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Morgan Doyle
Representante do Grupo BID no Brasil

RUMO À CONSTRUÇÃO COLETIVA

Dentre os diversos desafios do desenvolvimento, a questão da moradia 

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

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

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

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

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

resse social tem destaque na longeva parceria do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento com o Governo brasileiro. 

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

pauta no país, como foi o caso do Programa Habitar Brasil BID, que ins-

pirou programas subsequentes de urbanização. Ou, ainda, destacamos 

o caráter estruturante de diversos programas subnacionais voltados a 

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-

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

Da generosidade da SNH ao aceitar publicizar esses aprendizados cons-

truídos conjuntamente resulta esta coletânea. 

Compilamos aqui análises e recomendações produzidas du-

rante 2020, compondo um repositório de ideias a serem im-

plementadas 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. 

Em todos, traduzimos aquilo que acreditamos ser o futuro do 

setor: diversificação de instrumentos de política habitacio-

nal, maior participação do setor privado no financiamento e 

no atendimento a famílias de baixa renda, modernização de 

ferramentas financeiras e dois aspectos que convergem com 

a chamada Visão 2025, a nossa estratégia para reconduzir a 

América Latina e o Caribe ao crescimento: a necessidade de 

incorporar avanços da digitalização e o papel da sustentabi-

lidade. Com essa abordagem global, acreditamos estar cada 

vez mais próximos de cumprir nossa missão: melhorar vidas. 

Boa leitura! 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL
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Hoje, o déficit habitacional no Brasil representa um desafio de aproxi-

madamente 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, eviden-

ciam a dimensão das necessidades habitacionais do país.   

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

mento das necessidades habitacionais, a Cooperação Técnica Promorar, 

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

desenvolvimento de estratégias priorizadas pela Secretaria Nacional de 

Habitação, com o objetivo de diversificar a carteira de programas e sis-

temas e desenvolver  modelos mais efetivos e sustentáveis de recursos e 

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

so ao financiamento.

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

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

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

a exemplo do Registro Único de Vivienda (RUV) e seus modelos de infor-

mação, inteligência e governança, central na gestão e operação da política 

habitacional mexicana. 

Durante o ano de 2020 a Cooperação ProMorar forneceu consultoria téc-

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

estratégias de política habitacional, via diversas propostas de soluções de 

acesso à moradia, com foco na população de baixa renda, compreendendo: 

i. a estruturação de um sistema de registro de oferta e demanda 

para habitação, 

ii. proposta de mecanismos de garantia para viabilizar o segmento fi-

nanciado 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, 

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

vi. recomendações transversais que contemplam a sustentabilidade des-

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

Assim, é com imensa satisfação que recebemos a Coletânea Habitação 

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

senvolvimento, e compartilhamos os extraordinários resultados dessa 

cooperação técnica, que contemplou recomendações factíveis de imple-

mentação para a política habitacional federal, e reforçamos a importância 

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

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

bitacional, atendendo às prementes necessidades da sociedade brasileira.

Alfredo dos Santos
Secretário Nacional de Habitação

AMPLIANDO AS ESTRATÉGIAS  
DE ACESSO À MORADIA DIGNA

PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS
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caria Federal FONHAPO, ISSSTE, RUV e CORETT. Professor 

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

charelado e mestrado.

Maria Paloma 
Silva de Anzorena

Clémentine Tribouillard é especialista na Divisão de Habitação e Desen-

volvimento Urbano do BID no Brasil desde 2018. É francesa, formada em 

ciências políticas, possui mestrado em Política Urbana pelo Instituto de 

Estudos Políticos de Paris e especialização em Sociologia Urbana pela 

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

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

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

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

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

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

da, no reassentamento de famílias e na política nacional de habitação. 

Ela trabalhou em 35 países em planejamento urbano, desenvolvimento 

econômico e social, inclusão de gênero, sociedade civil e participação 

do setor privado. Atualmente, está liderando programas de urbanização 

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

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

inclusão social.

Clementine 
Tribouillard

A EQUIPE | COORDENADORAS
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A publicação se divide em cinco capítulos. 

No capítulo 1 são apresentados panorama das diversas iniciativas 

implementadas no Brasil, casos exitosos de melhoria habitacio-

nal em vários países da América Latina; programas em desenvol-

vimento; funding e linhas de financiamento existentes e os agen- 

tes participantes.

No capítulo 2 são elencados algumas premissas e diretrizes para 

a modelagem de um Programa Nacional de Melhorias, incluindo 

instrumentos técnicos, como tecnologias, métodos construtivos 

e ecotecnologias, institucionais e normativos.

No capítulo 3 são apresentados elementos para a construção de 

um programa nacional de melhoria habitacional. Para isso são 

descritos a estrutura financeira para estimular a participação do 

setor privado no microcrédito; a constituição de garantia de pri-

meiras perdas de carteira para microcréditos; estrutura de assis-

tência técnica; sistema de sustentabilidade ambiental e a criação 

de sistema de poupança prévia.

RESUMO 
EXECUTIVO

Esta publicação, inserida no contexto da cooperação técnica ProMorar  1  de 

parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e o Banco Interameri-

cano de Desenvolvimento (BID), trata de linha programática que possui 

enorme capacidade para enfrentar os problemas das habitações precá-

rias e/ou inadequadas no Brasil, abrangendo os domicílios com carência 

de infraestrutura, adensamento excessivo de moradores, problemas 

de natureza fundiária, dentre outros, por meio de linhas de melhorias 

habitacionais. Ela propõe um detalhamento sobre o tema de melhoria 

habitacional, cuja apresentação geral está disponível na publicação 

principal da coletânea, “Habitação de Interesse Social no Brasil: Cons-

truindo Novas Oportunidades”.

BR-T1436: PROMORAR 
(Prohousing) - 

Promoting New 
Strategies for  

Housing in Brazil  
(https://www.iadb.org/

pt/project/BR-T1436)

 1 

https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1436
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1436
https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1436
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No capítulo 4 é descrito o sistema de governança para garantir o 

controle de finalidade do programa. E para isso são apresentadas 

descrição da proposta, as razões e justificativas de sua implemen-

tação, o enquadramento jurídico, o impacto fiscal, diretrizes con-

templadas, o segmento financiado e o sistema de transição para 

garantir o controle enquanto o Sistema de Registro de Oferta e 

Demanda (SROD) é desenvolvido.

No capítulo 5 são levantadas recomendações para o arcabouço 

jurídico com a apresentação de duas propostas, sendo elas:

 ■ proposta destinada a instituir linha de micro finanças ha-

bitacionais, em especial para as modalidades destinadas a 

melhorias habitacionais; e

 ■ proposta destinada a instituir patrimônio de afetação vincu-

lado ao Fundo de Desenvolvimento Social para abrigar me-

canismos de Garantia para Melhorias Habitacionais (GMH). 

Por fim, o caderno é complementado com um anexo sobre os kits 

de referência para melhoria habitacional.
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SIGLAS E ABREVIATURAS

ANSES Administração Nacional da Segurança Social

ART Anotação de Responsabilidade Técnica 

AT Assistência Técnica

ATHIS Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBO Cadastro Brasileiro de Ocupações

CDC Crédito Direto ao Consumidor

CFT Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CVA Programa Casa Verde e Amarela

EEO Empresa Executora de Obra

FDS Fundo de Desenvolvimento Social 

FGHAB Fundo Garantidor de Habitação Popular

FNHIS Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

FIDC-NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

FJP Fundação João Pinheiro 

GEE Gases de Efeito Estufa

GMH Garantia de Primeiras Perdas de Carteira 
para Melhoria de Habitação

IPDUV Instituto Provincial de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação do Chaco

OGU Orçamento Geral da União 

PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem

PBQP-H Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

PMCMV Programa Minha Casa Minha Vida

PNHR Programa Nacional de Habitação Rural

PPP Parceria Público Privada

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

PSQS Programas Setoriais de Qualidade

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SBPE Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo

SCD Sociedade de Crédito Direto

SIMAC Sistema de Qualificação de Materiais, 
Componentes e Sistemas Construtivo

SM Salário-Mínimo

SPE Sociedade de Propósitos Específicos

SROD Sistema de Registro da Oferta e Demanda
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A falta de moradia digna é um problema 

grave, que afeta boa parte da população 

no mundo e constitui um dos problemas 

mais urgentes da América Latina e Cari-

be (ALC), região que apresenta um déficit 

quantitativo elevado, atingindo aproxi-

madamente 6% das famílias, e um déficit 

qualitativo ainda mais expressivo com fa-

mílias residindo em imóveis com proble-

mas edilícios, ausência de infraestrutura 

básica e/ou precariamente inseridos no 

contexto urbano.  2 

O déficit e a inadequação habitacional, reflexos da dificuldade de 

acesso à moradia considerada digna, continuam a ser uma gran-

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

timento significativo em programas habitacionais patrocinados 

pelos Governos nas últimas três décadas. Estima-se que quase 

2 milhões dos 3 milhões de domicílios que surgem anualmente 

nas cidades da ALC estão em áreas informais. Isso exige uma 

grande transformação dos sistemas e políticas de financiamen-

to habitacional da ALC, a fim de atrair mais participantes do se-

tor privado para o mercado residencial. 

Com o objetivo de reformular estratégias de política habitacio-

nal, por meio da diversificação de soluções de acesso à moradia, 

sempre com foco na baixa renda, a Secretaria Nacional de Habi-

tação (SNH), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regio-

nal (MDR), juntamente com o Banco Interamericano de Desen-

volvimento (BID), iniciaram, em 2019, uma parceria. O primeiro 

passo se deu com a organização de um Fórum Internacional de 

Habitação Social em agosto de 2019, que antecedeu a definição 

dos eixos de colaboração e a aprovação de uma cooperação téc-

nica denominada “ProMorar”, em dezembro de 2019. 

O objetivo da cooperação técnica do BID é facilitar a trans-

ferência de conhecimento técnico e experiência qualifi-

cada, a fim de complementar e fortalecer as capacidades 

técnicas nacionais e regionais e, assim, contribuir para o 

principal objetivo do Banco, ou seja, acelerar o processo 

de desenvolvimento econômico e social dos países-mem-

bros mutuários, individual e coletivamente. As atividades 

de cooperação técnica envolvem a transferência, adapta-

ção, mobilização e uso de serviços, habilidades, conheci-

mentos, tecnologia e engenharia para fortalecer a capaci-

dade nacional de maneira sustentável. 

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 

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 institu-

cional ou legal; sustentabilidade socioambiental para 

habitação de interesse social; etc. 

O ano de 2020 foi dedicado à realização destas análises, 

elaboradas graças a intensas iniciativas de consulta e ar- 

ticulação com os principais atores setoriais: a Caixa Eco- 

nômica Federal, o Banco Central, a Comissão de Valores Mo- 

biliários, o Ministério da Economia, o Ministério do Desen- 

Ver https://www.iadb.org/pt/
noticias/estudo-do-bid-revela-

que-america-latina-e-o-caribe-
enfrentam-um-deficit-de-habitacao 

Um espaço para o desenvolvimento: 
os mercados habitacionais na 

América Latina e no Caribe.

 2 

https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revela-que-america-latina-e-o-caribe-enfrentam-um-deficit-de-habitacao
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volvimento Regional, o Ministério de Cidadania, Municípios, Compa-

nhias de Habitação e Agentes Públicos de Habitação, incorporadores, 

representantes do setor de crowdfunding imobiliário e do mercado 

de capitais, a Anbima, a B3, associações setoriais de materiais e cons-

trução civil, microfinanceiras, pequenas e médias empresas do setor 

da construção civil, a academia, instituições de pesquisa e movimen-

tos populares, entre outros. Pelo lado do Grupo BID, os três membros 

do Grupo foram envolvidos nos trabalhos: o BID, responsável pelo 

setor público, o BID Invest, pelo setor privado, e o BID Lab, pelo ecos-

sistema de inovação.

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

forma ou complementação de instrumentos ou programas de políti-

ca habitacional que, em resumo, buscam viabilizar diferentes formas 

de acesso à moradia, seja pela aquisição de uma habitação completa 

ou pela execução de melhorias. Os resultados das propostas constru-

ídas pela cooperação técnica compõem uma coletânea de sete publi-

cações sobre Habitação de Interesse Social no Brasil. 

O presente Caderno propõe um 
detalhamento sobre o tema de melhorias 
habitacionais, cuja apresentação geral  
está disponível na publicação principal  
da coletânea, “Habitação de Interesse  
Social no Brasil: Construindo Novas 
Oportunidades - Panorama 2020 e  
Foco em Desafios Prioritários”.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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No Brasil, historicamente, as políticas habitacionais de vulto têm 

privilegiado o financiamento da unidade habitacional pronta e 

acabada visando a aquisição. Iniciativas voltadas para a promo-

ção de melhorias habitacionais têm sido mais frequentes em 

nível local, mas com alcance reduzido.

