadores do setor formal, os processos de docuA segmentação da demanda futura por faixa de renda

mentação e aferição da renda podem seguir um padrão, ainda que com

aponta que do total projetado de 15,6 milhões por Givisiez

alguma alteração conforme o segmento da renda, no caso do setor in-

(2018), para o período 2020/2040, 13,3 milhões de domi-

formal, não. A informalidade adiciona imprevisibilidade à análise de ris-

cílios teriam renda de até 5 SM. Já a FGV, adotou a projeção

co, maior incerteza com relação ao mutuário, a evolução da sua renda no

por cenários. O cenário base
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estima que as famílias com

tempo e capacidade de seguir honrando os pagamentos. Em geral é uma

renda entre 1 e 3 SM demandariam 3,9 milhões de unidades

renda mais volátil e mais difícil de apurar com precisão. Não admite

(41,5% do total) e as famílias com renda entre 3 e 5 SM, ou-

consignação em folha. Nas rendas mais baixas, ainda mais difícil, posto

tras 2,7 milhões (20% do total), o restante nas faixas de ren-

que não há declaração de imposto de renda e, por vezes, o candidato se-

da mais elevada. O segmento formado por rendas entre 1 e

quer possui conta em banco. No Brasil, segundo o Banco Central, 86,5%

3 SM – 3,74 milhões de moradias – configura um conjunto

dos brasileiros acima de 15 anos possuíam conta bancária em 2018, de-

mais diversificado no que tange à efetiva capacidade des-

notando estabilidade em relação ao patamar de 2015 [27].

sas famílias de contraírem crédito habitacional, em como
quanto à magnitude de alavancagem de crédito. Requer,
portanto, que seja bem estudado e compreendidos, para o
desenho de modelagens eficazes de atendimento.
O equacionamento do atendimento à demanda futura é fundamental para conter o crescimento do déficit. Conforme
104

observado no estudo da FGV [1], “em qualquer horizonte
de projeção, caso toda essa demanda incremental pudesse
ser atendida com a oferta de novas unidades habitacionais, o déficit tenderia a se manter constante em termos
absolutos, dada a inexistência de descompasso entre os
fluxos de demanda e oferta de novas habitações.”

A quantidade de pessoas com operações
de crédito também f icou praticamente
estável nesse período, apresentando uma
leve oscilação de 45% para 44% da população. A penetração do crédito apresenta
variações nas diferentes faixas de renda.
Do total da população com renda até 1 salário-mínimo, 11% têm operação de crédito.
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São as operações de crédito
em atraso há mais de 90
dias, as operações de crédito
reestruturadas que estejam
no período de cura de doze
meses e as demais operações
de crédito classificadas pelas
instituições financeiras entre
os níveis de risco “E” e “H”
da Resolução nº 2.682, de
21 de dezembro de 1999.
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A formação de poupança prévia/contratual é outro meio utilizado em alguns países

No segmento de baixa renda, a poupança prévia

para fomentar a cultura da poupança, construir histórico de crédito e informar a ca-

tende a funcionar apenas para indivíduos e famí-

pacidade de pagamento do proponente. No Brasil foi instituída a Poupança Vincu-

lias em coabitação ou em moradia já própria, posto

lada em fins da década de 80, porém sem sucesso. A prospecção realizada junto ao

que indivíduos e famílias pagando aluguel têm ca-

Banco Central e ABECIP revela que não existem estudos analíticos sobre o insuces-

pacidade baixa ou inexistente para cumprir com o

so da experiência da “Poupança Vinculada”. Registra-se, ainda, que, por um período

aluguel e ainda poupar o suficiente.

curto, na década de 90, a CAIXA utilizou esse instrumento de poupança vinculada
como forma de atender a demanda por financiamento habitacional no SBPE. Esta

Maiores detalhes sobre esta reflexão estão apre-

ação decorreu diante das restrições de recursos para a concessão de empréstimos

sentados no item 1.2.2.1 do caderno “Propostas

com recursos de depósitos de poupança, porém nunca como instrumento para afe-

para Melhorias ao Sistema de Financiamento Ha-

rir a capacidade de pagamento do mutuário.

bitacional” e no item 2.6 do caderno de “Propostas
sobre Melhorias Habitacionais”.

Poupança Vinculada

5.6. Affordability

Foi instituída no Brasil pela a Resolução CMN 1443/1988
inspirada no modelo alemão (Bausparen/Bausparkassen).
De acordo com esse modelo contratual, os depósitos de
poupança, na modalidade de poupança vinculada, destinavam-se à concessão de crédito habitacional – para
aquisição de imóvel novo ou usado, bem como para construção de casa em terreno próprio – sendo o crédito concedido a titulares de poupança vinculada, sob a forma de

A acessibilidade (affordability) é um aspecto crucial em qualquer discussão sobre o setor habitacional, funding e sistemas de financiamento, posto que reflete
o quanto a moradia é acessível para uma
dada população.

carta de crédito, dentro de níveis mínimos estabelecidos
de saldos médios de depósitos. Ficava a critério das partes
contratantes estabelecer o valor do depósito, a periodicidade e o prazo de permanência mínima para acessar o
crédito. A poupança vinculada estava sujeita às mesmas
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regras (de rentabilidade e demais) da poupança comum e
os agentes integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo (SBPE) foram atualizados a operar com a

Esse aspecto abarca a complexa inter-relação en-

poupança vinculada pela Resolução CMN 2173/1995. Exis-

tre renda, preço da habitação, mercado de crédito

te, atualmente, um saldo remanescente de R$ 2 milhões

e demais dinâmicas que incidem sobre o acesso,

na “Poupança Vinculada” segundo o Banco Central.
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determinando seu comportamento. Essa medi-

Uma métrica comumente utilizada para estimar o nível de affordability é ba-

da é fundamental no monitoramento do acesso

seada em:

habitacional e na reflexão acerca das dinâmicas
macroeconômicas, territoriais e urbanas envol-

■ preços medianos dos imóveis;

vidas para modelagem das políticas públicas.

■ renda mediana das famílias; e

61

62

■ taxas de juros predominantes (prevailing interest rates)

62

.

63

A piora nos níveis de affordability é uma preocupação crescente nos EUA

61

e nas grandes

Entre as variáveis que definem as condições do crédito, como prazo, taxa de

cidades europeias. Na América Latina e Ca-

juros, sistema de amortização, LTV, a taxa de juros é fator preponderante [4] a

ribe, o baixo nível de affordability permanece

partir de simulações de financiamento hipotético e dados de renda das famí-

como um obstáculo chave para o desenvolvi-

lias (PNAD-IBGE).

64

mento do setor habitacional de modo geral, e
para o desenvolvimento do crédito hipotecá-

As simulações consideram um valor de financiamento hipotético de R$ 150

rio, em particular [14]. Além dos ainda relati-

mil, o Sistema Price de amortização, prazos (130 a 350 meses) e taxas de juros

vamente altos níveis de desigualdade e baixa

(5% a 9,13%) variados. Tudo o mais constante, a partir do valor da 1ª prestação

renda per capita nos segmentos de menor

63

obtida para cada combinação de prazo e taxa de juros foi estimado o nú-

renda da população, as taxas de juros do cré-

mero de famílias brasileiras, residentes em áreas urbanas, segundo a PNAD

dito habitacional na região são, em geral, bem

(2017), que teriam capacidade de arcar com essa 1ª prestação considerando

mais elevadas que as taxas de juros encontra-

um comprometimento de renda de 30%. O resultado do referido estudo são

das em países desenvolvidos.

as “curvas de inclusão”, apresentadas a seguir:

FIGURA 46: Curvas de inclusão
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25.000.000
20.000.000
15.000.000
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190

210

5,5% a.a.

Fonte: Claudia Magalhães Eloy e Henrique Bottura Paiva

6% a.a.
64

230

7% a.a.

com dados da PNAD 2017

250

270

7,6% a.a.

290

8,3% a.a.

310

9,13% a.a.

330

350

https://www.jchs.harvard.edu/
research-areas/affordability
www.hofinet.org; https://www.
urban.org/policy-centers/
housing-finance-policy-center
Não foram acrescentados custos
de seguro – MIP e DFI; taxa de
administração de R$25,00 ou
outros custos possivelmente
incidentes sobre a prestação.
Sensibilidade do affordability
em relação a taxas de juros e
prazos de financiamento e na
época, foi utilizada a PNAD 2015.
As conclusões obtidas foram as
mesmas da presente simulação.
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Conforme concluem os autores, “essas simulações in-

O referido estudo foi agora atualizado a fim de subsidiar a discussão

dicam que, dado um nível de renda e um nível de preço

sobre as taxas de juros de financiamento no âmbito do FGTS. A figura

de imóvel, a viabilização de taxas de juros em patama-

47 a seguir apresenta as “curvas de inclusão” a partir de simulações

res mais baixos é fundamental para a configuração da

hipotéticas de financiamento para diferentes prazos e taxas de juros,

demanda. Note-se, também, que o efeito da taxa de

com base nos seguintes parâmetros
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:

juros sobre o acesso é tanto maior quanto maior o número de prestações do financiamento, o que é eviden-

■ Valor de Financiamento de R$ 105 mil (média dos VFs no FGTS);

ciado pelo aumento, conforme o número de meses de

■ Sistema Price de amortização;

financiamento cresce, das distâncias (verticais) entre

■ Comprometimento de renda de 25%; e

uma curva de juros e outra do gráfico.”

■ Renda familiar da PNAD-IBGE (2017).

FIGURA 47: Curvas de inclusão – novo parâmetros
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Prazo em meses

4% a.a.

4,9% a.a.

Fonte: Claudia Magalhães Eloy e Henrique Bottura Paiva com dados da PNAD 2019.
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Número de Famílias

Vale ressaltar que a título de
simplificação não foram incluídos
nas simulações custos com
seguros (MIP e DFI), a taxa de
administração adicionada às
prestações (TA de R$ 25,00), nem
outras taxas porventura aplicadas
pelos agentes financeiros.
Embora a supressão desses
custos implique que o efetivo
contingente de inclusão seja
menor, na prática, do que aquele
apresentado nas simulações, não
altera o argumento a respeito do
papel das taxas de juros no acesso.
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Considerando um prazo de 353 meses

66

e mantendo os parâ-

metros utilizados para a simulação, o número total de famí-

Por outro lado, conforme já argumentado, a atual conjuntura também

66

é desafiadora para a constituição dessa demanda:

lias hipoteticamente incluídas está apresentado na tabela 8 a
seguir para taxas de juros selecionadas. Entre as taxas anuais

■ desemprego e informalidade elevados,

de 4% e 7%, são excluídas mais de 8 milhões de famílias.

■ retração da renda do trabalho relativa ao total da renda nacional; e
67

■ acirramento da desigualdade [16].
TABELA 8: Número de famílias teoricamente incluídas em função da

A recuperação do setor habitacional tende a ser, assim, fortemente

taxa de juros
TAXA DE JUROS

NÚMERO DE FAMÍLIAS (PNAD 2017)

correlacionada com a recuperação do nível salarial da população.

4%

37.049.696

No Brasil, as taxas de juros médias (não há estatísticas desagregadas

4,9%

34.624.144

nem medianas) estão em 6,1% a.a. no crédito lastreado pelo FGTS e

5,4%

33.454.509

7%

28.930.228

em torno de 8% a.a. no âmbito do SBPE (SFH e Livre). Este último com
tendência de queda em função da redução dos custos de captação da
Poupança (vinculados à Taxa Selic). São taxas baixas relativamente ao
contexto de crédito no mercado brasileiro

Fonte: Autores

68

70

e que apresenta trajetó-

ria de redução, em decorrência da trajetória da taxa Selic, conforme
No Brasil, as menores taxas de juros no crédito habitacional

demonstra a figura 48 a seguir:

são encontradas nas fontes do SFH, que contam com custos
de captação (rentabilidade ofertada ao depositante) fixados
por regulamentação:

16,00

■ SBPE – 6%+TR a.a. ou 70% da taxa Selic ≤ 8,5% 67 ;
atualmente em 2,98%+TR

69

FIGURA 48: Evolução das taxas médias de juros no crédito habitacional PF

68

;

14,00

70

12,00
10,00

■ FGTS – 3%+TR a.a.

8,00
6,00

pre abaixo das taxas de mercado, têm custo operacional de
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captação relativamente baixo

69

, dada sua simplicidade e

compulsoriedade, no caso do FGTS.
Nesse sentido, suas fontes – SBPE e FGTS – permanecem, portanto, como as mais adequadas para lastrear a oferta de crédito mais acessível, visando a expansão downmarket.
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Além de captarem depósitos com rentabilidade fixada sem-

SBPE-SFH

FGTS

Fonte: Banco Central – Informações do Mercado Imobiliário.

SBPE-Livre

Prazo médio de concessão em
junho de 2019 no financiamento
imobiliário a taxas reguladas
(SFH) para pessoas físicas
segundo as Séries Temporais
do Banco Central
Conforme consta no ementário,
a Lei nº 12703, de 7 de agosto
de 2012, alterou a regra de
remuneração da Poupança,
definindo uma rentabilidade
bruta inferior à taxa básica de
juros (Taxa Selic) – equivalente a
70% da Selic, sempre que esta for
igual ou menor que 8,5% ao ano.

No momento da revisão deste
Relatório, em 20.02.2020,
com a Selic em 3,75%, a
rentabilidade dos depósitos
da Poupança cai para 2,6%,
apresentando, portanto, perda
maior em relação à inflação.
Excetua-se aqui a discussão
sobre a taxa de administração
da CAIXA como Agente
Operador do FGTS.
A taxa de juros do cheque
especial está em torno de 166%
a.a. (jan/2020). Essa taxa tende a
apresentar alguma queda, como
já verificado ao longo de fevereiro,
em função da entrada em vigor
da Resolução nº 4.765/2019,
que limitou em 8% a.m. as
taxas de juros remuneratórios
cobradas sobre o valor utilizado
do cheque especial de pessoas
físicas e microempreendedores
individuais. Fonte: Estatísticas
Monetárias e de Crédito,
Banco Central, 27/02/2020.
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O desafio do affordability é muitas vezes, equivocadamente, compreendido como simplesmente “tornar
a prestação do imóvel compatível com a renda das

FIGURA 49: Volatilidade do IPCA X TR (% am)
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famílias” o que tende a induzir à ideia de se trabalhar

1,20

apenas no lado das condições de financiamento, por

1,00

vezes com foco apenas no momento da contratação

0,80

do crédito. O lançamento da linha de crédito da CAIXA,
indexado ao IPCA, anuncia esse objetivo de reduzir a
prestação para “caber no bolso.”

0,60
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rendas baixas e moderadas, o crédito habitacional só
é acessível e sustentável a taxas de juros não apenas

IPCA (% a.m.)
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ro, notadamente no longo prazo. Em particular para
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nomias em desenvolvimento, como no caso brasilei-
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juros + indexador – pode resultar imprevisível em eco-

-0,20

2003.10

total do financiamento – composto pelo cupom de

0,00

2004.04

tos tenda a reduzir a parcela dos juros, o custo efetivo

2003.04

Vale ressaltar que, embora o uso de IPCA nos contra-

TR (% a.m.) - Média mensal

Fonte: Magalhães Eloy, Paiva e Gonçalves [21].

baixas, mas estáveis [17].
No tocante à estabilidade da taxa de juros no crédito

Crédito de longo prazo envolve variáveis que necessitam desempe-

pós-fixado é importante refletir sobre a Taxa Referen-

nhar dentro de premissas de affordability ao longo de 20, 30 anos.

cial. Conforme demonstrado na figura 49 ao lado, a TR

Para ser sustentável a prestação deve, portanto, caber no bolso ao

apresenta muito menos volatilidade que o IPCA. Os

longo de todo o prazo do financiamento. É preciso cautela para não

índices de inflação, como o IPCA, tendem a repassar

produzir soluções que resolvem a equação no momento da contra-

mais prontamente que a TR o fator corretivo às presta-

tação, mas embutem riscos elevados nos médio e longo prazos, seja

ções. Dito de outro modo, a TR favorece à estabilidade

para o sistema financeiro ou para as famílias. A promoção desse

das taxas de juros no crédito pós-fixado de longo pra-

equacionamento pode passar pelo uso de seguros e enaltecedores de

zo. Se por um lado constitui entrave para a conexão do

crédito em geral.

mercado de crédito habitacional com o mercado de
capitais, por outro contribuiu significativamente para

Outra consideração importante, por vezes negligenciada, a equação

a resiliência das carteiras de crédito habitacional mes-

do affordability inclui, também, a variável preço da moradia. Essa

mo com volatilidade na inflação e taxas de mercado.

variável é, naturalmente, de fundamental importância, considerando
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sua magnitude relativamente à renda: corres-

5.6.1. Subsídios

71

ponde a múltiplos da renda anual das famílias.
Portanto, deve ser alvo de estratégias de redu-

As análises evidenciam a necessidade de contar com recursos não-o-

ção também. Nesse sentido, é importante va-

nerosos para subsídios em algum nível de magnitude a fim de viabilizar

ler-se de mecanismos diversos, por meio de po-

o acesso dos segmentos de menor renda à moradia. De um lado, a pros-

líticas territoriais e urbanas, via regramento de

pecção de fontes alternativas de recursos não-onerosos deve integrar

planos diretores e leis de parcelamento e uso do

este estudo, ao menos em termos de prospecção. De outro, o desafio que

solo, que incentivem e contribuam para viabi-

se apresenta compreende a modelagem da cobertura e foco dos subsí-

lizar custos menores de produção, bem como

dios, sobretudo em um cenário de escassez de recursos orçamentários.

coíbam práticas especulativas. Em paralelo, o
uso de tecnologias e processos construtivos que

É preciso, ainda, melhor compreender os problemas ocorridos na Faixa

visem baratear o custo final da moradia pode

1 do PMCMV. A elevada inadimplência desponta como hipótese indica-

produzir resultados bastantes relevantes.

tiva da falta de capacidade de pagamento para arcar com os custos de
uma moradia formal. Estudo do IPEA (2015) estimou o peso da taxa de

Ainda nessa linha, e não menos importante, a

condomínio para os níveis mais baixos de renda das famílias benefici-

adoção de tecnologias verdes/sustentáveis que

árias. A localização periférica, resultante da estratégia de “barateamen-

resultem em menor gasto energético, entre ou-

to” das unidades aparece em contraposição ao aumento dos custos de

tras, favorecem a redução dos custos mensais

transporte e redução das alternativas de geração de renda pelas famílias

com a moradia, contribuindo para a disponibi-

beneficiárias, comprometendo ainda mais sua capacidade de pagamen-

lidade de renda para pagamento das prestações.

to da moradia, entre outras questões.

Nessa linha, chega-se a outro elemento impor-

5.6.2. Financiamento atrelado a subsídios

tante, o housing cost burden (carga de custo da
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habitação). A affordability nos médio e longo

Conforme já comentado, subsídios, diretos e indiretos, vêm sendo atre-

prazos, ou seja, a manutenção do acesso à mo-

lados a financiamento no âmbito do FGTS desde o início dos anos 2000,

radia, requer não apenas renda disponível para

mas adquiriram maior relevância a partir do Programa Minha Casa

arcar com a prestação do financiamento ou

Minha Vida 71 - PMCMV. No âmbito do PMCMV-PNHU, esses subsídios

aluguel, mas também, com os custos do “mo-

concedidos pelo próprio FGTS, complementados por recursos do OGU,

rar”, sobretudo no caso dos segmentos de me-

eram atrelados aos financiamentos concedidos para as Faixas 1,5 e 2

nor renda. Esses custos incluem, custos com

SM. Para se ter uma ideia da importância desses subsídios no Programa,

água, energia, deslocamento/transporte, tribu-

entre 2010 e 2016 dos 3,4 milhões de financiamentos habitacionais con-

tos municipais e taxas condominiais, quando

cedidos pelo FGTS/PMCMV, 2,5 milhões contaram com subsídios 72 , per-

incidentes, entre outros.

mitindo o acesso a famílias normalmente excluídas do crédito.

72

A Resolução 460/2004 autorizou
a geração de subsídios indiretos
dentro do FGTS, utilizando para
tanto “até 50% do resultado
das receitas de aplicações
financeiras, apurado no exercício
anterior, que vier a exceder à
remuneração de 6% + TR a.a.
Diretos e indiretos,
denominados descontos de
complemento e equilíbrio.
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Subsídios Indiretos:

Subsídios Diretos:

Denominados “descontos de equalização ou equilíbrio”, visam reduzir as

Também chamados de descontos de

taxas de juros finais para os mutuários, ainda altas em função do elevado

complemento, visam cobrir parte do

spread cobrado pelo Fundo nos empréstimos aos agentes financeiros.

custo da entrada (downpayment).

Entre 2005 e 2017 os descontos concedidos pelo FGTS (em

O orçamento recém-aprovado pelo CCFGTS confirma os R$ 9 bi-

valores reais) totalizaram R$ 91,1 bilhões, sendo que, desses,

lhões para o ano de 2020, mas prevê reduções graduais desse pa-

R$50,1 bilhões (55%) foram “descontos indiretos”, aqueles des-

tamar em R$ 0,5 bilhão/ano para os próximos três anos. Por outro

tinados a reduzir as taxas de juros dos financiamentos habita-

lado, as restrições orçamentárias da União têm dificultado a parcela

cionais por meio do pagamento à vista do spread (integral ou

de contribuição do OGU, até recentemente já reduzida para 10%,

parcial) do agente financeiro, como ilustra a figura 50 a seguir.

culminaram com a recente dispensa dessa contrapartida.

Exceto pelos anos de 2005, 2015 e 2016, quando os “descontos
indiretos” corresponderam a, respectivamente, 42,8%, 45,6%
e 35,7% dos descontos totais, nos demais anos da série eles

5.7. Ecossistema de agentes

representaram mais que 50%, chegando a alcançar 63,5% nos
anos de 2008, 2013 e 2017.

O ecossistema de agentes é outro fator crucial, pois determina níveis de potencial de atendimento, concorrência e preços. Influência,

FIGURA 50: Evolução real dos subsídios Diretos e Indiretos FGTS

também, a viabilidade de modalidades alternativas de atendimento

(2005/2018)

e crédito.

14.000.000
12.000.000

O ecossistema de agentes no mercado de crédito é amplo, abran-

10.000.000

gendo desde os tradicionais bancos até as fintechs e microfinancei-

8.000.000

ras, incluindo agências de classificação de risco, agentes fiduciários,
securitizadoras, servicers, entre outros. Porém, no que tange à con-

6.000.000

cessão de crédito habitacional, ainda há forte concentração em

4.000.000

apenas 5 grandes bancos, sobretudo, na Caixa. A expansão efetiva

2.000.000

do ecossistema é fundamental para imprimir maior concorrência,
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Fonte: Elaboração Claudia M Eloy com base nas DFs do FGTS

reduzindo custos de transação e favorecendo à inovação. Para maiores detalhes acesse o item 1.3 do caderno de “Propostas para Melhorias ao Sistema de Financiamento Habitacional”.
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ATENDER
ADEQUADAMENTE
A DEMANDA
HABITACIONAL:
O SISTEMA DE
CADASTRO DE
DEMANDA E
SELEÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS
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A escassez de moradia para a atender a parcela da população
inserida nas classes de menor renda tornou necessária a criação de critérios de priorização para seleção de beneficiários,
de maneira justa e transparente. Nesse sentido foi criada a Lei
nº 11.977, de 2009, que estabeleceu, no seu artigo 3º, os critérios nacionais de priorização.

Além desse dispositivo legal, em 2016 foi instituída a Portaria nº 163, de 6 de maio
“III - prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco, insalubres, que tenham sido desabrigadas
ou que perderam a moradia em razão de
enchente, alagamento, transbordamento

de 2016, pelo extinto Ministério das Cidades, que regulamentou as prioridades definidas na Lei 11.977/2009. Assim criou alinhamentos para a seleção de beneficiários,
dentro do Plano Nacional de Habitação, especificamente do Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV) Faixa 1, e estabeleceu a necessidade de desenvolvimento do
Sistema Nacional de Cadastro Habitacional.

ou em decorrência de qualquer desastre
natural do gênero; (Redação dada pela Lei
nº 13.274, de 2016);
a. Prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela
unidade familiar; e (Incluído pela Lei
nº 12.424, de 2011);
b. Prioridade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas
com deficiência. (Incluído pela Lei nº
12.424, de 2011)”.

6.1. Como funciona o atual sistema
6.1.1. Critérios
As prioridades definidas no artigo 3º da Lei nº 11.977, de 2009, estabeleceram critérios nacionais de seleção, dos quais ao menos um deve ser cumprido, atuando,
assim, como um filtro.
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Para fins de seleção dos candidatos a beneficiários, seriam observados, obrigatoriamente, condições de enquadramento e critérios nacionais de priorização, e, ainda,
até três critérios adicionais adotados pelo ente (Município).

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

As condições de enquadramento dos candidatos a beneficiários são:

A

Renda Familiar nas faixas do programa, a renda inclui não considerar os Benefícios de Prestação Continuidade
(BPC) e o Bolsa Família, proporcionados pelo Governo Federal.

B

Não ser o proprietário cessionário ou comprador promissório de uma propriedade residencial.

C

Não ter recebido recursos orçamentários municipais para pagar prestações de moradias, ou recursos oriundos dos
Estados, da União, do FAR, do FDS ou de desconto moradias outorgados com recursos do FGTS. Exceto subsídios
de material de construção para a finalização, ampliação, renovação ou a melhora da unidade de habitação.

A Portaria define ainda que deve existir um pro-

6.1.2. Programas legais

cesso de hierarquização e seleção de candidatos
onde são definidos os seguintes critérios gerais

Além dos Programas Federais de habitação, existem programas de ha-

para o sorteio.

bitação geridos pelas demais esferas de Governo (Estados e Municípios).
Estes programas têm as suas próprias fontes de financiamento, com re-

Ao menos três por cento (3%) das unidades residen-

cursos próprios e muitas vezes com contribuições de Organizações Não

ciais urbanas devem servir para cada um dos se-

Governamentais (ONGs). Os programas são normalmente para a cons-

guintes segmentos:

trução e melhoria de novas habitações.

Os Idosos, como titulares da prestação
de habitação, na ausência de uma
porcentagem superior fixada na
legislação municipal ou estadual; e

Cada um destes programas tem os seus próprios processos de registro
e seleção de pedidos, geridos pelas mesmas autoridades locais e com
requisitos e critérios de seleção definidos pelas mesmas autoridades locais que, embora possam inspirar-se nas orientações gerais do PMCMV,
têm as suas próprias características.
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As pessoas com deficiência ou
famílias as quais as pessoas com
deficiência fazem parte, na ausência
da suposta porcentagem.

À medida que estes programas locais foram crescendo, os Governos dessas localidades desenvolveram e implementaram os seus próprios sistemas de informação e bases de dados, onde são realizados os processos
de registro e seleção da demanda.

CONSTRUINDO NOVAS OPORTUNIDADES: PANORAMA 2020 E FOCO EM DESAFIOS PRIORITÁRIOS

6.1.3. Movimentos e organizações populares

FIGURA 51: Modus operandi das organizações populares

FAMÍLIAS

AUTORIDADES

APOIO

RECURSOS

FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL
Fonte: Elaboração própria

SOLUÇÃO HABITACIONAL

Estas organizações têm os seus próprios procedimentos de
gestão e seleção de beneficiários, podendo se resumir nas seguintes fases:
FASE 1: REGISTRO E ORGANIZAÇÃO
DAS FAMÍLIAS EM GRUPOS
Foto: Integrantes do Movimento dos Sem-Teto durante uma reivindicação
de recursos para um programa de moradia popular na cidade de Salvador.
Fonte: Joa Souza (Shutterstock)

Cada grupo aspira a uma solução de
habitação comunitária, pode ser um novo
empreendimento, a regularização da posse de
uma propriedade ou espaço ocupado;

FASE 2: CONTRIBUIÇÃO

Existem, ainda, movimentos e organizações populares que se

Quotas mensais das famílias para o grupo;

autodenominam sociais, e desenvolvem soluções habitacionais para grupos de cidadãos vinculados a essas organizações
populares. A lógica ou modus operandi destas organizações
consiste em organizar grupos de várias famílias que necessitam de habitação. Estes grupos exercem pressão sobre as autoridades, sejam elas Federais, Estaduais ou Municipais, para

FASE 3: PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES
As famílias devem participar de atividades
organizadas pelo movimento, tais como reuniões
de trabalho, assembléias, ações comunitárias e
ações políticas (acompanhamentos, protestos,
manifestações públicas etc.).

obter apoio e recursos das autoridades na construção de uma
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solução habitacional. Em muitos casos, eles assumem a propriedade. O apoio da autoridade pode se dar com recursos para
a construção nestes terrenos ou para a regularização da posse de terrenos ou casas.

FASE 4: PONTUAÇÃO POR
QUOTAS E ATIVIDADES
As quotas e a participação nas atividades do
movimento são pontuadas, de modo que,
quando se obtém uma solução habitacional, são
selecionados os que obtiveram maior pontuação,
de acordo com a sua participação e regularidade
das suas contribuições.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

Estas organizações desenvolveram os seus próprios sistemas e bases de dados, onde registram

6.2. Processos atuais de cadastro de demanda
e seleção de beneficiários

as famílias requerentes, suas contribuições, sua
73

participação nas atividades do movimento e cal-

Entre os sistemas que consistem a operação do setor de moradia

culam a pontuação que alcançaram. O sistema é

tacam-se, por sua importância nos processos transacionais e pelo seu

transparente, permitindo às famílias e aos coor-

potencial como geradores de informações, os seguintes:

des-

denadores de movimentos a obtenção de relatórios e consultas on-line.

6.1.4. Sistemas nacionais de
cadastramento de demanda

6.2.1. Cadastro Único - CADÚNICO

Operado pela CAIXA e sob a coordenação do Ministério da Cidadania é
No Brasil existem diversas instituições que partici-

uma ferramenta valiosa e extraordinária, pois concentra todas as in-

pam e colaboram nos processos de financiamento

formações socioeconômicas das famílias brasileiras em situação de

e construção de moradias e, geralmente, cada ins-

pobreza e extrema pobreza, para as quais sua renda atende a alguns dos

tituição conta com o seu próprio sistema de infor-

seguintes critérios:

mação para a parte do processo que está sob sua
administração e operação, mas não estão integra-

■ Que ganham até meio salário-mínimo por pessoa;

dos em uma plataforma de patamar Federal, nem

■ Que ganham até 3 salários-mínimos de renda mensal total.

tampouco cobrem todos os pontos do processo.
Os Municípios promovem visitas domiciliares às famílias de baixa renCada instituição foca em processos diferentes,

da periodicamente para efetuar o cadastramento. Porém, a família que

com propósitos diferentes: alguns em processos

se enquadra nos critérios e ainda não está inscrita no CADÚNICO, pode

próprios do crédito, outros em programas sociais,

procurar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no mu-

outros como um registro de benefícios outorga-

nicípio e solicitar o cadastramento.

dos e outros como um cadastro geral de benefi-
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ciários. E, além disso, as autoridades locais (esta-

A base do CADÚNICO permite conhecer a realidade socioeconômica des-

duais ou municipais) têm seus próprios processos

sas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar que mora

de cadastro e seleção da demanda que interagem

na mesma casa, das características do domicílio, das formas de acesso a

com as plataformas das instituições federais

serviços públicos essenciais, das rendas dos familiares, das despesas da

como a CAIXA e os ministérios.

família e, também, dados de cada um dos componentes da família.
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Na Portaria nº 163, de
6 de maio de 2016.
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Mais detalhadamente, em relação ao domicílio é registrada a informação sobre

Se uma pessoa possui o NIS e passa a traba-

as características da moradia em que a família vive, materiais na construção,

lhar em alguma companhia, instantanea-

forma de administrar os resíduos, seu sistema de água potável, drenagem, seu

mente, sua inscrição do NIS é cadastrada no

número de quartos, dentre outros.

Programa de Integração Social, tornando-se, assim, uma inscrição PIS.

■ Em relação à família é registrada a informação do número de pessoas que
moram no domicílio, das despesas mensais da família de manutenção

O número é registrado no cartão de Cadas-

(energia elétrica, água e esgoto, gás, carvão ou lenha transporte, alimenta-

tro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ) ou

ção, higiene e limpeza, medicamentos de uso regular etc.), o total do alu-

no documento de cadastro do trabalhador.

guel, em caso de moradia alugada;

Portanto, a pessoa será registrada com PIS

■ Em relação aos programas sociais, é registrado cada programa em que um
membro da família está inscrito.

pública ou empresa privada.

Sua chave ou identificador único permite localizar cada família ou cada membro de uma família. No caso de uma pessoa, o identificador único será o Número de Identificação Social (NIS)/Programa de Integração Social (PIS)/Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). No caso das famílias, o
identificador único será o Código de Família.

ou PASEP se é registrada por uma entidade

PIS

PASEP*

Funcionários de empresas
privadas no Brasil

Funcionários
públicos no Brasil

*Programa de formação do patrimônio do servidor.

COMO FUNCIONA A CHAVE OU IDENTIFICADOR?

CADASTRO NACIONAL
DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS)
Gera um Número de Identificação (NIS),
que é feito pela Caixa Econômica Federal.
Esta inscrição é voltada a todos que possam
ter direito a benefícios sociais tais como Bolsa
Família, Pronatec, Pro Jovem Trabalhador,
Garantia Safra entre outros.

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
É garantida a todos os empregados de empresas
privadas do país. Ele é gerado no primeiro emprego
da pessoa - que passa a ter direito a consultas e saques
de benefícios administrados pela Caixa, como o abono
anual do PIS (caso se encaixe nos requisitos requeridos),
o seguro-desemprego e o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS).
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O CADÚNICO é utilizado para que o cidadão tenha acesso a diversos programas e benefícios
sociais do Governo Federal, a exemplo de:
CADÚNICO
1. Programa Bolsa Família;

6. Carteira do Idoso;

11. Carta Social;

2. Programa Minha Casa, Minha Vida;

7. Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

12. Pro Jovem Adolescente;

3. Bolsa Verde – programa de apoio
à conservação ambiental;

8. Programa Brasil Carinhoso;

13. Tarifa social de energia elétrica;

4. Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI);

9. Programa de Cisternas;

14. Passe livre para pessoas
com deficiência;

5. Fomento – programa de fomento
às atividades produtivas rurais;

10. Telefone Popular;

15. Isenção de taxas em
concursos públicos.

A inscrição no CADÚNICO é um requisito para participar da

Por parte do Ministério da Cidadania, a partir do CADÚNI-

seleção nos programas sociais, mas não garante que a família

CO, se construiu uma base para sua análise e exploração, com

será selecionada, e quem for selecionado receberá um comu-

periodicidade mensal, porquanto recebe uma foto da base de

nicado oficial pelo órgão responsável.

dados do CADÚNICO no final do mês. Esta base de dados permite analisar a evolução dos programas sociais ao longo do

Os Estados e Municípios também utilizam os dados do Cadas-

tempo e gerar informações para a tomada de decisões em seu

tro Único como base para seus programas sociais.

próprio âmbito para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.

No caso de programas habitacionais como Minha Casa Minha
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Vida, a base de dados do CADÚNICO é utilizada pelos Municí-

O antigo Ministério das Cidades estabeleceu os alinhamentos

pios para validar se um requerente está cadastrado nos pro-

ou disposições gerais que se aplicam ao processo de registro e

gramas assistenciais (um pré-requisito) e descartar se não se

a seleção dos beneficiários na Faixa 1 do PMCMV

beneficiou, anteriormente, de um programa de assistência no

superiores, o cidadão apresenta a sua candidatura à CAIXA e

setor habitacional (não se permitindo ter mais que um bene-

demais agentes credenciados, que avaliam as suas condições

fício por cidadão).

financeiras e socioeconômicas para a concessão do crédito.
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. Nas faixas

Na Portaria nº 163, de
6 de maio de 2016
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O saldo no FGTS é validado para
quem deseja comprar ou construir
um imóvel porque pode ser
utilizado na hora da contratação,
como entrada do financiamento,
constituindo parte do pagamento
ou do valor total. Durante a vida do
empréstimo, o saldo do FGTS pode
ser usado para pagar a totalidade
ou parte da sua dívida ou pode ser
usado para reduzir o valor dos seus
pagamentos em até 80% em 12
meses consecutivos, desde que o
contrato de financiamento tenha
sido assinado no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH).
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Embora os alinhamentos estejam claramente estabelecidos, não exis-

A criação do CADMUT decorre do disposto na Lei nº

te um sistema de informação integrado e homogêneo que suporte o

8.100, de 05/12/1990, cujo art. 3º determinava que o

processo em todas as suas fases.

Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)
quitaria somente um saldo devedor remanescente

O processo é dividido em várias fases e executado em diferentes

por mutuário ao final do contrato de financiamento

plataformas e sistemas. Cada município registra a demanda no seu

habitacional, inclusive os já firmados no âmbito do

próprio sistema ou em qualquer outro meio de registro local (fo-

SFH. Posteriormente, as informações dos financia-

lhas de cálculo, por exemplo). O município aplica os alinhamentos

mentos contratados nos programas habitacionais e

de priorização localmente e forma uma lista que é enviada à CAIXA,

sociais do Governo Federal também passaram a in-

com o número de candidatos equivalentes ao número de casas dis-

tegrar o CADMUT.

poníveis mais 30% de reserva. No sistema e plataforma tecnológica
CAIXA são realizadas pesquisas cadastrais nas bases do CADÚNICO,
75

O objetivo do CADMUT é possibilitar a identificação

, Relação Anual de

de indício de multiplicidade de financiamentos con-

Informações Sociais (RAIS), Cadastro Informativo de Créditos não

tratados por um mesmo adquirente no âmbito do

Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Sistema Integrado de

SFH ou nos programas habitacionais e sociais do Go-

Administração de Carteiras Imobiliárias (SIACI) e Cadastro Nacional

verno Federal, a exemplo do Programa de Subsídio à

de Mutuários (CADMUT) para validar se cada requerente é um can-

Habitação de Interesse Social (PSH) e do Programa

didato compatível com PMCMV (embora qualquer cidadão tenha o

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), de modo a evitar a

direito a participar da seleção, os candidatos que já se beneficiaram

cobertura indevida pelo Fundo de Compensação de

de outros programas habitacionais, são descartados), bem como são

Variações Salariais (FCVS) e a concessão de múltiplos

verificadas a veracidade de suas declarações.

subsídios habitacionais.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Por sua vez, o agente financeiro, ao outorgar novos

6.2.2. Cadastro Nacional
de Mutuários (CADMUT)

financiamentos habitacionais, usa o CADMUT para
verificar se o requerente já possui um contrato de
financiamento habitacional que o mostre como be-

É o cadastro para registro das informações dos contratos de finan-

neficiário de um subsídio no âmbito do SFH ou de

ciamento habitacional, ativos e inativos, firmados no âmbito do Sis-

qualquer programa do Governo Federal, uma condi-

tema Financeiro da Habitação (SFH) e dos programas habitacionais

ção que o impede de ter acesso a um novo subsídio.

e sociais do Governo Federal, conforme disposto na Lei nº 10.150, de

Não é um registro de inadimplentes, mas apenas um

21/12/2000 e na Portaria Conjunta do Ministério da Fazenda e da Se-

registro obrigatório de informações sobre todos os

cretaria Especial de Desenvolvimento Urbano nº 09, de 30/04/2003,

que compram imóveis financiados, como compram

e da Portaria nº 140 do antigo Ministério das Cidades, de 05/03/2010.

e quem eles são.
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FIGURA 52: Fluxograma- processo de pontuação

TAREFAS EFETUADAS
PELOS MUNICÍPIOS

PROCESSOS EXECUTADOS
PELO SISTEMA

A. Sistemas, base de dados,
folhas de cálculos municipais

B. Layout

A.1. O município registra
os pedidos e indica quais
orientações que cumpre
A.2. O Município gera um
layout padrão (automático
ou manual, dependendo
da sua plataforma)

C. Cadastro de pontuação

Unidade familiar
responsável NIS
Chave de família CADÚNICO
Requerimentos cobertos pelo
candidato
Dados gerais do
empreendimento
B.1. O layout é carregado
em base de Dados Cadastro
de Pontuação

D. Cadúnico

C1/D1. Serviço de Web consulta as informações
socioeconômicas que estão no CADÚNICO para cada pedido,
recebe uma resposta do CADÚNICO e as integra com as
informações enviadas pelo Município
C.2 O processo de pontuação é executado
no sistema
C.3 As candidaturas são ordenadas de
acordo com a pontuação obtida e atribuidas
de acordo com a ordem da lista

No Chile existe um
sistema de registro para
incorporadores privados
de habitação social e um
registro de domicílios onde
os cidadãos registram as
características de sua casa. O
sistema não possui o escopo
ou serviços de integração
que existem entre o RUV e o
SNIIV, nem na proposta para
o SROD, uma vez que não se
registram as características
dos financiamentos, nem as
variáveis socioeconômicas
do beneficiário (demanda),
ou seja, apenas as
características da habitação
são registradas.

C.4 Um relatório de pontuação atribuída
é publicado no site

Fonte: Elaboração dos autores

6.3. A experiência mexicana

C.5 Por fim é enviada uma lista dos que
foram designados para o Município

LEIA A NOTA.

■ A Lei de Habitação tem como objetivo integrar, gerar e disseminar informações para o planejamento, implementação e monito-

Após realizada a análise de outros sistemas de registros
de oferta e demanda, como exemplo o modelo do Chile
76

, optou-se por aprofundar na experiência mexicana a

qual possui maior aderência à realidade brasileira.

ramento adequado da Política Nacional de Habitação, bem como
para o fortalecimento da oferta articulada de habitação no país;
■ A Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) é responsável pela
coordenação da operação do sistema, e por fiscalizar que as
ações habitacionais sejam realizadas em total alinhamento com
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6.3.1. Registrar a demanda habitacional:
o ‘Sistema Nacional de Información e
Indicadores de la Vivienda’ (SNIIV)

as diretrizes de desenvolvimento urbano, planejamento do uso
do solo e desenvolvimento sustentável. A CONAVI também é
responsável por emitir as normas oficiais de habitação mexicana, incentivar e apoiar medidas para promover a qualidade da

A Lei de Habitação de 2006 estabeleceu a criação do

habitação, promover a simplificação de procedimentos para o

Sistema Nacional de Informações e Indicadores habi-

desenvolvimento integrado de projetos habitacionais, e estabele-

tacionais (SNIIV) como instrumento de política habita-

cer vínculos institucionais, acordos de assistência técnica e troca

cional, dentro do arranjo institucional e legal seguinte:

de informações com organizações nacionais e internacionais;

Nota: No sistema operado
pela Caixa são realizadas
pesquisas cadastrais nas
bases do CADÚNICO,
FGTS, RAIS, CADIN, SIACI
e CADMUT de modo a
confirmar que o requerente
não solicitou anteriormente
outro subsídio, ou que sua
renda corresponde ao que
foi declarado no CADÚNICO.
Caso já tenha recebido
subsídios ou os dados
não correspondam, sua
participação será cancelada.

CONSTRUINDO NOVAS OPORTUNIDADES: PANORAMA 2020 E FOCO EM DESAFIOS PRIORITÁRIOS

O SNIIV e o RUV estão em
plataformas diferentes, pois
nasceram em momentos diferentes
e não podem ser integrados
como um, já que o RUV não
possui poderes para registrar as
informações dos beneficiários,
nem dos financiamentos, nem da
cobrança dos financiamentos, e
muito menos da inadimplência.
O SNIIV, sendo de propriedade
da CONAVI pode consolidar as
informações do setor habitacional,
garantindo que os dados de
identificação do beneficiário não
sejam manipulados, respeitando
a privacidade dos beneficiários e
credenciados. A CONAVI e o RUV
trabalham em estreita colaboração,
já que a CONAVI emitiu diretrizes
para favorecer o registro de moradias
na RUV, enquanto o RUV envia
essas informações à CONAVI para
integração no SNIIV. No SNIIV,
tendo a base completa de oferta e
demanda, estatísticas, relatórios
e consultas podem ser criados
para ajudar a tomar decisões, bem
como torná-la de domínio público.
Esses fluxos de informações entre
o RUV e o SNIIV são estabelecidos
em acordos formais de troca de
informações, a fim de garantir
a permanência dessas trocas,
apesar das mudanças de Governo
na administração pública (Pois
embora, nas duas instituições,
tenham o objetivo comum de
desenvolver o setor habitacional
no México, os julgamentos de curto
prazo, pontos de vista e objetivos
nem sempre são os mesmos).
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■ O Programa Nacional de Habitação tem como ob-

As principais características do SNIIV são:

jetivo gerar informações de qualidade e oportunidades para contribuir com uma melhor tomada

PLATAFORMA PÚBLICA

de decisão.

■ Agrega todas as informações de habitação em um só lugar;

O caminho percorrido pelo SNIIV foi realizado em fa-

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL

ses. A primeira versão foi implementada em junho de

■ Integra-se aos dados fornecidos pelas principais

2013, com dados sobre subsídios alocados pela CONAVI e financiamentos com subsídios concedidos por

instituições públicas do setor: INFONAVIT, FOVISSSTE,
SHF, FONHAPO, CNBV, RUV e a própria CONAVI;

agências nacionais de habitação (ONAVIS) como Info-

MELHORES PRÁTICAS

navit e Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que gradu-

■ Geração e disseminação periódica de informações estatísticas a

almente cresceram por meio da assinatura de acordos
de colaboração subsequentes para a troca de informações com outros ONAVIS em novembro de 2014. Já
uma versão atualizada, o SNIIV 2.0, foi implementada
em uma nova plataforma tecnológica em fevereiro de
2015 o que melhorou o controle, acessibilidade e qualidade da informação.

ACESSIBILIDADE

■ Informações em diferentes formatos: visualização

geográfica, ferramentas de consulta interativas, dados
abertos, relatórios especializados, videoconferências;

EFICIÊNCIA

■ Desenvolvido com recursos internos da CONAVI;

O SNIIV é um sistema que consolida informações de
oferta e demanda para fins estatísticos e decisórios,
mas todas as informações transacionais do registro
habitacional continuam sendo registradas no RUV
(ver descrição do RUV no item 6.3.2 a seguir), que envia os novos registros ao SNIIV mensalmente

partir de registros administrativos de cada operação habitacional;
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TRANSPARÊNCIA

■ Atualiza-se semanalmente o progresso detalhado no exercício
dos recursos públicos do programa de subsídios à habitação.

Os principais componentes e/ou serviços publicados são:

.O

SNIIV é o grande sistema que consolida as informa-

a. Informações sobre subsídios

ções de todo o setor habitacional, uma vez que os da-

Consultas dinâmicas, ou seja, volumes de informação com di-

dos da demanda (características socioeconômicas dos

ferentes dimensões de análise:

beneficiários ou adquirentes) e dos financiamentos
concedidos são recebidos das instituições (públicas
ou privadas). Essas instituições concederam os financiamentos para aquisição de moradias ao beneficiário
final e, portanto, possuem o registro dos dados socioeconômicos do beneficiário, bem como as características do financiamento.
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» Cobertura de agências municipais, estaduais, nacionais
e habitacionais;
» Perfil do beneficiário (características socioeconômicas
da demanda como por exemplo: sexo, idade, renda do
beneficiário etc.);
» Evolução ao longo do tempo;

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

» Modalidades (aquisição de moradia, autoprodução,
melhorias etc.); e
» Atualização semanal.

f. Aplicativo móvel
» Principais indicadores de habitação na demanda (progresso de financiamento e subsídios) e oferta habitacional para auxiliar na

b. Financiamento
Consultas dinâmicas, ou seja, volumes de informações com diferentes dimensões de análise:

tomada de decisões; e
» Publicação de oferta habitacional para o beneficiário final, o que capacita o cidadão a ter
mais elementos para avaliar a oferta habita-

» No Município, Estado, por órgão ou instituição financeira;

cional e, assim, decidir a opção que melhor

» Modalidade de financiamento;

lhe convém em termos de custo, distância,

» Perfil do comprador (características socioeconômicas da deman-

localização e características da casa.

da, como por exemplo: sexo, idade, renda etc.); e
» Atualização mensal.

Em 2015, o SNIIV recebeu uma menção honrosa no
prêmio Inovação e Transparência; pelo Banco Mun-

c. Análise
» Relatórios mensais do setor habitacional da oferta, demanda,

dial, pelo Escritório superior de Auditoria da Federação (sob o Parlamento do México), pela Secretaria

financiamento, subsídios etc. por Estado, Município, período de

do Serviço Civil, pelo Instituto Nacional de Acesso à

tempo, instituição financeira, modalidade etc.;

Informação (INAI) e pelo Instituto Nacional de Admi-

» Relatórios trimestrais e revistas; e

nistração Pública (INAP).

» Relatórios temáticos: emprego, oferta em RUV etc.
d. Oferta habitacional

6.3.2. Registrar a oferta habitacional:
o ‘Registro Único de Vivienda’ (RUV)

» Localização geográfica da oferta de habitação em Sistemas de
Informação Geográfica (SIG);
» Habitação em construção e concluída;
» Tempos de viagem;
» Relatórios dinâmicos e consultas de acordo com os atributos da
casa (preço, quartos, tipo de moradia, metros quadrados, locali124

zação por Estado, Município, período de tempo etc.); e
» Atualização mensal.
e. Reservas territoriais
» Perímetros de Contenção Urbana (PCU) em SIG;
» Área registrada; e
» Detalhe por município e PCU.

A experiência internacional, especif icamente o caso do México, mostra que é possível construir, com êxito, um registro de
habitação que forneça processos e informações para o desenvolvimento e reforço
do setor da habitação, em benef ício dos
cidadãos e do setor produtivo.

CONSTRUINDO NOVAS OPORTUNIDADES: PANORAMA 2020 E FOCO EM DESAFIOS PRIORITÁRIOS

Promove a aquisição de
habitação para trabalhadores
em empresas privadas, com base
nas contribuições do Governo, do
empregador e do trabalhador.
Promoção da habitação para os
trabalhadores do Estado a partir
das contribuições governamentais
e dos trabalhadores.

Banco de Desenvolvimento que
promove a aquisição de habitação
para pessoas sem direito a
INFONAVIT ou FOVISSSTE
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Em 28 de Abril de 2004, o então Presidente do México, Vicente

O Cadastro Único da Habitação mexicano é um Trust sem

Fox Quesada, anunciou a criação de um Registro Habitacional

fins lucrativos, responsável pela consolidação de uma base

Único, em espanhol Registro Único de Vivienda (RUV), desti-

de dados da oferta de habitação, na qual são gerados pro-

nado a unificar os critérios de registro de habitação entre as

cessos, sistemas e informação que reforçam a eficiência e

diferentes Organizações Nacionais de Habitação (ONAVI): Ins-

qualidade dos procedimentos de produção do setor da ha-

tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

bitação no México. Assim como, gerar informação para fa-

80
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, Fondo de la Vivienda del Insituto de Seguri-

cilitar a tomada de decisões por todos os participantes no

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVIS-

setor, aumentando e melhorando a eficiência do mercado

(INFONAVIT)
SSTE)

79

e Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

80

, de forma a

evitar que cada instituição gerasse dados isolados, em forma-

da habitação, o planejamento urbano, a produtividade do
setor e a concepção de políticas habitacionais.

tos diferentes, inconsistentes entre si e mesmo duplicados.
O processo “fundamental” do RUV é a geração de uma Chave
Em outubro de 2006, o RUV iniciou a sua atividade, como agên-

de Habitação Única, em espanhol Clave Única de Vivienda

cia gestora do INFONAVIT, e as suas funções consistiram em

(CUV), que atribui um identificador único a cada unidade

integrar, num único local, a informação das empresas de cons-

habitacional. Esta CUV está ligada a processos de registro,

trução de habitação e as características da sua oferta.

geolocalização, progresso do trabalho, habitabilidade, características de sustentabilidade, entre outras, bem como

Em 13 de outubro de 2011 foi criado o Trust do Cadastro Único

ao armazenamento de dados e documentos de cada casa

de Habitação (RUV), na qualidade de um Trust de personalida-

registrada, de modo a que seja gerado o histórico de cada

de jurídica privada.

unidade habitacional.

FIGURA 53: Linha do tempo sobre a experiência mexicana

2004

CRIAÇÃO
Registro Único
de Vivenda (RUV)
Fonte: Elaboração própria

2006

INÍCIO
Atividade RUV Agência
gestora do INFONAVIT

2011

CRIAÇÃO
do TRUST. Jurídico
privado, do RUV
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81

FIGURA 54: Principais processos da RUV

Cadastro de empresas
incorporadoras e
verificadoras

Cadastro de oferta e
obtenção de CUV

GIS moradias
georeferenciadas

Sustentabilidade
(cadastro de
eco-tecnologias)

Verificação do
processo de
construção

Fonte: Elaboração própria

6.3.2.1. Cadastro de empresas de
incorporadoras e verificadoras

Durante o registro são checados a situação fiscal do representante legal, contatos e contas bancárias, essas últimas para o processamento de pagamentos e cobranças junto do RUV, associado a

O primeiro estágio consiste no cadastramento no RUV dos

certificações que comprovam o seu trabalho, dentre outros.

incorporadores (indivíduos ou sociedades que comercializam
habitação), com ou sem a participação de qualquer ONAVI

O registro da habitação no RUV condiciona-se ao prévio registro

e/ou Banco.

no aludido sistema dos Incorporadores e Verificadores.

Da mesma forma, os Verificadores

81

, devem registrar-se

no RUV. Ademais, para serem credenciados na RUV, todos os

6.3.2.2. Registro da oferta e obtenção da Chave
Única da Habitação (CUV)

Verificadores devem possuir o certificado da norma NMX-
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-C-442-ONNCCE-2010, emitido pela Organização Nacional

Os incorporadores que vão ao mercado imobiliário são respon-

de Normalização e Certificação da Construção e Edificação

sáveis pelo registro da oferta, compreendendo o cadastramento

(ONNCCE) (sociedade civil dedicada ao desenvolvimento de

no RUV de um grupo de habitações vinculadas a um empreen-

atividade de normalização, certificação e verificação, que visa

dimento (abrangendo todo o complexo imobiliário) ou apenas

contribuir para melhorar a qualidade dos produtos, proces-

uma unidade isolada, de sorte a ser comercializada no mercado

sos, sistemas e serviços).

aberto individual.

Indivíduos ou sociedades
responsáveis pela supervisão
de um projeto de habitação ao
longo do andamento físico da
construção, desde o estágio
de terreno até a finalização
do empreendimento.
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O incorporador carrega no sistema:
1. Localização geográfica do empreendimento
ou da habitação através da aplicação SIG;

2. Dados do(s) protótipo(s) ou habitação em caso
de desenvolvimento: largura, comprimento e
metros quadrados de cada divisão: sala, cozinha,
casas de banho, quartos, zona de estar;

6.3.2.3. Plano GIS (habitações
georreferenciadas)
Processo pelo qual o promotor carrega um
plano georreferenciado (GIS Plane) no RUV,
que contém:

A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO
DE SERVIÇOS:
3. Carga de habitações que estão ligadas a um
protótipo ou a uma habitação individual;
4. Registro do endereço de cada habitação;
5. Informação documental: apólices de seguro,
estudo mecânico dos solos, em formato pdf;

6. Se aplicável, zonas de risco (zona de inundação,
restrições do solo, falhas geológicas, grutas).

No final do registro, o RUV atribui a Chave única de habitação (CUV), uma
nomenclatura única e irrepetível, a cada habitação cadastrada, que é com-

Camadas com informação
do projeto de construção:
georreferência, planta do lote e da
construção do empreendimento
ou unidade isolada.

CAMADAS DE
EQUIPAMENTOS URBANOS:
linhas de transporte, pontos de
ônibus, lojas de conveniência,
centros comerciais, mercados,
supermercados, escolas, dentre
outros, sendo que o Sistema
da RUV valida a coerência das
informações carregadas nos
planos SIG.

posta por 16 dígitos, gerados a partir da localização do imóvel.
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6.3.2.4. Registro de ecotecnologias

■ O acompanhamento da obra pelo Verificador realiza-se por meio de:

O incorporador, considerando-se o rol de ecotecnologias autorizadas, se-

■ Urbanização
e prestação
de serviços:
Verificação
documental:
o Verificador analisa a documentação

leciona as que se aplicam ao seu projeto para depois associá-las às uni-

carregada pelo agente promotor da obra;

dades habitacionais correspondentes.

6.3.2.5. Verificação do processo de construção
Processo operacional pelo qual o Verificador de construção efetua as validações correspondentes ao grupo de casas previamente registradas por
um incorporador. Registra a evolução dos trabalhos, qualifica as ecotec-

Validação do progresso de andamento físico da obra: o
Verificador atesta o cronograma físico-financeiro da obra;

Verificação da unidade habitacional: fundações, estrutura,
paredes e lajes (interior das instalações hidráulicas, sanitárias
e elétrica, integrada nos conceitos anteriores), assim como o
estágio de urbanização.

nologias e os atributos e, por fim, gera o relatório de habitabilidade.
■ O processo de avaliação do andamento físico da obra tem início
quando o agente promotor solicita uma ordem de verificação:
Após o registro no RUV, o agente promotor do
empreendimento solicita uma ordem de verificação,
antes ou depois do processo de pedido de validação dos
VUD pela ONAVI;

■ Urbanização e prestação de serviços:
Comprovação de que as ligações às redes estejam totalmente
executadas, com projetos devidamente autorizados;

Que as vias de acesso ao empreendimento e/ou unidade
estejam totalmente executadas;
O agente promotor da obra deve cadastrar prazo variável de 3
a 12 meses, sendo 12 meses o tempo máximo para a execução
das obras;

O promotor irá selecionar uma unidade habitacional ou
o total das mesmas, a (as) qual (is) tem intenção de colocar no
mercado para comercialização;
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O RUV, através de um processo aleatório, atribui a um
verificador registrado na sua base de dados que opera na
região geográfica do projeto.

Documentação: apresentação dos contratos de serviço de cada
concessionária pública (água, drenagem, esgoto, coleta de lixo e
eletrificação).
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i. Habitabilidade: O incorporador inclui os documentos que

cadastradas previamente, bem como que os equipamen-

comprovam a existência de todos os serviços das conces-

tos urbanos declarados pelo promotor existem e estão

sionárias públicas, assim como os utensílios/aparelhos do

implantados no ambiente.

banheiro, da cozinha, aquecedor, dentre outros.
ii. Qualificação das ecotecnologias e atributos de equi-

iii. Relatório técnico sobre a habitabilidade da unidade
habitacional: Trata-se da verificação da habitabilidade

pamentos urbanos: O Verificador atesta e registra que

efetuada pela empresa que procede à verificação e vali-

a unidade habitacional está dotada de ecotecnologias

dação dos registros:

AS CONDIÇÕES FÍSICAS DA HABITAÇÃO:
a edificação da habitação, o cumprimento do caderno de encargos
e as características arquitetônicas, urbanísticas e infraestruturais
indicadas no registro da oferta, associado à verificação da existência
das autorizações dos diversos órgãos oficiais.

A PRESTAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS:
água, drenagem,
eletrificação e iluminação
pública.

Isto assegura que as pessoas, previamente credenciadas, possam habitar o imóvel.

6.3.3. Processo de autoprodução
e melhorias

A agencia executora registra a localização do
imóvel onde o projeto será realizado (melhoria ou
autoconstrução), por intermédio de um plano GIS;

Os processos de autoprodução e melhoria não
fazem parte dos produtos oferecidos pelos incor-

O RUV valida a localização e atribui um CUV;

poradores imobiliários, que normalmente trabalham com financiamento da rede bancária.
Nesta modalidade, as empresas, conhecidas como
agências de execução, concedem financiamento

A agencia executora cadastra o projeto técnico
e as suas características principais;
No caso de existir um subsídio, a agencia executora
processa-o com a autoridade correspondente;

direto ao mutuário e atribuem-lhe uma agência
de execução da obra, que é responsável pela construção e assistência técnica da obra.
A plataforma RUV suporta este processo como
um todo:

A agencia de execução de obra executa os trabalhos. Em alguns
casos, fornece assistência técnica e coordena a conclusão do
trabalho com a mão de obra fornecida pelo beneficiário;
Quando a agencia de execução de obra terminar os
trabalhos, a EE solicita uma visita de verificação;
O RUV atribui um número de verificador por sorteio
e o Verificador faz um relatório de progresso e, se
necessário, informa da sua conclusão com êxito.
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6.3.4. Sustentabilidade financeira

ração total para esta categoria de MEX$ 1.781.839.800,00, ou
seja aproximadamente US$ 89 milhões.