Em consequência, ocorreu um intenso processo de urbaniza-

ção informal, sem apoio governamental, com a produção da 

habitação em assentamentos urbanos precários (loteamen-

tos clandestinos e irregulares, vilas, favelas, alagados etc.), em 

geral distantes das áreas urbanizadas e mal servidos de infra-

estrutura e equipamentos sociais, como reflexo da desarticu-

lação entre os projetos habitacionais e a política urbanística 

e sem levar em conta a qualidade do projeto. Ademais a pro-

dução habitacional se dá de modo incremental, conforme os 

recursos se tornam disponíveis, com a compra de materiais 

sendo feita em pequenas quantidades, ao longo de meses ou 

mesmo anos, com o trabalho sendo realizado pelos próprios 

moradores ou por mão de obra de baixa especialização, sem 

projeto ou planejamento.

Como resultado observa-se em boa parte das moradias a bai-

xa qualidade dos projetos e construções que gera situações de 

precariedade, insalubridade e/ou inadequação espacial para 

abrigar as famílias que nelas vivem.

O processo de melhorias realizadas de forma individual, sem assistência téc-

nica especializada, embora, por um lado, venha reduzir o déficit quantitativo, 

por outro, pode produzir habitações que não se enquadrem como dignas e ade-

quadas. A importância de uma moradia adequada para a saúde, a segurança e o 

bem-estar das pessoas é plenamente conhecida e reconhecida como um direi-

to individual em instrumentos internacionais, incluindo a Declaração Univer-

sal dos Direitos Humanos  3  e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais  4 .

Nesse contexto, ressalta como fundamental, portanto, o desenvolvimento de 

um Programa Nacional de Melhorias e Construção de Moradias, no âmbito de 

uma estratégia para abordar de forma estruturada, finalmente, a questão da 

inadequação habitacional no país. A modelagem de tal estratégia é uma das 

atividades previstas no escopo deste trabalho e tema do presente Capítulo que 

buscará revisitar experiências internacionais. 

Um dos componentes fundamentais no desenho de um programa de melho-

rias no contexto brasileiro é a segurança da posse da habitação. A segurança da 

posse é fundamental para: 

https://www.ohchr.
org/EN/UDHR/

Pages/Language.
aspx?LangID=por

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/

decreto/1990-1994/
d0591.htm

 3 

 4 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
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 ■ garantir a proteção legal contra despejos for-

çados, perseguição e outras ameaças; 

 ■ aumentar o acesso a serviços públicos; e

 ■ ampliar as oportunidades econômicas, viabi-

lizando o acesso ao crédito com garantia. 

No Brasil, em 2015, a Fundação João Pinheiro (FJP) 

havia contabilizado cerca de 1,9 milhão de habita-

ções em situação de inadequação fundiária, sendo 

47,1% habitado por famílias com uma faixa de ren-

da de até 3 SM  5 .

Outro componente fundamental é a assistência 

técnica (AT). Segundo a Artemísia, 85% das obras 

realizadas no Brasil não utilizam serviços técni-

cos de arquitetos ou engenheiros  6 . A questão é 

fundamental, como ficou evidenciado em diversas 

entrevistas realizadas no âmbito desta consultoria 

e já foi garantida por lei (Lei de Assistência Técnica Nº 11.888/2008). 

No entanto, poucas famílias de baixa renda asseguraram serviços de 

arquitetura e engenharia gratuitos para construção e reforma de sua 

moradia, após mais de uma década, pouco se efetivou. A inserção des-

se componente desponta como necessária na presente modelagem. 

Com esse contexto em mente, os próximos capítulos apresentam 

um panorama de iniciativas implementadas no Brasil e em outros pa-

íses selecionados, a fim de coletar subsídios e direcionamentos para a 

aludida modelagem.

1.1. Panorama e análise das diferentes 
iniciativas implementadas no Brasil 

A seguir, apresentaremos um panorama de alguns programas, li-

nhas de financiamento e iniciativas implementadas no Brasil, tanto 

pelo setor público como pelo setor privado: 

Artemísia, Tese de Impacto Social 
em Habitação (2019). 
 https://artemisia.org.
br/habitacao/tese/

Déficit Habitacional no Brasil.  
(FJP) 2015. Disponível em:  
http://www.bibliotecadigital.
mg.gov.br/consulta/verDocumento.
php?iCodigo=76871&codUsuario=0

 6 

 5 

https://artemisia.org.br/
https://artemisia.org.br/
https://artemisia.org.br/
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=76871&codUsuario=0
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=76871&codUsuario=0
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=76871&codUsuario=0
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FIGURA 1: Panorama das iniciativas brasileiras

Programa Reforma (Projeto Piloto 2017) - Prefeitura Municipal 
de Campinas/SP (subsídio e assistência técnica)

Programa Cartão Moradia/Estado do Tocantins (2004-2019) 
(subsídio e assistência técnica)

Programa Melhorias Habitacionais/CODHAB/DF - 
Brasília (2016 - 2019) (subsídio e assistência técnica)

Ação de melhoria habitacional em projetos, São Bernardo do Campo/SP 
(subsídio e parceria Banco do Povo e assistência técnica)

Casa Melhor/Prefeitura de Camaçari - Estado da Bahia (2018 - 2019) 
(subsídio e assistência técnica)

SETOR PÚBLICO:
FEDERAL 

SETOR PRIVADO

SETOR PÚBLICO: 
ESTADUAL E MUNICIPAL

Programa Cartão Reforma 
(assistência técnica)

Apoio à urbanização de 
assentamentos precários

Programas em desenvolvimento 
(Programa Casa Verde Amarela)

Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV): 
Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR) (assistência técnica)

Ação de provisão HIS - apoio à prestação 
de serviços de assistência técnica para HIS 

(assistência técnica)

Banco do Povo 
(programa de 
microcrédito 
e assistência 

técnica)

Programa Vivenda 
(microcrédito 
e assistência 

técnica)

Moradigna 
(assistência técnica 

e microcrédito)

Centro de apoio 
a pequenos 

empreendimentos 
(microcrédito)

Programa Doce Lar 
(gerenciamento, assistência 

técnica, mão de obra, 
materiais de construção 

e financiamento)

Favelar 
(assistência 

técnica)

Digna 
Engenharia 
Social (kits)

Linhas de financiamento 
através da CAIXA

Programa Moradia Digna/Prefeitura Municipal de Ouvidor - 
Estado do Goiás (2019) (subsídio)

Programa Microcrédito Habitacional - CDHU - Estado de São Paulo 
(2001 - 2006) (subsídio e assistência técnica)

Projeto Cantagalo - Estado do Rio de Janeiro (2008) 
(regularização fundiária em parceria)

INICIATIVAS 
BRASILEIRAS

Fonte: Elaboração própria.
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Do exame destes programas e iniciativas foram identificados di-

versos pontos que poderiam ser integrados em uma proposta para 

a implementação de um Programa Nacional de Melhoria de Ha-

bitação, cujos parâmetros principais estão relacionados a seguir:

 ■ Estabelecimento de critérios de seleção: dirigidos a famílias 

de baixa renda, setores vulneráveis (domicílios chefiados 

por mulheres, aos idosos, às pessoas com deficiência etc.) e 

residentes sujeitos a fatores de risco, insalubridade, habita-

bilidade, degradação ambiental ou adensamento excessivo; 

 ■ Esquemas de financiamento (microfinanciamento, público 

e privado), subsídios para famílias de escassos recursos e 

utilização de poupança própria das famílias; 

 ■ Regularização fundiária; 

 ■ Realização das melhorias por fases ou pelo fornecimento 

de kits para construção, de acordo com as possibilidades 

do beneficiário; 

 ■ Participação de diversos agentes no processo: 

 » AT - acompanhamento e execução da obra a cargo dos 

profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e enge-

nharia, necessários para a edificação, reforma, ampliação 

ou regularização fundiária da habitação; 

 » Gerenciamento - acompanhamento, supervisão e  

fiscalização do andamento das obras e serviços 

previstos no projeto; e

 » Trabalho social - fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários e viabilizar a participação dos beneficiários 

nos processos de decisão, implantação e manutenção dos 

bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades e à 

realidade local. 

 ■ Participação do beneficiário nas ações de solução; 

 ■ Subsídios variáveis de acordo com a região; 

 ■ Parceria Público Privada (PPP); 

 ■ Registro dos beneficiários (via Cadastro Único - 

CADÚNICO, administrado pela CAIXA); e

 ■ Iniciativas inovadoras e recentes com a participa-

ção privada em operações de microfinanças, capi-

taneadas por startups, fintechs ou microfinancei-

ras, prestadores de serviços (arquitetos, pedreiros, 

eletricistas etc.), empresas executoras de obra, 

parcerias com lojas de materiais de construção e 

fornecedores de AT. 

A seguir, são apresentadas as descrições de programas 

selecionados, categorizados pelo ente promotor.

1.1.1. Programas federais 

1.1.1.1. Apoio à urbanização de 
assentamentos precários  7 

Este programa procura apoiar à urbanização de assen- 

tamentos precários por intermédio da execução de a- 

ções integradas de habitação, infraestrutura, regulari-

zação fundiária e inclusão socioambiental.

O atendimento é voltado à população residente em á- 

reas sujeitas a fatores de risco de insalubridade ou de- 

gradação ambiental, bem como atendimento prioritá-

rio às famílias:

https://www.gov.br/mdr/pt-br/
acesso-a-informacao/legislacao/
secretaria-nacional-de-
habitacao/legislacao-secretaria-
nacional-de-habitacao

 7 
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 ■ com menor renda per capita;

 ■ com maior número de dependentes;

 ■ aos domicílios chefiados por mulheres, aos idosos, 

aos portadores de deficiência;

 ■ às comunidades quilombolas ou de etnias negra 

ou indígena; e

 ■ bem como a demandas apresentadas por movimentos 

sociais, associações e grupos representativos de 

segmentos da população.

A promoção da regularização fundiária por meio de implemen-

tação de planos e projetos e de atividades jurídicas e adminis-

trativas no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios (le- 

vantamento fundiário registral, elaboração ou atualização de le-

vantamento topográfico projeto urbanístico e estudos de risco e 

ambientais, quando necessário, cadastro dos beneficiários). 

Para maiores detalhes sobre o Programa Moradia Digna, acesse o 

capítulo 8 do caderno de “Habitação de interesse social no Bra-

sil: Construindo Novas Oportunidades”.

1.1.1.2. Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 
- Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) 8 

O PNHR foi criado pelo Governo Federal, no âmbito do PMCMV, 

através da Lei 11.977/2009. Com a finalidade de possibilitar ao 

agricultor familiar, trabalhador rural e comunidades tradicionais 

o acesso à moradia digna no campo, seja construindo uma nova 

casa ou reformando/ ampliando/ concluindo uma existente.

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, pare-

des sem vedação ou inexistência de unidade sanitária 

domiciliar exclusiva;

 ■ Falta de condições de habitabilidade - alto grau de 

depreciação da unidade, ausência ou deficiência das 

instalações elétricas ou hidráulicas ou de esgotamento 

sanitário; ou

 ■ Adensamento excessivo - mais de 3 moradores 

por dormitório.

Para saber mais sobre o Programa Minha Casa Minha Vida da 

PNHR, acesse o capítulo 8 do caderno de “Habitação de inte-

resse social no Brasil: Construindo Novas Oportunidades”. 

1.1.1.3. Programa Cartão Reforma 

A Lei nº 13.439, de 27 de abril de 2017, criou o Programa Car-

tão Reforma, com a finalidade da concessão de subvenção 

econômica para aquisição de materiais de construção, des-

tinada à reforma, à ampliação ou à conclusão de unidades 

habitacionais, para as famílias beneficiárias, com renda fa-

miliar mensal de até três salários-mínimos (R$ 2.811,00), es-

tabelecendo, ainda, um conjunto de critérios para enquadra-

mento das áreas de atuação, dos imóveis e dos beneficiários. 

O subsídio é total, não se configurando financiamento ou par-

celamento. O beneficiário custeava a mão de obra do serviço. 

O valor do benefício do Cartão Reforma variava de R$ 2.000,00 

a R$ 9.000,00, dependendo do serviço pretendido (solução de 

http://www.caixa.gov.br/PNHR  8 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
http://www.caixa.gov.br/PNHR
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esgoto; construção do 1º banheiro, construção de um quarto, reforma do 

telhado, conclusão de unidade habitacional, instalação de água e esgoto, 

instalações elétricas, reboco e pintura, portas e janelas, reforma de piso, 

acessibilidade e reforma de banheiro, dentre outros). A compra era rea-

lizada com um cartão físico, na função de débito e deveria estar relacio-

nada aos materiais que foram solicitados na obra, não sendo permitido 

compras de materiais e utensílios não relacionados com a reforma ou 

ampliação do imóvel. 