O RUV cobra pelos serviços prestados ao setor, e os principais
serviços geradores de renda são os três apresentados a seguir:

■ Processos de verificação de obras: Cobra-se pelo processo de inscrição e cessão aleatória de um verifica-

■ Registro habitacional: Há cinco modalidades de cobran-

dor que realizará visitas para averiguar o andamento

ças no registro habitacional, como:

e a qualidade da obra durante a fase da construção de

» Cobrança pelo registro de novas moradias e atribuição

uma habitação. Este acompanhamento faz parte dos

de uma chave de alojamento única (CUV), que é feita

processos obrigatórios quando existe financiamento

para os incorporadores ou vendedores da unidade ha-

do INFONAVIT, FOVIISTE, SHF e/ou subsídio da CONA-

bitacional na primeira vez que uma casa é registrada;

VI. Também existe um financiamento do RUV pelos

» Cobrança pelo registro da venda de moradia e cessão

bancos comerciais, pois entendem que ao possuir uma

da CUV que não tenha sido previamente registrada,

ferramenta eficaz de controle de qualidade das obras,

quando a habitação é comercializada ou revendida, e

diminui o risco associado à casa, que é utilizada como

é cobrado da pessoa que vende o imóvel;

garantia para créditos hipotecarios. A taxa é baseada no

» Cobrança pelo registro de melhorias e cessão das

número de domicílios a serem verificados e é indexada

CUVs em habitações não registradas anteriormente;

ao salário-mínimo do México, de modo que seja atuali-

» Cobrança pelo registro de moradia e cessão da CUV nas

zada anualmente. Portanto, quanto maior o volume de

modalidades de autoprodução e autoconstrução, se

casas a serem verificadas, maiores serão os descontos

houver um subsídio ou financiamento do CONAVI; e

concedidos aos incorporadores. O preço pelo processo

» Cobrança pelo registro e atribuição da CUV na moda-

de verificação de uma casa, na faixa de 1 a 5 casas, é de

lidade de aluguel, se houver um subsídio ou financia-

aproximadamente 2.000 MXP (equivalente a US$ 100),

mento da CONAVI.

dos quais aproximadamente metade é paga para os
serviços do verificador, e a outra metade é mantida no

O custo de inscrição na nova modalidade habitacional varia
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RUV como renda.

de acordo com o tipo de moradia, ou seja, quanto maior o cus-

■ Processos especiais e contratos com clientes: Cobra-se

to da unidade habitacional, mais cara será a matrícula. Assim,

por relatórios, dados estatísticos e estudos sobre o setor

o preço da CUV varia entre MEX$260 para habitação econô-

habitacional efetuados para mensuração e a pedido

mica, MEX$370 para habitações de médio padrão e MEX$510

de uma empresa, instituto, incorporadora, banco ou

para as de alto padrão. Como estimativa da renda total do

associação. Também é cobrado nessa categoria pelo

RUV, desde sua criação até o momento, somente avaliando

serviço de desenvolvimento de softwares ou relatórios

os registros de novas unidades habitacionais pode-se calcu-

personalizados na plataforma RUV exigidos por outras

lar que foram registradas 5.939.466 unidades novas, com um

instituições como CONAVI, FOVISSTE etc. Todas estas

preço médio de CUV de US$ 300, considerando as habitações

cobranças são baseadas em contratos de serviço entre o

econômicas, de médio e alto padrão, resultando numa fatu-

RUV e o cliente, e são confidenciais.
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Essas receitas, assim como outras, atualmente permitem que

■ Obter um único fornecedor ou equipe de TI

o RUV seja sustentável e não dependa de contribuições da IN-

responsável pelo desenvolvimento e manutenção

FONAVIT, SHF ou NAFINSA. O RUV está constantemente ino-

da plataforma;

vando e expandindo seus serviços no setor habitacional, para

■ Existir um único conselho de administração ou

que suas fontes de renda sejam ampliadas na medida em que

governança do sistema, que facilite a tomada de

seus serviços aumentem.

decisões, a definição de objetivos, procedimentos,
controles e políticas e, sobretudo, a estratégia e os

6.3.5. Vantagens de um sistema
integrando oferta e demanda

serviços a serem prestados no SROD;
■ Evitar a necessidade de estabelecer acordos de colaboração e troca de informações, como no México

A implementação bem-sucedida destes procedimentos, com

entre o RUV e o SNIIV (CONAVI) - uma vez que os

base nos dados do registro habitacional no México, permi-

objetivos das duas instituições nem sempre coinci-

te-nos propor no item 1.3.3 do caderno de “Propostas sobre

dem em tempos, prioridades ou recursos, pois have-

Sistema de Registro da Demanda e Seleção de Beneficiários”,

rá uma única instituição responsável pelo SROD; e

um conjunto de recomendações para o setor habitacional no

■ Financiar a implantação, operação e manutenção

Brasil, uma vez que a experiência nos permite afirmar sobre

desse sistema integrado (SROD) com as receitas

a viabilidade de se estruturarem processos semelhantes no

geradas pelo mesmo sistema.

Brasil, bem como desenvolver processos de acordo com as características do setor habitacional no país.

No caso do México, o RUV é financeiramente sustentável,
mas o SNIIV depende dos recursos públicos destinados

No caso do Brasil, dado que não há registro de oferta, nem sis-

aos programas habitacionais financiados pela CONAVI,

tema de registro de demanda, existe uma situação favorável

já que a comissão não tem condições de cobrar pelos

para que tudo possa ser desenhado e implementado no mes-

serviços. No entanto, vale ressaltar que, embora os cus-

mo projeto e sob a coordenação de uma mesma instituição.

tos do SNIIV sejam considerados baixos, qualquer custo
implica uma diminuição dos recursos para programas

Na proposta do SROD, as funções do RUV e do SNIIV são con-

habitacionais.

solidadas em uma única plataforma, a qual apresenta vantagens tecnológicas, operacionais e financeiras, como:

Note-se que estas orientações constituem um ponto de
partida sólido, uma vez que, à medida que as fontes de

■ Possuir a mesma plataforma de desenvolvimento tec-

informação são incorporadas e o sistema de registro co-

nológico (servidores, bancos de dados, linguagens de

meça a gerar a sua própria informação, as possibilida-

desenvolvimento, telecomunicações etc.), facilitando a

des de novos procedimentos e processos, que enrique-

operação e minimizando seus riscos;

cem o setor da habitação, tornam-se infinitas.
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7
CONHECER
O MERCADO
HABITACIONAL:
ÍNDICES DE
PREÇOS E DADOS
IMOBILIÁRIOS
82
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A habitação é um componente fundamental da riqueza familiar e, portanto, um fator determinante para explicar suas decisões de gasto, pois muitas vezes é o principal ativo de investimento de suas economias. Dessa
forma, seu preço ocupa um lugar importante entre os indicadores econômicos de um país.

Vários elementos
deste capítulo se
fundamentam na
Nota Técnica do BID
“Referenciais de preços
de imóveis residenciais
para subsídio à política
habitacional federal:
oportunidades e desafios
para o Brasil”, elaborada
pelo consultor Danilo
Igliori em maio de 2020.

Eurostat, European
Commission, 2013,
Handbook on
Residential Property
Prices Indices (RPPIs).

82

Em um ambiente de concorrência, os preços de bens e serviços refle-

Os imóveis possuem, particularmente, uma variedade de atribu-

tem sua escassez relativa. Estimativas confiáveis dos movimentos reais

tos físicos, funcionais, de localização e de durabilidade, ao mesmo

de preços dos imóveis, permitem reduzir a incerteza quanto aos seus

tempo em que fornecem uma gama de serviços como o conforto,

possíveis ciclos e tendências futuros, melhorando a qualidade na ava-

a segurança, o estar próximo ao emprego e meios de transporte,

liação de projetos imobiliários e facilitando uma melhor avaliação da

entre outros, que os tornam praticamente únicos. Assim, a cons-

probabilidade e impacto do não pagamento hipotecário. Quando o pre-

trução de um índice de preços de imóveis requer a utilização de

ço do imóvel é menor do que uma dívida hipotecária, os indivíduos vão

métodos mais sofisticados.

parar de pagá-lo [29].
O monitoramento da evolução dos preços dos imóveis é impor83

O caso mais simples na construção de um indicador do preço de um

tante, especialmente em tempos de turbulência ou crise econômi-

bem é quando é um bem homogêneo, com características qualitati-

ca. No entanto, a forma como a evolução dos preços de habitação

vas invariáveis. Neste caso, só se requer calcular as relações de preços

é medida, varia de acordo com o país e, inclusive, mesmo dentro

(comparar cada preço com o de algum período base pré-determinado).

do mesmo país são, às vezes, dois ou mais métodos, concorrentes

No entanto, todos esses bens compostos, cuja utilidade para o consumi-

entre si, em uso. Esta situação não é, obviamente, favorável para o

dor depende de cada uma das características ou atributos que os com-

desenho de medidas de políticas baseadas em sólidas compara-

põem, são suscetíveis a serem analisados por outros focos.

ções internacionais

83

.
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Os preços dos imóveis desempenham um papel

no setor) ou o endividamento das famílias. Ao mesmo tempo, a área do

importante na medição da acessibilidade da pro-

local, a variação dos preços dos imóveis revela, entre outras coisas, as

priedade habitacional, um objetivo chave da po-

disparidades entre as regiões, as tendências de valorização em certos

lítica habitacional em alguns países

84

. As mu-

mercados e o custo de vida local. Nesse contexto, muitos países utilizam

danças no preço do imóvel também influenciam

índices de preços de imóveis para apoiar a formulação de políticas públi-

na decisão de construir novas moradias (do lado

cas (vide Eurostat 2013).

84

da oferta), bem como a decisão de se tornar proprietário (do lado da demanda).

Nesse sentido, existem diferentes metodologias para medir o preço dos
imóveis residenciais, entre as quais:

7.1. As diferentes metodologias
para medir o preço dos
imóveis residenciais

i. Vendas repetidas

85

: Fornece informação longitudinal de preços

de vendas para um determinado conjunto de imóveis em cidades
selecionadas, incluindo os mercados de imóveis alugados e usados
(imóveis existentes e vendidos pelo proprietário). Além disso, são

As moradias são conjuntos de atributos estruturais que são relacionados com a superfície cons-

considerados, também, aspectos hipotecários, financeiros e físicos
da habitação.

truída, número de quartos e banheiros, idade,

ii. Regressões hedônicas: Foi introduzida por Rosen, em 1974, median-

depreciação habitual do imóvel, áreas comuns,

te a estimativa de preços implícitos dos atributos ou características

disponibilidade de estacionamentos e elevado-

que compõem um bem composto. Baseia-se em procedimentos de

res, para citar alguns. Além disso, cada imóvel

regressão que realizam a divisão do preço do imóvel em função de

possui diferentes características de localização

seus atributos e considera que seu preço depende de suas caracte-

(relativas a equipamento comunitário e orienta-

rísticas estruturais, da localização e do ambiente. Ou seja, através

ção geográfica) e sobre seu ambiente (inerentes

deste método, cada atributo da moradia detém um preço implícito.

ao bairro, Município e Estado). Assim, cada casa

De acordo com os modelos de preços hedônicos do imóvel, o preço

é diferente, devido à sua própria combinação de

da habitação em qualquer período do tempo pode ser justificado

atributos e à taxa em que é depreciada.

por um conjunto de atributos e características com os quais conta.
Portanto, o preço da moradia pode ser calculado de maneira aproxi-

Monitorar as mudanças de preços no merca134

do imobiliário é uma tarefa importante para

mada por um modelo geral ao qual é introduzida cada uma das vari-

Por exemplo, o Índice Case Shiller
foi adaptado internacionalmente
e está presente em todos os países
do BRIC, com exceção do Brasil.
Criado para ser uma referência
confiável e consistente de preços
habitacionais nos Estados Unidos,
o objetivo é medir a variação
média dos preços domésticos
em um mercado geográfico.
É calculado mensalmente
e abrange 20 grandes áreas
metropolitanas (Áreas
Estatísticas Metropolitanas, em
inglês Metropolitan Statistical
Areas -MSAs), que também são
agregadas para formar dois
compósitos - um compreendendo
10 das áreas metropolitanas, o
outro compreendendo todas
as 20. O S&P/Case-Shiller U.S.
National Home Price Index
(“o índice nacional dos EUA”)
rastreia o valor de moradias
unifamiliares dentro dos
Estados Unidos. O índice é um
composto de índices de preços
de residências unifamiliares
para as nove divisões do
Censo dos EUA e é calculado
trimestralmente. Os índices
medem as mudanças nos preços
do mercado imobiliário, dado um
nível constante de qualidade. As
mudanças nos tipos e tamanhos
de casas ou mudanças nas
características físicas das casas
são especificamente excluídas
dos cálculos para evitar afetar
incorretamente o valor do índice.

áveis correspondentes a cada habitação.

os diversos players da economia. As mudanças

iii. Método misto: Também conhecido como PER, em inglês Price to

nos preços dos imóveis têm correlação com os

Earnings Ratio, indica quantos anos é necessário esperar para re-

ciclos econômicos, afetando o emprego (parti-

cuperar o investimento em imóvel (preço de aquisição) devido ao

cularmente na construção civil, mas não apenas

seu rendimento anual (aluguel). Utiliza-se para medir possíveis

85

Desenvolvido por Bailey,
Ruth e Nourse, em 1963.
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sobrevalorização dos preços do imóvel. Com uma amostra estatistica-

O desafio para a construção de índices reside

mente representativa, o método de Vendas Repetidas lança resultados

mais na obtenção de uma base de dados robus-

similares ao hedônico. Desta maneira, os resultados obtidos por am-

ta de preços de imóveis e menos na construção

bos os métodos são incorporados no denominado método misto, o que

do índice em si.

permite obter um maior controle das variações nos preços, devido as
mudanças nas características ou atributos das moradias e para gerar

É fundamental, portanto, a obtenção de dados

informação contínua das condições financeiras dos imóveis.

de preços de imóveis de forma sistemática no

iv. Estratificação: É a mais simples das metodologias que foram descritas

tempo, em quantidade suficientemente grande,

aqui. A estratificação consiste em separar uma amostra total de proprie-

com o detalhamento ideal e a granularidade ge-

dades em várias subamostras, estratos ou células de ponderação, com lo-

ográfica desejada.

calizações e/ou atributos físicos similares. Esta agrupação busca reduzir
o viés de seleção da amostra, embora permita controlar as mudanças em

Vale notar que o objetivo por trás do cálculo de

sua composição e a “mistura de qualidade” das propriedades negociadas.

um índice de preços é um fator a ser levado em

v. Relação preço/valorização: Este método se baseia na construção de

conta. Por exemplo, índices de preços do merca-

uma relação preço/valorização e pode ser usado quando os valores de

do imobiliário que objetivam captar ciclos ma-

valorização estejam disponíveis para diferentes propriedades e seus

croeconômicos não carecem necessariamente

respectivos preços de venda. Os valores de valorização de propriedades,

de bases de dados com grande granularidade

em geral, são calculados anualmente para efeitos fiscais pelos Governos

geográfica, ou com grande diversidade de ca-

Municipais para todas as propriedades em uma localidade.

racterísticas de imóveis.

TABELA 9: Vantagens e desvantagens das metodologias de cálculo de índices de preços

ÍNDICE

Vendas repetidas

VANTAGEM

DESVANTAGEM

■ Menor base de dados: requer
apenas preços e endereço dos
imóveis (não são necessárias
suas características)

■ Base de dados de difícil obtenção
(vendas repetidas)

■ Simplicidade de cálculo

■ Não considera depreciação
ou renovação imóvel
■ Viés de seleção: determinados
imóveis são negociados mais
frequentemente do que outros
■ Atualização contínua: índices estimados
nos períodos anteriores devem
ser atualizados com a inclusão de
novos dados em novos períodos

EXEMPLO

Case-Shiller home price
index (EUA) e National
Bank House Price
Index™ (Canadá)
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ÍNDICE

Regressões hedônicas

Estratificação

VANTAGEM

DESVANTAGEM

EXEMPLO

■ Possibilidade de ajuste pelas
características dos imóveis

■ Necessidade de grande base de dados

■ Eficiência: aplicável em
diversas fontes de dados e
ser e diversas localidades

■ Método mais complexo

■ Eficiência: aplicável em
diversas fontes de dados e
ser e diversas localidades

■ Não considera depreciação ou renovação do
imóvel, a não ser que este seja um subset

■ Simplicidade de cálculo

■ Requer características dos
imóveis para fazer os subsets

Norwegian house price
index e UK Nationwide
house price index

Rightmove Index (UK) e
Hometrack Index (UK)

■ Tradeoff entre tamanho da amostra de
cada subset e detalhamento do subset

Razão preço/ avaliação

■ Menor base de dados: requer
apenas preços e endereço dos
imóveis (não são necessárias
suas características)

■ Não considera depreciação
ou renovação do imóvel

■ Simplicidade de cálculo

■ Depende de dados confiáveis a
respeito da avaliação de imóveis

Reinz House Price Index
(Nova Zelândia) e PBK
Holanda (Land Registry)

■ Via de regra há mais
disponibilidade de dados
Fonte: Nota Técnica BID “Referenciais de preços de imóveis residenciais para subsídio à política habitacional federal: oportunidades e desafios para o Brasil”,
Danilo Igliori, maio 2020.

7.2. Índices de preços
no mercado imobiliário
residencial do Brasil

7.2.1. Índice FipeZap
O primeiro e mais antigo índice de preços do mercado imobiliário brasileiro é o índice FipeZAP. Criado em 2010, este índice é fruto de uma parceria entre a Fundação

136

Os principais índices de preços no mer-

Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e o ZAP Imóveis, o maior portal de clas-

cado imobiliário residencial do Brasil

sificados de imóveis do país. Através desta parceria, são divulgados mensalmente

são os apresentados a seguir.

quatro índices diferentes de preços de imóveis

86

:

86

A série histórica para o índice
residencial – venda inicia-se
em 2008 para as cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro, e
inicia-se em anos seguintes
para outras cidades e para
os demais índices de locação
residencial e comercial.
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No caso dos imóveis residenciais,
cada célula de ponderação é
composta pela conjunção de duas
variáveis. A primeira é o bairro (ou
zona, ou subdistrito) de cada cidade e
a segunda é o número de dormitórios

No índice de Laspeyres a ponderação
é feita em função dos preços e
quantidades do período base.

87

RESIDENCIAL
■ Venda - abrange 50 cidades, sendo 16 capitais;
■ Locação - abrange 25 cidades, sendo 11 capitais.

COMERCIAL
■ Venda - abrange 10 cidades, sendo 8 capitais;
■ Locação - abrange 10 cidades, sendo 8 capitais.

88

7.2.2. Índice dos valores de garantia de
imóveis residenciais financiados (IVG-R)
Lançado em 2013 pelo Banco Central, o IVG-R é um índice de
preços que estima a tendência de preço de longo prazo dos valores de imóveis residenciais no Brasil. Este índice é calculado
para o Brasil como um todo, sem granularidade regional ou
local, e apresenta valores retroativamente, desde 2001. Vale
notar que a criação do IVG-R pelo Banco Central objetivava,
essencialmente, subsidiar estudos sobre ciclos macroeconô-

A metodologia utilizada para cálculo do índice FipeZap é a

micos e suas implicações na estabilidade financeira do país.

estratificação. O método de estratificação do índice inicia-se
com o agrupamento (subset) da base de dados de cada cidade

Assim como para o índice FipeZap, a metodologia utilizada

em células de ponderação. Mensalmente são calculados os

para cálculo do IVG-R é a estratificação. O método de estrati-

preços medianos de cada uma dessas células de ponderação,

ficação do IVG-R inicia-se com o agrupamento (subset) da base

e, posteriormente, elas são compiladas em uma média para

de dados em células de ponderação para 13 regiões metro-

87

. A partir das médias de preços

politanas. Mensalmente são calculados os preços medianos

de cada localidade é calculado o respectivo índice de preços

(numa janela móvel de três meses) de cada uma dessas célu-

aquela cidade naquele mês
no formato de Laspeyres

I tR = I tR 1.

88

, conforme equação abaixo:

P tR

P tR

1

I tR = I tR 1.

P tR

P tR

las de ponderação.

O cálculo é realizado considerando as mesmas
1

Onde:

regiões metropolitanas usadas no cálculo do IPCA
pelo IBGE, até 2013 eram consideradas 11 regiões
metropolitanas (Belém; Belo Horizonte; Brasília;
Curitiba; Fortaleza; Goiânia; Porto Alegre; Recife;
Rio de Janeiro; Salvador e São Paulo), desde 2014

PtR é o preço médio da região, R no período t e
ItR é o respectivo Índice de preços.

são consideradas 13 regiões (incluído Campo
Grande e Vitória).
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Em seguida, a série de cada região (mediana de cada área) é

Assim, um modelo hedônico é estimado para cada período

suavizada utilizando um filtro HP (Hodrick-Prescott) para que

(t ) obtendo-se e os resultados, isto é, os coeficientes associa-

a série reflita uma tendência de longo prazo e então, são calculadas as variações mensais de cada região metropolitana.
Por fim, as variações são ponderadas dentro de cada região

dos a cada uma das 58 características. A partir de então, os
coeficientes são utilizados para imputar preços em imóveis

individuais em outros períodos (ex. t + 1). Um imóvel “médio”

metropolitana e em âmbito nacional, sendo posteriormente

é construído para cada período a partir das médias das ca-

encadeadas para se chegar a um número índice. Os pesos uti-

racterísticas dos imóveis na amostra, e seu preço é estimado

lizados para cada região metropolitana são os de quantidade

através dos coeficientes associados a estas características. Os

de domicílios do Censo IBGE -2010.

preços de imóveis obtidos deste processo são então inseridos
numa fórmula padrão de números índices.

7.2.3. Índice geral do mercado imobiliário
residencial (IGMI-R)

7.2.4. Índice CBIC/Brain

Lançado em 2016, o IGMI-R é um índice de preços de imóveis

Índice de preços para o mercado imobiliário elaborado pela

residenciais fruto de uma parceria entre a Fundação Getúlio

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em par-

Vargas (FGV) e a Associação Brasileira das Entidades de Crédito

ceria com a consultoria BRAIN Inteligência Corporativa. Refe-

Imobiliário e Poupança (ABECIP). O IGMI-R é calculado men-

rido índice é baseado em preços de lançamento de unidades

salmente para todo o país e para 9 capitais; sua série histórica

residenciais, fornecidos por 22 instituições associadas à CBIC.

inicia-se em 2016.

Tais instituições repassam dados de 17 cidades e 10 regiões
metropolitanas envolvendo 81 Municípios

89

. Tal índice pos-

A grande particularidade deste índice é a metodologia em-

sui periodicidade mensal e inicia sua série histórica no ano

pregada em seu cálculo. Diferentemente do IVG-R e do Fipe-

de 2017.

Zap, o IGMI-R é calculado a partir do método não paramétrico
de regressões hedônicas. O método de regressões hedônicas
não paramétrico combina teoria econômica com técnicas econométricas e de machine learning para estimar valores para

7.3. O desafio de índice relevante para a
habitação de interesse social no Brasil

imóveis, a partir de uma grande amostra de dados.
Uma base regionalizada atualizável de preços de imóveis tem
138

No caso do modelo utilizado pelo IGMI-R, as 58 característi-

como objetivo dispor de dados confiáveis e regularmente atua-

cas presentes nos laudos de avaliação dos imóveis são utili-

lizáveis sobre o mercado imobiliário no país. Isso constitui uma

zadas numa função não-paramétrica, contendo os atributos

base fundamental para poder planejar operações de habita-

tipológicos de cada imóvel, como número de vagas e de dor-

ção, dimensionar os subsídios e medir o impacto das medidas

mitórios, e a localização de cada unidade.

de política pública.

89

17 cidades: Manaus, Belém,
Campina Grande, Recife, Salvador,
Teresina, Cuiabá, Distrito Federal,
Goiânia, Uberlândia, Belo
Horizonte preços considerados
são os chamados “asking prices”,
e Nova Lima, Rio de Janeiro,
São Paulo, Curitiba, Joinville,
Florianópolis e Porto Alegre. 10
Regiões Metropolitanas: Fortaleza,
João Pessoa, Recife, Maceió,
Salvador, São Luís, Goiânia, Belo
Horizonte, São Paulo e Curitiba.
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Todos os elementos a seguir
são oriundos da Nota Técnica
BID “Referenciais de preços de
imóveis residenciais para subsídio
à política habitacional federal:
oportunidades e desafios para o
Brasil”, Danilo Igliori, maio 2020.
Um conjunto constituído de, no
mínimo, 51 unidades habitacionais
(barracos, casas etc.) carentes, em
sua maioria de serviços públicos
essenciais, ocupando ou tendo
ocupado, até período recente, terreno
de propriedade alheia (pública ou
particular) e estando dispostas, em
geral, de forma desordenada e densa.
A identificação dos aglomerados
subnormais deve ser feita com base
nos seguintes critérios: a) Ocupação
ilegal da terra, ou seja, construção
em terrenos de propriedade alheia
(pública ou particular) no momento
atual ou em período recente
(obtenção do título de propriedade
do terreno há 10 anos ou menos);
e b) Possuírem pelo menos uma
das seguintes características:
urbanização fora dos padrões
vigentes - refletido por vias de
circulação estreitas e de alinhamento
irregular, lotes de tamanhos e
formas desiguais e construções não
regularizadas por órgãos públicos;
ou precariedade de serviços
públicos essenciais (IBGE, 2011: 19).
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Dado o tamanho do país e as discrepâncias intra- e inter-re-

Apesar de eventuais imprecisões nos números acerca da

gionais, este tipo de referencial necessariamente precisaria ser

informalidade da habitação no país, é evidente que o per-

de cobertura nacional, por um lado, e ser afinado por local, por

centual de domicílios brasileiros transacionados à mar-

outro, o que não é o caso dos índices existentes hoje. Por esta

gem do mercado imobiliário formal é alto. São inúmeros

razão, se propõe uma reflexão sobre a potencial construção

os domicílios caracterizados pela ausência de direitos de

de uma nova ferramenta. Com variadas dimensões, diferentes

propriedade, pela precariedade dos padrões de urbaniza-

graus de formalidade, maturidade e tenure (aluguel, compra/

ção e dos serviços urbanos.

venda), é importante que os formuladores de políticas públicas
tenham à sua disposição informações, em nível de granulari-

Em muitos aspectos, a distinção entre habitação formal e

dade geográfica e temporal suficiente sobre os movimentos

informal é análoga à distinção mais usual entre trabalho

dos preços dos imóveis (ou as melhores proxies disponíveis).

formal e informal. Proprietários de terras e de edificações são comparáveis aos donos de empresas informais,

Assim, este referencial de dados imobiliários deverá, sempre

e locatários aos trabalhadores [31]. Todos os atores, em

que possível, se basear nas fontes existentes de informação

teoria, decidem se querem ou não participar do mercado

(dados abertos de agencias imobiliárias, dados de matrícula

de trabalho habitacional formal ou informal. As vantagens

dos cartórios, base de dados da CEF etc.), prever mecanismos

associadas à formalidade nesses mercados incluem aces-

de atualização frequente, e eventualmente propor a utiliza-

so a crédito, acesso direto a serviços públicos e redução

ção de tecnologias disponíveis (big data, machine learning)

de incertezas. As desvantagens incluem o pagamento de

para diminuir os custos da ferramenta.

impostos e a conformidade com a legislação que podem
reduzir ganhos econômicos. Na realidade, no entanto, mo-

Um desafio importante é vinculado ao grau de informalidade
no setor habitacional brasileiro

90

. Em países em desenvol-

radia ou trabalho informais restam como única alternativa
para relevantes contingentes da população.

vimento, parcela expressiva da população trabalha e mora
na informalidade. Segundo dados da PNAD contínua, 41% da

Apesar dessas similaridades gerais, habitação e mercado

população ocupada no Brasil é de trabalhadores informais

de trabalho apresentam importantes diferenças. Em par-

(IBGE 2019). Ao mesmo tempo, dados do IBGE mostram que

ticular, a ocupação ilegal de terras, muito comum no mer-

6% do total de domicílios brasileiros são categorizados como

cado imobiliário informal, vai muito além da evasão fiscal.
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. Esta última estatística é alvo

Em muitos países em desenvolvimento, grande parte das

de inúmeras críticas relativas às limitações do conceito de

famílias não conseguem viver em habitações formais, de

“aglomerados subnormais” que acaba por subestimar a infor-

modo que a habitação informal é, em maior medida, a ha-

malidade no setor habitacional no país [30].

bitação para os pobres.

“aglomerados subnormais”
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Em geral, a literatura econômica enfatiza os incentivos

registros de imóveis, mas é certo que estas estão muito abaixo do

positivos relacionados à existência de direitos de proprie-

real universo de transações.

dade, característicos dos mercados formais. Especificamente no que se refere ao mercado imobiliário, a exis-

Sem precisão dos números de transações, da renda da população,

tência de direitos de propriedade claros e bem definidos

das características e valor do estoque habitacional, surgem desa-

melhoram a eficiência do mercado, reduzindo a incerte-

fios para diagnosticar necessidades de moradia e elaborar políticas

za das transações e facilitando a transferência dos direi-

públicas. Embora Governos locais estejam mais bem capacitados

tos, estimulando assim o volume e a qualidade nas tro-

para avaliar a realidade do mercado imobiliário, em geral não têm

cas. Além disso, direitos de propriedade são essenciais

a capacidade fiscal de implementar políticas com a cobertura de-

para garantias a acesso a financiamento imobiliário e

sejada se o apoio do Governo Federal. Neste contexto, a implemen-

ao desenvolvimento do mercado habitacional [32]. Dada

tação de políticas federais para o setor habitacional em contexto de

a existência de relações informais que se espalham pelo

informalidade mostra-se ainda mais relevante.

território, no Brasil os benefícios associados à existência
de direitos de propriedade geralmente são comprome-

Além das abordagens tradicionais da literatura econômica sobre

tidos por um ambiente regulatório que reduz o valor da

motivações para intervenção do setor público nos mercados via

propriedade legal e seu uso como garantia [32]. Agravan-

correções de falhas e diminuição de pobreza e desigualdade, no-

do este cenário, os registros tendem a ser incompletos, as

vas perspectivas têm sido introduzidas. Nesta direção, o desenvol-

disputas de propriedades promovem questionamentos

vimento da teoria que incorpora informação assimétrica trouxe

legais, e os processos de regularização costumam ser

diversos questionamentos à teoria econômica clássica. Na teoria

longos e caros.

tradicional, a eficiência econômica é alcançada através da correção
de falhas de mercado, e a equidade pode ser atingida via a redis-
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Outra questão que se coloca relativamente à informa-

tribuição de renda (lump-sum transfers). Tal redistribuição de um

lidade no setor habitacional refere-se ao fato de que as

montante fixo seria viável se o Governo pudesse observar direta-

autoridades têm poucos dados sobre habitação informal,

mente a necessidade de cada família. Contudo, no mundo real fal-

dado o baixo grau de documentação. Em países onde

tam dados, por isso, o Governo acaba por inferir imperfeitamente

o mercado imobiliário é mais desenvolvido os níveis

essa necessidade com base nas variáveis que pode observar. No

de informalidade são bem menores. No caso do Reino

caso do mercado por habitação, por exemplo, as autoridades não

Unido, por exemplo, estatísticas mostram que 90% das

podem observar perfeitamente a demanda por habitação, por isso,

transações do mercado imobiliário passam pela Royal

em geral, a inferem via uma variável proxy – o gasto com habitação

Institution of Chartered Surveyors (RICS), uma organiza-

em excesso a um certo percentual da renda das famílias.

ção independente que trabalha em parceria com entidades nacionais atuantes no mercado imobiliário [33]. No

Essas dificuldades claramente são ainda mais evidentes quando

caso do Brasil, não existem números oficiais acerca do

tratamos de economias em desenvolvimento, com alto grau de in-

percentual de transações registrada pelos cartórios de

formalidade. Quanto maior a informalidade de um país, menor o
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Tal particularidade dos países em
desenvolvimento é essencial no
debate de políticas habitacionais
na medida em que sugere que
os programas habitacionais de
subsídios à oferta podem ser
relativamente mais eficazes nos
países em desenvolvimento do
que nos países desenvolvidos.
Exemplos de tais programas
incluem construção direta de
habitação pública, ou mesmo
subsídio à autoconstrução.
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grau de informação de seu Governo, e consequentemente,

Em face deste problema, conclui-se que cabe aos gestores

menores são suas alternativas de políticas públicas [31]. Em

públicos responsáveis definir em que medida o tamanho do

casos em que a economia informal é muito representativa,

setor informal deverá balizar a política habitacional do país

soluções de políticas públicas precisam levar em conta que

[31]. A maioria dos economistas especialistas em habitação

as autoridades não podem observar com precisão os salá-

nos países em desenvolvimento argumenta que políticas

rios, preços, gastos e demandas dos agentes econômicos

habitacionais podem ser mais eficientes se permitirem que

como um todo. Por isso, políticas públicas implementadas

o mercado imobiliário tal como o é funcione.

em países desenvolvidos não necessariamente produzirão
os mesmos efeitos do que em países em desenvolvimento.

Existem evidências abundantes de que os mercados imobiliários informais operam essencialmente da mesma maneira

Nas últimas três décadas os países desenvolvidos passaram

que os mercados habitacionais formais [31]. Neste sentido,

por uma grande reorientação em suas políticas habitacio-

permitir que o mercado imobiliário se desenvolva implica

nais de baixa renda, alternando de políticas orientadas para

não apenas em corrigir falhas do mercado e reduzir a quan-

a oferta, através de habitações públicas e construção subsi-

tidade excessiva de intervenção governamental, como a lite-

diada, para subsídios direcionados à demanda, diretamente

ratura econômica tradicionalmente advoga. Garantir o livre

às famílias de baixa renda [31]. A literatura a respeito das

funcionamento do mercado imobiliário, neste contexto, pas-

políticas habitacionais nos países desenvolvidos indica que

sa por tolerar e facilitar mercados informais de habitação,

os programas de subsídios à habitação popular com enfo-

ajudando organizações comunitárias a operarem, promo-

que no subsídio à demanda são, geralmente, mais eficazes

vendo microfinanças para investimentos informais em mo-

do que programas de construção de habitação pública e de-

radia e provendo a infraestrutura mínima para constituição

mais programas com enfoque na oferta [34]
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.

Contudo, na maioria dos países em desenvolvimento, devido à grande representatividade do setor informal na economia, demanda, preços e gastos não podem ser mensurados
com precisão, o que restringe a utilização de programas de

de uma moradia digna.

7.4. Analisando e identificando as
fontes de informação disponíveis no
Brasil

habitação com enfoque na demanda ou indica que, qualquer assistência habitacional relacionada à demanda teria

Devido ao elevado custo que implica a realização de pesquisas

que se basear no setor formal. Tal recorte levanta críticas

sobre os preços dos imóveis projetados para este fim (proje-

relacionadas ao fato de que dimensionar a assistência ha-

to, elaboração e levantamento), na prática, os métodos ado-

bitacional à dados do setor formal poderia ter uma efici-

tados pelos órgãos de estatística e outras entidades, para o

ência muito baixa, dimensionando erroneamente o tama-

elaborar índices de preços dos imóveis residenciais, têm se

nho dos subsídios. Ao mesmo tempo, a ausência de dados

apoiado, principalmente, em dados administrativos relacio-

alternativos deixa poucas opções para o gestor público.

nados com a compra de um imóvel.
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Nesse sentido, os índices assim construídos podem variar segundo o pon-

Além disso, a disponibilidade de diferentes fontes

to do processo de compra do imóvel em que o preço é medido:

de informação pode representar uma vantagem,
uma vez que as mudanças na relação entre o preço

A

no momento em que o imóvel está no mercado, com
fontes de dados como anúncios de venda e aluguel
em sites, jornais, agências imobiliárias;

B

no momento de solicitar e de ser aprovado um
crédito imobiliário como fonte de dados da instituição
financeira concessora do crédito;

de venda e o preço de compra podem ser um indicador inicial de mudanças no mercado imobiliário.
Até o momento foram identificadas as seguintes
fontes de informação que, atualmente, são utilizadas para a geração dos principais índices de preços
no mercado imobiliário residencial no Brasil:

C

no momento da assinatura do contrato vinculante,
tendo como fonte de dados os cartórios de registro
de imóveis; e

D

no momento em que o negócio imobiliário
foi formalizado.

TABELA 10: Resumo de base de dados dos índices

ÍNDICE

BASE DE DADOS

COBERTURA

VANTAGENS

FipeZap

Anúncios de
vendas e locação

Residencial: 50 cidades (vendas) e 25 cidades (locação)

Regularidade; alta
frequência de vendas

Comercial: 10 cidades (vendas) e 10 cidades (locação)

Amplitude

IVG-R

Financiamentos
imobiliários
residenciais do SCR.

13 regiões metropolitanas

Grande volume
de dados

IGMI-R

Financiamentos
imobiliários
residenciais

Todo o país e para 9 capitais

Grande volume
de dados
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DESVANTAGENS
Ausência de preços
de transição
Valor de avaliação
não coincide com
valor de mercado
Base de dados
restrita apenas para
imóveis financiados
Abrangência restrita
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ÍNDICE

CBIC

BASE DE DADOS

COBERTURA

VANTAGENS

DESVANTAGENS

22 instituições
associadas à CBIC.

17 cidades: Manaus, Belém, Campina Grande, Recife,
Salvador, Teresina, Cuiabá, Distrito Federal, Goiânia,
Uberlândia, Belo Horizonte preços considerados são
os chamados “asking prices”, e Nova Lima, Rio de
Janeiro, São Paulo, Curitiba, Joinville, Florianópolis e
Porto Alegre. 10 Regiões Metropolitanas: Fortaleza,
João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador, São Luís,
Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba.

-

-

Fonte: Elaboração Própria

7.4.1. Base de dados FipeZap

7.4.2. Base de dados IVG-R

A base de dados utilizada para computo dos Índice FipeZap dos

A base de dados utilizada para computo do IVG-R é a de finan-

anúncios de venda e locação de apartamentos e salas comer-

ciamentos imobiliários residenciais informados ao Sistema

ciais cadastrados pelo portal Zap Imóveis. Considera os preços

de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Esta base

anunciados, os quais não necessariamente refletem o preço pelo

de dados apresenta todas as operações de crédito (com valores

qual um imóvel foi de fato negociado.

maiores ou iguais a R$ 200,00) concedidos pelas instituições financeiras para pessoas físicas e jurídicas no país. Contudo, para

Desvantagem: A ausência de preços de transação é frequente-

cálculo do IVG-R são considerados apenas dados de garantias

mente levantada como a maior desvantagem relacionada à utili-

a financiamentos imobiliários residenciais para pessoas físi-

zação desta base de dados, pois acredita- se que, de forma geral,

cas nas modalidades de garantias por alienação fiduciária (Lei

os preços pedidos são maiores do que os valores transacionados.

nº 9.514/1997) e hipoteca residencial. Neste sentido, os valores
presentes na base representam os valores de avaliação desses

Vantagem: Ao mesmo tempo, uma das maiores vantagens da

imóveis, segundo as normas vigentes.

utilização de uma base de dados de preços anunciados é a sua
regularidade. Índices de preços construídos a partir de bases de

Desvantagem: Uma desvantagem da utilização de valores de ava-

dados de anúncios de imóveis apresentam uma frequência mui-

liação é a de que, assim como ocorre com dados de preços anun-

to maior do que a de índices construídos a partir de vendas repe-

ciados, o valor de avaliação de um imóvel não necessariamente

tidas, por exemplo. Outra vantagem desta base é sua amplitude,

coincide com o valor de mercado deste imóvel. Outra desvanta-

não se restringindo apenas a imóveis dados em garantia de

gem é o fato de uma base de dados de imóveis avaliados estar res-

financiamentos, como é o caso das bases de instituições finan-

trita apenas a imóveis financiados, excluindo imóveis transacio-

ceiras, utilizadas no computo de outros índices de preços.

nados diretamente entre compradores e vendedores.
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Vantagem: Uma vantagem, contudo, é o grande volu-

7.4.4. Base de dados CBIC

me de dados, especialmente quando comparado a bases de dados utilizadas na construção de índices feitos

Base de dados em preços de lançamento de unidades residen-

a partir de vendas repetidas, por exemplo.

ciais, fornecidos por 22 instituições associadas à CBIC. Tais instituições repassam dados de 17 cidades e 10 regiões metropolita-

7.4.3. Base de dados IGMI-R

nas (81 Municípios).

A base de dados utilizada para computo do IGMI-R é a

Além disso, a área de avaliação imobiliária da CAIXA conta com a

de financiamentos imobiliários residenciais, reunindo

base de dados de cada operação com garantia hipotecária. Desde

informações sobre imóveis em mais de 4 mil Municí-

2015, por meio de seu Sistema de Mercado Imobiliário, são regis-

pios em todos os Estados do Brasil, o que permite o cál-

tradas todas as informações que abrangem as operações georre-

culo para o total do país, e separadamente para as nove

ferenciadas e habilitadas para 360 campos, incluindo as caracte-

capitais com maior densidade de informações: São

rísticas físicas dos imóveis.

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife,
Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Goiânia.

RECOMENDAÇÃO:
Para poder explorar oportunidades da política habi-
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Esta base de dados apresenta praticamente as mes-

tacional nacional a f im de alocar subsídios do lado

mas vantagens e desvantagens descritas para a base de

da demanda, seria necessário envolver a provisão

dados do IVG-R. Vale notar, contudo, que sua abrangên-

de recursos para complementar ou cobrir os custos

cia é mais restrita, se limitando a laudos de avaliação de

relacionados a quatro fins alternativos: aquisição, alu-

imóveis fornecidos pelos associados da ABECIP. Se-

guel, construção ou reforma de unidades residenciais

gundo a FGV, a ABECIP fornece cerca de 55 mil laudos

por pessoas f ísicas. Neste sentido, um referencial

por mês desde o início da série. Tais laudos apresen-

nacional de preços se posiciona como um elemen-

tam, além dos valores de avaliação, 58 variáveis com

to central da política de HIS. O caderno “Propostas

características desses imóveis, tais como, endereço,

sobre Referencial Nacional de Preços de Imóveis”

área, número de dormitórios, vagas etc.

apresenta propostas detalhadas neste sentido.
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8
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REQUALIFICAR
O ESTOQUE
EXISTENTE DE
MORADIAS:
MELHORIAS
HABITACIONAIS
E AMPLIAÇÃO
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No intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil a partir
dos anos 50 e em função da dificuldade que parcela importante
da população encontra em participar do mercado formal para a
aquisição de uma moradia pronta e acabada, inserida em contexto
urbano, parte significativa do parque habitacional brasileiro foi
erguida por meio de autoconstrução ou construção autogerida,
na informalidade, sem orientação técnica.

No período de funcionamento do BNH (1964-1986), a preferência pela
Às obras autogeridas, executadas de forma individual ou
coletiva, não se agrega um repertório técnico e teórico
suscetível de melhorar significativamente a qualidade dos
espaços de vida dos residentes e contribuir para a construção
de linguagens e soluções arquitetônicas e urbanas mais
consistentes com as diferentes realidades sociais, ambientais e
tecnológicas do Brasil, resultando em que muitas intervenções
construtivas enfraquecem a saúde e a segurança física da
população de baixa renda.

8.1. A importância da melhoria habitacional
No Brasil, historicamente, as políticas habitacionais de vulto têm pri-

produção da habitação pelo sistema formal de construção civil, em grandes conjuntos periféricos, logrou uma produção significativa, mas desprezou o estímulo e o apoio técnico, financeiro, urbano e administrativo
à produção de habitação ou urbanização por processos alternativos, que
incorporassem o esforço próprio e a capacidade organizativa das comunidades. Algumas iniciativas reformistas foram introduzidas a partir de
1975, sem, contudo, produzir resultados expressivos:
FIGURA 55: Iniciativas reformistas em linha do tempo

1975

PROFILURB
Programa de
Financiamento
de Lotes
Urbanizados

vilegiado o financiamento da unidade habitacional pronta e acabada
visando a aquisição. Iniciativas voltadas para a promoção de melhorias habitacionais têm sido mais frequentes em nível local, mas com
alcance reduzido.

Fonte: Elaboração própria

1979

PROMORAR
Programa com o
objetivo de erradicar
sub-habitações a
partir de intervenções
para melhorar os
núcleos habitacionais
de favelas

1984

JOÃO DE BARRO
Programa de
autoconstrução
voltado para núcleos
urbanos de pequeno
e médio porte, mas
com desempenho
bastante tímido
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Em consequência, ocorreu um intenso processo de urbanização infor-

as famílias que nelas vivem. Infelizmente ainda é

mal, sem apoio governamental, com a produção da habitação em assen-

elevada a incidência de moradias com paredes e te-

tamentos urbanos precários (loteamentos clandestinos e irregulares,

lhados danificados ou compostos por materiais to-

93

, alagados etc.), em geral distantes das áreas urbanizadas

talmente inadequados, pisos e paredes sem reves-

e mal servidos de infraestrutura e equipamentos sociais, como reflexo

timento, iluminação e ventilação natural aquém do

da desarticulação entre os projetos habitacionais e a política urbanística.

mínimo requerido, além de instalações elétrica e

vilas, favelas

hidráulica precárias. Os problemas decorrentes são
graves e diversos, entre eles destacam-se:
■ Problemas e doenças respiratórias: paredes
úmidas pela má impermeabilização da cobertura, casas com mofo ou sem ventilação;

Foto: Rua de Paraisópolis, São Paulo.
Fonte: Renan Martelli da Rosa (Shutterstock)

Ademais a produção habitacional se dá de modo incremental, conforme
os recursos se tornam disponíveis, com a compra de materiais sendo
feita em pequena quantidade, ao longo de meses ou mesmo anos, com o
trabalho sendo realizado pelos próprios moradores ou por mão de obra
148

de baixa especialização, sem projeto ou planejamento.
Como resultado, observa-se em boa parte dessas construções a baixa
qualidade dos projetos e construtiva, constituindo, inclusive, situações

Foto: Banheiro de uma casa de baixa renda em Planaltina.

de precariedade, insalubridade e/ou inadequação espacial para abrigar

Fonte: Marcos Casiano (Shutterstock)
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Assentamento caracterizado
por “a superlotação, moradias
pobres ou informais, a falta de
abastecimento de água potável,
de condições sanitárias e a
insegurança na posse de moradia.
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■ Acidentes: riscos estruturais podem comprometer a integri-

Desde os anos 70, já apareciam algumas iniciativas que questio-

dade física, assim como ausência de elementos de segurança

navam o modelo padronizado e periférico da produção habita-

em lajes e escadas;

cional popular instituída pelo BNH e se voltavam para a urbanização de favelas e para o apoio à autoconstrução, em mutirões
autogeridos e para a realização de melhorias. Essas iniciativas
ganham algum destaque após fins dos anos 80 e ao longo da década de 90, com a extinção do BNH, em 1986, e fracasso das alternativas de crédito para baixa renda no âmbito do SFH. Porém
nunca chegam a desembocar na constituição de uma política
ou mesmo de programa na esfera Federal.
Em 2009, embora o PLANHAB, recém-concluído, previsse uma
diversidade de estratégias de promoção habitacional, o Progra-

Foto: Ruínas de um imóvel desabado no bairro de Itororó, na cidade de Salvador/BA.

ma Minha Casa Minha Vida estabelece como via de promoção

Fonte: Joa Souza (Shutterstock)

de acesso à moradia digna a construção e o financiamento da
unidade pronta e acabada. Após pouco mais de uma década e

■ Aumento de consumo energético: a falta de ventilação natu-

a despeito dos elevados investimentos de recursos orçamentá-

ral demanda o uso de ventilador, enquanto a falta de lumino-

rios realizados em habitação nesses anos, a situação da inade-

sidade natural demanda a iluminação artificial, resultando

quação permanece praticamente inalterada.

em maior consumo energético e na sobrecarga de instalações
elétricas realizadas de forma precária.
A importância de uma moradia
adequada para a saúde, a segurança e o bem-estar das pessoas
é plenamente conhecida e reconhecida como um direito individual em instrumentos internacionais, incluindo a Declaração
dos Direitos Humanos e o Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Foto: Habitação insalubre e escura.
Fonte: Autor(a) desconhecido(a) Shutterstock.
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Os sete elementos constitutivos de uma Habitação Adequada (ONU, Habitat):
SEGURANÇA DE POSSE:
condições que garantam aos seus ocupantes proteção legal contra despejo forçado,
assédio e outras ameaças;

DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS, MATERIAIS, INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA:
inclui o fornecimento de água potável, instalações sanitárias adequadas, energia para
cozinhar, aquecimento e iluminação, bem como a preservação de alimentos e a
eliminação de resíduos;

AFFORDABILITY:
o custo da habitação deve ser tal que todas as pessoas possam acessá-la sem colocar
em risco o acesso a outros direitos básicos. De modo geral, um nível aceito de
affordability corresponde a, no máximo, 30% da renda familiar (ONU, 2018);

HABITABILIDADE:
condições que garantam a segurança física de seus habitantes e proporcionem espaço
suficiente, além de proteção contra frio, umidade, calor, chuva, vento ou outros riscos à saúde;

ACESSIBILIDADE:
o projeto e a materialidade da habitação devem levar em consideração
as necessidades específicas de grupos desfavorecidos e marginalizados,
particularmente as pessoas com deficiência;

LOCALIZAÇÃO:
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a localização deve oferecer acesso a oportunidades de emprego, serviços de saúde,
escolas, jardins de infância e outros serviços e instalações sociais, além de estar
localizada fora de áreas de risco ou contaminadas;

ADEQUAÇÃO CULTURAL:
é considerada uma habitação adequada, também se a sua localização respeitar e levar
em conta a expressão da identidade cultural.
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Os critérios não são
mutuamente exclusivos.

94

A carência de, pelo menos, um serviço de infraes-

Em 2019, existiam no Brasil 11 milhões de moradias que apresentavam ao

trutura - como iluminação elétrica, rede geral de

menos um critério de inadequação, podendo ter vários ao mesmo tempo

abastecimento de água com canalização interna,

[6]. Entre as habitações ocupadas por famílias com renda de até 3 SM, 22%

rede geral de esgotamento sanitário ou fossa sép-

são inadequadas, taxa que cai para 8% para famílias com mais de 10 SM.

tica e coleta de lixo - consiste na mais grave questão, atingindo, aproximadamente, 9,7 milhões de
domicílios, 16,5% dos domicílios particulares permanentes urbanos do país [5]. Os quatro serviços
básicos de infraestrutura ainda não alcançaram

FIGURA 56: Evolução dos componentes de inadequação habitacional 94
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83,5% DA POPULAÇÃO É ATENDIDA
pela rede de abastecimento de água.
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Carência de infraestrutura

Cobertura Inadequada

Adensamento excessivo

Inadequação de banheiro

2015

Inadequação Fundiária
* Não há dados sobre inadequação fundiária e cobertura inadequada em 2010.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

55% DA POPULAÇÃO POSSUI

esgotamento sanitário adequado.

Fonte: [6]

Outro aspecto relevante a autoconstrução e autogestão, em geral, resultam em custos mais elevados, decorrentes do uso inadequado de mate-

RESÍDUOS SÓLIDOS

riais e da falta de orientação técnica. Estima-se que uma obra autogerida

91,7% TÊM SERVIÇO DE COLETA

gera um gasto extraordinário de até 30% do valor total da obra, pelos

domiciliar de resíduos sólidos. A
população de baixa renda é a mais
atingida pelas menores taxas de
cobertura de coleta e, também, pela
proximidade das residências dos locais
de descarte de resíduos (lixões, aterros
sanitários etc).

seguintes fatores:
■ uso desmedido e desperdício de materiais;
■ nível elevado de reconstrução, gerando mais gastos e alongando o
tempo de obra;
■ menor durabilidade; e

ENERGIA ELÉTRICA

99,5% DOS DOMICÍLIOS TÊM ACESSO
à energia elétrica.

■ falta de planejamento e/ou extrapolação do planejamento original,
por exemplo ao incluir um simples cômodo, não se concluía a obra
como um todo.
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8.2. Panorama de iniciativas implementadas no Brasil
Exemplos de programas, linhas de financiamento e iniciativas de melhoria habitacional
implementadas no Brasil pelo setor público e pelo setor privado (lista não exaustiva):
FEDERAIS

ESTATUAIS E MUNICIPAIS

PRIVADO

■ Programa Morada Digna;

■ Programa Reforma: Projeto Piloto (Campinas/SP);

■ Banco do Povo;

■ PMCMV: Programa Nacional de
Habitação Rual (PNHR);

■ Ação de Melhoria Habitacional em Projetos
(São Bernardo do Campo/SP);

■ Centro de Apoio a Pequenos
Empreendimentos;

■ Programa Cartão Reforma (AT);

■ Programa Cartão Moradia (Tocantins);

■ Programa Vivenda;

■ Linhas de financiamento pela CAIXA;

■ Programa Morada Digna (Ouvidor/GO);

■ Programa Doce Lar;

■ Apoio à Prestação de Serviços de
Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social (AT).

■ Casa Melhor (Camaçari/Bahia);

■ Moradigna;

■ Projeto de Melhoria Hab. CODHAB (Brasília/DF);

■ Favelar;

■ Programa Microcrédito Hab. CDHU (São Paulo);

■ Digna Engenharia Social.

■ Projeto Cantagalo (Rio de Janeiro).

Do exame destes programas e iniciativas foram identifi-

■ Esquemas de financiamento (microfinanciamento, público

cados diversos pontos que poderiam ser integrados em

e privado), subsídios para famílias de escassos recursos e

uma proposta para a implementação de um programa de

utilização de poupança própria das famílias;

melhorias, em nível nacional, cujos parâmetros princi-

■ Regularização fundiária;

pais estão relacionados a seguir:

■ Realização das melhorias por fases ou pelo fornecimento
de kits para construção, de acordo com as possibilidades

■ Estabelecimento de critérios de seleção: dirigidos a
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famílias de baixa renda, setores vulneráveis (domicílios chefiados por mulheres, aos idosos, aos porta-

do beneficiário;
■ Participação de diversos agentes no processo:
» assistência técnica (acompanhamento e execução da obra

dores de deficiência, etnias etc.) e residentes sujeitos

a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urba-

a fatores de risco, insalubridade, habitabilidade,

nismo e engenharia, necessários para a edificação, refor-

degradação ambiental ou adensamento excessivo;

ma, ampliação ou regularização fundiária da habitação);
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https://www.mdr.gov.br/
programas e ações

95

» gerenciamento (acompanhamento, supervisão e fis-

■ Subsídios variáveis de acordo com a região;

calização do andamento das obras e serviços previstos

■ Parceria Público – Privada;

no projeto);

■ Registro dos beneficiários (via CADÚNICO); e

» trabalho social (fortalecer os vínculos familiares e

■ Iniciativas inovadoras e recentes com a participação pri-

comunitários e viabilizar a participação dos benefi-

vada em operações de microfinanças, capitaneadas por

ciários nos processos de decisão, implantação e ma-

start ups, fintechs ou microfinanceiras, prestadores de

nutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às

serviços (arquitetos, pedreiros, eletricistas etc.), empre-

necessidades e à realidade local);

sas executoras de obra, parcerias com lojas de materiais

■ Participação do beneficiário nas ações de solução;

de construção e fornecedores de assistência técnica.

8.2.1. Programas Federais
i. Programa Moradia Digna – MDR/SNH

95

Este programa procura apoiar
à urbanização de assentamentos precários, por intermédio
da execução de ações integradas de habitação, inf raestrutura, regularização fundiária e
inclusão socioambiental.

Foto: Programa Moradia Digna no Município de Canaã dos Carajás/PA
Fonte: Prefeitura Carajás/PA
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O atendimento é voltado à população residente em áreas sujeitas a fa-

b. As intervenções

tores de risco de insalubridade ou degradação ambiental, bem como

As intervenções voltadas para melhorias de unida-

atendimento prioritário às famílias:

des habitacionais, por meio de obras de construção
ou recuperação de módulo hidráulico-sanitário do96

■ com menor renda per capita;

miciliar

■ com maior número de dependentes;

rias de unidades habitacionais que devem ser vin-

■ aos domicílios chefiados por mulheres, aos idosos,

culadas, exclusivamente, a razões de insalubridade

aos portadores de deficiência;

e das obras de recuperação ou melho-

e insegurança, inexistência do padrão mínimo de

■ às comunidades quilombolas ou de etnias negra ou indígena; e

edificação e habitabilidade definido pelas posturas

■ bem como a demandas apresentadas por movimentos

municipais, ou inadequação do número de integran-

sociais, associações e grupos representativos de segmentos

tes da família à quantidade de cômodos passíveis

da população.

de serem utilizados como dormitórios ou, ainda, à
instalação de equipamentos de aquecimento solar

a. Participação social

e voltados à redução do consumo de água.

À execução de obras e serviços devem ser agregados ao trabalho
social, com o objetivo de criar mecanismos capazes de fomentar

Dispõe de assistência técnica realizada por profis-

e valorizar as potencialidades dos grupos sociais atendidos. Além

sional ou empresa habilitado, que, junto com o be-

de fortalecer os vínculos familiares e comunitários e viabilizar a

neficiário, estabeleça as ações que solucionem, no

participação dos beneficiários nos processos de decisão, implan-

mínimo, os problemas de salubridade e segurança

tação e manutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às

identificados e com gerenciamento de forma a su-

necessidades e à realidade local, bem como à gestão participati-

prir eventual deficiência técnica ou institucional do

va, que garanta a sustentabilidade da intervenção.

proponente/agente executor, no acompanhamento,
supervisão e fiscalização do andamento das obras e

A contrapartida, sempre que possível, das famílias beneficiadas,

serviços previstos no projeto.

materializa-se sob a forma de parcelas mensais ou poupança
prévia, de forma que cada família contribua, dentro de suas pos-
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c. Os recursos

sibilidades, com o retorno dos investimentos aplicados em obras

As melhorias executadas deverão observar os limi-

destinadas à unidade habitacional, de modo a compor recursos

tes de recursos para execução de serviços de acordo

do FNHIS. Os limites de participação financeira dos beneficiá-

com kits-padrão. Os custos incluídos são: mão de

rios devem ser definidos pelo conjunto da comunidade bene-

obra, assistência técnica e material de construção.

ficiada, a partir de análise da situação socioeconômica de cada
uma das famílias, e, quando existente, por deliberação de conselho estadual ou municipal, onde estejam representados o poder
público, a iniciativa privada e a sociedade civil.

96

Vaso sanitário, caixa de descarga,
lavatório, chuveiro, tanque de
lavar roupa, reservatório, ligação
de água; e ligado à rede pública
de esgotamento sanitário ou à
fossa séptica com instalação para
disposição final do efluente.
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http://www.caixa.gov.br/PNHR
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Os recursos são provenientes das seguintes fontes:

O Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR) foi criado

■ FNHIS: apoio à melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários;

pelo Governo Federal, no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida, através da Lei 11.977/2009.

■ OGU: apoio à urbanização de assentamentos precários;
■ Contrapartida do proponente/agente executor; e
Com a finalidade de possibilitar ao agricul-

■ Outras que vierem a ser definidas.

tor familiar, trabalhador rural e comunidaOs recursos destinados a estas ações são repassados por intermédio de

des tradicionais o acesso à moradia digna

transferência obrigatória, quando inseridas no Programa de Acelera-

no campo, seja construindo uma nova

ção do Crescimento (PAC), ou transferência voluntária, quando objeto de

casa ou reformando / ampliando / con-

emendas parlamentares.

cluindo uma existente.

As propostas podem ser apresentadas, exclusivamente, pelo chefe do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou seu representante legal. Atua como Agente Operador a Caixa Econômica Federal (CAIXA) e a formalização é feita por meio de contrato de financiamento, assinado entre o agente financeiro e o Poder Público.
ii. Programa Minha Casa Minha Vida –
Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)
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Na modalidade de reforma, os projetos devem estar vinculados, exclusivamente, a razões de:
■ Insegurança - cobertura inadequada ou
problemas na estrutura da edificação;
■ Insalubridade - existência de umidade
e mofo no piso e paredes, piso em terra
batida, falta de ventilação, paredes sem vedação ou inexistência de unidade sanitária
domiciliar exclusiva;
■ Falta de condições de habitabilidade - alto
grau de depreciação da unidade, ausência ou

Foto: Moradia do PNHR.
Fonte: Brasil de Fato - https://www.brasildefato.com.br/2019/01/24/com-ruralistas-noincra-camponeses-temem-esvaziamento-de-programa-de-moradias-rurais (sob
Licença Creative Commons)

deficiência das instalações elétricas ou hidráulicas ou de esgotamento sanitário; ou
■ Adensamento excessivo - mais de 3 moradores por dormitório.
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Os subsídios concedidos variam de acordo com a região:

iii. Ação de provisão habitacional de interesse social –
Apoio à Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Ha-

FIGURA 57: Subsídio por região brasileira

bitação de Interesse Social (ATHIS)
A Lei n ° 11.888/2008 assegura o direito das famílias de baixa

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

R$ 22.100,00

renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a
construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal. As famílias com renda mensal de até 3 salários-mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para sua própria moradia.