Previa, ainda, o fornecimento de AT, com parcela de recursos limitada a 

15% da dotação orçamentária do Programa. A AT seria responsável por 

orientar os beneficiários em relação à execução dos serviços, elaborar 

especificação de materiais de construção e projetos de arquitetura, en-

genharia e instalações, acompanhar a execução das obras e dos serviços 

realizados pelo beneficiário, atestar o início das obras para fins de libera-

ção das parcelas da subvenção e, também, a conclusão das obras. 

Em 2017, o Governo começou um projeto-piloto de implementação do 

Cartão Reforma no bairro de São João da Escócia, em Caruaru, Estado do 

Ceará (150 moradores). Este piloto não foi concluído. 

Atualmente, o programa foi descontinuado, em decorrência de proble-

mas operacionais e composição dos custos, e sua continuidade ou refor-

mulação condiciona-se a prévia análise pela SNH.

1.1.4.4. Ação de provisão habitacional de interesse 
social - Apoio à prestação de serviços de assistência 
técnica para habitação de interesse social 

A ação visa apoiar Estados, Distrito Federal e Municípios na melhoria dos 

padrões de salubridade, segurança e habitabilidade das edificações pro-

duzidas, reformadas ou ampliadas no âmbito do FNHIS, por intermédio 

de apoio à prestação de serviços de assistência técnica, assim entendida 

como o conjunto de ações voltadas à mobilização e 

organização comunitária, elaboração de projetos, 

acompanhamento e execução da obra, trabalho 

social e jurídico, de forma coletiva ou individual.

1.1.1.5. Linhas de financiamento 
através da CAIXA 

Conforme debatido, tanto no item 5.3.3. do cader-

no “Habitação de interesse social no Brasil: Cons-

truindo Novas Oportunidades”, como no item 1.3 

do caderno “Propostas para Melhorias ao Sistema 

de Financiamento Habitacional”, há linhas de fi- 

nanciamento no âmbito do SFH, contando com 

recursos do Sistema Brasiliero de Poupança e Em-

préstimo (SBPE) e do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS), os quais podem ser utilizados 

para melhorias, reforma e construção. 

Para saber mais sobre a ação de provisão habitacio- 

nal de interesse social, acesse o capítulo 8 do ca-

derno “Habitação de interesse social no Brasil: 

Construindo Novas Oportunidades”.

1.1.2. Programas e esquemas de 
entidades Estaduais e Municipais

Na esfera Estadual e Municipal, foram analisados 

oito programas e esquemas que se referem à me-

lhoria habitacional, sendo eles: 

 ■ Programa Reforma (Projeto Piloto 2017) – Pre-

feitura Municipal de Campinas/SP; 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-melhorias-ao-sistema-de-financiamento
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-melhorias-ao-sistema-de-financiamento
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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 ■ Ação de Melhoria Habitacional em Projetos - 

São Bernardo do Campo/SP; 

 ■ Programa Cartão Moradia - Estado do Tocantins 

(2004-2019);

 ■ Programa Moradia Digna – Prefeitura Municipal 

de Ouvidor - Estado de Goiás (2019);

 ■ Casa Melhor – Prefeitura de Camaçari – Estado da 

Bahia (2018-2019) Até o final de 2019, a meta da 

Prefeitura era melhorar 1.000 residências; 

 ■ Programa Melhorias Habitacionais – CODHAB 

DF– Brasília (2016-2019); 

 ■ Programa Microcrédito Habitacional – CDHU - 

Estado de São Paulo (2001-2006); e

 ■ Projeto Cantagalo – Estado do Rio de 

Janeiro (2008).

Para conhecer mais sobre cada programa, acesse o ca-

pítulo 8 do caderno “Habitação de interesse social no 

Brasil: Construindo Novas Oportunidades”.

1.1.3. Iniciativas e linhas de crédito 
promovidas por entidades privadas 

As iniciativas mais inovadoras e recentes, mapeadas 

no âmbito deste projeto, envolvem operações de mi-

crofinanças capitaneadas por startups, fintechs ou mi-

crofinanceiras, podendo contar com a participação de 

diversos atores, desde prestadores de serviço (arqui-

tetos, pedreiros, eletricistas etc.), a empresas executo-

ras de obra, além de parcerias com lojas de materiais 

de construção e fornecedores de assistência técnica.

Esses agentes oferecem uma “Solução de Habitação”, de acordo com 

as necessidades do demandante. A estrutura de financiamento varia 

desde o aporte de doações e capital semente à captação de recursos 

junto a bancos (Banco do Nordeste, Banco do Povo) e finanças estrutu-

radas junto ao mercado de capitais. 

As intervenções compreendem tanto alterações estruturais, tais como 

adição de cômodos e alteração de telhado, quanto melhorias em ba-

nheiros, piso e parede (revestimento e pintura). Observa-se, porém, 

ainda, pouca abrangência tanto territorial quanto na quantidade de fa-

mílias atendidas e dificuldades para compor a assistência técnica. Aces-

se o capítulo 8 do caderno “Habitação de interesse social no Brasil: 

Construindo Novas Oportunidades” para conhecer alguns exemplos 

de iniciativas e linhas de crédito de entidades privadas.

1.2. Programas em desenvolvimento  9 

1.2.1. Programa Casa Verde Amarela 

A SNH estruturou esse  Programa destinado a atender precipuamente: 

 ■ Inadequação de domicílios: melhoria de unidades habitacionais 

e regularização fundiária de núcleos urbanos informais, contem-

plando famílias com renda de até 2 salários-mínimos (SM) – me-

lhorias habitacionais:

 » Famílias com renda até 5 SM – regularização fundiária. 

 ■ Déficit habitacional: otimização do financiamento para a baixa e 

média renda até 7.000 mil reais. 

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.

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

 9 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.118-de-12-de-janeiro-de-2021-298832993
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.118-de-12-de-janeiro-de-2021-298832993
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.118-de-12-de-janeiro-de-2021-298832993
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.118-de-12-de-janeiro-de-2021-298832993
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Estima-se um custo médio para aquisição de material 

de construção e os serviços de assistência técnica e 

regularização fundiária na ordem de R$ 13.300,00. 

1.3. Panorama e análise de 
casos e melhores práticas 
latino-americanas 

Para saber o detalhamento dos programas apresen-

tados a seguir, acesse o capítulo 8 do caderno “Ha-

bitação de interesse social no Brasil: Construindo 

Novas Oportunidades”. 

Além disso, alteração da Lei nº 11.977, de 2009, que dispõe sobre o 

Programa MCMV, prevendo-se: 

 ■ Possibilidade de utilização dos recursos do FGHAB pela 

União no Casa Verde e Amarela; e

 ■ Destinação das operações do FGTS para compor o Casa Ver-

de e Amarela. 

O Programa prevê a gestão pelo MDR, com o auxílio dos Municí-

pios para apoiar o melhoramento e a regularização fundiária. A 

CAIXA atuará como agente operador das propostas, estabelecen-

do-se, ainda, a assistência técnica por parte de uma empresa exe-

cutora, bem como a intervenção de uma entidade de apoio. 

FIGURA 2: Resumo dos casos e melhores práticas da ALC

Fonte: Adaptação dos autores.
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https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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1.3.1. México

 ■ Subsídios federais para habitação (AT, entida-

de revisora, Registro Único de Vivienda (RUV), 

subsídio conforme a pontuação obtida por ca-

racterísticas do imóvel, uso de ecotecnologias e 

sua localização em PCU);

 ■ Programas de melhoria de moradia de 

Governos estaduais - Instituto de Habitação 

da Cidade do México (INVI) (financiamento 

+ poupança);

 ■ INFONAVIT – MEJORAVIT/ Crédito INFONAVIT). 

(financiamento + subconta de habitação/ga-

rantia + AT + ecotecnologias); e

 ■ Programa “Patrimonio Hoy” – Cementos Mexi-

canos (CEMEX) (privado – AT + material e mão 

de obra). 

1.3.2. Argentina

 ■ "Mejor Hogar" – (protótipos de intervenções, 

financiamento público + AT + organismos exe-

cutores de obras).

Com o apoio da Administração Nacional da Segu-

rança Social (ANSES), outorga empréstimos pesso-

ais para aposentados para a compra de materiais por 

meio da rede de lojas parceiras. 

As parcelas do financiamento são fixas, no prazo 

máximo de 60 meses, com o valor mensal não po-

dendo ultrapassar 5% da renda familiar, e a conces-

são do crédito sendo realizada por cooperativas após 

a aprovação do projeto básico. 

As melhorias são realizadas com a participação de três agentes prin-

cipais: os técnicos das empresas construtoras encarregadas das obras, 

os beneficiários do programa, que participam e interagem com as deci-

sões sobre a implementação do projeto, associado aos técnicos do Ins-

tituto Provincial de Desenvolvimento Urbano e Habitação (IPDUV), os 

quais são encarregados da gestão e controle da operação, bem como 

dos resultados obtidos. 

Coloca-se à disposição dos beneficiários dos créditos uma rede de lojas 

credenciadas, onde se pode obter descontos na aquisição de materiais 

destinados à reforma, melhoria e ampliação dos imóveis. 

1.3.3. Colômbia 

 ■ Programa "Casa Digna,Vida Digna" (sequência escalonada de in-

tervenções, iniciando-se pela posse formal dos imóveis, subsídio 

+ microcrédito, em parceria com o Governo Federal); 

 ■ Programa de Melhoria de Habitação (caixa da habitação popular 

colômbia - subsídios + AT). 

1.3.4. Chile 

 ■ Programa de melhorias e ampliação de habitação “Moradia Me-

lhor” (subsídio + poupança + AT). 

1.3.5. Costa Rica

 ■ Programa "Bônus Familiar de Habitação" - Banco Hipotecário da 

Habitação (subsídio). 

Tendo por base a avaliação destes programas e iniciativas, foram identi-

ficados diversos pontos que poderiam ser integrados em uma proposta 

para a implementação de um Programa de melhorias, a nível nacional, 

no Brasil e que se descrevem a seguir: 



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

34

 ■ Esquemas de financiamento (público e priva-

do), subsídios (federal, estadual, municipal) e 

poupança do beneficiário; 

 ■ A concessão desses subsídios federais é 

calibrada conforme a pontuação obtida por 

características do imóvel, uso de ecotecno-

logias e sua localização em áreas próximas a 

serviços, como transporte público, estradas, 

fontes de emprego e atividades recreativas; 

 ■ Estabelecimento de critérios de seleção 

dirigidos a famílias de baixa renda, setores 

vulneráveis (domicílios chefiados por mulhe-

res, 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 amplia-

ção da moradia (RUV);

 ■ As ações de melhoria são realizadas por meio 

de agentes legalmente autorizados: 

 » Entidade executora: encarregada 

de fornecer financiamento e utilizar 

os recursos federais para subsidiar 

os beneficiários; 

 » Organismo executor de obra: fornece 

assistência técnica e se encarrega da obra 

(qualidade da obra). O custo dos serviços 

deste agente é contemplado como parte do 

custo do melhoramento; 

 » Entidade supervisora: revisa a correta 

aplicação dos recursos e atesta a existência 

da solução de habitação contratada. 

 ■ Acompanhamento nas melhorias de ações de regularização fundaria; 

 ■ Realização das melhorias por fases ou por kits, de acordo com as 

possibilidades do beneficiário; 

 ■ Participação do beneficiário nas ações de solução; e

 ■ Parceria Público Privada. 

Para saber o detalhamento das práticas aplicadas na Costa Rica, acesse o 

capítulo 8 do caderno “Habitação de interesse social no Brasil: Construindo 

Novas Oportunidades”. 

1.4. Funding e linhas de financiamento existentes 

Conforme debatido no capítulo 5 do caderno “Habitação de interesse social 

no Brasil: Construindo Novas Oportunidades” e capítulo 1 do caderno “Pro-

postas para Melhorias ao Sistema de Financiamento Habitacional” existem 

linhas de financiamento no âmbito do SFH, tanto no SBPE quanto no FGTS, 

que podem ser utilizadas para melhorias, reforma e construção. 

1.5. Agentes participantes 

Com vistas a superar os desafios do Governo Federal no enfrentamento do 

déficit qualitativo de moradia das famílias de baixa renda, que moram em 

imóveis inadequados e assentamentos precários, é necessário definir um 

Programa Nacional de Melhorias Habitacionais, que contribua para melho-

rar as condições de vida, promovendo o acesso a uma habitação adequada, 

de acordo com os elementos estabelecidos pela ONU-Habitat  10 . 

Este Programa deve considerar um modelo de negócio que combine uma 

série de participantes e componentes, conforme elencado a seguir: 

Elementos de Habitação 
Adequada ONU-Habitat:

 ■ Segurança da posse;
 ■ Disponibilidade de serviços, 

materiais, instalações 
e infraestrutura;

 ■ Acessibilidade;
 ■ Habitabilidade;
 ■ Acessibilidade;
 ■ Localização;
 ■ Adequação cultural. 

 10 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-melhorias-ao-sistema-de-financiamento
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-melhorias-ao-sistema-de-financiamento
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 ■ Setor público: federal, estadual e municipal (sub-

sídios, garantias, 

recursos orçamentários);

 ■ Setor privado: fornecedores de financiamento 

(microcréditos), fornecedores de AT (organismos 

executores de obra), associações profissionais/

universidades (arquitetos, engenheiros), fornece-

dores de garantias e seguros; 

 ■ Organizações sociais: fundações e fundos de im-

pacto social; 

 ■ Organismos multilaterais: (BID, entre outros); 

 ■ AT na melhoria da habitação, bem como na regu-

larização da posse da terra; 

 ■ Aspectos de ecotecnologias que apoiem a questão 

da mitigação da mudança climática, mediante a 

redução das emissões de CO2 nos lares; e 

 ■ Integração de necessidades específicas em se-

tores vulneráveis e de gênero (mulheres chefes 

de família, pessoas com deficiência, famílias em 

zonas rurais vulneráveis ou de atendimento es-

pecífico, jovens, idosos etc.). 
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NACIONAL DE 
MELHORIA 
HABITACIONAL
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 ■ Algumas premissas e diretrizes para a modelagem de um programa de melhoria ha-

bitacional para baixa renda  11  no Brasil foram elencadas para dar base à construção de 

um Programa Nacional de Melhoria Habitacional: 

 » participação limitada do setor privado, tanto do setor de construção, seja na pro-

posição de soluções de crédito para melhorias de habitação, quanto do setor ban-

cário para estabelecer operações de microcrédito, sem que haja uma garantia ou 

participação do Governo Federal; e

 » participação de startups e corporações de forma limitada e isolada. 

RECOMENDAÇÃO:
Estabelecer incentivos necessários para a participa-
ção do setor privado na concessão de microcréditos: 

 ■ estabelecimento de seguros de crédito e garan-
tias de primeiras perdas, para cobrir perdas em 
caso de inadimplência (fomento de um nicho 
de mercado); 

 ■ estruturar o funcionamento de startups e corpo-
rações em uma rede proativa, buscando criar um 
significativo impacto social. 
 »   Criar e consolidar um portfólio de startups e 

pequenas empresas de impacto no setor de 
habitação que trabalhem em rede;

 »   Estabelecer um grupo de parceiros corporati-
vos que devem apoiar as Startups e disponibi-
lizar recursos (financeiros e não financeiros).

 ■ Profissionalização do Setor:

 » Desenvolver capacidades técnicas para operar e financiar microcréditos. 

• Capacitação técnica a entidades existentes (toolkit de assistência téc-

nica com apoio de programas Federais, recursos próprios ou com o 

envolvimento de organizações multilaterais, por exemplo BID-LAB); e 

• Criação de novas figuras que promovam a economia de microcréditos. 

 » AT componente obrigatório como forma de garantir a finalidade do 

investimento. Divulgação de programas governamentais de qualificação 

para que profissionais da área aprendam novas técnicas e haja atração de 

mão de obra para o setor: 

• PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego); 

• certificação dos profissionais do setor, atestando conhecimentos da 

mão de obra que opera no setor; e 

• divulgação dos profissionais certificados em sites públicos e privados. 

 » Fomentar a participação das universidades em oferecer padrões de me-

lhorias habitacionais que ofereçam soluções, de acordo com às necessida-

des dos beneficiários, considerando a localização e melhores materiais etc. 

2.1. Premissas

Baixa renda = 
até R$ 3.000,00.

 11 
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 ■ Estabelecimento de critérios ou regulamenta-

ção para a participação dos agentes privados 

na execução das melhorias (estabelecimento 

de modelo operacional que mitigue riscos 

de malversação dos recursos e assegure 

os resultados): 

 » Entidade executora: Encarregada de 

fornecer financiamento e, em seu caso, ge-

rir os recursos; 

 » Organismo executor de obra: fornece assis-

tência técnica e se encarrega da obra (qua-

lidade da obra). Encarregando-se também 

da coesão social/trabalho social (fortalecer 

os vínculos familiares e comunitários e 

viabilizar a participação dos beneficiários 

nos processos de decisão, implantação e 

manutenção dos bens e serviços, a fim de 

adequá-los às necessidades e à realidade 

local); e 

 » Entidade supervisora: supervisiona 

a correta aplicação dos recursos e 

atesta a existência da solução de 

habitação contratada. 

RECOMENDAÇÃO:
Estabelecer um programa em nível na- 
cional de assistência técnica apoiado 
através de um organismo executor de 
obra, que se encarregue da realização 
das melhorias habitacionais bem como 
de uma entidade supervisora encarre-
gada da correta aplicação dos recursos 
públicos e privados. 

 ■ Falta de apoios para regularizar a posse da terra. 

 » Permitir a obtenção de linhas de crédito com a garantia da casa; e 

 » Incluir como parte do melhoramento a regularização da terra. 

 ■ Uso de ecotecnologias nas melhorias de imóveis (plano de medidas de acordo 

com as zonas bioclimáticas do país): 

 » Ecotecnologias: Ares-condicionados, sistemas fotovoltaicos, aquecedores 

solares de água, ventiladores de teto, lâmpadas de LED, entre outros; e

 » Melhorias estruturais: Isolamento térmico de muros e/ou lajes, reabilitação 

de portas, janelas, vãos ou domos, revisão e em alguns casos adequação 

das instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias. 

RECOMENDAÇÃO:
Estabelecer o uso de ecotecnologias e medidas de acordo com as 
zonas bioclimáticas do país. 

 ■ Estabelecimento de esquemas de acordo com as necessidades dos beneficiários: 

 » Crédito;

 » Crédito mais subsídio (federal, estadual ou municipal, individuais 

ou conjugados); 

 » Crédito mais subsídio mais aporte familiar (esquemas de poupança); e 

 » 100% subsídio (federal, estadual ou municipal). 

A concessão desses subsídios federais é calibrada conforme a pontuação obtida 

por características do imóvel, uso de ecotecnologias e sua localização em áreas 

próximas a serviços como transporte público, estradas, fontes de emprego e ativi-

dades recreativas; 

RECOMENDAÇÃO:
Estabelecer esquemas financeiros com a combinação de crédito mais 
poupança e mais subsídios, que permitam mitigar o risco de crédito 
das operações com famílias de baixa renda. 
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 ■ Padronização dos processos de seleção e priorização dos 

beneficiários de financiamento e concessão de subsídios.

rias e materiais advém do fato de que, com exceções pon-

tuais, as linhas existentes são, na verdade, linhas de crédi-

to ao consumo (CDC), lastreadas em funding de tesouraria 

bancária, com custo muito elevado, comprometendo a 

capacidade de alavancagem das famílias.

O recurso passaria a ser disponibilizado por intermédio 

do BNDES para microfinanceiras, Fintechs, cooperativas 

e outros agentes financeiros habilitados e interessados 

(bancos comerciais, cias hipotecárias) por meio de linhas 

de crédito destinadas à melhoria habitacional  12 . Imple-

mentado inicialmente a título de projeto piloto, seu mo-

nitoramento servirá para ajustar, calibrar e expandir o 

modelo. Já o ticket médio de uma melhoria habitacional 

estaria estimado em R$12,5 mil/UH.

Nesse contexto, desenvolveram-se estudos destinados a 

traçar estratégias de mobilização de agentes financeiros e 

funding, por meio de estruturas financeiras e modelos de 

negócios direcionados a viabilizar o financiamento habi-

tacional em escala. Os principais objetivos dos estudos são 

a ampliação da oferta dessa linha de financiamento em 

condições mais acessíveis, criando um ambiente concor-

rencial a consequente ampliação da participação de agen-

tes financeiros diversos. Desse modo, podendo incentivar 

a concessão de crédito com maior uso de tecnologia (di-

gital e social), viabilizar o crédito ágil e sem garantia real 

e propiciar a redução das taxas de juros para os benefici-

ários finais.

Vale destacar que as estruturas financeiras e modelos de 

negócios direcionados para viabilizar o financiamento 

habitacional estão sustentados nos seguintes pilares:

Esta operação pode requerer ajustes 
na Resolução do FGTS, em função das 

disposições das Resoluções CCFGTS 
533/2007 e 577/2008 que dispõem sobre 

operações que caracterizem repasse 
de recursos a instituições financeiras 

e bancos de desenvolvimento.

 12 

TABELA 1: Resumo das recomendações para a construção de um 

programa nacional de melhoria habitacional

1. Estabelecer incentivos necessários para a participação 
do setor privado na concessão de microcréditos;

2. Estabelecer o uso de ecotecnologias e estratégias 
construtivas adaptadas às zonas bioclimáticas do país;

3. Estabelecer esquemas financeiros visando diminuir o risco 
das operações de crédito para família de baixa renda; e

4. Estabelecer um programa de assistência técnica em nível nacional.

2.2. Estruturas financeiras que 
estimulem a participação do setor 
privado no microcrédito para a 
melhoria habitacional  

Este item do caderno apresentará os esquemas financeiros, 

bem como os incentivos econômicos (subsídios, descontos 

em taxas de financiamento, junção de ambos, incentivos fis-

cais, outros), os incentivos não econômicos (regularização, 

priorização, promoção, reconhecimentos, outros).

Diferentemente do componente subsidiado, no qual a família 

é selecionada, no componente financiado a participação é 

voluntária, condicionada à qualificação pelo agente financei-

ro de acordo com seu próprio modelo de Credit Score.

Conforme debatido no capítulo 5 do caderno “Habitação de in-

teresse social no Brasil: Construindo Novas Oportunidades”, 

um dos principais gargalos no acesso ao crédito para melho-

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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 ■ Mitigar riscos de crédito representado pela 

Garantia de Primeiras Perdas de Carteira para 

Melhoria de Habitação (GMH);

 ■ Utilizar o funding oriundo de recursos do 

FGTS e do Mercado de Capitais;

 ■ Alinhar com a agenda do Banco Central do 

Brasil para o setor habitacional (BC#).

Na estruturação dos modelos de negócios e estru-

turas financeiras, destinadas a viabilizar a linha de 

financiamento habitacional, foram considerados os 

seguintes pressupostos fundamentais:

 ■ Agentes financeiros concedem linha de finan-

ciamento nas seguintes condições:

 » Valor Médio estimado de Financiamento: 

R$ 12,5 mil;

 » Taxa de juros máxima de 12% a.a.(meta); e

 » Prazo máximo de até 36 meses.

 ■ Contratação compulsória da Garantia de Pri-

meiras Perdas de Carteira para Melhoria de 

Habitação (GMH) pelos agentes financeiros;

 ■ Utilização de modelos de finanças estrutura-

das e conexão com mercado de capitais; e

 ■ Embora não condicionante, as operações 

seriam alavancadas na hipótese se conseguir 

incentivos fiscais, tanto para pessoas físi-

cas como jurídicas, sobre os instrumentos 

financeiros representados por debêntures, 

CRI, cotas sêniores comercializadas de FIDC, 

dentre outros.

2.3. Constituição de Garantia de primeiras 
perdas de carteira para Microcréditos  
de Habitação (GMH)

Um dos principais pilares de sustentação das estruturas financeiras e mo-

delos de negócios para viabilizar a linha de financiamento para melhoria 

habitacional, é a Garantia de Primeiras Perdas de Carteira para Melhoria 

de Habitação (GMH), uma ferramenta mitigadora de risco de crédito, desti-

nada a cobrir o resultado negativo inicial derivado de inadimplemento dos 

mutuários da carteira de crédito para melhorias habitacionais.

A GMH, no que se refere ao seu enquadramento no ordenamento jurídi-

co-institucional, contemplará sua criação em diploma legal específico, a 

existência de aporte inicial e único de recursos pela União/MDR em veículo 

apropriado (Patrimônio de Afetação em Fundo Privado), sua gestão pela 

SNH/MDR, associado à definição de sua estrutura jurídica, a figura do agen-

te operador, regras de operação, entidades participantes, dentre outros.