NORTE

R$ 20.700,00

DEMAIS REGIÕES

A ação visa apoiar Estados, Distrito
Federal e Municípios na melhoria dos
padrões de salubridade, segurança e

Fonte: Elaboração própria

habitabilidade das edificações produzidas, reformadas ou ampliadas
no âmbito do FNHIS, por intermédio

Um fator importante deste Programa é que os beneficiários

de apoio à prestação de serviços de

também recebem subsídio para o pagamento de assistência

assistência técnica, assim entendida

técnica e trabalho social (R$ 1.000,00 e R$ 700,00, respecti-

como o conjunto de ações voltadas à

vamente). O valor de avaliação da unidade habitacional após

mobilização e organização comuni-

a intervenção (construção ou reforma/ampliação/conclusão)

tária, elaboração de projetos, acom-

não pode ultrapassar o valor de R$ 65.000,00.

panhamento e execução da obra,
trabalho social e jurídico, de forma
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coletiva ou individual.

CONSTRUINDO NOVAS OPORTUNIDADES: PANORAMA 2020 E FOCO EM DESAFIOS PRIORITÁRIOS

A assistência técnica abrange todos os trabalhos de projeto, acom-

O projeto considerava o subsídio do material de

panhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas

construção (até R$9.000,00) e o financiamento

de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edifica-

da mão de obra para a realização dos serviços (até

ção, reforma, ampliação ou regularização fundiária da unidade ha-

R$9.000,00). Foram estabelecidos critérios de

bitacional. Tem por objetivo otimizar e qualificar o uso e o aproveita-

elegibilidade para os beneficiários, a exemplo de

mento racional do espaço edificado e de seu entorno, bem como dos

ter renda familiar de até R$ 2.811,00, ser proprie-

recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto

tário ou detentor de um imóvel. Foi dada priori-

e na construção da habitação, evitar a ocupação de áreas de risco e

dade a mulheres chefes de família, pessoas com

de interesse ambiental e propiciar e qualificar a ocupação do sítio

deficiência, idosos e menor renda familiar.

urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental.
Para ser objeto de intervenção os imóveis deviam

8.2.2. Programas e esquemas estatuais e municipais

apresentar pelo menos um problema de habitabilidade, tais como:

i. Programa de Reforma (Projeto Piloto 2017) – Prefeitura Municipal
■ ter mais de três moradores por dormitório,

de Campinas/SP

■ não possuir banheiro ou sanitário de
A Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), em parceria com a

uso exclusivo,

Companhia de Habitação Popular de Campinas (COHAB) através de

■ não ter esgoto sanitário; ou

termo de parceria sem transferência de recursos, foram responsá-

■ unidade habitacional inacabada.

veis pela execução deste Projeto Piloto.
Os serviços deviam ser destinados à resolução
de problemas de habitabilidade, buscando saluEste piloto visava realizar projetos
de reforma em 20 unidades habitacionais, divididas em dois núcleos
residenciais (Jossiara e Bairro da
Conquista), que estavam em processo de regularização fundiária sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação de Campinas.

bridade, segurança e conforto ambiental.
A mão de obra foi realizada por empresas registradas no Fundo de Apoio à População de Sub-Habitação Urbana (FUNDAP), sendo que as empresas registradas contavam com um certificado
emitido pela FUNDAP. Neste projeto, também
houve a participação do Programa VIVENDA.
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A contratação destas empresas era realizada diretamente pelo beneficiário, com base em uma remu-

ii. Ação de Melhoria Habitacional em Projetos –
São Bernardo do Campo/SP

neração previamente estabelecida, definindo-se as
seguintes obrigações principais:
■ a realização de vistoria técnica no(s) imóvel(is);
■ o desenvolvimento do Projeto da reforma a
ser realizada;
■ o planejamento para execução completa da
obra de reforma;
■ a elaboração de orçamento e cronograma dos
dois serviços que serão executados;
■ a execução completa da obra de reforma,
nos termos proposto no orçamento aprovado
pelo FUNDAP;
■ providenciar a limpeza do local, com a retirada
de entulhos e restos de obra;
■ apresentar, no termo da reforma, a prestação
de contas dos serviços efetivamente realizados,

Foto: Projeto de Urbanização integrada PAC Alvarenga.
Fonte: Prefeitura São Bernardo do Campo/SP

através de relatório das atividades realizadas; e
■ oferecer a garantia dos serviços executados.
A ação compreende a execução de

O pessoal técnico da COHAB Campinas (engenhei-

melhorias habitacionais pela Prefei-

ros civis, arquitetos e assistentes sociais) realizaram

tura Municipal, priorizando as famí-

a supervisão e verificação dos serviços executados.

lias residentes em assentamentos
precários e/ou irregulares e àquelas

Os recursos investidos no projeto foram de R$

com renda de até 3 salários-mínimos.

288.534,00 (subsídio de R$ 178.877,00 e financia158

mento de R$ 109.657,00). Esse piloto não foi replicado devido aos elevados custos dos materiais a
serem utilizados, sendo que o custo estimado no

Desenvolvida no período de 2009 a 2016, esta ação abrangeu

piloto foi baixo, comparecendo a VIVENDA para co-

experiências com recursos Federais e em parceria com o Habi-

brir eventuais diferenças de valores.

tat para a Humanidade.
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As modalidades com recursos Federais envolvem execução de obras de melhorias, observando-se as seguintes condições:

A. O Projeto
Por autogestão, contemplava a aquisição dos materiais de construção previstos no contrato de empreitada e repasse desses para as famílias previamente selecionadas, as quais executavam as melhorias pré-definidas, contando com financiamento do Governo Federal, por
meio do Habitar Brasil BID (HBB). O Projeto apresentou com dificultador a sistemática de verificação da realização das obras e a prestação
de contas.

B. Contratos firmados com empresas do setor privado
Por meio de contratos de empreitada firmados com empresas do setor privado, valendo-se de recursos previstos no antigo Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). A assistência técnica era fornecida pela SEHAB, incluindo-se a formulação do projeto de melhoria de
cada casa e o acompanhamento da execução da obra pela empreiteira até a conclusão e recebimento da obra.

Dificuldades
As principais dificuldades apresentadas foram: a resistência das empresas em intervir em edificações que não foram feitas segundo as
normas técnicas, pelo temor de dano e acidente, as dificuldades de intervir na casa com as famílias morando e o assédio aos operários da
empreiteira contratada, no sentido de realizar mais serviços do que os previstos em projeto, especialmente acabamentos, gerando uma
enorme demanda de serviços para a equipe, resultando em custo elevado para a execução da obra sob o prisma do ente financiador.
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C. "Arrumando a Casa"
Na parceria com o Habitat foi desenvolvido o projeto piloto de melhoria habitacional denominado “Arrumando a Casa”, que contou com
apoio financeiro de doadores e crédito subsidiado pelo Banco do Povo. A assistência técnica para diagnóstico e elaboração de projeto de
melhoria, apoio na localização de mão-de-obra e fornecedores de materiais de construção credenciados, bem como no acompanhamento
da obra, de forma articulada com apoio financeiro para execução das obras necessárias. O financiamento do material de construção e da
mão de obra pelo Banco do Povo, além do crédito assegurado pelo doador (subsídio).

Dificuldades
As principais dificuldades encontradas: o financiamento era estipulado conforme a renda e não vinculado à real necessidade habitacional,
as regras para análise de credito estipuladas pelo Banco do Povo desabilitavam a maioria dos interessados no crédito, a busca e capacitação de mão de obra local (o aquecimento do mercado da construção civil, naquele período, dificultava a manutenção do mesmo profissional do começo ao fim da obra).

Em geral, as ações de melhoria estão divididas em 2 tipos de
intervenções, por meio de kits:

CONTRIBUINDO PARA
A QUALIDADE DE VIDA
iii. Programa Cartão Moradia – Estado do Tocantins (2004 – 2019)
DOS BRASILEIROS

■ Melhorias para garantir condições adequadas para
a habitação:
» Kit para melhoria de iluminação e de ventilação;
» Kit para assegurar acesso ao abastecimento de água
e esgotamento sanitário;
» Kit de abrigo para gás de cozinha;
» Kit de revestimento para cozinha e banheiro; e
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» Kit de cobertura para correção de infiltrações.
■ Melhorias para adequação da unidade ao projeto
de urbanização:
» Kit para reconfiguração de lotes;
» Kit para implantação ou qualificação das escadas
de acesso ao imóvel.

Foto: Cartilha do programa Cartão Reforma.
Fonte: Portal Capacidades (Secretaria Nacional de Habitação)
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Na forma definida pelo
Conselho Gestor, será
assegurado que os programas
de habitação de interesse
social beneficiados com
recursos do FNHIS envolvam
a assistência técnica gratuita
nas áreas de arquitetura,
urbanismo e engenharia,
respeitadas as disponibilidades
orçamentárias e financeiras
do FNHIS fixadas em cada
exercício financeiro.
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Neste programa não se menciona a particiPrograma a cargo da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, com a finalidade de viabilizar a construção, ampliação e reforma de unidade
habitacional, incluídas redes de energia elétrica e
de distribuição de água potável e reservatório.

pação de assistência técnica, porém, pode
ser utilizada como complemento com outros
programas habitacionais de interesse social,
onde se pode vislumbrar o uso de assistência
técnica (FNHIS/SNHIS LEI nº 11.124/2005)

98

.

iv. Programa Moradia Digna – Prefeitura
Municipal de Ouvidor/GO (2019)
O Programa Cartão Moradia estabelecia os seguintes parâmetros principais:
Programa implementado pela Prefeitura Mu■ Benefício às famílias com renda de até três salários-mínimos mensais;

nicipal de Ouvidor, no qual cada família ca-

■ Recursos para suportar até sessenta por cento do valor global da construção,

dastrada recebe por meio de um cartão R$

reforma e ampliação, para famílias não beneficiadas por outro programa

3.000,00 para reforma ou ampliação de suas

de idêntico fundamento e que tenham renda compreendida entre 3 e 6

casas. O registro dos beneficiários é realiza-

salários-mínimos mensais.

do pela Secretaria de Ação Social.

Alcançava famílias favorecidas com o programa habitacional objeto de parceria

A compra do material de construção é reali-

entre a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e agentes financeiros

zada no comércio local, nos estabelecimen-

operadores de créditos destinados à habitação de interesse social, desde que o Pro-

tos que estão previamente cadastrados.

grama Cartão Moradia fosse comprovadamente complementar. Valores dos subsídios máximos:
■ até R$ 5.000,00 para ampliação ou reforma de unidade habitacional;
■ R$ 1.000,00 à construção, ampliação ou reforma de redes de energia elétrica
e distribuição de água potável e reservatório para atendimento de unidade
habitacional; e
■ Até R$ 7.500,00 a título de complemento.

O Programa visa melhorar a qualidade de vida dos beneficiários e
promover a economia local, através das vendas de materiais nas
lojas comerciais das localidades.
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O valor do subsídio, expresso no “Cartão Moradia”, é emitido em favor da pessoa física,
garantindo-se o direito do crédito outorgado de imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) Estadual;
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Não se identificou a participação de assistência técnica nas melhorias, presumindo-se que as
mesmas são realizadas pelo próprio beneficiário, fator que pode representar desperdícios de
materiais, tempo e melhorias não realizadas adequadamente.
Estima-se que em 2019 tenham sido realizadas cerca de 300 ações.
v. Casa Melhor – Prefeitura de Camaçari/BA (2018-2019)

ANTES

DEPOIS

Foto: Entrega de reforma do Casa Melhor em Camçari/BA
Fonte: Prefeitura de Camaçari/BA

O programa Casa Melhor, uma iniciativa da Prefeitura de Camaçari, gerida pela Se162

cretaria de Habitação (SEHAB), com recursos próprios do Município, tem como proposta realizar reformas nas casas de moradores da localidade, com um investimento
de até R$ 5 mil em cada imóvel.
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Dentre as reformas realizadas estão a troca de janelas e telhado, revestimen-

Melhorias Habitacionais é um dos programas

tos de alvenaria e de teto, portas e esquadrias, pintura, reboco, substituição de

promovidos pela CODHAB/DF como implemen-

vaso sanitário, acessibilidade à pessoa com deficiência e à pessoa idosa, entre

tação da assistência técnica no Distrito Federal,

outras melhorias. A etapa da reforma é feita depois de um processo minu-

de acordo com a Lei nº 11.888/2008.

cioso de visitas das assistentes sociais e dos engenheiros.
O programa é destinado a pessoas com renda familiar igual ou inferior a 03
salários-mínimos, as quais devem estar cadastradas no CADÚNICO do Governo Federal, serem proprietários dos imóveis (ou em processo de regularização) e residir em condições de vulnerabilidade social. É dada preferência
a mulheres chefes de família, famílias com idosos, famílias beneficiadas por
Benefício de Prestação Continuada (BPC) no âmbito da Política de Assistência Social, tudo comprovado por declaração do ente público, incluindo-se
famílias com pessoa deficiente.

O Programa consiste em oferecer à
população de baixa renda projetos
e obras de reformas residenciais no
valor máximo de R$13.500,00, vinculando-se ao eixo Projeto Na Medida,
do Habita Brasília, Programa Habitacional do DF.

vi. Programa Melhorias Habitacionais – CODHAB Brasília/DF (2016-2019)

As ações de melhorias são dirigidas principalmente para:
■ ventilação e iluminação;
■ ampliação de cômodos;
■ parede e piso;
■ cozinha;
■ área de serviço;
ANTES
Foto: Programa Melhorias Habitacionais da CODHAB/DF
Fonte: CODHAB (Agência Brasília)

DEPOIS

■ banheiro;
■ reforço estrutural; e
■ telhado.
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Os arquitetos da CODHAB realizam projetos de

Realizado pela Secretaria da Habitação, em parceria com a Secretaria de

arquitetura para reformar as casas das famílias. A

Emprego e Relações do Trabalho, via Banco de Povo Paulista e Banco Nossa

CODHAB conta com 10 postos de assistência téc-

Caixa, atendendo-se famílias com renda entre 1 e 5 salários-mínimos, sem

nica que realizam essas atividades e são respon-

restrições de crédito e sem serem beneficiarias de outros financiamentos

sáveis pela mediação de conflitos em áreas de

habitacionais.

regularização.
Os empréstimos, na ordem de R$ 200,00 até R$ 7,5 mil, com parcelamento
O público-alvo são pessoas com renda familiar

em até 24 vezes, taxa de juros de 0,5% ao mês. De forma geral, o Programa

de até 3 SM, que morem no Distrito Federal há, no

teve como resultado a entrega de uma média anual de 500 benefícios.

mínimo 5 anos, ser responsável pela residência (a
casa não pode ser alugada ou cedida), morar em
área de Interesse social, regularizada ou passível
de regularização e apresentar problemas de salubridade e/ou Segurança na residência.
Até junho de 2019 foram feitos 460 projetos executivos, 230 reformas prontas, beneficiando
2.300 pessoas.
vii. Programa Microcrédito Habitacional –
CDHU – São Paulo (2001 - 2006)

99

O programa oferecia linha de crédito à
população de baixa renda, destinada à
reforma e ampliação da casa própria.

Foto: Favela Cantagalo
Fonte: Stanislav Sedov (Flickr/sob licença Creative Commons)
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viii. Projeto Cantagalo – Rio de Janeiro (2008)

100

Projeto desenvolvido pelo Instituto de Ação Cidadã Atlântico, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A ideia surgiu após
Governo anunciar obras de até R$ 35 milhões na região em 2008. Para
o Instituto Gerdau, investir na comunidade sem que os moradores
possuíssem titularidade de suas casas era um ato incoerente.

99

100

http://www.cdhu.sp.gov.
br/CDHU 50 anos
https://www.atlantico.org.br/
acao-social/projeto-cantagalo/
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O objetivo foi acelerar a regularização de imóveis, de sorte a enquadrá-los em condições
de serem elegíveis para obterem recursos para obras disponibilizados pelo Governo, contando com suporte financeiro do Instituto Gerdau, bem como assessoria de advogados
em ação de usucapião. O que possibilita, ainda, a doação dos terrenos pelo Estado, e conta
também com serviços de mobilização e capacitação dos moradores em relação ao processo necessário à obtenção da propriedade – na última etapa, o morador solicita a inscrição
do título de propriedade no Registro Geral de Imóveis (RGI), assim como regulariza a construção, via registro do Habite-se.

O instituto realizou o levantamento cartorário, o mapeamento da co-

Esses agentes oferecem uma “Solução de Habita-

munidade, o cadastramento socioeconômico e a planta baixa da loca-

ção”, de acordo com as necessidades do deman-

lização de cada moradia e seus respectivos confrontantes. A documen-

dante. A estrutura de financiamento varia desde o

tação das moradias situadas em terras públicas foi entregue ao poder

aporte de doações e capital semente à captação de

público para que este pudesse conceder os títulos aos moradores.

recursos junto a bancos (Banco do Nordeste, Banco
do Povo) e finanças estruturadas junto ao mercado

8.2.3. Entidades privadas: iniciativas
e linhas de crédito

de capitais.
As intervenções compreendem tanto alterações

Iniciativas mais inovadoras e recentes, mapeadas no âmbito des-

estruturais, tais como adição de cômodos e altera-

te projeto, envolvem operações de microfinanças capitaneadas por

ção de telhado, quanto melhorias em banheiros,

start ups, fintechs ou microfinanceiras, podendo contar com a parti-

piso e parede (revestimento e pintura). Observa-

cipação de diversos atores, desde prestadores de serviço (arquitetos,

-se, porém, ainda, pouca abrangência tanto terri-

pedreiros, eletricistas etc.), a empresas executoras de obra, além de

torial quanto na quantidade de famílias atendidas

parcerias com lojas de materiais de construção e fornecedores de as-

e dificuldades para compor a assistência técnica.

sistência técnica.

Destacam-se os casos pesquisados:
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Banco do Povo - Crédito Solidário
Oferece linha de crédito do Programa de microcrédito produtivo do Governo do Estado de São Paulo, executado pela sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com as prefeituras Municipais do Estado de São Paulo. As concessões de crédito para melhorias
ainda são incipientes se comparadas com o portfólio total do Banco.
Um piloto destinado a melhorias foi realizado no interior de São Paulo, quando se elaborou um plano de trabalho, orçado e com a realização de análise da viabilidade econômico-financeira pelo concessor do crédito. Uma vez aprovada a concessão de crédito, inicia-se o desembolso de recursos, os quais são repassados a um terceiro encarregado da execução das obras.

Prazos e Recursos
O prazo de financiamento é de 24 meses à taxa nominal de juros de 2% ao mês, dispensando-se garantia de acordo com relacionamento
do beneficiário com o Banco, sendo que 10% do valor do financiamento destina-se ao pagamento de serviços de arquitetura. O inadimplemento médio no setor de microcrédito gira em torno de 4%. A fonte de recursos deriva de funding próprio e empréstimos de instituições
financeiras de maior porte.

Dificuldades
As dificuldades identificadas relacionam-se com a correta determinação dos custos, os serviços disponíveis de um arquiteto próximo às
obras, custo de assistência técnica e aceitação do projeto de melhoria por parte do beneficiário. Como pontos positivos ressaltam o adequado aproveitamento de materiais e recursos (diminuição no desperdício de material) e intervenção do concessor do crédito no planejamento das melhorias.

Centro de Apoio a Pequenos Empreendimentos (CEAPE)
Concessão de crédito de acordo com a capacidade financeira do beneficiário.
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A linha de crédito “CEAPE Reforma” apoia os credenciados a melhorar sua casa (banheiros, esgotos, quartos adicionais etc.). Assessores do
CEAPE visitam os clientes diretamente, constituindo-se em fator chave para captar a confiança do cliente, elaborando-se estudos das necessidades do cliente e sua capacidade de pagamento. Limitam-se à concessão do financiamento, não se encarregando do processo da obra.

Prazos e Recursos
Os microcréditos podem ser de 500 até 10 mil reais, com um prazo de 3 a 24 meses, dependendo da operação, pode-se solicitar um aval e
verificação de receita. O crédito médio em melhoria é de 2 mil reais. A taxa de juros é de 2.74% ao mês.

CONSTRUINDO NOVAS OPORTUNIDADES: PANORAMA 2020 E FOCO EM DESAFIOS PRIORITÁRIOS

Programa Doce Lar
Programa operado por empresa especializada em gerenciamento e execução de obras de reformas residenciais, melhorias habitacionais e
construções, com foco na melhoria da qualidade de vida e com financiamento próprio de materiais de construção e mão de obra em até 48
vezes de forma facilitada e orientada. É a maior rede brasileira de franquias no segmento de reformas e construções presente no Estado de
Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O Programa Doce Lar tem o apoio do Banco do Empreendedor.
Seus serviços compreendem o gerenciamento das obras de assistência técnica em matéria de reformas (apoio de engenheiros civis, técnico em edificação, mestres de obras, pedreiros e auxiliares devidamente formalizados), mão de obra qualificada (as obras são executadas
por equipes próprias, devidamente contratadas e treinadas), materiais de construção e financiamento (Credi Reforma Doce Lar).
O prazo de financiamento é de até 48 meses, limite de crédito de R$35.000,00, comprometimento de renda limitado a 30% da composição
da renda familiar.

Programa Vivenda
A VIVENDA trata-se de empresa criada em 2014, em São Paulo, que tem como objetivo promover a implementação de reformas de baixa
complexidade e alto impacto social, para a população de baixa renda (até 3 SM), conferindo prioridade às mulheres, que representam 85%
dos clientes, e às mais vulneráveis, àquelas com problemas de saúde, deficientes e famílias com crianças ou idosos.
Aludida empresa oferece assistência técnica para a elaboração do projeto de reforma (planejamento, material e mão de obra). Trabalha
com a concessão de kits específicos para melhorias de banheiros, cozinhas, quartos adicionais, salas e área de serviço, atendendo por
meio de 5 filiais. No período de 2014 a 2019 realizou cerca de 1600 melhorias, que beneficiaram 6 mil pessoas, em regiões como Capão Redondo, Jardim São Luís, Jardim Ângela, Campo Limpo, Cidade Dutra e Grajaú, todas na zona sul da capital paulista.
O Programa VIVENDA atua por meio de dois modelos: um comercial, contando com microcrédito voltado para moradores das periferias,
chamado “Crédito Casa Linda”; o outro, por meio da doação de reformas para famílias em situação de risco, essas últimas são custeadas e
viabilizadas por meio da articulação de uma rede de parceiros denominada “Gênero Cidade SP”.
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O crédito amortizado em até 30 parcelas em valores fixos, observando-se o orçamento familiar (taxa de juros de 2% ao mês). A taxa de inadimplência de suas operações, em 2019, situou-se em 4%. A fonte primária dos recursos para financiamento resulta de aportes de capital e
emissão de uma Debênture de impacto Social (no valor de R$ 5 milhões, prazo de 10 anos, carência de 5 anos, retorno para o investidor de
7% ao ano + bônus de 30% do lucro). Os 70% restantes do lucro são doados para reformas de moradias para famílias que não podem pagar.
Destaca-se que 40% da emissão das Debêntures foi realizada através de uma oferta privada e 60% de uma oferta pública.
As principais dificuldades identificadas são: disponibilidade de recursos para ampliar as ações, apoio de mais entidades privadas, de sorte
a oferecerem maior volume de microfinanciamentos para melhorias habitacionais. De outra parte destacam-se os seguintes pontos positivos: encontra-se em curso o desenvolvimento de piloto de uma plataforma digital para a gestão remota da obra e acompanhamento do
crédito, associado à exploração de novas formas de financiamento, via crowfunding.

MORADIGNA
Empresa social criada em 2015, em São Paulo, oferece pacotes para reformar a casa com qualidade, segurança e gere crédito para famílias
de baixa renda, por meio do atendimento em suas filiais em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Oferece assistência técnica para a elaboração do projeto de reforma (planejamento, material de qualidade e mão de obra) com garantia de
6 meses e gere microcrédito. Até 2019, realizou, aproximadamente, 550 intervenções de melhorias habitacionais, beneficiando mais de
2.000 habitantes. Cerca de 30% das renovações do MORADIGNA são para pessoas que ganham menos que um salário mínimo.
A margem de lucro nas operações do MORADIGNA é estimada entre 5% e 10%. Para os clientes que não podem pagar uma reforma desenhou-se a “Experiência Moral”, um projeto que forma parcerias com grandes empresas dispostas a financiar as renovações como uma
iniciativa de responsabilidade social corporativa. Estas companhias informam ao MORADIGNA quantas pessoas ou casas querem ajudar,
sendo que o MORADIGNA calcula os custos envolvidos na operação. Os empregados dessas empresas também podem passar um dia como
voluntários no local para ajudar a terminar a renovação. Mulheres representam 97% dos clientes do MORADIGNA.
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FAVELAR
É um negócio social criado em 2014, no Rio de Janeiro, oferecendo assistência técnica, conectando mão de obra qualificada a quem precisa
construir ou reformar, através do atendimento em suas filiais no Rio de Janeiro, Niterói, Maringá, São Gonçalo (Municípios do RJ), Porto
Alegre, Recife, São Paulo e Mato Grosso.

Digna Engenharia Social
Trata-se de startup focada no desenvolvimento social de comunidades periféricas. Realiza pequenas reformas com preços acessíveis na
periferia de Campo Grande (Mato Grosso do Sul).
Conta com kits específicos para facilitar a contratação e a logística do trabalho. Os kits Cozinha, Sala, Banheiro e Varanda incluem a mão
de obra, o material, gestão, acompanhamento e fiscalização de obra, podendo o cliente escolher entre algumas opções de acabamento.
Em 2019, a Digna já executou 25 reformas e tem 12 contratos fechados. O faturamento nos seis primeiros meses do ano foi de R$ 103 mil, o
índice de inadimplência é quase zero.
A Digna tem parceria com operários da construção civil, além da equipe de engenheiros que faz o planejamento e orça os materiais para
reduzir o preço de custo para o cliente, o qual participa com 30% de entrada e pode parcelar o resto do valor em quantas parcelas comportar seu orçamento familiar. As reformas podem ser parceladas em até 12 vezes, por meio de boleto de cobrança ou 36 vezes com uma
financiadora parceira. O preço varia entre R$ 3 mil e R$ 7 mil. Há a possibilidade de se personalizar o projeto, com o preço sendo reajustado
conforme as especificações do cliente.
Principais dificultadores: falta de mais recursos para ampliar as ações, apoio de mais entidades privadas, de sorte que possam oferecer
microfinanciamentos para melhorias na habitação. Destacam-se como pontos positivos: assistência técnica (parceria), acompanhamento
e fiscalização de obra.
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8.3. Boas práticas
latino-americanas

101

i. México
No México, a cada seis anos se elabora o Programa Nacional de Habitação, que procura reduzir o déficit habitacional (quantitativo e qua101

Existem, no âmbito internacional, diversos casos

litativo). O Programa Nacional de Habitação 2019-2024

de programas de melhorias habitacionais e auto-

meta a realização de 5,4 milhões de ações de melhoria, aquisição ou

produção que podem oferecer importantes lições

ampliação de moradias no período, com investimento de R$ 486,3

para o Brasil.

bilhões (2,3 trilhões de pesos)

102

tem como

. Estima-se que aproximadamente

87% destas ações sejam através das modalidades de melhoria, amEm diversos países, os primeiros programas de-

pliação e autoprodução de moradia.

senhados para atender ao déficit habitacional
qualitativo foram centralizados na provisão de in-

Estas ações serão realizadas através dos diferentes programas e pro-

fraestrutura urbana e promovidos pelos Governos

dutos de crédito das instituições do Governo Federais relacionadas

nacionais no início dos anos 90: Barrio do Chile, no

com a habitação (algumas destas ações, são realizadas em copartici-

Chile; PROMEBA, na Argentina, Vivir Mejor, no Mé-

pação com o setor privado) e através de subsídios, financiamento e

xico, são alguns exemplos.

poupança, como segue:

Com o tempo esses programas evoluíram e muda-

» Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI);

ram de nome, de acordo com cada nova adminis-

» Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

tração pública. Posteriormente, os Governos locais
começaram a implementar seus próprios programas, seguindo os programas estabelecidos pelo
Governo nacional, a exemplo do Rosário-Hábitat
em Rosário/Argentina, entre outros [7].
A seguir estão apresentados os programas do México, Argentina, Colômbia, Chile e Costa Rica, com
ênfase na experiência do México, por ela ser extensa e possuir características bastante similares e re170

levantes no contexto brasileiro. Tabelas de síntese
dos programas estão também apresentadas no
Anexo 2. Resumo dos programas e esquemas latino-americanos para melhorias.

(INFONAVIT); e
» Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

102

https://www.gob.mx/sedatu/
documentos/programa-nacionalde-vivienda-2019-2024
Taxa de câmbio do peso vs real:
1R = $4.73 pesos mexicanos.
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Subsídios federais para habitação (CONAVI)
Programa do Governo Federal que requer a existência de:
i. poupança do beneficiário (5%);
ii. crédito/financiamento concedido por uma entidade executora; e
iii. subsídios (Federal e local).

Público Alvo
O público-alvo é o segmento de famílias com renda de até 5 salários-mínimos (SM). Destina-se a:
i. aquisição de imóvel novo ou usado;
ii. aquisição de lote com serviços;
iii. autoprodução de moradia;
iv. melhoria ou ampliação da moradia (inclui regularização da terra); e
v. aluguel para moradia.

Como funciona?
Cada ação deve ser registrada no “Registro Único de Vivienda” (RUV), conforme determinado pela instância reguladora, de sorte que as
informações sejam usadas para fins estatísticos. A concessão desses subsídios federais é calibrada conforme a pontuação obtida por características do imóvel, uso de ecotecnologias e sua localização nos chamados Perímetros de Contenção Urbana (PCU)* (os valores de subsídios têm um limite máximo).
*Os PCU resultam da aplicação de metodologias geoespaciais a partir de fontes oficiais como o Instituto Nacional de Estatística e Geografia, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Conselho Nacional de População. Classificam-se em três âmbitos ou contornos:

U1

U2

U3

INTRA-URBANOS

PRIMEIRO CONTORNO

SEGUNDO CONTORNO

São zonas urbanas consolidadas,
com acesso a emprego,
equipamento e serviços urbanos.