Em relação ao modelo operacional, a GMH contará com aporte inicial e úni-

co de recursos pela União, de sorte a constituir colchão de liquidez desti-

nado ao equilíbrio atuarial e à sustentabilidade econômico-financeira da 

operação, sendo que seu patrimônio será constituído por: 

 ■ aporte inicial da União, que poderá ser integralizado via 

financiamento do BID; 

 ■ contribuição dos agentes financeiros; 

 ■ rendimentos obtidos das aplicações das disponibilidades  

financeiras; e 

 ■ recursos provenientes da recuperação de créditos honradas com 

recursos da Garantia e outras fontes de recursos estabelecidos no  

seu regulamento.
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A estruturação jurídica da GMH implicará em direitos 

e obrigações próprias, pelas quais responderá com seu 

patrimônio apenas, até o limite dos bens e direitos in-

tegrantes de seu patrimônio. O modelo de estruturação 

da GMH visa permitir, ao longo da sua operacionaliza-

ção, equilíbrio atuarial e sustentabilidade econômico-

-financeira, resultando na sua continuidade e valoriza-

ção patrimonial. Diante de um cenário de valorização 

patrimonial da GMH, o modelo operacional possibili-

tará sua transferência para o mercado financeiro (ban-

cos, seguradoras, fundos de investimento etc.), via 

cessão onerosa ou controle acionário pela aquisição de 

cotas. Em cenário oposto, o modelo possibilita promo-

ver-se a dissolução da GMH, mediante prévia quitação 

da totalidade dos débitos garantidos.

2.3.1. Descrição sintética da proposta

A proposta visa a estruturação de uma Garantia de Pri- 

meira Perda de Carteira para Microcréditos de Habi- 

tação (GMH), destinada a cobrir o resultado negativo 

inicial derivado de inadimplemento dos mutuários.

Inicialmente a GMH será vinculada ao novo programa 

nacional de melhorias (ligado ao 3º pilar “crédito habi-

tacional para melhoria”, e posteriormente disponível 

para atuação geral de agentes financeiros em todo ter-

ritório nacional, com crédito para melhorias.

2.3.2. Características gerais

A GMH é sustentada nas seguintes características gerais:

 ■ Fontes de Recursos:

 » A GMH contará com aporte inicial e único de recursos pela 

União via MDR, em um veículo apropriado (Patrimônio de 

Afetação em Fundo Privado) que poderá ser integralizado via 

financiamento do BID. Seu patrimônio será constituído adi-

cionalmente por: 

• a contribuição dos agentes financeiros; 

• rendimentos obtidos das aplicações das 

disponibilidades financeiras; 

• recursos provenientes da recuperação de créditos 

honradas com recursos da Garantia, e; 

• outras fontes de recursos estabelecidos no 

seu regulamento.

 » características de equilíbrio econômico-financeiro da GMH:

• Modelo de negócio, centrado em princípios de auto sus-

tentabilidade, construída com as arrecadações geradas 

pelos comissão que cobra;

• Rotativo (revolving): Quando vencerem ou se amortizarem 

os microcréditos, será possível associar novos beneficiá-

rios, os quais gerarão novas comissões; e

• Retornável: O valor recuperado de crédito inadimplente, 

após a GMH ter concedido a garantia, deve ser reembolsa-

do à própria GMH.

 » aportes de outras fontes de recursos estabelecidos no seu re-

gulamento (para atender segmentos ou regiões particulares, 

poderão se somar recursos de estados, Municípios, ONGs ou 

Ministérios, que possuem políticas habitacionais específicas).
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 ■ Público-alvo com renda familiar de até 5 Salários-Mínimos;

 ■ Poderá ser atribuída às seguintes Instituições Financeiras (IF)  13 :

 » IF (de primeira linha), concedem financiamento para microcré-

ditos de melhorias; com recursos próprios, captados junto ao 

mercado ou empréstimos de bancos de segunda linha (incluindo 

funding oriundo de FGTS e SBPE); e

 » IF (de segunda linha) concedem financiamento para as IFs de 

primeira linha (Caixa, Banco do Brasil, bancos privados etc.).

 ■ A concessão de garantias pode ser feita até: 

 » o montante comprometido dos recursos (a GMH não disponha 

mais de recursos); e

 » o término de vencimento dos créditos e recuperação de  

créditos inadimplentes.

 ■ A Governança da GMH é realizada pela SNH/MDR e a administração 

por uma Instituição Financeira especializada (contratada no mercado);

 ■ Os créditos sujeitos a cobertura são agrupados e contemplam o 

conjunto de operações originadas por períodos tranches para per-

mitir que a GMH atinja a meta de cobertura, tendo em vista o per-

centual esperado e sua incidência;

 ■ A GMH abrange o valor do saldo devedor da dívida, no ato da recla-

mação  14 , até que a porcentagem coberta por tranche de crédito 

(carteira garantida); e

 ■ Reclamação da GMH - qualquer operação de crédito quando exis-

tam 3-6 meses de prestações em atraso  15 , até o limite de porcenta-

gem da carteira garantida:

 » cobre o valor do saldo devedor do crédito vigente na data da re-

clamação da garantia.

2.3.3. Estimativas financeiras

As premissas básicas da GMH estão alicerçadas nas 

seguintes estimativas financeiras:

 ■ O percentual da carteira de crédito de 

cada IF coberto pela garantia: até 15% 

(estimativa/meta);

 ■ A contribuição à GMH (comissão integralizada 

pela IF) deverá ser estimado por cálculo esta-

tístico atuarial, com base em dados detalhados 

de carteiras e da operação (risco de crédito, 

porcentagem da inadimplência e perda dessas 

carteiras, dimensão do aporte inicial de capital, 

volume de contratações etc.);

 ■ Montante do crédito: até 95% do valor da ação 

de melhorias;

 ■ Participação da família: 5% do valor da ação 

de melhorias;

 ■ Valor máximo do crédito: Melhoria ≤ R$ 

13.300,00 (valor de referência, poderá  

ser ampliado);

 ■ Prazo máximo do crédito: Melhoria ≤ 3 anos; e

 ■ Taxa de juros: deverá ser estimado em função 

direta do custo de captação de recursos ou do 

custo de oportunidade dos recursos próprios 

- custo do funding; e risco de crédito coberto 

pela GMH.

As IFs formalizam contrato 
com a GMH, estabelecendo 
direitos e obrigações.

 13 

A garantia não consiste no 
reembolso de um número 
preestabelecido de parcelas (a 
exemplo do FGHab: ressarcia 
até 6 parcelas mensais).

Sujeito à calibração com IF e 
acordo com calibragem do valor 
da contribuição ao GMH pelas 
IFs e sua periodicidade. A GMH 
busca fornecer liquidez ao IF antes 
de aplicar a regulamentação do 
BACEN (R.2682/99), que estabelece 
a classificação das operações de 
crédito e constituição de provisão 
(liquidação duvidosa), e determina 
a classificação da operação em “H” 
quando alcançar 180 dias de atraso 
e o provisionamento de 100%.

 14 

 15 
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A contribuição inicial estimada para constituir o GMH é de aproxi-

madamente R$ 273,6 milhões (USD 48,9 milhões) (incluindo taxa de 

administração), o que permite garantir 154 mil operações de crédito 

habitacional, beneficiando cerca de 600 mil pessoas, levando em 

conta os seguintes parâmetros:

 ■ valor médio do crédito R$ 12,5 mil (aproximadamente 

95% do valor da melhoria) e prazo de 36 meses;

 ■ cobertura de até 15% da carteira para financiamento para me-

lhoria de habitação;

 ■ contribuição do agente financeiro (cota/prêmio) de 1% do valor 

do crédito habitacional;

 ■ taxa de administração = estimativa de 0.3% das disponibilida-

des ao ano, paga, proporcionalmente a cada semestre (trata-se 

do VPL do fluxo de taxas de administração no período de 60 

meses, trazidos a valor presente à taxa nominal de juros  

de 6% a.a.); e

 ■ nenhum custo adicional é considerado necessário para 

que as AFs acessem o financiamento do agente operador  

dos créditos. 

Também, à medida que o acesso ao crédito se expande, estima-se 

aumento tanto do emprego direto como do indireto. Na modalidade 

financiada, o aporte da União se dá somente por meio da garantia 

que contribui para alavancar o financiamento e viabilizar o investi-

mento privado em unidades habitacionais existentes. Considerando 

um aporte total de R$ 273,6 milhões para a garantia e, a partir dela, 

a alavancagem de aproximadamente 154 mil financiamentos (para 

um prêmio cobrado das AFs de 1%), a geração de empregos totaliza-

ria cerca de 97.516 empregos (estimativa).

2.3.4. Estrutura operacional é 
sustentada nos seguintes fatores 
principais

A estrutura operacional da GMH visa garantir o 

controle de finalidade, a qualidade da interven-

ção e aumentar a garantia para as IFs, imprimin-

do maior sustentabilidade à própria GMH:

 ■ Financiamento: através de uma rede de IFs 

subscritas junto ao gestor/operador finan-

ceiro da GMH;

 ■ Execução da obra: livre escolha, via contra-

tação de empresa executora credenciada 

ou autogestão/ 

construção mediante contratação de assis-

tência técnica (AT);

 ■ Controle de finalidade: via AT, inicialmente 

relatórios fotográficos georreferenciado 

+ “as built” e registrado no Sistema de 

Registro da Oferta e Demanda (SROD)  

a ser desenvolvido;

 ■ Compra de materiais: restrita à rede 

credenciada junto à IF;

 ■ Uso de kits de referência: valendo-se de 

um referencial de preços estabelecido pela 

SNH e um referencial de especificação/

qualidade técnica, que pode ser vinculado 

com PBQP-H e/ou uso de ecotecnologias 

conforme modelagem do Programa; 
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 ■ Cadastro da operação: via CADMUT (operação financeira),  

e Sistema de Registro da Oferta e Demanda (operativa da 

intervenção); e

 ■ Garantia real: possibilidade de usar garantia real quando 

concluída a regularização, substituindo a garantia da GMH e 

permitindo a contratação/alavancagem de novos créditos junto 

à GMH. Ainda permite à família/mutuário: renegociar o crédito 

com taxa menor ou contrair crédito(s) complementar(es) para 

novas melhorias, reformas ou ampliação da Habitação.

A GMH busca, ainda, estabelecer uma estrutura de credenciamento 

e formação de rede de agentes, que fomentem a formação de micro 

e pequenas empresas executoras devidamente formalizadas, a atu-

ação de profissionais de engenharia e arquitetura na habitação de 

baixa renda e a otimização de recursos/redução de preços na com-

pra de materiais principalmente na região, beneficiando a econo-

mia da área e gerando fontes de trabalho por exigir contratação de 

mão-de-obra.

2.3.5. Razões e justificativas da importância 
de sua implementação

A estruturação da GMH objetiva:

 ■ Combater as inadequações presentes nas moradias da baixa 

renda (até 5 Salários-Mínimos);

 ■ Ampliação do acesso aos microcréditos melhoria habitacional  

(affordability), via redução da taxa de juros e maior prazo de  

amortização da dívida:

 » a GMH, ao assumir parte do risco, propiciará melhorar as 

condições de crédito ofertadas pelos agentes financeiros, 

com um pagamento menor ou uma quantidade maior de 

financiamento para o mutuário;

 » propicia a participação da IF na GMH para a 

concessão de créditos para melhoria por  

intermédio da redução da taxa média de juros 

praticada anteriormente.

 ■ Garantir o controle de finalidade de recursos e a quali-

dade da intervenção nas melhorias:

 » fomento à formação de micro e pequenas empresas 

executoras formalizadas;

 » fomento à atuação de profissionais de engenharia e 

arquitetura na habitação de baixa renda;

 » otimização de recursos/redução de preços na com-

pra de materiais; e

 » ampliação dos efeitos econômicos multiplicadores 

do Programa de Melhorias Habitacionais da SNH.

 ■ Formação de mercado de microcréditos habitacional: 

A constituição de uma GMH para HIS, a médio e longo 

prazos, pode estimular um mercado de financiamento 

para melhorias:

 » estabelecer mecanismos de indução de recursos 

para priorização regional, conforme a política 

habitacional, além de efetivamente alocar os 

recursos disponíveis para atender um maior 

número de beneficiários;

 » Por exemplo: a partir de um aporte de valor inicial 

estimado de R$ 273,6 milhões, com a GMH, se pode 

atingir mais de 154.000 financiamentos com mi-

crocrédito (Comissão 1%) e induzir investimento de 

aproximadamente 1,9 bilhões no setor habitacional 

(considera-se 5% de participação inicial (entrada) 

dos mutuários) e a geração de empregos totalizaria 

cerca de 97.516 empregos (estimativa); e
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 » Diante de um cenário de valorização 

patrimonial da GMH, o modelo operacional 

possibilitará a transferência da operação 

para o mercado financeiro (bancos, 

seguradoras, fundos de investimento etc.).

2.3.6. Enquadramento dentro  
do ordenamento jurídico-
institucional brasileiro

Atualmente o Governo Federal está preparando 

uma Medida Provisória (MP) que tratará da nova po-

lítica de habitação para o Brasil e que consistirá, em 

linhas gerais, como base para os programas habi-

tacionais, projetos e as ações do Ministério do De-

senvolvimento Regional (MDR). Dentro dessa MP, a 

SNH está desenvolvendo alternativas para ampliar 

a regularização fundiária e o desenvolvimento de 

um programa de melhorias habitacionais, que po-

dem incluir à instituição da GMH:

 ■ Estruturação de uma Garantia de  

Primeira Perda de Carteira para Microcréditos 

de Habitação;

 ■ Aporte inicial e único de recursos pela União/

MDR em um veículo apropriado, que pode, por 

exemplo, ser uma Sociedade de Propósitos 

Específicos (SPE); e

 ■ Estabelecer a gestão do GMH pelo MDR/SNH 

e suas competências, bem como demais parâ-

metros relevantes da GMH: estruturação jurí-

dica, gestor/administrador, regras operativas, 

entidades participantes, contrato de tipo etc.

2.3.7. Impacto fiscal

Aporte inicial de recursos pela União via financiamento BID o que 

viabiliza, no prazo da operação, a diluição do impacto fiscal no OGU. 

O Patrimônio da GMH será constituído, também, pela comissão das 

instituições financeiras contratantes da Garantia, os rendimentos 

obtidos com a aplicação das disponibilidades financeiras, os recur-

sos provenientes da recuperação de créditos honradas com recursos 

da Garantia e outras fontes de recursos estabelecidos no seu regu-

lamento (para atender segmentos ou regiões particulares, poderão 

se somar recursos de estados, Municípios, ONGs ou Ministérios, que 

possuem políticas habitacionais específicas).

A estruturação jurídica da GMH implicará em direitos e obrigações 

próprias, documentado em contratos, pelas quais responderá com 

seu patrimônio apenas, ou seja, não contará com qualquer tipo de 

garantia ou aval por parte do setor público e responderá por suas obri-

gações até o limite dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio.

Esse modelo de estruturação da GMH permitirá, ao longo da sua ope-

racionalização, que se alcance equilíbrio atuarial e sustentabilidade 

econômico-financeira, resultando na sua continuidade e valoriza-

ção patrimonial.

2.4. Estrutura de assistência técnica 
para os organismos executores de obra,  
seu monitoramento e verificação  
das obras realizadas 

O Programa Nacional de Melhoria pode ser apoiado por meio da es-

truturação dos seguintes agentes: 
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2.4.1. Organismo executor de obra 

Agente autorizado por instância normativa compe-

tente, com prévio cumprimento de certos requisitos e 

responsável por conceder assessoria técnica Integral 

e coesão social no processo construtivo. 

 ■ Objetivo: proporcionar soluções de habitação com 

assessoria técnica integral, com: 

 » Adequação à demanda dos beneficiários;

 » Plano, habitabilidade e conforto;

 » Planejamento na habitação com 

progressividade; 

 » Segurança Estrutural e segurança para não 

construir em área de risco; e

 » Uso de materiais locais. 

 ■ Atividades durante o processo de intervenção: 

 » Sistema e processo construtivo;

 » Ferramentas de fortalecimento à coesão social 

(inclusão social); 

 » Plano técnico e de construção com progressi-

vidade - plano participativo; 

 » Orçamento de obra com otimização de gastos; 

 » Supervisão de obra do início ao fim (pode ou 

não executar a obra); e 

 » Entrega finalizada da obra e manual de uso. 

 ■ Avaliação técnica do organismo executor da obra: 

 » Documentação legal;

 » Documentação administrativa e financeira;

 » Documentação operacional; 

 » Documentação técnica de Plano e Construção; 

 » Processo de autorização; e

 » Educação com capacitação contínua 

dos funcionários. 

2.4.2. Entidade supervisora 

Agente autorizado por instância normativa competente, responsável 

por verificar a correta aplicação de subsídios e financiamento na re-

alização de uma melhoria da moradia. 

 ■ Objetivo: verificar a correta aplicação de subsídios e financia-

mento na realização de uma melhoria da moradia: 

 » Revisão da realização do trabalho de acordo com os orça-

mentos e planos. 

 ■ Atividades durante o processo de verificação: 

 » Revisão dos arquivos dos beneficiários nos escritórios  

das Entidades Executoras; 

 » Revisão de orçamentos e aplicação de recursos  

(subsídios e financiamento); 

 » Aplicar questionários aos beneficiários por meio de  

visitas domiciliares; 

 » Visitas físicas às obras; 

 » Obtenção de evidências e fotografias; e 

 » Acompanhamento na implementação de medidas  

corretivas para resolver os apontamentos da auditoria. 

2.5. Sistema de sustentabilidade ambiental

2.5.1. Descrição sintética da proposta

Esta proposta visa ampliar o escopo do Programa de Melhoria Habi-

tacional que, atualmente, está em desenvolvimento pela SNH, pro-

movendo o uso de medidas de eficiência energética e consumo de 

água e, portanto, suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), ao 

mesmo tempo em que aumenta o conforto das moradias. Esse pro-

cesso visa alcançar um maior nível de sustentabilidade, por meio de 

uma série de intervenções graduais e incorporação de ecotecnolo-

gias nos kits que serão contemplados pelo Programa.
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Nesse sentido, podem-se aproveitar as ações de melhoria 

que são necessárias para serem realizadas em uma habitação 

durante todo o seu ciclo de vida e que são executadas para 

qualquer tipo de edificação, por razões de manutenção (por 

exemplo: pintura externa, troca de janelas, banheiro, cozinha, 

ampliação dos quartos etc.); otimizando-os com medidas 

sustentáveis, garantindo, assim, maior conforto, melhorando 

a qualidade do ar interior nas residências, evitando danos es-

truturais à construção, bem como economia de energia e no 

consumo de água.

Uma vez que nem todos os elementos de uma edificação reque-

rem melhorias ou substituições ao mesmo tempo, será neces-

sário considerar todas as etapas do processo, no caso de reabi-

litações para garantir uma melhoria ideal da edificação, ou se 

for necessária uma renovação completa (tudo de uma só vez) ou 

passo a passo (melhorias parciais, conforme sejam necessárias, 

devido ao ciclo de vida dos componentes de construção).

As medidas a serem executadas, ao longo do tempo, são pla-

nejadas por meio de um “Plano de Intervenção de Ação”  16 . 

Este plano de intervenção é realizado por meio de uma rede de 

empresas credenciadas, que prestam assistência técnica/em-

presas de execução de obra (AT/EEO), a serem desenvolvidas 

no Programa, as quais serão responsáveis pelo planejamento 

das diretrizes que devem ser seguidas pela melhoria susten-

tável, durante a vida útil da habitação e que permita alcançar 

os objetivos que foram estabelecidos de uma forma oportuna 

e econômica. O Plano de intervenção considera a aplicação de 

determinadas medidas generalizadas em pacotes (kits veja 

Anexo - Kits de referência para melhoria habitacional), que 

será destinada para grupos de habitação com características 

semelhantes, facilitando, assim, o financiamento das mesmas.

A incorporação desse esquema de consultoria é proposta como 

requisito indispensável para financiamento e subsídio, garan-

tindo que as medidas gerem a economia esperada e que os pro-

prietários tomem decisões baseadas na assessoria técnica de 

equipes de especialistas, com o apoio de uma equipe de espe-

cialistas. Isso, também, garante que os meios que são investidos 

em sustentabilidade sejam, realmente, aplicados às medidas 

mais adequadas e necessárias. 

Por fim, mediante a verificação que é proposta no sistema de go-

vernança do programa de melhoria, através de um agente neu-

tro, dará credibilidade a qualidade do processo completo, desde 

a consultoria especializada até a implementação das medidas.

2.5.2. Premissas do sistema  
de sustentabilidade

 ■ O sistema de sustentabilidade na melhoria (reabilitação) 

baseia-se no “desempenho integral da habitação”, ou seja, 

considera diversos fatores que influenciam na sustentabi-

lidade do mesmo:

 » Demanda de energia da construção – eficiência energé-

tica (otimização no consumo de eletricidade e gás);

 » Consumo de água;

 » Materiais de construção (sustentáveis, recicláveis, não 

tóxicos, duráveis, certificados etc.) – serão fornecidos 

por empresas locais; de acordo com as zonas de inter-

venção e as condições climáticas; e

 » As interações ao longo do ciclo de vida da habitação.

 ■ Não limitar o impulso e a medição do impacto de ecotec-

nologias específicas isoladamente. De acordo com essa 

perspectiva, são estabelecidos os valores mínimos totais 

O Plano de intervenção 
considera os orçamentos de 

intervenção, bem como o uso 
de kits pré-definidos (quando 

aplicável), com preços de 
referência definidos pelo SNH.

 16 
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de demanda de energia primária e de água a serem al-

cançados e como são traduzidos na redução das emis-

sões de GEE;

 ■ Os valores-limite poderão ser definidos especificamente 

para cada tipologia habitacional e zona climática. Dessa 

forma, os proprietários dos imóveis podem escolher a 

combinação mais adequada de intervenções para alcan-

çar o nível de eficiência que é desejado, sempre seguindo 

o caminho que é indicado no plano de intervenção dese-

nhado para seus imóveis;

 ■ A AT deve acompanhar cada habitação e aos seus usuários 

específicos, com o objetivo de diagnosticar as condições e 

as necessidades atuais de cada família, entre suas funções 

pode-se incluir:

 » Fazer um diagnóstico de sustentabilidade habitacional;

 » Planejar as diretrizes que a reabilitação deve seguir ao 

longo da vida útil do imóvel para alcançar os objetivos que 

foram estabelecidos, de forma oportuna e econômica;

 » Através de uma abordagem escalonada, ou seja, passo a 

passo, como pode ser observada na Figura 3 seguinte:

FIGURA 3: Melhoria passo a passo para um desempenho sustentável ideal. Exemplo para desempenho em eficiência energética

PLANO DE INTERVENÇÃO - RESULTADO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONFORTO E QUALIDADE SANITÁRIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PASSO 3*

PASSO 2

PASSO 1

LINHA BASE

A

C

E

B

D

F

USO RACIONAL DA ÁGUA

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

MANUTENIBILIDADE

INTEGRAÇÃO URBANA

ACESSIBILIDADE

 Medidas de manutenções 
urgentes e kit de 

ecotecnologias básico, 
definido pela SNH

Eletrodomésticos  
altamente eficientes

Passo 3*: Passo 1 e 2
segundo o clima:

Isolamento térmico 
em muros 

Estanqueidade
Ventilação controlada

Isolamento térmico no teto
Coletor solar

Janelas novas 
de alta qualidade 

     térmica (segundo clima) 
Sombreamentos
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 ■ A aplicação do sistema de sustentabilidade em 

uma escala maior por meio de pacotes (kits) exi-

giria que uma empresa credenciada de AT/EEO 

com alta capacitação em eficiência energética, 

construção, financiamento, entre outras ques-

tões que definam padrões de intervenção. Se for o 

caso, a combinação do esquema do consultor es-

pecializado poderia ser definida juntamente com 

as orientações gerais, a supervisão e as instru-

ções específicas de um consultor sênior, confor-

me descrito na Figura 4 esquemática seguinte:

 ■ O processo consultivo conclui-se com uma verificação que 

foi realizada pelo agente neutro, sem interferência do con-

sultor sênior e do consultor especializado, para comprovar 

a qualidade do processo, desde a consultoria até a imple-

mentação das medidas e a garantia de que os recursos 

financiados foram utilizados para as medidas indicadas no 

plano de intervenção;

 ■ O grau de sustentabilidade poderá ser referido como um 

esquema de pontuação que possa servir para a alocação do 

valor de subsídio e/ou priorização do mesmo, o qual poderá 

contar com o SROD, que seria desenvolvido pelo MDR;

FIGURA 4: Consultoria técnica para a aplicação do sistema de sustentabilidade

CONSULTOR SUPERIOR
(empresa executora de obra)

A consultoria técnica  
poderia ser em dois níveis:

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

GRUPO DE IMÓVEIS 
PARA FINANCIAMENTO
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 ■ Utilização de kits de referência: valendo-se de 

um referencial de preços e um referencial de 

especificação/qualidade técnica, estabelecidos 

pela SNH;

 ■ A experiência, em termos de materiais de 

construção e de sistemas construtivos inova-

dores em matéria de sustentabilidade, pode 

ser aproveitada, por exemplo:

 » desenvolvidos nos últimos anos no Brasil 

pelas “startups Construtechs” (como por 

exemplo, Módulo Sequência, Tecverde, 

Isobloco, Grupo Mangalo ser atribuída às 

seguintes Instituições Financeiras  17   

entre outros); e

 » de profissionais de arquitetura e 

engenharia, bem como a que se obtenha 

de concursos de arquitetura que sejam 

realizadas no tema.