Zonas em processo de consolidação,
com infraestrutura e serviços
urbanos de água e drenagem
superior a 75%.

Zonas contíguas à área urbana,
num buffer (cinto periférico à área
urbana) definido de acordo com o
tamanho da cidade).

A atualização dos mapas de contornos é coordenada pela CONAVI.
Para identificar estas zonas utiliza-se a cartografia fornecida pela CONAVI ao RUV.
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Exclusivamente nas modalidades de melhoria e autoprodução (aquisição de lote mais autoprodução, e autoprodução em lote já
próprio), existem programas especiais para atender a setores vulneráveis, através da combinação de subsídios Federais, Estaduais e Municipais, poupança do beneficiário e financiamento de entidades executoras (que ficarão encarregados de solicitar
os subsídios), destinando-se a:

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

MULHERES CHEFES
DE FAMÍLIA

PESSOAS SEM PREVIDÊNCIA SOCIAL
EM ÁREAS RURAIS OU URBANAS

SEGMENTOS DO
SETOR RURAL

MIGRANTES

JOVENS ENTRE 18 E 29 ANOS DE IDADE,
QUE JÁ TENHAM RESPONSABILIDADE SOBRE UMA
FAMÍLIA, E AQUELES QUE ESTUDAM E TRABALHAM

■ Intervenção representada por melhorias:
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■ Intervenção representada por autoprodução:

concede-se uma subvenção equivalente a 40% do valor

a concessão desses subsídios federais é calibrada confor-

da melhoria, sendo que esses recursos podem ser

me a pontuação obtida por características do imóvel, uso

utilizados também para a regularização da propriedade

de ecotecnologias e sua localização. O valor máximo do

perante o registro e/ou o cadastro de imóveis públicos,

subsídio é de aproximadamente R$ 22.966,33 ($108.630,75

bem como perante o registro agrário nacional, no caso

pesos mexicanos) e o valor máximo da autoprodução é de

de propriedades comunais.

R$ 110.871,94 ($524.424,32 pesos mexicanos).
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A moradia deve estar localizada em perímetros de contenção urbana (PCU), contando, ainda, com:

EM ZONAS URBANAS:
com os serviços de luz, água, drenagem ou
equivalente, e de preferência com iluminação
pública, ruas, guarnições e/ou calçadas para
pedestres terminados;

■ Agentes: As ações de melhorias e autoprodução

EM ZONAS RURAIS OU
ZONAS EM TRANSIÇÃO:
com sistemas de disposição de resíduos
sólidos e saneamentos acessíveis no local, e,
de preferência, com serviços de luz e água.

Cada um destes agentes deve cumprir requisitos previamente esta-

são realizadas através de três agentes, devida-

belecidos pela CONAVI e seguir um processo de avaliação que consi-

mente autorizados pela CONAVI:

dera aspectos técnicos, operacionais e financeiros. Ao cumpri-los, se

» Entidade Executora - encarregada de fornecer

outorga uma carta autorização de cumprimento, com vigência espe-

financiamento e utilizar os recursos federais

cífica, podendo ser revogada a qualquer momento à falta de cumpri-

para subsidiar os beneficiários;

mento de algum requisito ou alguma falha na operação dos recursos

» Organismo Executor de Obra - fornece

destinados à melhoria. Existe uma lista das entidades executoras

assistência técnica e se encarrega da obra

e dos organismos executores da obra autorizados (os beneficiários

(qualidade da obra). O custo dos serviços deste

têm o poder de escolher estes dois agentes).

agente é contemplado como parte do custo
da melhoria;
» Entidade Supervisora - fiscaliza a correta

■ O subsídio Federal para ampliação e/ou melhoria de habitação: Poderá ser concedido para um máximo de três projetos na

aplicação dos recursos e atesta a existência da

mesma modalidade, desde que a soma do total dos montantes

solução de habitação contratada. Os serviços

do subsídio Federal não exceda 33 vezes o SM ($123.614 pesos

deste agente são pagos pela CONAVI.

mexicanos, R$ 26.134,00).
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Programa de Melhoria de Vivenda (INVI)
A maioria dos Estados implementam esquemas de melhorias e autoprodução de moradia, valendo-se de seus organismos estatais de Habitação (OREVIS). O exemplo aqui detalhado é o da Cidade do México.

Como funciona?
O programa local da Cidade do México é aplicável em imóveis localizados em solo urbano e em solo habitacional rural de baixa densidade,
regularizados ou em processo de regularização, enquadrados como propriedade ou posse, situados em vizinhanças que não sejam objeto
de novo crescimento demográfico e em apartamentos de interesse social ou popular. Tem por objetivo atender aos problemas de superlotação, desdobramento familiar, moradia precária, em risco ou provisória, de sorte a fomentar o enraizamento familiar e convívio social.
Trata-se de um apoio financeiro sob a forma de crédito destinado aos processos de autoadministração e manutenção, que são realizados
pelas famílias que não têm acesso a outras fontes de financiamento e se encontrem em situação de pobreza, contemplando rendas familiares de até 5 salários-mínimos.

Os empréstimos
São concedidos a taxa de juro zero, contando com a contribuição do beneficiário - de 5% a 10% do valor da intervenção - e ainda a correspondente garantia real, quirografária ou qualquer outra a cargo dos beneficiários do programa. A concessão é atrelada a uma assessoria
integral qualificada na área social, jurídica, financeira, técnica e de desenvolvimento sustentável.
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Programa de Melhoria “MEJORAVIT” (INFONAVIT)
O MEJORAVIT é utilizado para a realização de melhorias da moradia incluindo: serviços de pintura, impermeabilização, mudança de equipamentos da cozinha ou do banheiro, bem como para a aquisição de equipamentos destinados a ampliar a segurança e capacidade de
deslocamento dentro de casa para algum familiar com deficiência. Não conta com subsídio federal, o crédito é concedido 100% por uma
instituição financeira privada, e o INFONAVIT encarrega-se da originação, administração e cobrança do crédito, via folha de pagamento
(crédito consignado).

As condições
■ O valor mínimo do crédito de R$ 893,41 (4.225,84 pesos mexicanos) e o máximo de R$ 12.507,78 ($59.161,80 pesos mexicanos);
■ O valor do crédito é função da renda familiar e do prazo da operação (12, 18, 24 ou 30 meses), sem exceder a 85% do saldo da Subconta
de Habitação; e
■ A taxa nominal de juros é de 17% ao ano.
20% do crédito pode ser usado para pagar a mão de obra, o qual é depositado ao creditado em sua conta bancária. O restante é disponibilizado em um cartão para utilização em comércios filiados e para adquirir produtos autorizados.

Assisténcia Técnica
É provida por técnico registrado junto ao INFONAVIT (arquiteto, engenheiro civil ou carreiras afins) Estes custos são pagos pelo creditado.
É necessário apresentar:
■ o planejamento de obra e cronograma físico-financeiro; ou
■ orçamento de construção.

Os créditos de melhoria
São garantidos pela Subconta de Habitação do trabalhador e em caso de não contar com saldo, existe uma garantia de primeiras perdas.
A SHF concede garantia sobre as carteiras seguradas, cujos recursos de contra garantia são aportados pelo CONAVI, sendo administrado
pelo NAFIN. A garantia é exercida quando ocorre o inadimplemento de 6 ou mais prestações ou por desemprego.
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INFONAVIT para ampliação ou remodelação da habitação
Empréstimos com o objetivo de melhorar, ampliar ou reparar uma habitação:
Melhorias de maior porte: são aquelas que implicam tirar ou construir muros, travas e lajes, para adicionar pisos, cômodos ou fazer outras
modificações que afetem estruturalmente a habitação. A melhoria não deve custar mais do que 60% do valor da habitação; a unidade habitacional constitui garantia do crédito, sendo que os recursos serão entregues à medida que a obra avança e é necessário a certificação de um
verificador de habitação.
Melhorias de menor porte: Incluem impermeabilizar, pintar, trocar móveis de cozinha ou banheiro, trocar azulejos, trocar o piso, entre outros, que não modifiquem a estrutura da moradia. A moradia pode ser utilizada como garantia do crédito de acordo com o valor da melhoria.
O crédito para melhorias que não excedam R$ 10.868,00 ($51.405,67 pesos mexicanos) têm prazo máximo de 30 meses. Os recursos são entregues em uma única parcela.
Essas linhas são concedidas, em 100%, pelo INFONAVIT e não contam com subsídio federal, com a cobrança do crédito realizada via desconto
em folha de pagamento (crédito consignado). A subconta de habitação de cada trabalhador funciona como garantia, com o objetivo de cobrir
prestações não pagas, em caso de desemprego.

As condições de financiamento
i. o montante de crédito depende do tipo/porte da melhoria, do valor do imóvel e da poupança na Subconta de Habitação do trabalhador; e
ii. a taxa nominal de juros é de 12% ao ano.
Pode-se receber um montante adicional de crédito para que a habitação tenha dispositivos que ajudem a economizar no consumo de água,
luz e gás (ecotecnologias) ou, se for o caso, adaptar a habitação às necessidades de pessoas com deficiência.
O interessado deve ter um terreno escriturado em seu nome ou no nome do seu cônjuge, com serviços de água, luz e drenagem conectados e
operando e estar em dia com os pagamentos de serviços e de imposto predial.
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Assistência Técnica
Por parte de um técnico registrado junto ao INFONAVIT (arquiteto, engenheiro civil ou carreiras afins). É necessário apresentar:
■ Plano de obra e cronograma físico financeiro ou orçamento de construção;
■ Projeto Arquitetônico no caso de melhorias de maior porte, incluindo planta de localização, plantas estruturais e de Instalações (elétrica,
hidráulica, sanitária, gás, telefone etc.), estudo de mecânica de solo (se aplicável) e memória de cálculo.
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INFONAVIT para construção de habitação
Assim como na linha anterior, esta tampouco conta com subsídio federal, o crédito é concedido 100% pelo INFONAVIT e é consignado,
com desconto em folha de pagamento. A subconta de habitação de cada trabalhador funciona como garantia, com o objetivo de cobrir
prestações não pagas, em caso de desemprego.

As condições de financiamento
i. empréstimo de até R$ 390.309.78 ($1.846.165,25 pesos mexicanos), o valor dependerá da capacidade de pagamento do credenciado; e
ii. a taxa nominal de juros é de 12% ao ano.
O interessado deve ter um terreno escriturado em seu nome ou no nome do seu cônjuge, com serviços de água, luz e drenagem conectados e operando. Deve comprovar estar em dia com os pagamentos de serviços e de imposto predial. Estar localizado em uma área livre de
risco, urbanizada de acordo com a regulamentação local, servida de infraestrutura e ser classificada como uso de solo exclusivo habitacional. Para a formalização do título de propriedade do imóvel pode contratar os serviços de um assessor jurídico ou recorrer diretamente a
um cartório de registro de imóveis.

Assistência Técnica
Assistência técnica por parte de um técnico registrado junto ao INFONAVIT (arquiteto, engenheiro civil ou carreiras afins).
É necessário apresentar:
i. Projeto Arquitetônico Executivo, incluindo planta de localização, plantas estruturais e de Instalações (elétrica, hidráulica, sanitária,
gás, telefone etc.), estudo de mecânica de solo (se aplicável) e memória de cálculo;
ii. Plano de obra e cronograma físico financeiro ou orçamento de construção;
iii. Licença da construção;
iv. O contrato de construção, a preço fixo e tempo determinado; e
v. A cédula de apresentação e ficha técnica.
A construção deve considerar como padrão mínimo a construção de um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, totalmente habitáveis e de materiais e sistemas construtivos duráveis.
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Programa “Patrimonio Hoy” (CEMEX)
É uma solução de construção criada pela CEMEX, empresa mexicana produtora global de cimento, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a melhoria de residências em todo o território mexicano. Este programa, originalmente concebido no bojo de um projeto direcionado
a entender melhor os clientes no segmento de autoconstrução, se constitui hoje em um componente importante da construção de moradias
no México, com foco nos bairros de segmento da população de baixa renda.
O modelo “Patrimonio Hoy” consiste em um plano de pagamento semanal acessível, para que os usuários possam obter os materiais necessários para a construção ou remodelação de sua obra.

Os benefícios oferecidos
i. Assessoria personalizada do projeto construtivo incluindo a quantificação do material;
ii. Materiais de construção a preços congelados (de acordo com o produto adquirido);
iii. Entrega de material no domicílio, sujeita a acessibilidade e condições de segurança;
iv. Apoio do CEMEX em todo o processo de construção; e
v. Programas de fidelidade e referência de clientes, que permite ganhar materiais, eletrônicos e comissões em dinheiro, e conta com
dois Programas.

Património Fácil
■ Pagamento do valor fixo de R$ 57.080,00 ($ 270 mil pesos mexicanos), por 52 semanas (R$ 40,65 - $ 192,30 pesos mexicanos semanais,
como contribuição direita para a poupança de materiais e R$ 16,43 ($ 77,70 pesos mexicanos semanais, como associação e serviços destinados a benefícios garantidos)).
■ Duas entregas de materiais nas semanas de pagamento.

Património Rápido
■ Pagamento do valor fixo de R$57.080,00 ($270 mil pesos mexicanos), por 52 semanas (R$ 37,00 - $ 175,00 pesos mexicanos semanais,
como contribuição direta para a poupança de materiais e R$ 20,08 ($ 95 pesos mexicanos semanais, como associação e serviços destinados a benefícios garantidos)).
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■ Uma entrega de material nas semanas de pagamento.
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ii. Argentina

Mejor Hogar
No ano de 2003, o Governo Federal da Argentina promoveu o Programa de Melhoria de Moradia denominado “Mejor Hogar / Mejor Hogar
Sustentable”, visando ações de:
i. abastecimento de água;
ii. acabamento adequado de pisos, paredes e telhados;
iii. número de cômodos adequados;
iv. banheiros e/ou cozinha;
v. reparação ou complemento de outros espaços e demais componentes do imóvel.
Destinado a famílias com rendas de até 3 salários-mínimos, equivalentes a R$ 2.970,44 ($37.500 pesos argentinos), como público-alvo entre 18 e 69 anos de idade. Este programa continua em vigor. (Taxa de câmbio do peso argentino vs real: 1R = $12.62 pesos argentinos.)

Como funciona?
A Secretaria de Habitação da Argentina definiu 15 protótipos de intervenções, estabelecendo-se prazo máximo, em dias, de sua execução,
e, também, valores máximos. Esses protótipos são diferenciados segundo o elemento da habitação a ser objeto de intervenção, bem como
pode-se combinar duas ou mais adequações, de acordo com as necessidades que surjam em função do diagnóstico elaborado pela cooperativa. A intervenção máxima alcança 4.000 UVIs (quatro mil UVIs) e o prazo máximo de obra corresponde a 10 dias. O Banco Central
da Argentina (BCRA) regulamentou a Unidade de Habitação (UVI) que corresponde a um milésimo do que custa um metro quadrado de
construção, conforme estabelecido pelo Índice de Custo de Construção (ICC). Por exemplo, para comprar um metro quadrado, precisamos
obter mil UVIs. É a unidade utilizada em empréstimos hipotecários, em lugar de pesos argentinos, mas UVIs são indexadas à inflação.

“Mejor Hogar Sustentable”
Linhas de microcrédito destinadas a famílias que buscam financiamento para melhorar as moradias, por meio de intervenções rápidas e
de alto impacto e, inclusive, gerando economia no consumo de energia, por exemplo (uso de ecotecnologias).

179

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

iii. Colômbia

Programa Casa Digna, Vida Digna
Casa Digna Vida Digna é um programa de melhoria de habitação e bairros, lançado em novembro de 2018, diante da necessidade de reduzir-se o déficit qualitativo de habitação, que acomete muitas famílias na Colômbia.
Este programa foi desenhado para ser executado através de uma sequência escalonada de intervenções, que se adaptam às necessidades
particulares de melhorias de cada bairro e de cada moradia.
i. Promove, primeiramente, a posse formal dos imóveis, apoiando a titulação destes;
ii. Viabiliza o acesso a serviços públicos através de conexões intradomiciliares (água, saneamento e energia); prevendo a intervenção
por etapas, através da transformação de habitações (paredes, cozinha, pisos e banheiros); e
iii. Melhorias do ambiente por meio da transformação de bairros (espaço público, bibliotecas, colégio e centros de
desenvolvimento infantil).
O plano contempla a articulação dos subsídios de habitação com a utilização de microcrédito, que permitam às famílias iniciar as melhorias nos imóveis ao mesmo tempo em que realizam o reforço da estrutura deles.

Executores
Ministério de Habitação, Economia Social e Ministério da Agricultura. Estabeleceu meta de 600 mil melhorias de moradia, que tirarão 1
milhão de pessoas da pobreza, da seguinte forma:
■ o Ministério de Habitação fará 225 mil melhorias, destinadas a transformar a vida de 650 mil colombianos que moram nas
principais cidades;
■ o Ministério da Economia Social fará 325 mil melhorias para a população localizada nos Municípios de menos de 100 mil habitantes, beneficiando a população de setores vulneráveis (situação de pobreza, deficiência, famílias de mães e comunidades indígenas).
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Permitirá que as famílias acessem subsídios para melhoria de até 18* salários-mínimos ($14 milhões por imóvel, para a instalação de
pisos, banheiros e cozinhas, adequação de espaços e reforço estrutural);
■ o Ministério da Agricultura entregará 50 mil soluções às famílias camponesas na área rural e dispersa.
* O salário mínimo na Colômbia é de 980.657 pesos colombianos, equivalente a R$ 1.208 1R = 811,42 pesos colombianos
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Os Benefíciários
Os beneficiários poderão ser proprietários, possuidores ou ocupantes de bens que já estejam morando nestas habitações antes de 30 de
novembro de 2001. Adicionalmente, os recursos deverão ser direcionados para famílias que tenham renda de até 2 salários-mínimos
mensais (legais vigentes), que não tenham sido beneficiárias de um subsídio familiar de habitação e que morem em casas que não cumpram com os padrões mínimos de qualidade.

Programa de Melhoria de Habitação (Caixa da Habitação Popular Colômbia)
Realiza investimentos direcionados às melhorias de habitação em suas condições físicas e de habitabilidade nos assentamentos humanos
priorizados na área urbana e rural. Tem por objeto melhorar as condições de habitabilidade das moradias que apresentem um desenvolvimento incompleto. Valendo-se do acompanhamento técnico, social e jurídico à população urbana e rural, de estratos 1 e 2, por intermédio
da estruturação de projetos destinados a acessar o Programa de Subsídios Distrital de Habitação em Espécie (SDVE), facilitando, ainda, a
obtenção de licenças de construção e/ou atos de inserção na área urbana, com a finalidade de garantir o direito à vida e uma moradia digna.

Estruturação de projetos
Para a estruturação de projetos SDVE, a gestora do Programa realiza a identificação das moradias e núcleos familiares que cumpram os
requisitos normativos e realiza o diagnóstico, técnico e social, onde se estabelecem as necessidades habitacionais de cada moradia e desta
maneira apresentam-se os projetos à Secretaria Distrital de Habitação para serem avaliados e terem acesso aos benefícios do SDVE.
Nos casos das licenças de construção e/ou atos de reconhecimento, a gestora do programa de melhorias realiza a assistência técnica, social e jurídica, e o acompanhamento durante o trâmite diante das curadorias urbanas, com o objetivo de garantir o cumprimento normativo e técnico dos planos das obras a serem realizadas.
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iv. Chile - Ministérios de Habitação e Urbanismo (MINVU)

Programa de Melhorias e Ampliação de Habitação Moradia Melhor
Fornece subsídios a pessoas que sejam proprietárias ou promissoras compradores de imóveis, cujo valor não ultrapasse 650 Unidades de
Fomento (UF), ou ainda, que tenham sido construídos pelo Serviços de Habitação e Urbanização (SERVIU) ou alguns de seus antecessores
(CORVI, CORHABIT, COU).
Com os subsídios para melhorias, as famílias podem interromper a deterioração de seus imóveis e renovar seus lares através dos seguintes tipos de projetos:
■ segurança da moradia: reparação de colunas, pilares, vigas, gaiolas ou estrutura do teto e pisos ou outras similares;
■ habitabilidade da habitação: melhorias de instalações sanitárias (água ou saneamento), elétricas ou de gás; reparação de
infiltrações em tetos e muros, bem como a adaptação da moradia quando um dos integrantes do núcleo familiar apresente
mobilidade reduzida, entre outros;
■ manutenção da moradia: reparação de janelas, portas, troca de piso, tabiques, telhado, pinturas internas ou externas ou
outras similares; e
■ inovação de eficiência energética: coletores solares, iluminação solar, tratamentos de separação de águas ou outros
similares, entre outros.

Intervenções: Amplicação da Habitação
■ dotação de um ou mais dormitórios novos no domicílio;
■ construção de área de serviço ou aumento da superfície de cômodo já existente;
■ construção de sala de jantar ou aumento da superfície de cômodo já existente;
■ construção de banheiro ou cozinha, ou ainda, aumento da superfície dos cômodos já existentes; e
■ ampliação do dormitório existente.
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Beneficiário
O projeto considera poupança do beneficiário (contribuição mínima de 3 UF* para melhoria e 5 UF para ampliação de moradia) mais aporte do Estado mais aportes adicionais.
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Enquadramento do beneficiário no Programa
■ não ter sido beneficiado (incluindo o cônjuge ou parceiro civil) com um subsídio para o mesmo tipo de obra por outros programas de
melhoria do MINVU;
■ não ser proprietário (inclusive o cônjuge ou parceiro civil) de outra habitação;
■ contar com a assessoria de um prestador de serviços de assistência técnica;
■ contar com um construtor ou contratante inscrito no Registro de Construtores do MINVU para a execução das obras; e
■ contar com a autorização de edificação da Direção de Obras Municipais (DOM), quando o projeto o requeir.
Contam-se com planos protótipos e orçamentos estimados.
* 1 UF = $28.309,94 pesos Chilenos, 3 UF = $84,929.82 ~ 103.84 USD.

v. Costa Rica
Na Costa Rica, o Banco Hipotecário da Habi-

Trata-se do agente gestor do Sistema Financeiro Nacional para a

tação (BANHVI) é um banco de fomento e,

Habitação (SFNV) dedicado, exclusivamente, ao financiamento de

por essa razão, não atende às famílias direta-

habitação para os setores de baixa renda e da classe média do país.

mente, valendo-se das chamadas entidades

Instituído pela Lei 7052, com responsabilidade precípua de: ad-

autorizadas. O BANHVI é entidade de Direito

ministrar os recursos designados pela Lei para investimento em

Público, de caráter não estadual, com per-

Bônus de Habitação, supervisionar a distribuição e uso destes

sonalidade jurídica, patrimônio próprio e

recursos e gerir, mediante produtos financeiros, novos recursos

autonomia administrativa.

para garantir a sustentabilidade do SFNV.
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Programa Bônus Familiar de Habitação
É uma doação que o Estado, em forma solidária, concede às famílias (valendo-se das chamadas entidades autorizadas), que cumpram com as
condições que a Lei estipula para obter este benefício. O valor do bônus depende da renda familiar e da participação de uma empresa construtora na realização das obras.
Bônus destinados a reparar, ampliar ou melhorar a casa própria:
■ as famílias cujas moradias requerem a substituição parcial ou total de componentes construtivos, por razões de segurança, salubridade
e/ou superlotação;
■ nos casos de reparação, contemplam serviços de reforço estrutural da casa, troca de instalação elétrica, reconstrução de pisos danificados ou com acabamentos em concreto polido, reconstrução de forros, troca de calhas, escoamento ou cobertura de teto;
■ nos casos de ampliação, aplica-se quando a família mora em situação de superlotação (existe superlotação quando há mais de duas pessoas por dormitório), requerendo-se a construção de novos quartos;
■ nos casos de melhoria, aplica-se para a construção de divisões internas e fachadas, construção ou melhoria do piso em concreto polido,
ou tubos de instalações elétricas, colocação de forro, obras para a ventilação e iluminação, portas, vidros em janelas, muros de retenção,
condicionamento de serviço sanitário, grades de acesso ou adequação do imóvel à condição de deficiência de algum membro da família; e
■ nos casos de acabamento, aplica-se quando a obra esteja com o mínimo em nível de paredes e viga de coroamento e conte com a distribuição dos quartos definidos, sendo necessário que a construção tenha sido supervisionada por um profissional responsável, caso
contrário deverá se apresentar um relatório com a recomendação técnica.
Requisitos:
■ Fazer parte de um núcleo familiar que more sob o mesmo teto e compartilhem as obrigações do lar (deve haver ao menos
uma pessoa idosa);
■ Não ter casa própria ou mais de uma propriedade, bem como ter um lote para poder solicitar o Bônus para construir o imóvel;
■ Não ter recebido antes o Bônus, pois é concedido só uma vez;
■ Ter renda familiar menor que R$14,34 (2,838 USD);
■ Existência de Relatório Técnico da Entidade Autorizada, avaliando o projeto proposto, com fotografias do estado da habitação, atestados
médicos que indicam os condicionamentos requeridos para o caso de membros com deficiência;
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■ Caso a reforma ou melhoria da moradia inclua reforço estrutural, troca de instalações elétricas ou mecânicas ou canalização de águas
pluviais, deverá se apresentar planos construtivos assinados por um profissional responsável e inscrito no Colégio Federado de Engenheiros e Arquitetos;
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■ Existência de orçamento detalhado, por atividade de obra, indicando o estágio físico da obra, a unidade de medição, preço unitário e
preço total, tudo comprovado e assinado por um profissional do Colégio Federado de Engenheiros e Arquitetos;
■ Nos casos em que o projeto proposto resulta na combinação de várias modalidades dentro deste programa, os orçamentos deverão
ser especificados em forma separada, de modo que seja identificado claramente o custo de cada modalidade; e
■ Existência das autorizações para construção.

Tendo por base a avaliação destes Programas e iniciativas

■ As ações de melhoria e autoprodução são realizadas por meio de agen-

latino-americanas, foram identificados diversos pontos

tes legalmente autorizados:

que poderiam contribuir com o contexto de Melhorias Ha-

» Entidade Executora: encarregada de fornecer financiamento e utili-

bitacionais no Brasil, sendo eles:

zar os recursos federais para subsidiar os beneficiários;
» Organismo Executor de Obra: fornece assistência técnica e se en-

■ Esquemas de financiamento (público e privado),
subsídios (federal, estadual, municipal) e poupança
do beneficiário;
■ A concessão desses subsídios federais é calibrada

carrega da obra (qualidade da obra). O custo dos serviços deste agente é contemplado como parte do custo da melhoria;
» Entidade Supervisora: revisa a correta aplicação dos recursos e
atesta a existência da solução de habitação contratada.

conforme a pontuação obtida por características do
imóvel, uso de ecotecnologias e sua localização em

■ Acompanhamento nas melhorias de ações de regularização fundaria;

áreas próximas a serviços, como transporte público,

■ Realização das melhorias por fases ou por kits, de acordo com as possi-

estradas, fontes de emprego e atividades recreativas;
■ Estabelecimento de critérios de seleção: dirigidos a
famílias de baixa renda, setores vulneráveis (domicí-

bilidades do beneficiário;
■ Participação do beneficiário nas ações de solução; e
■ Parceria Público Privada.

lios chefiados por mulheres, aos idosos, aos portadores de deficiência, etnias) e residentes sujeitos a
fatores de risco, insalubridade, habitabilidade, degradação ambiental ou adensamento excessivo;
■ Registro de cada ação de melhoria ou ampliação da
moradia (RUV);
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9
E QUEM NÃO QUER
OU NÃO PODE TER
A CASA PRÓPRIA?
O ALUGUEL SOCIAL
COMO VERDADEIRA
POLÍTICA PÚBLICA
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A falta de moradia digna é um dos problemas mais urgentes na região da
América Latina e Caribe (ALC). O déficit quantitativo afeta aproximadamente 9 milhões de famílias que não têm uma moradia ou que moram
em imóveis que não são dignos e sem possibilidade de reforma. Já o déficit qualitativo é considerável e afeta aproximadamente 49 milhões de
famílias que convivem em situação de superlotação, falta de serviços básicos, baixa qualidade dos materiais de construção e, ainda, insegurança
da posse [9][10].

Esta situação afeta mais aos segmentos mais pobres da deman-

No caso brasileiro, a locação ainda não se constitui como uma política es-

da devido ao fato destas famílias não poderem se permitir gas-

truturada de efetivação do direito à moradia, e as experiências conhecidas

tos elevados com a moradia e não terem acesso ao financiamen-

são pontuais, parciais, ou para atendimento emergencial, e essencialmente

to. As famílias de baixa renda contam com moradias informais, a

de iniciativa local, municipal ou estadual. Assim como no restante da ALC,

exemplo da ocupação de terrenos de maneira irregular, por meio

as políticas habitacionais no Brasil têm, historicamente, favorecido a aqui-

de invasões ou adquirindo terrenos edificáveis de forma ilegal. A

sição de moradias. Um dos principais entraves para a efetivação de uma po-

maioria destes assentamentos estão situados em áreas periféri-

lítica de locação está na cultura arraigada da casa própria [8] e mudar essa

cas e são muito ineficientes em termos de qualidade de constru-

cultura requer um importante trabalho de sensibilização [18].

ção e uso do solo [2].
Nesse cenário, a habitação de aluguel surge como uma alterna-

9.1. Habitação de aluguel: o que é locação social?

tiva de acesso à moradia por famílias de baixa renda nos países
da ALC. Comumente situa-se, em relação à qualidade e provisão

Esse contexto aponta que a implementação de políticas de habitação para

de infraestrutura, em melhores condições do que a habitação

aluguel social não apenas reduzirá o déficit habitacional, mas também ofe-

própria, ainda que informal e precária. Adicionalmente, pode

recerá alternativas habitacionais para segmentos da população que não têm

oferecer uma melhor localização, sendo o aluguel mais prepon-

capacidade ou simplesmente não desejam ser proprietários de imóveis.

derante em áreas centrais onde há maior acesso ao trabalho e
serviços urbanos. Também pode oferecer segurança de posse,

A moradia de aluguel oferece, também, flexibilidade, atendendo necessi-

protegendo os inquilinos contra o despejo, conforme o marco

dade transitória de moradia para grupos específicos, tais como estudantes,

regulatório vigente e a formalização dos contratos.

casais jovens e idosos.
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Oferece, ainda, potencial para ocupação de vazios ur-

Nesse sentido, pressupõe algum nível de capacidade de pagamento

banos, recuperação do estoque imobiliário antigo, do

da família, adicionando subsídios conforme a diferença entre essa

patrimônio histórico e para reabilitação de territórios

capacidade e os custos de mercado ou de provisão pública. Segmen-

degradados. Pode valer-se da destinação de imóveis

tos de alta vulnerabilidade e capacidade de pagamento muito baixa

públicos, particularmente da União.

ou inexistente requerem um outro desenho, que pode ser considerado uma variante da locação social, mais na linha do serviço de mora-

“o parque imobiliário público é expressivo nas

dia acoplado a outros serviços de amparo social.

maiores cidades brasileiras, concentrado em
áreas mais centrais e, de maneira geral, se en-

No entanto, o termo é muitas vezes utilizado como sinônimo de “bol-

contra vazio ou subutilizado”. [11]

sa aluguel”:
“Um benefício temporário, destinado a estratos específicos e

Por todos esses motivos, a locação é uma via de acesso

sob condicionantes, seja em função de desastres naturais, ne-

à moradia que deve ser considerada entre as estraté-

cessidade de realocação por conta de obras e intervenções ou

gias de política habitacional.

outros – nestes casos, o poder público paga um valor a título de
ajuda para que a família possa alugar temporariamente uma

O conceito de “locação social” consiste em:

casa.” [11][12]

“Um programa ou ação do Estado, podendo haver parceria com o setor privado, para viabilizar

A identificação do público-alvo reflete-se como condição básica para

o acesso à moradia por meio de pagamento de

a concepção e o desenho da política de locação. Insumo fundamental

taxas e/ou “aluguel”. Estes pagamentos podem

para a definição dos instrumentos de provisão, custos e viabilidade/

ser ou não subsidiados, de maneira direta (or-

sustentabilidade financeira. A partir dessa definição, parte-se, então,

çamento) ou indireta (contribuições e diferentes

para a identificação das estratégias mais adequadas.

taxas cobradas em um parque locatício com
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tipologias diversas), sem haver a transferência

Entre 1960 e 2000, no Brasil, a proporção de famílias que alugam uma

de propriedade do imóvel para o beneficiário.”

casa diminuiu consideravelmente. No entanto, de 2000 a 2010, o per-

[11][12]

centual de famílias que alugam aumentou de 14,29% para 18,32%.
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TABELA 11: Proporção de habitações alugadas

ANO

BRASIL

NORDESTE

SUDESTE

SUL

1960

27,61

32,33

30,88

20,08

1970

22,87

15,95

29,47

19,29

1980

22,54

14,91

29,25

18,69

1991

16,38

11,21

20,82

14,18

2000

14,29

10,6

17,06

9,30

2010

18,32

15,39

20,21

17,05

Fonte: BID, 2014 Busco casa de aluguel: Promover o aluguel tem sentido.

Além disso, como mostra a figura 58 ao lado, habitação é a

FIGURA 58: Distribuição dos gastos no Brasil e por região

maior despesa de consumo dos domicílios brasileiros, sen-

4%
4%

do ainda mais representativa para famílias de baixa renda.
Registre-se que a moradia não é considerada adequada se
o seu custo ameaça ou compromete o exercício de outros
direitos humanos dos ocupantes [13]. Hoje, mais de 3 milhões de famílias de baixa renda, que vivem em áreas urbanas, tem um gasto excessivo com aluguel, componente de

Serviços e taxas

7%

Manutenção do lar
Eletrodomésticos

9%

Mobiliários e artigos do lar
Reforma do imóvel
Outros

nos últimos anos [6]:

tacional, corresponde ao número de famílias urbanas com
renda familiar de até três salários-mínimos, que moram em
casa ou apartamento e que despendem mais de 30% de sua
renda com aluguel, de acordo com a FJP.

44%
Aluguel

6%

maior representatividade no déficit habitacional do Brasil

O ônus excessivo com aluguel, componente do déficit habi-

3%

Aquisição de imóvel

23%

Fonte: [6]
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9.2. Iniciativas locais e projetos-piloto
implementados no Brasil

■ O Gestor do PAR: É o Órgão Federal responsável pela Política Habitacional no Brasil (extinto Ministério das Cidades e hoje a Secretaria
Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional),

9.2.1. Programa de Arrendamento
Residencial (PAR)

a quem compete estabelecer diretrizes, fixar regras e condições para
implementação do Programa, definir a distribuição dos recursos
entre as Unidades da Federação, além de acompanhar e avaliar o

O Programa de Arrendamento Residencial (PAR), criado por Medida Provisória, em 1999, com gestão pelo Governo Federal e de

desempenho do Programa.
■ O Agente Operacional e Financeiro: A CAIXA é o agente operacional e

amplitude nacional, constituiu alternativa de acesso à moradia

financeiro do Programa, além de administrar o FAR e representá-lo

para os segmentos de baixa renda, quebrando o paradigma de

extrajudicialmente, sendo responsável pela distribuição dos recur-

aquisição da casa própria, via financiamento.

sos definidos pelo Órgão Gestor, bem como o estabelecimento dos
critérios e emissão dos atos necessários à execução do Programa.

9.2.1.1. Arcabouço legal e arranjo
institucional do programa

■ Identificador de regiões e zonas de intervenção: Cabe aos Estados,
Municípios e o Distrito Federal, que aderirem ao PAR, identificar
e informar à CAIXA as regiões e zonas de intervenção prioritárias

O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) foi criado pela

para implementação dos projetos, além de contribuir para facilitar a

Medida Provisória nº 1.823, de 29 de abril de 1999, posterior-

implementação do Programa por meio de ações e medidas para pro-

mente convertida em Lei de nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001,

mover redução de custos de produção dos imóveis, via redução de

cujos dispositivos instituíram o arrendamento residencial com

tributos, contribuições e taxas que incidem sobre os imóveis e ope-

opção de compra, autorizando, ainda, a CAIXA criar um fundo

rações do FAR. Além de adotar medidas para acelerar a aprovação de

financeiro privado (Fundo de Arrendamento Residencial - FAR),

projetos e a implantação de infraestrutura básica, injetar recursos

com o fim exclusivo de segregação patrimonial e contábil dos

financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis neces-

haveres financeiros e imobiliários destinados ao Programa.

sários à realização de obras e serviços relativos ao empreendimento
e, principalmente, identificar e apresentar à CAIXA a demanda para

O FAR foi constituído por recursos onerosos provenientes de
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a efetivação do arrendamento do empreendimento.

empréstimo junto ao FGTS e recursos não onerosos provenien-

■ Arrendatário: Consiste na pessoa física que, atendidos os requisitos

tes dos fundos em processo de extinção: FAS, FINSOCIAL, FDS e

estabelecidos para o Programa, seja habilitada ao arrendamento de

PROTECH e da rentabilidade de suas disponibilidades.

imóvel do PAR.
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■ Produção dos Empreendimentos: O mercado privado, por meio
das construtoras e incorporadoras, atua na produção dos empre-

PARA O PODER PÚBLICO

endimentos que serão adquiridos pelo FAR para arrendamento.

O PAR é um instrumento de gestão urbana no
combate ao déficit habitacional do município,
contribuindo para a geração de emprego e renda,
principalmente no segmento da construção civil.

Empresas do ramo da Administração Imobiliária são contratadas
para administrar os contratos de arrendamento, os imóveis e
condomínios, se for o caso.
De todos os Programas Habitacionais implementados pelo Poder Público Federal, apenas o PAR diferiu do modelo tradicional de aquisição
da casa própria através de financiamento, porquanto traz a concepção
de uma operação de locação, em que o imóvel é de propriedade de um
Fundo (FAR), criado exclusivamente para permitir a viabilidade financeira da operação e a segregação patrimonial e contábil dos bens fi-

PARA O ARRENDATÁRIO
As vantagens de participar do PAR derivam
de não pagar “entrada” no arrendamento, a
taxa de arrendamento com valor inferior ao
aluguel cobrado por um imóvel do mesmo tipo,
a possibilidade de substituição do imóvel e a
opção de compra do imóvel ao término do prazo
de arrendamento.

nanceiros e imobiliários do Programa.
O FAR foi criado para aquisição de unidades residenciais até o

9.2.1.2. Objetivos e Vantagens do PAR

montante correspondente ao aporte inicial de recursos. Esse
aporte inicial, em 1999, foi de R$ 3 bilhões, sendo R$ 2,4 bilhões

São diretrizes do PAR o fomento à oferta de unidades habitacionais e à

oriundos de empréstimos junto ao FGTS e R$ 600 milhões de

melhoria das condições do estoque de imóveis existentes, a promoção

recursos não reembolsáveis, oriundos dos Fundos em extinção

da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas, a inter-

(FAS, FINSOCIAL, FDS e PROTECH). Nos anos posteriores fo-

venção em áreas objeto de Planos Diretores, a criação de novos postos

ram alocados apenas recursos onerosos oriundos de emprés-

de trabalho diretos e indiretos, o aproveitamento de imóveis públicos

timos junto ao FGTS.

ociosos em áreas de interesse habitacional e o atendimento aos idosos
e portadores de deficiência física.

9.2.1.3. Diagnóstico e Lições aprendidas do PAR

O PAR é voltado à aquisição de empreendimentos novos, a serem cons-

O Programa de Arrendamento Residencial, na sua concepção

truídos, em construção ou a recuperar/reformar, com as unidades ha-

original de aquisição de empreendimentos para arrendamento

bitacionais destinando-se à oferta de moradias, sob a forma de arren-

residencial, perdurou por pouco mais de 10 anos (1999 a 2009),

damento residencial com opção de compra, às pessoas físicas enqua-

porquanto com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida

dradas no Programa.

(PMCMV), conforme Lei nº 11.977/2009, as contratações de novas operações no PAR foram suspensas, com o FAR passando

O PAR atua nas capitais estaduais, regiões metropolitanas, regiões

a atuar no novo Programa de Governo. Visando a execução do

integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) e Municípios com

PMCMV, a União passou a aportar recursos do OGU ao FAR, ob-

população superior a cem mil habitantes.

servada a disponibilidade orçamentária e financeira.

191

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

FIGURA 59: Resultados ao longo da existência do PAR

Os dispositivos da Lei nº 11.474, de 15 de maio de 2017, ao permitir a antecipação do prazo de 60 meses para a aquisição dos
imóveis arrendados (podendo ser feita a qualquer momento),
bem como a desmobilização do Programa, ao facultar a alienação dos imóveis adquiridos no âmbito do PAR sem prévio
arrendamento, diante do diagnóstico de que o Programa gera
mais ônus de manutenção e conservação do que aqueles pertinentes à construção ou referente à sua implantação, asso-

1.715 EMPREENDIMENTOS
268.848

UNIDADES HABITACIONAIS

R$ 7,3 bilhões

ciado ao elevado índice de inadimplemento (superior a 15%),
resultaram na suspensão das operações do PAR em 2009.

9.2.2. Programa Locação Social do Município
de São Paulo

INVESTIDOS

R$ 104 milhões

CONTRAPARTIDA ESTADUAL
Fonte: Elaboração própria

Ao longo de sua existência, na condição de Programa de Arrendamento Residencial, o PAR propiciou a contratação de
cerca de 1.715 empreendimentos, compreendendo 268.848
unidades habitacionais em todas as Unidades da Federação,
com investimentos da ordem de R$ 7,3 bilhões, sendo R$ 104
milhões de contrapartida dos Estados.
No tocante à sua performance, em razão de ser um Programa
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do Governo Federal e com amplitude nacional, verifica-se
que, uma média de cerca de 27 mil unidades/ano, é um número bastante reduzido, diante do elevado déficit habitacional
no País, em especial para o segmento de baixa renda compro-

Foto: Edifícios antigos abandonados invadidos por famílias pobres e moradores

metido com o excessivo ônus com aluguel.

de rua na área. Fonte: Renan Martelli da Rosa (Shutterstock)
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O Programa de Locação Social do Município de São Paulo foi cria-

9.2.2.1. Instituições participantes

do com o objetivo de ampliar as formas de acesso à moradia para
a população de baixa renda, que não tenha possibilidade de parti-

Administração direta: Secretaria Municipal de Habitação

cipar dos programas de financiamento para aquisição de imóveis

(SEHAB)

ou que, por suas características, não tenha interesse na aquisição.
■ Gestão do Programa, compreendendo a coordenação
■ Público-alvo: pessoas sós ou famílias com renda bruta de até

das atividades dos agentes intervenientes, com

3 salários-mínimos, pessoas acima

vistas à viabilização e implementação do Programa,

de 60 anos, em situação de rua, portadora de necessidades

seu desenvolvimento e a avaliação periódica de

especiais e moradores em áreas de risco e de insalubridade;

seus resultados;

■ Valor de referência do aluguel, no aspecto financeiro de
longo prazo, deve comportar a recuperação mensal do in-

Administração indireta: Companhia Metropolitana de

vestimento (30 anos) + taxa de administração (10% valor de

Habitação de São Paulo (COHAB).

recuperação mensal) + taxa de manutenção (40% valor de
recuperação mensal);
■ Comprometimento máximo de renda por família não
será inferior a 10% do valor de referência, alcançando no
máximo 13%;
■ Concessão de subsídio de aproximadamente R$ 175,00 por
unidade habitacional;
■ As despesas condominiais de responsabilidade dos locatários compreendem custos de manutenção; e
■ As despesas patrimoniais são pagas com recursos do Fundo

■ Gestão social voltada à indicação e o acompanhamento dos beneficiários do Programa Locação Social.
» Gestão patrimonial: compreendendo o gerenciamento dos serviços vinculados ao patrimônio e à
manutenção dos empreendimentos;
» Gestão administrativa: compreendendo o gerenciamento dos contratos de locação e atividades
correlatas; e
» Gestão condominial: compreendendo o gerencia-

Municipal de Habitação (serviço de zeladoria, portaria, refor-

mento de custos e usos das áreas comuns dos em-

mas e equipamentos de segurança).

preendimentos (não definida na regulamentação).
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9.2.2.2. Abrangência
De 2002 a 2019, foram feitos 07 empreendimentos, totalizando 937 unidades habitacionais:
FIGURA 60: Abrangência dos empreendimentos no município de São Paulo

PARQUE DO GATO
486 UNIDADES

VILA DOS IDOSOS
145 UNIDADES

PALACETE DOS ARTISTAS
50 UNIDADES

ASDRÚBAL DO NASCIMENTO
40 UNIDADES

SENADOR FEIJÓ
45 UNIDADES

ASDRÚBAL DO NASCIMENTO II
34 UNIDADES

Fonte: Adaptado do Google Earth
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Atualmente estão sendo prospectadas mais 500 unidades habitacionais.
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9.2.3. Outras iniciativas: Curitiba

A estratégia, também, contempla um aumento no imposto predial para os terrenos urbanos vazios ou subutilizados, com o objetivo de aumentar a oferta de

Programa implementado pela Companhia de Habita-

solo e reduzir seu preço, assim como um aumento no imposto predial para os

ção Popular de Curitiba (COHAB) para moradia de emer-

edifícios abandonados, vazios ou subutilizados, de sorte a incentivar seu dire-

gência, por meio de um subsídio para ajudar às famí-

cionamento para revitalizar a área central da cidade.

lias a pagarem aluguel, enquanto encontram-se em
situação de vulnerabilidade.

■ Desafios: Identificaram-se vários desafios para implementar um programa de habitação de aluguel, conforme segue abaixo:

O Decreto Municipal nº 1221/2011 regulamentou a pa-

» mudança cultural sobre deter a propriedade do imóvel

dronização do programa e a definição dos requisitos

vis-à-vis alugar imóvel (resistência por parte dos movimentos

para a concessão:

sociais em aceitar a habitação de aluguel social como alternativa
para moradia);

■ famílias em situação de risco;
■ famílias residentes em área de obra de interesse
público; e
■ famílias de projetos de regularização de terras.

» inexistência de incentivos para o setor privado produzir habitação
de aluguel;
» a disponibilização de meios e ferramentas para identificar e
vincular imóveis com vocação para aluguel social (abandonados, vazios, de propriedade da União, dentre outros);

Como funciona?

» Criação de uma agência gerenciadora encarregada da administração
das habitações; e

O programa consiste na cessão temporária, não onerosa, de imóveis vazios que foram retomados por falta

» Custos elevados de manutenção dos imóveis para famílias de
baixa renda.

de pagamentos ou são objetos de ação judicial, para
reassentar famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Os imóveis vazios que foram retomados por

9.3. Boas práticas internacionais

falta de pagamentos ou são objetos de ação judicial são
colocados para aluguel para famílias inscritas no ca-

Exitem, no âmbito internacional, casos de programas exitosos voltados para

dastro da COHAB.

as políticas de habitação de aluguel que podem oferecer importantes lições
para o Brasil, considerando as diferenças que existem entre países desenvol-

Realizou-se mapeamento de terrenos urbanos vazios

vidos e os países da região da América Latina e do Caribe, em termos do bônus

ou subutilizados, propondo-se que os desenvolvedo-

demográfico, a escala de habitação disponível para os programas de aluguel e

res produzissem uma porcentagem mínima de habi-

a certeza na posse da habitação (títulos de direitos de propriedade). Na tabela

tação de interesse social, estabelecendo parâmetros

abaixo estão descritos os casos internacionais na Europa, América do Norte e

diferenciados para a construção de habitação de inte-

América do Sul. Além disso, no Anexo 3. Detalhamento dos casos internacio-

resse social com maiores densidades.

nais de locação social apresenta um detalhamento sobre cada caso.
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TABELA 12: Habitação de aluguel - casos internacionais

PAIS

SUBSÍDIOS

ESTÍMULOS FISCAIS, FINANCEIROS, GARANTIAS

Europa
Alemanha

■ destinado a cobrir custos do terreno e da
construção de empreendimentos a serem
ofertados para aluguel de interesse social.

■ terrenos estaduais em área urbana somente
são vendidos aos empreendedores que
produzam e destinem pelo menos 30%
das unidades para habitações sociais.

França

■ o subsídio varia dependendo da renda do
beneficiário e o tamanho da família.

■ contando com uma seguradora privada,
o arrendador tem proteção por falta de
pagamento do aluguel, serviços públicos,
impostos, depredação e custos legais.

Espanha

■ subsídios para organismos públicos, empresas
e organizadores civis para construir habitações
novas ou reabilitar habitações usadas.

■ dedução por arrendamento de habitação habitual.

■ programa de ajuda ao aluguel de habitação.
Áustria

■ subsídios para urbanização e construção de
habitação nova, renovação e reabilitação e,
subsídios diretos para os habitantes.

■ modelo de Associação Público-Privada
(AAPP), que estabelece como base na visão
da habitação social como um serviço público,
pelo qual pode ser objeto de concessão.
ND

América do Norte
Estados Unidos
da América

Canadá
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■ Vouchers de habitação: pago diretamente
ao proprietário do imóvel.
■ subsídios aos proprietários de habitação para que
estes possam reduzir o montante da locação.

■ Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC): para
a construção do imóvel, com utilização de
subsídios adicionais para a aquisição de edifícios
já construídos, ou ainda, uma porcentagem
sobre os custos de construção de moradia nova
(exceto os componentes de terra e capital).

■ fundos públicos voltados para cobrir, via
empréstimos, 100% dos custos de produção das
unidades mais subsídios operacionais destinados
a manter os aluguéis em patamar baixo.

■ a crédito fiscal destinado a incorporadores
privados e entidades sem fins lucrativos
(incluindo cooperativas), para a construção
de habitações para aluguel.
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PAIS

SUBSÍDIOS

ESTÍMULOS FISCAIS, FINANCEIROS, GARANTIAS

América do Sul
Chile

■ subsídio habitacional destinado a apoiar o
pagamento do aluguel de uma casa para famílias
próximas (superlotação) e inquilinos (casas com
melhores condições, localização e ambiente).

ND

■ incentivos a construção de habitações
sociais em áreas prioritárias, por meio
dos seguintes benefícios tributários:

Uruguai

■ a 40% sobre o Imposto das Rendas das Atividades
Econômicas (IRAE); a isenção de imposto predial
para o ano fiscal em que a obra é concluída;
ND

■ isenção de imposto sobre valor agregado sobre
bens e serviços utilizados no empreendimento.
■ “Garantia de Aluguel”, em benefício dos
arrendadores, que proporciona a preferência
absoluta (vem apenas depois dos direitos
relacionados a pensão alimentícia) na
retenção de aluguel dos recursos salariais
ou de aposentaria do arrendatário.

Fonte: Elaboraçao própria
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O objetivo deste trabalho, fruto da Coope-

revelou que, a despeito do impressionante desenvolvi-

ração Técnica entre o Banco Interamericano

mento do setor habitacional nas últimas duas décadas,

de Desenvolvimento e a Secretaria Nacional

refletido em um crescimento vertiginoso das carteiras

de Habitação, vinculada ao Ministério do

de crédito que, em 2002, correspondiam a cerca de

Desenvolvimento Regional, consistiu em

2% do PIB e, recentemente, ultrapassaram 11% do PIB,

produzir estratégias para a promoção da Ha-

calcado, sobretudo, no tradicional Sistema de Finan-

bitação de Interesse Social, com horizon-

ciamento Habitacional (SFH), há uma série de entraves

te de médio e longo prazos, visando aprimo-

e, ao mesmo tempo, novas oportunidades de expansão

rar a amplitude da cobertura e eficiência do

e desenvolvimento.

atendimento no Brasil.
No tocante ao funding, a despeito da significativa disO resultado, aqui apresentado, busca apoiar a Secretaria Nacio-

ponibilidade de recursos – R$ 1,6 trilhão – um dos

nal de Habitação, os Governos Subnacionais, os atores privados

principais gargalos diz respeito à ausência de recursos

e outros protagonistas setoriais na formulação e execução de es-

e de um mercado de microfinanciamento habitacio-

tratégias e programas para HIS, que sejam funcionais dentro das

nal, que possibilite acesso ao crédito, em condições

condições socioeconômicas da população brasileira, inovadores

acessíveis, para a realização de reformas, ampliações

na escolha de seus instrumentos de atuação, modernizadores na

e melhorias habitacionais. Este gargalo tem impacto

utilização dos seus agentes e na distribuição das responsabilida-

direto no déficit qualitativo das moradias. Outro ponto

des entre os diversos níveis da administração pública. Nesse sen-

a ser aprimorado reside nas alternativas de financia-

tido, contribui para a aceleração do desenvolvimento econômico

mento à produção, sobretudo a produção para locação,

e a redução progressiva da grande dívida social no País, dada a

mercado ainda prevalentemente informal no seg-

importância do setor habitacional para a economia e para a in-

mento de baixa renda. A conexão do crédito especifi-

serção social e urbana das famílias.

camente habitacional com o Mercado de Capitais, com
instrumentos regulamentados, desde 1997, no âmbito

Para tanto, este trabalho se iniciou com a realização de um diag-

do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) é, ain-

nóstico bastante amplo e atualizado sobre o panorama do setor

da, muito incipiente. Ficou evidenciada necessidade

habitacional de baixa renda, que envolveu o levantamento de

do desenvolvimento desses instrumentos de conexão

uma série de dados, o mapeamento de antecedentes e marcos do

com o mercado de capitais visando o atendimento de

setor, a realização de entrevistas com representantes de todo o

famílias de rendas mais altas e ampliação do funding

ecossistema habitacional, estudos de casos de demais entes fe-

disponível para crédito habitacional por meio da atra-

derativos, de agentes privados e de outros países. O diagnóstico

ção de investidores.
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A atual conjuntura de taxa básica de juros abre espaço

cional –, as dificuldades para atingir uma relação “crédito x PIB”

para um maior desenvolvimento do SFI, criando oportu-

acima dos 20%, patamar encontrando no Chile e da África do

nidade ímpar para a atração de recursos privados, am-

Sul. Esse fator apontou para a importância dos subsídios e, em

pliando o leque de instrumentos financeiros que podem

um cenário de estrição orçamentária, para a necessária busca

ser arregimentados, bem como a diversidade de agentes,

de eficiência e assertividade na alocação dos recursos públicos

elementos chave para a constituição de mercados robus-

disponíveis, sinalizando para a recalibragem dos subsídios atu-

tos. Um mercado de crédito robusto, dinâmico e sustentá-

almente concedidos.

vel é fundamental para o setor habitacional, pois permite
alavancar a renda das famílias com alguma capacidade de

Não obstante, famílias com renda muito exígua enfrentam difi-

pagamento, possibilitando focar subsídios e estratégias

culdade para se qualificar para um crédito de relativo alto valor e

governamentais de modo a imprimir maior eficiência e

longo prazo mesmo que subsidiadas, indicando que outro entrave

cobertura no uso dos limitados recursos públicos.

reside na baixa diversidade de soluções de acesso à moradia. Este
quesito, a ser superado no cardápio das políticas públicas seja em

No tocante às formas de acesso à moradia, restou patente

nível federal, estadual ou municipal, compreende, portanto, a im-

que o sistema ainda privilegia, de modo quase exclusivo, a

prescindível diversificação das formas de acesso à moradia digna.

aquisição da habitação e, no caso do FGTS, a aquisição da

O principal desafio aqui compreende a modelagem de estratégias

habitação nova. Ainda sobre o FGTS, uma maior focaliza-

que sejam econômica e ambientalmente sustentáveis.

ção na baixa renda, em linha com a distribuição de renda – enquanto o FGTS atende rendas de até R$ 7.000,00,

Além da exiguidade de renda que tem sua manifestação mais

a renda média brasileira é de R$5.088,70, sendo que 24%

expressa no déficit estimado em 6,4 milhões de moradias (FJP,

(16,7 milhões de famílias) vivem com um orçamento de,

2015), preocupam as diferenças regionais, também relevantes

no máximo, R$ 1.908,00 (cerca de 2 SM, POF 2017/2018) –

em diversos aspectos, desde a infraestrutura instalada e o dina-

contribuiria para melhor ajustar o funding à demanda e

mismo do mercado imobiliário local – produção de materiais,

induzir o atendimento das famílias com renda superior a

presença e interesse de incorporadoras de médio e grande porte

3 SM pelo SBPE, maior fonte de recursos.

– até a renda, com ênfase para as regiões Norte e Nordeste, onde,
respectivamente, 39,1% e 39,4% das famílias têm renda de até 2

A pronunciada desigualdade de renda do país e a baixa

SM (Pesquisa de Orçamento Familiar - POF 2017/2018).

capacidade de pagamento das famílias dos segmentos
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de menor renda constituem fator decisivo (e paradoxal)

A ampliação e diversificação do ecossistema de agentes financei-

para um sistema centrado tão fortemente no crédito

ros é outro desafio relevante, que conta com momento propício

para aquisição da unidade nova. O fator renda explica,

– caracterizado já pelo crescimento das cooperativas de crédito,

mais do que a limitação de funding e as condições ainda

das fintechs e das microfinanceiras – mas, que pode ser poten-

pouco acessíveis da oferta de crédito – sobretudo o baixo

cializado por meio da arregimentação de modelagens adequadas,

LTV médio e taxas de juros altas no comparativo interna-

em um planejamento de médio e longo prazos.
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No âmbito institucional, observou-se a necessidade de uma orques-

nômicas; a redução dos impactos ambientais, ainda

tração coordenada dos diferentes níveis de Governo, que estabeleça

mais evidenciados na pandemia do Covid-19. Apesar

as atribuições de cada ente e considere seus recursos institucionais e

de todos esses desdobramentos importantes, o tema

financeiros. A articulação com outras políticas setoriais e, sobretudo,

da sustentabilidade embute, assim como os demais

com políticas urbanas e fundiárias revela-se fundamental para promo-

desafios, um grau de complexidade que perpassa a

ver sinergias, aumentar a capacidade já instalada no território e evitar

questão da transversalidade; dos custos de implanta-

movimentos especulativos e excludentes. Promover o acesso massivo à

ção dessas tecnologias relativamente à capacidade de

moradia para segmento de baixa renda em localidades com maior den-

pagamento; da certificação e conformidade dos ma-

sidade e integração urbana é uma das questões mais desafiadoras da

teriais, da qualificação da mão-de-obra, entre outros.

política habitacional, notadamente em países tão desiguais, territorial e
economicamente, como é o Brasil.

A partir dessa análise diagnóstica cuidadosa e abrangente, evidenciou-se a complexidade do desafio global

Examinou-se o conjunto de dados e informações disponíveis para orien-

de endereçar todas as questões apontadas, para ela-

tar os formuladores das políticas públicas e demais agentes. Identificou-

borar propostas materializáveis e, ainda, estabelecer

-se a inexistência de um sistema de informação que registre a oferta de

prioridades. Nesse sentido e em um esforço conjunto

habitações, a dispersão das informações relativas às produções e ofertas

envolvendo a equipe de consultores, o BID e a equipe

habitacionais nos três níveis federativos, bem como a demanda, seus re-

da SNH, foi possível traçar as seguintes diretrizes para

gistros e critérios de seleção utilizados. Além da observada multiplicida-

maior dinamização e desenvolvimento do setor habi-

de de esforços e investimentos na construção de sistemas, as carências

tacional, notadamente no segmento de baixa renda:

de integração, de sistematização e consolidação de dados comprometem a construção de estatísticas e análises, por sua vez empobrecendo

i. Ampliar a participação do setor privado;

os insumos para os processos de tomada de decisões e reduzindo a as-

ii. Imprimir maior eficiência e eficácia nos sistemas

sertividade da resposta à demanda. A ausência de referenciais de preços
é também fator crucial que compromete o monitoramento do comportamento dessa variável de mercado e a calibragem dos subsídios.

de financiamento e na política de subsídios;
iii. Aperfeiçoar o arcabouço jurídico e o
arranjo institucional;
iv. Aprimorar a gestão de informações

Por fim, foram abordadas as questões de sustentabilidade socioambiental para habitações de interesse social, que adquirem, cada vez mais, relevância e centralidade em função de vários desdobramentos: os fundos
e títulos verdes, no quesito da captação de recursos; a redução dos gastos
correntes com a moradia, obtidos com tecnologias mais eficiente e eco-

e referenciais;
v. Ampliar o leque de alternativas de acesso
à moradia digna; e
vi. Promover a sustentabilidade socioeconômica e
ambiental.