 ■ Parcerias podem ser estabelecidas com:

 » associações de bairros e ONGs locais, que 

tem uma melhor compreensão das zonas 

climáticas e das necessidades dos benefici-

ários em temas de sustentabilidade;

 » ONGs e redes internacionais: que propor-

cionem assistência técnica nesse tema;

 » Agências e instituições financeiras: que 

prestem consultoria, capacitação e finan-

ciamento, em termos de sustentabilidade;

 » Estados e Municípios em tema de licenças e 

autorizações (quando aplicável) e subsídios 

locais em áreas específicas de intervenção; e

 » Fornecedores de materiais e ecotecnologias.

2.5.3. Razões e justificativas da importância  
de sua implementação

A implementação do sistema de sustentabilidade visa:

 ■ Fornecer soluções específicas às famílias beneficiárias do progra-

ma de melhoria e, se for o caso, da concessão de subsídio pela SNH, 

sobre os problemas habitacionais existentes, incluindo critérios de 

sustentabilidade e qualidade;

 ■ Promover soluções habitacionais com maiores padrões de qualida-

de e eficiência;

 ■ Incentivar o uso de produtos certificados,  

bem como da indústria formal de ecotecnologias e materiais;

 ■ Incentivar que as ações de melhoria (e/ou ampliações) da habitação 

contem com processos mais formais, que permitam seu acompa-

nhamento e monitoramento, bem como garantir que sejam execu-

tadas corretamente, maximizando o uso de recursos federais;

 ■ Promover a mão-de-obra especializada;

 ■ Estabelecer uma demanda de profissionais, por exemplo, arquitetos 

qualificados que possam atuar como consultores especializados, 

capazes de aplicar ferramentas de design e cálculos específicos. 

Isso permitirá gerar empregos adicionais e reforçar as capacidades;

 ■ Incentivar a produção local e a instalação de equipamentos e ma-

teriais de construção para o uso eficiente de energia e água, que 

sejam certificados, que podem ser amparadas por meio de infor-

mações e capacitação do setor empresarial, técnicos de construção 

e habitação (encanadores, pedreiros, eletricistas e instaladores de 

serviços, entre outros);

 ■ Fortalecer as capacidades, devido à necessidade dos stakeholders 

que estejam envolvidos no sistema de informação confiável, de su-

porte individual (consultoria) e de um critério claro para o desenvol-

vimento de soluções e orientação de suas atividades empresariais 

para investimentos sustentáveis;

Vamos Construir Verde? Esperanza 
González-Mahecha, Livia Minoja, 
Lucas Rosse Caldas, Clémentine 
Tribouillard, BID Junho 2020.

 17 

https://publications.iadb.org/pt/vamos-construir-verde-guia-pratico-para-edificacoes-espacos-publicos-e-canteiros-sustentaveis-no-0
https://publications.iadb.org/pt/vamos-construir-verde-guia-pratico-para-edificacoes-espacos-publicos-e-canteiros-sustentaveis-no-0
https://publications.iadb.org/pt/vamos-construir-verde-guia-pratico-para-edificacoes-espacos-publicos-e-canteiros-sustentaveis-no-0
https://publications.iadb.org/pt/vamos-construir-verde-guia-pratico-para-edificacoes-espacos-publicos-e-canteiros-sustentaveis-no-0
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 ■ No desenvolvimento do plano de intervenção de ação, 

através da abordagem de desempenho integral da 

habitação, há inúmeros benefícios:

 » O monitoramento, a emissão de relatórios e a veri-

ficação que é transparente e econômica, porquan-

to monitora as melhorias na eficiência de uma 

ampla gama de projetos, materiais construtivos, 

ecotecnologias e medidas a serem adotadas;

 » Permite que os principais atores encontrem a 

combinação mais econômica dessas soluções e 

possam receber suporte para implementá-las;

 » A abordagem do modelo escalonado (passo a 

passo, referidos na Figura 3. Melhoria passo a 

passo para um desempenho sustentável ideal) dá 

aos órgãos reguladores flexibilidade para aumen-

tar a demanda do programa ao longo do tempo e 

permite que os financiadores (SNH, organismos 

internacionais como o BID, fundos verdes etc.) in-

vistam em ações específicas, que estejam alinha-

das com suas prioridades de desenvolvimento; e

 » Todas as etapas, para qualquer tipologia e zona 

climática, representarão uma melhora significati-

va na mitigação de GEE em comparação com uma 

linha de base (quando se refere à etapa 1), ou em 

comparação com suas respectivas etapas ante-

riores (quando se referem aos passos 2 e 3), bem 

como do nível de conforto.

 ■ A operação do sistema (registro do plano de interven-

ção, esquema de pontuação de alocação de subsídios, 

assessores especializados e verificadores) poderá 

ser incorporada à plataforma de registro de oferta e 

demanda habitacional; e

 ■ Promove a qualidade de vida das famílias, oferecendo 

benefícios como economia de água e energia, que resul-

tam em uma diminuição dos gastos familiares e propor-

cionando soluções habitacionais mais confortáveis.

2.5.4. Enquadramento dentro do 
ordenamento jurídico-institucional brasileiro

O sistema de sustentabilidade poderia ser estabelecido para o 

Programa de Melhoria da Habitação que, atualmente, está em 

desenvolvimento pela SNH, sob o marco da Medida Provisória 

para a nova política habitacional, como parte dos programas 

de habitação, projetos e ações do MDR.

Com base no Acordo de Paris de 2015, o Brasil se comprometeu 

a reduzir suas emissões de carbono para 37% até 2025 e 43% 

até 2030. E, por outro lado, segundo o Conselho Brasileiro de 

Construção Sustentável (CBCS), 48,5% do consumo de energia 

elétrica vem do setor de construção civil, o que se traduz em 

emissões de CO2.

A implantação do sistema de sustentabilidade no Programa 

de Melhoria da Habitação poderia apoiar o cumprimento des-

se compromisso.

Assim, pode ser considerado/vinculado, entre outros disposi-

tivos, o que se segue, em relação aos parâmetros estabelecidos 

para o Programa:

 ■ Normas Técnicas Brasileiras/ABNT/NBR, que estão rela-

cionadas às diretrizes sobre zoneamento bioclimático, 

bem como de requisitos de habitabilidade (sustentabilida-

de) para as habitações unifamiliares de interesse social;
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 ■ Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade de 

Materiais PBQP-H;

 ■ Melhores práticas para imóveis mais sustentáveis no 

campo, do “Selo Casa Azul” e do Manual de Orientação 

Técnica (Padrão de Sustentabilidade para Habitação de 

Interesse Social no Brasil) da CAIXA; e

 ■ Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).

2.5.5. Impacto fiscal

A implantação do sistema de sustentabilidade ambiental, 

para o Programa de Melhoria da Habitação, poderia come-

çar, na fase piloto, com recursos de Cooperação Técnica e/

ou com capital semente de uma linha de financiamento do 

BID, que poderia, posteriormente, ser dimensionada com 

recursos que sejam provenientes de fundos verdes inter-

nacionais para a mudança climática, minimizando-se seu 

impacto na dívida pública.

2.5.6. Diretrizes contempladas

O modelo do sistema de sustentabilidade ambiental, nos ter-

mos em que foi proposto, permitirá que sejam alcançadas as 

seguintes diretrizes:

 ■ Estabelecer o uso de ecotecnologias e medidas de 

acordo com as zonas bioclimáticas do País; e

 ■ Estabelecimento de um programa, em nível nacional, 

de assistência técnica, apoiado através de uma EEO, 

que se encarregue da realização das melhorias da 

moradia, bem como de uma entidade supervisora que 

seja encarregada da correta aplicação dos recursos 

públicos e privados.

2.6. Criação de um sistema 
de poupança prévia

No intuito de prospectar instrumentos que per-

mitam às pessoas que não podem comprovar 

renda total ou parcial, acessarem financiamen-

to para aquisição de imóveis novos ou usados, 

melhorias, foi avaliada a relevância de criação 

de um sistema de poupança prévia. Tal sistema 

possui como base a preocupação com o cresci-

mento dos segmentos da população com renda 

informal, observado desde a crise de 2015 mas, 

sobretudo, com a tendência de aumento da in- 

formalidade no mercado de trabalho em decor-

rência do isolamento social, deflagrado pela epi-

demia do Covid-19, conforme analisado por Ma-

galhães Eloy (2020)  18 . Tinha como base ainda, 

o conhecimento de que esquemas de poupança 

contratual são utilizados historicamente na 

Alemanha (Bausparkassen) e na França (Livret 

A) e também na América Latina, contexto mais 

próximo do Brasil, vários países apresentam al-

ternativas de poupança prévia: o “Ahorro Previo 

para la Vivienda”, “Yo Ahorro”  19 , no Uruguai; o 

“Ahorro Previo” em Mendoza, Argentina; o “Pro- 

grama de Ahorro Previo para la Vivienda” no 

BANSEFI  20 , no México e, ainda, a vinculação da 

poupança ao subsídio, caso do Chile.

Essas experiências sugerem que esse tipo de 

poupança contribui para a inclusão financeira 

por meio da construção de um histórico que fa- 

cilita a aferição da capacidade de pagamento de 

Artigo publicado no Housing Finance International 
Journal, Autumn 2020: Housing Finance in LA&C 
under the shadow of the Covid-19 crisis.

Uma conta-poupança vinculada contratualmente 
aberta no Banco Hipotecário do Uruguai (BHU) 
ou por meio da Agência Nacional de Vivienda 
para comprar, reformar ou construir um imóvel 
residencial. Possibilita o acesso a uma taxa de juros 
preferencial - desde que o saldo médio poupado, 
nos 6 meses anteriores à solicitação, corresponda 
a pelo menos 5% do valor do crédito - e um LTV 
maior (até 5 p.p. acima). Não há rendimento nessa 
conta e são necessários 18 depósitos mensais em 
um prazo mínimo de 24 meses. Nas modalidades 
reforma e construção, a exigência cai para 9 depósitos 
mensais em 12 meses e o percentual acrescido de 
financiamento pode chegar a 10%. Saques podem 
ser feitos a qualquer momento resultando na perda 
do acesso ao crédito, exceto se utilizado para acesso 
a moradia (adiantamento de entrada na compra e 
venda, compra do terreno). Conta com a garantia 
do Fondo de Garantia de Depósitos Bancários. 

É um produto de poupança prévia do Banco de 
Poupança Nacional e Serviços Financeiros com as 
agências nacionais de habitação (SHF, CONAVI e 
FONHAPO) para candidatos que não têm pontuação 
para acessar um empréstimo para comprar uma casa 
nova ou usada, construir em terreno próprio, ampliar 
ou melhorar a casa; Através do qual, observa-se que ao 
cumprir as poupanças constantes acordadas, poderá 
também cumprir os pagamentos futuros do eventual 
empréstimo. O prazo de poupança é de 6 a 24 meses 
de acordo com a pontuação de crédito obtida e podem 
ser acessados a incentivos de economia como sorteios 
mensais em dinheiro e suporte financeiro em caso 
de falecimento. As principais modalidades para baixa 
renda: Cuenta Ahorro CONAVI e AhorraSIF. Fonte: 
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-
y-programas/productos-y-servicios-personas.

 18 

 19 

 20 

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/productos-y-servicios-personas
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/productos-y-servicios-personas
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um proponente ao crédito. No Brasil, conforme menciona-

do anteriormente, a poupança de modo geral foi estimula-

da desde a década de 60, com a reforma do sistema finan-

ceiro e instituição da correção monetária, revitalizando 

assim a conta-poupança (caderneta) que perdia até então 

para a inflação. Entretanto, não há qualquer vinculação ou 

compulsoriedade entre a poupança e o financiamento. 