201

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

Com base nessas diretrizes, foram desenvol-

A modelagem de novos programas – um Programa Nacional de

vidas e aprofundadas as linhas programáticas

Melhoria Habitacional e um Programa Nacional de Locação Social

apresentadas nesta publicação e detalhadas

– busca promover o acesso à moradia digna mais ajustado às condi-

nos cadernos temáticos complementares,

ções socioeconômicas das famílias e ampliar seu leque de escolha.

construídas a partir de premissas de sustenta-

O Programa de Melhorias tem como componentes estruturantes, a

ção técnica, equilíbrio econômico-financeiro,

ampliação do acesso aos microcréditos via redução da taxa de ju-

enquadramento na realidade fiscal do país,

ros; a garantia do controle de finalidade de recursos e da qualidade

abrangência social e viabilidade jurídica e ins-

da intervenção nas melhorias; a formação de mercado de microfi-

titucional.

nanciamentos habitacionais e, notadamente, a estruturação de um
mecanismo de garantia. Esta garantia, que constitui alicerce funda-

A proposta de arquitetura para um sistema de

mental para os demais componentes, se constitui a partir de capital

registro de oferta e demanda visa integrar as

semente e deve ser estruturada de modo rotativo e autossustentável.

informações de oferta e demanda numa base

Para mais detalhes, ver o caderno “Propostas sobre Melhorias Habi-

de dados única, implementar um sistema de

tacionais”.

informação que concentre os dados em um
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único site, e, desenvolver e implementar uma

O Programa de Locação, por sua vez, trata da construção de uma polí-

plataforma de TI que suporte um processo

tica federal de apoio a iniciativas locais de fomento à moradia de alu-

objetivo, uniforme e transparente. Com isso,

guel e tem, como principais desafios, atrair o interesse de proprietá-

busca-se fortalecer a gestão habitacional por

rios e investidores nesses produtos habitacionais, e promover uma

meio do acesso a informações sobre a oferta

mudança cultural no lado dos beneficiários, ainda muito arraigada

e a demanda habitacional, gerar informação e

no “sonho da casa própria”. Para tanto, propõe arregimentar uma

análises que contribuam na tomada de deci-

política sustentável e contínua de subsídios e promover o desenvol-

sões no setor habitacional para a produção de

vimento do mercado de locação social, incluindo estratégias diversas

imóveis de melhor qualidade e, ainda, tornar

tais como a concessão de voucher, a constituição de garantia, o apoio

essas informações mais acessíveis, ampliando

à oferta via PPPs, isenções tributárias e atuação no “varejo”, por meio

o conhecimento sobre a oferta de opções aos

de pequenos produtores/proprietários; e, ainda, de forma transver-

cidadãos. Para mais detalhes, ver o caderno

sal, por meio da capacitação e profissionalização dos diversos atores

“Propostas sobre Sistema de Registro da De-

e do apoio a Estados e Municípios. Para mais detalhes, ver o caderno

manda e Seleção de Beneficiários”.

“Propostas sobre Locação Social”.
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Além desses, uma série de recomendações complementares – que incluem a revisão dos subsídios com a inclusão de
Subsídios de Localização Intraurbana; estratégias para ampliação do ecossistema de agentes e atração de investidores;
entre outros – e do desenvolvimento de temas transversais
voltados para sustentabilidade, conformam um conjunto
articulado de propostas que oferece contribuição direta e
significativa para o objetivo maior da Política Habitacional: a
expansão do acesso à moradia no segmento de Interesse Social (HIS). Para mais detalhes, ver o caderno “Propostas para
a Sustentabilidade Sociambiental”.
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ANEXO 1.
Detalhamento das linhas lastreadas
em recursos do FGTS e operadas pela
CAIXA que foram descontinuadas
“Cesta de materiais”, com limite máximo de financiamento

Bancos também oferecem essas linhas com recursos próprios, em geral, exclusivas para

de R$25.000,00 e prazo máximo de 120 meses. Inicialmen-

clientes. Os principais identificados são:

te contava com contratação de seguro, depois substituído
por cobrança direta de Taxa Risco de Crédito (TRC) acrescida

■ Banco do Brasil: linha restrita a correntistas, funciona por meio de lojas de material

ao spread fixado em 2,16%, mais o custo de captação junto

de construção conveniadas, com carência de 180 dias para pagamento da primeira

ao Fundo (a partir de 5%). Essa mudança visou melhorar a

parcela do financiamento, limite de financiamento de R$50 mil e prazo máximo de

rentabilidade para o banco e, também viabilizar a linha que
não contava com interesse das seguradoras. Essa linha foi

pagamento de 54 meses.
■ Banco Bradesco: em parceria com a ANAMACO tem uma linha de financiamento de

suspensa em 2019, em função da elevada inadimplência – a

material de construção - incluindo recomposição de alvenaria e da argamassa, insta-

TRC se mostrou insuficiente para cobrir as perdas incor-

lações prediais nos sanitários e cozinha, fechamento ou abertura de vãos, adequação

ridas – decorrente do aumento do desemprego e redução

de acessibilidade dos moradores com mobilidade reduzida e revestimentos - (CDC/

de renda. A CAIXA relata dificuldade com mecanismos de

João de Barro) exclusiva para clientes e lojas associadas ANAMACO/FECOMAC/ACO-

cobrança e custo da cobrança, além de controle contra risco

MAC: crédito com até 62 dias de carência, prazo de até 48 meses e valor a partir de

de desvio de finalidade;

R$500,00 (o limite máximo depende da capacidade de pagamento do proponente).
■ CAIXA: Construcard, lastreado em recursos próprios, disponibilizado somente na rede

■ Financiamento de Material de Construção (FIMAC),

credenciada, inclui exigência de imóvel regularizado com infraestrutura mínima e

exclusivamente para cotistas, está suspensa por falta de

tem taxa de 2% a.m. A ausência de controle de finalidade da utilização dos recursos

sustentabilidade econômico-financeira, mas permane-

revelou-se problemática. Foi interrompido em função da elevada inadimplência. Se-

ce regulamentada pelo FGTS e passível de ser reativada.

gundo a CAIXA, nesse tipo de linha, quando vinculada à garantia real, falta demanda.
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ANEXO 2.
Resumo dos programas e
esquemas latino-americanos
para melhorias habitacionais
TABELA 13: Esquemas e programas latino-americanos de melhorias habitacionais

PAÍS

MÉXICO

SETOR

PÚBLICO / FEDERAL

Instituição

INFONAVIT

Ações

Melhoria(serviços
de pintura,
impermeabilização,
mudança de
equipamentos
da cozinha ou
do banheiro).

Esquema/
programa
212

Mejoravit

CONAVI
■ Melhorias maiores (tirar ou
construir muros, traves e lajes, para
adicionar pisos, câmaras ou fazer
outras modificações que afetem
estruturalmente a habitação);
■ Melhorias menores: Incluem
impermeabilizar, pintar, trocar
móveis de cozinha ou banheiro,
trocar azulejos, trocar o piso, entre
outros, que não modifiquem a
estrutura de sua moradia.
Empréstimo INFONAVIT

■ Construção
de habitação e
formalização
do título de
propriedade
do imóvel

■ Melhoria ou
ampliação da
moradia;

PÚBLICO / ESTADUAL

PRIVADO

INVI

Patrimonio Hoy

Melhoria ou ampliação
da moradia.

Melhoria de residências
em todo o território
mexicano.

Programa de Melhoria
Habitacional.

Patrimonio Hoy

■ Autoprodução
de moradia.

Programa relativo
a esquemas de
financiamento e
subsídios Federais
para habitação.
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PAÍS

MÉXICO

SETOR

PÚBLICO / FEDERAL

Subsídios

PÚBLICO / ESTADUAL

ND

ND

■ Conforme a
pontuação obtida
por características
do imóvel, uso de
ecotecnologias e
sua localização
(os valores de
subsídios têm um
limite máximo);

ND

PRIVADO
ND

■ Federal ou
estaduais.
Financiamento

Poupança

PAÍS
Garantias

100% instituição
financeira privada.

100% INFONAVIT

Até 95% instituição
financeira privada.

Subconta de Habitação

90% INVI (taxa de juros de

ND

0%).

5% do valor do projeto Até 10% do valor do projeto.

ND

MÉXICO
■ Subconta de
Habitação do
trabalhador;
■ Garantia de
primeiras perdas.

Assistência
Assistência técnica por
técnica/entidade parte de um técnico
supervisora
registrado em INFONAVIT.

■ A casa fica em
garantia de crédito
de acordo com o
valor da melhoria;
■ Subconta de
Habitação.

■ A casa fica
em garantia
de crédito;

ND

■ Subconta de
Habitação.

■ Assistência técnica por parte de um
técnico registrado em INFONAVIT;
■ Existência de um Verificador de
Habitação autorizado que supervisiona
o processo de construção;
■ Pode contratar os serviços de um assessor
jurídico ou recorrer diretamente a um
Cartório de Registro de Imóveis.

■ Organismo Executor de
Obra: fornece assistência
técnica e se encarrega da
obra (qualidade da obra);
■ Entidade Supervisora: revisa a
correta aplicação dos recursos
e atesta a existência da solução
de habitação contratada.

Garantia real,
quirografária ou
qualquer outra a cargo
dos beneficiários
do programa.

Assessoria integral
qualificada na área
social, jurídica,
financeira, técnica e
de desenvolvimento
sustentável.

ND

Consultoria técnica
para o processo
de construção
estabelecido
no projeto.
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PAÍS

MÉXICO

Outros

Pode-se receber um montante adicional de crédito para que
a habitação tenha dispositivos que ajudem a economizar no
consumo de água, luz e gás (ecotecnologias) ou, se for caso,
para adaptar a habitação para pessoas com deficiência.

■ Cada ação deve ser
registrada no Registro
Único de Vivienda (RUV);

ND

ND

■ Padronização dos agentes
que realizam as melhorias
e autoprodução:
»

Entidade Executora:
Encarregada de fornecer
financiamento e, em seu
caso, gerir os recursos;

»

Organismo Executor de
Obra: fornece assistência
técnica e se encarrega da
obra (qualidade da obra);

»

Entidade Supervisora:
analisa a correta aplicação
dos recursos e atesta a
existência da solução de
habitação contratada.

PAÍS

ARGENTINA

COLÔMBIA

SETOR

PÚBLICO / FEDERAL

PÚBLICO / FEDERAL

PÚBLICO / FEDERAL

Instituição

Ministério do Desenvolvimento Territorial e Hábitat

Ministério de Habitação, Economia
Social e Ministério da Agricultura

Caixa da Habitação Popular Colômbia

Ações

Melhorias: i) abastecimento de água; ii) acabamento
adequado de pisos, paredes e telhados; iii) número
de cômodos adequados; iv) banheiros e/ou
cozinha; v) reparação ou complemento de outros
espaços e demais componentes do imóvel.

Promove-se a posse formal dos imóveis, apoiando
a titulação destes; viabiliza o acesso a serviços
públicos através de conexões intradomiciliares
(aqueduto, saneamento e energia); prevendo a
intervenção por etapas através da transformação
de habitações (muros, cozinha, pisos e banheiros).

Melhorar as condições de habitabilidade das
moradias que apresentem um desenvolvimento
incompleto facilitando, ainda, a obtenção de
licenças de construção e/ou atos de inserção
na área urbana, com a finalidade de garantir
o direito à vida e uma moradia digna.

Esquema/
programa

Mejor Hogar / Mejor Hogar

Programa Casa Digna, Vida Digna

Programa de Melhoria de Habitação;
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Subsídios

ND

ND

Programa de Subsídios Distrital de
Habitação em Espécie (SDVE)
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PAÍS

ARGENTINA

COLÔMBIA

SETOR

PÚBLICO / FEDERAL

PÚBLICO / FEDERAL

Financiamento

Ministério do Desenvolvimento
Territorial e Hábitat (até 60 meses)

Microfinanciamento

Assistência
técnica/entidade
supervisora

Técnicos das empresas construtoras encarregadas
das obras, e técnicos do Instituto Provincial
de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Outros

Melhoria e ampliação da habitação

PAÍS

CHILE

COSTA RICA

SECTOR

PÚBLICO / FEDERAL

PÚBLICO / FEDERAL

Instituição

Ministérios de Habitação e Urbanismo

Banco Hipotecário da Habitação

Ações

Programa de Melhorias e Ampliação de Habitação Moradia Melhor

Programa de Melhorias

Esquema/
programa

Até 650 Unidades de Fomento

Bônus de Habitação. O valor do bônus depende da renda familiar e da
participação de uma empresa construtora na realização das obras.

Subsídios
Financiamento
Garantias

Reparar, ampliar ou melhorar a casa própria

ND
5 “Unidades de Fomento”
■ Acompanhamento técnico, social e jurídico;

Uso de ecotecnologias

Fonte: Elaboração dos autores.

ND
ND

■ Construtor ou contratante inscrito no Registro de
Construtores do MINVU para a execução das obras.
Assistência
técnica /
Entidade
Supervisora

PÚBLICO / FEDERAL

Acompanhamento técnico, social e
jurídico à população urbana e rural.
Melhoria e ampliação da habitação

Microfinanciamento de privados
ND
Assessoria integral qualificada na área técnica (projeto técnico proposto,
planos construtivos, orçamento detalhado, por atividade de obra, indicando
o estágio físico da obra, a unidade de medição, preço unitário e preço total).
É um banco de desenvolvimento, o Bônus é concedido
através de instituições autorizadas.
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ANEXO 3.
Detalhamento dos casos
internacionais de locação social
A. EUROPA
i. Alemanha
■ Subsídio:

ii. França
De acordo com os estudos que foram realizados pelo Banco Mundial,

No Caso da cidade Hamburgo é ofertado um financiamento

53,9% do total do estoque de habitações na França pertencem a pessoas

através do Banco de Desenvolvimento de Hamburgo (IFB), des-

físicas e 43,7% pertencem a companhias de habitação de aluguel social.

tinado a cobrir custos do terreno e da construção de empreendimentos a serem ofertados para aluguel de interesse social,
de sorte que o programa possa oferecer:

■ Subsídios:
O montante do subsídio está diretamente relacionado com os gastos
de aluguel para habitação. O subsídio varia dependendo da renda do

a. custo de aluguel 40% menor que o praticado pelo mercado;

beneficiário e aumenta conforme aumente o tamanho da família.

b. o custo de construção e manutenção é recuperado através
do fluxo de pagamento dos aluguéis; e
c. Os imóveis devem ser construídos em lugares próximos ao

As habitações destinadas a aluguel social são financiadas na proporção e em função dos participantes, da seguinte maneira: 33%, orça-

centro da cidade, observando-se, ainda, o seguinte:

mento do Estado; 51%, orçamento da previdência social e 16% por um

• terrenos estaduais em área urbana somente são ven-

fundo patronal.

didos aos empreendedores que produzam e destinem
pelo menos 30% das unidades para habitações sociais.
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■ Garantia:

Não ganha a oferta mais alta pelos terrenos, mas sim o

Por outro lado, por iniciativa do Governo, contando com uma segu-

melhor conceito de desenvolvimento urbano;

radora privada, o arrendador tem proteção por falta de pagamento

• se a nova construção é em terreno privado e o empre-

do aluguel, serviços públicos, impostos, depredação e custos legais.

endedor não quer seguir o plano regulador da área,

Se o arrendatário pertencer a certa categoria social (estudantes, de-

então, a autorização para a construção condiciona-se

sempregados, jovens trabalhadores, dentre outros), o Estado e/ou o

que pelo menos 30% das unidades do empreendimento

Fundo de empregados pagará um subsídio à Companhia de seguros

sejam destinadas a habitação social.

em caso de perda.
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iii. Espanha

■ Cooperativa de Habitação:

A Espanha, na forma de incentivo, autoriza deduções

As cooperativas associam as pessoas físicas que precisem de moradia e/ou

no Imposto de Renda dos gastos com aluguel e concede

locais para seus parceiros e as pessoas que com elas convivem. Conta com

subsídios para a construção de empreendimentos para

parcerias entre entes públicos e as entidades sem fins lucrativos, de sorte

aluguel e para o pagamento do aluguel de habitação de

a viabilizar moradias para pessoas que precisem por razão de seu trabalho

interesse social:

ou função ou que precisem de locais para desenvolver suas atividades.

■ Subsídio:
a. Programa de fomento do parque público de ha-

■ Estímulos Financeiros:
Modelo de Associação Público-Privada (AAPP), que estabelece como base

bitação de aluguel: subsídios para organismos

na visão da habitação social como um serviço público, pelo qual pode ser

públicos, empresas e organizadores civis para

objeto de concessão. Com isso, busca-se que no longo prazo, a habitação

construir habitações novas ou reabilitar habita-

social seja sustentável econômica, social e institucionalmente, mediante

ções usadas. O subsídio é proporcional à superfí-

os seguintes parâmetros principais:

cie da habitação (até um máximo de 250 euros por
m2) e de até 30% dos custos de investimento para

a. o Governo proporciona o terreno (solo público);

a produção do empreendimento ou 22.500 euros

b. licita a concessão da obra, bem como a administração e manutenção

por habitação; e
b. Programa de ajuda ao aluguel de habitação:
similar ao programa de vouchers de habitação

do empreendimento;
c. o concessionário obtém financiamento subsidiado; e
d. a concessão é realizada por prazo de até 50 anos.

dos Estados Unidos da América. Neste programa
o subsídio pode cobrir até 40% do aluguel anual,

A flexibilidade do modelo permite combinar os diferentes tipos de parti-

considerando-se prazo máximo de 12 meses.

cipantes que podem existir dentro de cada variável: tipo de beneficiário
final, tipo de solo, tipo de investidor, tipo de Entidade Financeira partici-

■ Estímulos Fiscais:

pante etc.

Dedução por arrendamento de habitação habitual: a
Lei do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas (IRPF)
contempla uma dedução de até no máximo 20% da

iv. Áustria
■ Estímulos Financeiros e Fiscais:

quantia paga por arrendamento para inquilinos que

A habitação social em Viena comporta 4 dimensões associadas à constru-

não superem um determinado limite de renda. Além

ção da cidade (a história, o projeto, a gestão e o marco legal): 74% do estoque

disso, a Comunidade de Madri estabelece uma dedu-

de habitações em Viena são de aluguel (42% privadas, 31% da Municipali-

ção no IRPF para inquilinos menores de 35 anos, sem-

dade, 27% Cooperativas), sendo a base da cultura urbana da Cidade, com

pre que se cumpram determinados requisitos. Ambas

888.462 famílias em 2015 (45% unipessoais, 55% mais de 1 pessoa, com

as deduções podem ser aplicadas conjuntamente.

média familiar de 2.1), das quais, aproximadamente 60% das moradias são
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habitações subsidiadas. Subsídios para urbanização e
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construção de habitação nova, renovação e reabilitação
e, subsídios diretos para os habitantes.

v. Estados Unidos
■ Subsídios:

Produção de habitação com base, principalmente, de

Conta com duas classes de subsídios à demanda:

renovação urbana, mediante intervenções em terrenos centrais sob processos de monitoramento e resga-

a. vouchers de habitação (“Housing Choice Vouchers”). Trata-se de sub-

te (moradia de qualidade, espaço público de qualidade e

sídio portável, destinado ao aluguel de moradias. O subsídio é pago

patrimônio histórico), promovidas pela Empresa Estatal

pela autoridade local de habitação, diretamente ao proprietário do

de Habitação e Renovação Urbana e pelo Banco de Ter-

imóvel, em nome da família beneficiada. Sua operação é simples, no

ras, com os seguintes objetivos centrais:

entanto, de acordo com as observações do BID, produziram um aumento nos valores de aluguel de até 16%;

a. produção na cidade: adquirir lotes para criar reser-

b. “Section 8”: assistência de aluguel baseada em projetos através de

vas de terrenos (para interesse público); desenvol-

subsídios aos proprietários de habitação para que estes possam re-

vimento de projetos (preparação de terrenos para

duzir o montante da locação. O Governo Federal oferece um subsídio

serem urbanizados); controle do custo e da quali-

equivalente à diferença entre o aluguel autorizado para o conjunto

dade do habitat na cidade de Viena; e
b. renovação do sistema de saneamento urbano:

multifamiliar e o aluguel que o inquilino pode pagar; e
c. Destacam-se, em relação a esse subsídio, o valor máximo de até US$

manter o patrimônio histórico (economia e técnica);

2,200; o montante máximo que deverá ser destinado de sua renda

controle das renovações urbanas (compromisso –

para o aluguel é de 30%, o preço do aluguel da moradia vinculada

integração de habitantes no processo de renovação).

a este subsídio é regulado, considerando os preços publicados pela
“Fair Market Rent”, publicado anualmente pelo Governo Federal.

Para controlar custos de construção e conseguir altos
padrões ambientais e arquitetônicos, todos os novos

■ Estímulos Fiscais:

projetos de habitação que pretendem receber subsí-

O Governo dos Estados Unidos oferece um crédito fiscal (“Low-Income

dios são licitados e apresentados diante de um comitê

Housing Tax Credit – LIHTC”), de responsabilidade do Departamento do

especial multidisciplinar.

Tesouro. Cada Estado recebe um determinado número de créditos fiscais,
os quais são utilizados pela Agência local de habitação para desenvolver
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Existem aproximadamente 400.000 unidades habita-

e implementar os critérios de elegibilidade dos projetos. Em geral, o em-

cionais (públicas, semipúblicas), que representam 58%

preendedor deve propor um projeto a uma Agência governamental e bus-

de todas as habitações de aluguel.

car sua habilitação, enquadramento dos custos e alugar as habitações à
população de baixa renda, sendo que a elegibilidade do projeto requer que
o empreendedor mantenha limites de renda e aluguel por 15 anos.
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Caso o projeto seja eleito, se concede um crédito fiscal de até 4%

a. crédito fiscal para a construção de habitação de aluguel na

para a construção do imóvel, com utilização de subsídios adi-

Província de Manitoba, destinado a incorporadores priva-

cionais para a aquisição de edifícios já construídos, ou ainda, de

dos e entidades sem fins lucrativos (incluindo cooperati-

até 9% sobre os custos de construção de moradia nova (exceto

vas), equivalente a 8% do custo de capital da nova constru-

os componentes de terra e capital), com vigência por 10 anos.

ção de habitações de aluguel, com um máximo de até 12
mil dólares canadenses por habitação. O crédito fiscal está

Como o empreendedor precisa de liquidez no início da obra, ge-

condicionado a que pelo menos 10% das unidades cons-

ralmente vende o crédito fiscal para um investidor ou “tax credit

truídas devem ter aluguéis acessíveis, sendo indispensá-

syndicator”, com um desconto de 55% sobre o valor de face pe-

vel a realização de um relatório anual sobre a situação das

los 10 anos. Por diversas vezes o empreendedor tem um fluxo
financeiro negativo que é equacionado com fundos federais,
segundas hipotecas ou doações.

unidades pelo prazo de 5 anos;
b. programa de nova habitação para aluguel na Província de
Nova Escócia, destinado à construção de habitações para
aluguel, que sejam acessíveis e localizadas em áreas de

Este programa foi criado para incrementar o mercado de habi-

crescimento ou onde haja escassez de moradias. Até 25

tação de aluguel nos Estados Unidos.

mil dólares canadenses por habitação na produção e até
25 mil dólares canadenses de subsídios por habitação pelo

vi. Canadá
No Canadá existem programas de aluguel social financiados com

prazo de dez anos, condicionados a que o proprietário alugue o imóvel para família de baixa renda;

fundos públicos, voltados para cobrir, via empréstimos, 100% dos

c. Nas produções de unidades para aluguel por Cooperativas

custos de produção das unidades mais subsídios operacionais con-

Habitacionais, o Governo atua para fomentar e viabilizar o

tínuos destinados a manter os alugueis em patamar baixo (com-

programa em quatro pontos principais, como segue:

prometimento máximo de 30% das rendas familiares com aluguel),

• avalia os empréstimos hipotecários;

contanto, também, com seguro hipotecário para cobrir os emprés-

• concede subsídios para mitigar o valor dos aluguéis e

timos destinados à produção de unidades para aluguel.

atrasos nos pagamentos;
• concede recursos complementares para os inquilinos

Além disso, há alguns programas de subsídios em âmbito Estadual (Províncias), com aplicação de créditos fiscais, alcançando os

de baixa renda;
• regulamenta a forma de posse do empreendimento

custos de construção das unidades e o pagamento dos aluguéis,

pela cooperativa, bem como os direitos fundamentais

como segue:

dos membros das cooperativas de habitação.
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d. montante único de subsídio de US$ 6.672, o qual é utilizado, mensalmente, descontando parcelas de até US$ 118 (US$ 137 USD em
comunidades extremas);

vii. Chile
■ Subsídios:

e. valor mensal do contrato de aluguel de até US$ 338; e

O Programa de Arrendamento Habitacional visa for-

f. a seleção dos beneficiários é realizada através de um sistema de

necer um subsídio habitacional destinado a apoiar

pontuação, considerando-se: composição familiar (monoparen-

o pagamento do aluguel de uma casa para famílias

tal, integrantes menores de 5 anos, integrantes entre 6 e 18 anos,

próximas (superlotação) e inquilinos (casas com me-

integrantes com serviço militar ou polícia militar), inscrições

lhores condições, localização e ambiente), de sorte a

anteriores, vulnerabilidade social, vulnerabilidade habitacional,

capacitar o pagamento mensal do aluguel e ter acesso

dentre outros:

a moradias de qualidade, em condições formais que

• idosos podem se inscrever sem núcleo familiar e representar

atendam às suas necessidades.

uma solução definitiva, permitindo a eles voltarem a se inscrever antes de terminarem seus benefícios;

O subsídio concentrava-se inicialmente em famílias
jovens e emergentes que solicitavam uma solução habitacional flexível por um certo período; atualmente,

• o valor do subsídio não ultrapassará nunca 80% da renda
apurada; e
• o foco desse modelo de subsídios diferenciado consiste na

é aberto a famílias que pertencem aos 70% mais vul-

preparação do inquilino para o mercado de aquisição de habi-

neráveis da população, mas que são capazes de pagar

tação, fortalecendo a economia em última instância.

mensalmente o aluguel.
viii. Uruguai
O aporte mensal se realiza por 60 meses consecutivos

■ Estímulos Fiscais:

ou fragmentados dentro de um período máximo de

O Governo do Uruguai incentiva a construção de habitações sociais

8 anos, a partir do primeiro contrato de aluguel, para

em áreas prioritárias, por meio dos seguintes benefícios tributários:

habitações de aproximadamente US$9,000, com as
seguintes condições:

a. 40% sobre o Imposto das Rendas das Atividades

a. integralizar uma economia mínima de US$ 157 no

b. isenção de imposto predial para o ano fiscal em que a obra é

Econômicas (IRAE);
ato da inscrição;
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b. integralizar o montante total de rendas do núcleo
familiar, incorporado a sua declaração de núcleo,

concluída e para os próximos nove anos; e
c. isenção de imposto sobre valor agregado sobre bens e serviços
utilizados no empreendimento.

entre US$ 275 e US$ 981;
c. não ser proprietário ou beneficiário de outros pro-

O beneficiário exerce a compra do imóvel se tiver recursos ou depois

gramas habitacionais promovidos pelo Ministério

de 20 anos de pagamento de aluguel. Pelo menos pelo prazo de 10 anos

de Habitação e Urbanismo;

a habitação deve, obrigatoriamente, estar disponível para aluguel.

CONSTRUINDO NOVAS OPORTUNIDADES: PANORAMA 2020 E FOCO EM DESAFIOS PRIORITÁRIOS

Banco Mundial, 2015.
Comparação das políticas
do setor de locação nos
países em desenvolvimento.
Clémentine Tribouillard,
Caroline Stamm, Sofiane
Karroum, Claude Taffin.
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■ Requisitos do projeto:
» no caso de construção, o empreendimento deve ter entre duas e 100 unidades habitacionais;

A garantia para aluguéis é realizada através do pagamento de
uma garantia equivalente a 10% do aluguel, que constitui um
Fundo de Garantia.

» em caso de conversão de empreendimento, produza
pelo menos uma unidade de alojamento adicional e no

Esse fundo de garantia é exercido por meio de um certificado de

máximo 100;

garantia endossado pelo Estado, que permite o acesso ao aluguel

» no caso de reabilitação e expansão, renovar entre duas

para famílias com renda mais baixa, conferindo-lhes capacida-

a 100 unidades, aumentar a área de superfície em pelo

de de pagamento do aluguel, sem o qual não estariam aptas a

menos 25% e aumentar o valor de mercado de cada

acessar o mercado de aluguéis em razão da falta de garantias.

propriedade em pelo menos 50%;

No Uruguai, existem diferentes formas de garantias: instituições

» investimento de pelo menos US$ 13.000 por unidade
habitacional; e
» a área da unidade deve ter entre 32 e 107 m², bem como
localizar-se em áreas urbanas com infraestrutura.

privadas, companhias de seguros, entre outras, geralmente reservadas a uma população com renda mais alta. Assim, o Fundo
de Garantia de Aluguel foi criado em resposta à incapacidade das
famílias de baixa renda em obter no mercado essas garantias
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Destina-se a três grupos:
■ Garantia:
Dentro do mercado de habitação de aluguel é oferecida uma

1. jovens entre 18 e 29 anos (estudantes ou trabalhadores),

“Garantia de Aluguel”, em benefício dos arrendadores, com

com renda entre 2,5 a 6 salários-mínimos, desde que não

base na lei promulgada em 1934, que proporciona a prefe-

possuam imóveis na região onde a garantia é solicitada,

rência absoluta (vem apenas depois dos direitos relacionados a pensão alimentícia) na retenção de aluguel dos recur-

bem como o valor do aluguel não exceda 40% de sua renda;
2. uruguaios com renda de até 6 salários-mínimos mensais,

sos salariais ou de aposentaria do arrendatário (para créditos

que não possuam imóveis na região onde solicitam a ga-

são retidos até 20% e alugueis até 40%). Proporcionando

rantia e o valor do aluguel não exceda 30% de sua renda; e

também o despejo por inadimplemento em 30 dias, quando
sem a garantia de aluguel, pode demorar até 5 meses.

3. uruguaios que retornam do exterior, portadores de um
certificado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores,
enquadrando-se nas mesmas condições do grupo.
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E as exigências são:
■ análise socioeconômica para avaliar se as condições exigidas
foram cumpridas;
■ estimativa do montante da garantia a ser concedida;
■ depósito único correspondente a 24% (12% ao abrigo do programa Fundo de Garantia de Arrendamento para jovens) do
valor da contribuição ao fundo garantidor, numa conta corrente do Banco da República Oriental do Uruguai (BROU);
■ emissão de certificado de garantia de arrendamento, com
uma validade de 120 dias, prazo, no qual, o requerente deve
encontrar uma unidade de habitação para alugar;
■ aprovação para ter a garantia de formalização do contrato de
aluguel, incluindo-se a avaliação do imóvel;
■ assinatura do contrato; e
■ pagamento do aluguel por intermédio do sistema ABITAB.
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