O modelo de poupança contratual surgiu no Brasil em 

1987 (Res.1298), denominada Poupança Vinculada  21 , que 

segue vigente sob a Res. 2173/1995. A análise dos saldos 

nessa Poupança indica que ela nunca foi representativa 

e, desde meados de 2005 os saldos situam-se no pata-

mar irrisório de R$ 2 milhões (nominais), com tendência 

decrescente em valores reais. A prospecção realizada por 

esta Consultoria junto ao Banco Central e ABECIP revela 

que não existem estudos analíticos sobre o insucesso da 

experiência da “Poupança Vinculada”.

Registre-se, ainda, que, por um período curto, na década 

de 90, a CAIXA utilizou esse instrumento de poupança 

vinculada como forma de atender a demanda por finan-

ciamento habitacional no SBPE, diante de restrições de re-

cursos para a concessão de empréstimos com recursos de 

depósitos de poupança, porém, nunca como instrumento 

para aferir a capacidade de pagamento do mutuário.

Foi dada sequência à prospecção junto à CAIXA, ABECIP e 

Microfinanceiras (CEAPE e BPCS) para identificar se os mo-

delos de avaliação de risco das instituições financeiras con-

templam rendas informais e, ainda, se mesmo em caso po-

sitivo, a instituição de um novo modelo de poupança prévia 

poderia constituir insumo para o Credit Score, contribuindo 

para a inclusão das rendas informais no crédito. Vale destacar que as 

instituições captadoras de poupança são regulamentadas pelo Banco 

Central e não incluem as fintechs ou microfinanceiras.

Identificou-se na interlocução com a CAIXA, que o modelo de análise 

de risco de crédito desse banco está desenvolvido de forma a incluir 

os informais por meio de apuração de renda efetiva com base em 

comprovantes de despesas e receitas acessórios. Também é aceita a 

composição de renda entre informais e formais. As demais interlo-

cuções realizadas confirmaram que os modelos de risco dos demais 

agentes financeiros também estão desenvolvidos para apurar o fluxo 

de movimentação de receitas e despesas e, desse modo, contemplar 

os segmentos de rendas informais. 

Não obstante, os dados disponíveis na base da SNH indicavam para 

as seguintes hipóteses:

 ■ a participação (%) de informais vem caindo na contratação do 

FGTS nos últimos 5 anos, na contramão dos indicadores que 

apontam para a ampliação desse segmento na economia (em 

2015, 35% dos financiamentos do FGTS foram contratados com 

não cotistas e, nos últimos 12 meses, apenas 20%); e

 ■ os informais têm mais problemas com crédito negativado que 

os formais e este parece ser o principal elemento de rejeição 

deste segmento.

Restava, assim, identificar se o desenho de um novo produto, que 

poderia ser inclusive voluntário e promocional poderia oferecer con-

tribuição relevante para a inclusão dos informais. A resposta unânime 

encontrada foi negativa, em virtude sobretudo da pouca disposição 

dos agentes financeiros de se comprometerem com um crédito futu-

ro a partir de um fluxo mensal de depósitos de poupança por tempo 

determinado. Foram ainda elencados os seguintes fatores:

A Res. 1443/1988 autorizou 
Sociedades de Crédito 

Imobiliário, Caixas Econômicas 
e Associações de Poupança e 

Empréstimo a acolher depósitos 
de poupança “vinculada” para 

fins de concessão de crédito 
habitacional (aquisição de imóvel 

novo ou usado e na construção 
de casa em terreno próprio).

 21 
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 ■ os bancos contam hoje com uma série de fontes de dados para 

apurar o fluxo de renda presente e estimar a capacidade de pa-

gamento futura;

 ■ nesse contexto, a capacidade de poupar no presente não é um 

preditor tão bom para a capacidade de pagamento nos médio 

e longo prazos, e, portanto, a poupança prévia teria peso pouco 

significativo nos modelos de Credit Score utilizados atualmente;

 ■ já é prática dos bancos orientarem e incentivarem os clientes a 

poupar, por meio da poupança já constituída, quando esses pla-

nejam candidatar-se a um financiamento; e

 ■ foram bancarizadas cerca de 64 milhões de pessoas pela CAIXA 

no âmbito da concessão de auxílio emergencial para o Covid.

Como resultado dessa prospecção, nenhuma proposta de poupan-

ça prévia foi desenvolvida e apresentada aqui, seja no âmbito deste 

Programa de Melhorias ou no financiamento de modo geral. Não 

obstante, sabe-se que qualquer forma de poupança contribui para a 

educação financeira das famílias e reduz a demanda por subsídios de 

complemento, devendo ser estimulada, sempre considerando que, 

no universo da habitação de interesse social, é fato que as disponi-

bilidades financeiras são mais exíguas, notadamente no caso de fa-

mílias que residem em unidades alugadas e qualquer requerimento 

nesse sentido precisa ser devidamente manejado para não constituir 

elemento de exclusão.
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SISTEMA DE 
GOVERNANÇA 
PARA GARANTIR 
O CONTROLE DE 
FINALIDADE

3
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Esta proposta visa auxiliar o Programa de Melhoria Habitacional que 

a SNH está desenvolvendo atualmente, estabelecendo um Sistema 

de Governança para garantir o controle de finalidade, por meio de 

maior governança e transparência, uso de tecnologia e registro das 

intervenções. Assim como garantir a qualidade das intervenções, por 

intermédio de assistência técnica compulsória (capacitação e super-

visão, por meio de convênio com os Conselhos: CAU e CONFEA), fomentando-se a atuação 

de profissionais de engenharia, arquitetura e técnicos em edificações nesse segmento. 

Além de otimizar a alocação dos recursos (redução de custos e de perdas de materiais), 

agregando-se o uso de kits de referência para melhoria, com impacto direto na geração de 

emprego e renda (aquecimento da indústria e comércio de materiais de construção e estí-

mulo à contratação de mão de obra).

3.1. Descrição sintética da proposta

O sistema de governança prevê os seguintes aspectos:

 ■ Modelo operacional (verificação e acompanhamento);

 ■ Tecnologias de monitoramento; e

 ■ Sistemas de certificação.

3.1.1. Modelo operacional 
(verificação e acompanhamento)

Esse modelo operacional define as atividades os responsá- 

veis na realização das ações de melhoria habitacional, bem 

como auxilia na correta aplicação dos recursos e na obten-

ção de soluções habitacionais.

O Programa Nacional de Melhoria pode ser apoiado através de uma estrutura de cre- 

denciamento e formação de rede de agentes, que fomente a formação de micro e 

pequenas empresas, com a atuação de profissionais de engenharia e arquitetura de 

habitação para baixa renda:

 ■ Constituição de uma rede de instituições financeiras (IF), conforme os critérios que 

sejam estabelecidos pela SNH/MDR, com as seguintes características principais:

 » encarregada de financiar e, se for o caso, gerir os recursos (financiamento e, 

se for o caso, subsídios); 

 » IF local: conhecedora de usos e costumes da população e dos materiais locais;

 » requisitos para o credenciamento: constituição legal; capacidade técnica 

e operacional; aspectos financeiros e administrativos/governança 

corporativa; e
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 » A Rede de IFs credenciadas estará à disposição dos bene-

ficiários, por meio de diversos meios (incluindo o Sistema 

de Registro de Oferta e Demanda a ser desenvolvido), 

para que escolham a instituição que melhor se adeque às 

suas necessidades e possibilidades financeiras.

 ■ Constituição de uma rede de assistência técnica credencia-

da/empresas de execução de obra (AT/EEO), conforme os 

critérios que sejam estabelecidos pela SNH/MDR:

 » fornecer a assistência técnica, se encarregar da obra 

(qualidade da obra) e assumir a responsabilidade técnica 

da intervenção. Se encarregar, também, da coesão social/

trabalho social (fortalecer os vínculos familiares e comu-

nitários; viabilizar a participação dos beneficiários nos 

processos de decisão; implantar e fazer a manutenção 

dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades 

e à realidade local):

• AT/EEO local: conhecedora de usos e costumes da po-

pulação e dos materiais locais.

 » Papéis que auxilia:

• no planejamento da intervenção;

• na execução de melhoria progressiva, quando indicada;

• na segurança estrutural e na segurança para a não 

construção em área de risco;

• no orçamento de obra, com otimização de gastos e uso 

de materiais locais;

• na verificação da obra do início ao fim (podendo ou 

não executar a obra); e

• na entrega finalizada da obra e do manual de uso.

 » requisitos para credenciamento: via acordo de coopera-

ção com alguma instituição que tenha experiência no se-

tor de construção de imóveis, por exemplo, o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU)/Conselho Fede-

ral de Engenharia e Agronomia (CONFEA), conforme 

os critérios de capacitação (educação e capacitação 

contínua), como a experiência e a atuação, que serão 

estabelecidos junto com a SNH/MDR; ainda, a consti-

tuição legal e os aspectos financeiros e administrati-

vos/a governança corporativa:

• O credenciamento é aplicável a um período especí-

fico e ao término deste, deverá ser realizada a sua 

devida renovação; e

• O credenciamento pode ser revogado quando  

qualquer um dos requisitos, que foram estabeleci-

dos, deixe de ser cumprido, a exemplo da apre-

sentação das documentações ou certificações 

indevidas ou violadas, bem como, a não realização 

da melhoria da habitação, a não prestação de as-

sistência técnica adequada, a prestação de serviços 

fora das normas padrões, assim como o uso de 

materiais inadequados.

 » remuneração: incluída no valor da intervenção, con-

forme os parâmetros que forem estabelecidos;

 » A rede de EEOs credenciadas estará à disposição dos 

beneficiários, por intermédio de diversos meios (in-

cluindo o sistema de registro de oferta e demanda a 

ser desenvolvido), para que escolham a empresa que 

melhor se adeque às suas necessidades e que ofereça 

a melhor solução de moradia com baixo custo.

 ■ Constituição de Rede de Entidade Supervisora, conforme 

os critérios que sejam estabelecidos pela SNH/MDR:

 » supervisiona a correta aplicação dos recursos e ates-

ta a existência da solução de habitação contratada, 

utilizando a ferramenta de verificação de trabalho 

(Processo de verificação do trabalho):
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• Visitas físicas às obras, o acompanhamento da 

evolução física da obra no sistema de registro de 

oferta e demanda a ser desenvolvido, validando 

componentes, fotos georreferenciadas e 

qualificação de produtos.

 » requisitos para o credenciamento: via acordo de coo-

peração com alguma instituição que tenha experiên-

cia no setor de construção de imóveis, por exemplo, o 

CAU/CONFEA, conforme os critérios de capacitação 

(educação e capacitação contínua), a experiência e a 

atuação, que sejam estabelecidos junto com a SNH/

MDR; ainda, a constituição legal e os aspectos finan-

ceiros e administrativos/a governança corporativa;

 » essas empresas podem ser EEOs, porém podem não 

servir para ambas as funções (EEO e supervisor), em 

uma mesma obra.

3.1.2. Tecnologias de monitoramento

Esta proposta inclui o uso de ferramentas tecnológicas para 

monitorar e controlar melhorias habitacional, buscando-se:

 ■ o monitoramento e análise das ações e dos resultados 

vis-à-vis metas que foram estabelecidas;

 ■ o acompanhamento estatístico (tipo de solução, região, 

entidade executora, empresas executoras da obra etc.);

 ■ a calibragem do referencial de preços; e

 ■ a retroalimentação para calibragem dos subsídios.

Inicialmente, o controle das atividades da EEO pode ser reali-

zado por meio de relatorias fotográficas georreferenciadas + 

“as built” e, posteriormente, através da atribuição aleatória de 

agentes neutros de verificação, pelo SROD, a ser desenvolvido.

O SROD prevê o desenvolvimento de um módulo específico, 

para ações de melhoria, no qual poderá se registrar/consultar:

 ■ Padrão/rede de agentes credenciados pela SNH/MDR: 

IF, EEO e entidade supervisora. O beneficiário pode 

consultar e selecionar a IF e a EEO;

 ■ Kit de melhorias (se aplicável);

 ■ Registro, a ser realizado, das ações de melhoria; e

 ■ Avaliação, por aqueles credenciados, às IFs e EEOs 

de qualidade na prestação de serviços.

Será implementado, no sistema, o modelo operacional que mi-

tigue riscos de malversação dos recursos e assegure os resulta-

dos. Os beneficiários elegem a EEO e o sistema designa, aleato-

riamente, uma entidade supervisora.

A proposta consiste em desenvolver um aplicativo móvel, que 

permita a verificação no local e o upload de provas fotográficas 

georreferenciadas do processo de verificação. O processo de ve-

rificação proporcionará transparência e segurança à SNH e a IF 

e garantirá a integridade e a qualidade da habitação.

 ■ Inscrições a serem realizadas pela EEO:

 » Contempla o registro da localização georreferenciada 

da habitação e a identificação da moradia;

 » Seleciona o kit de melhorias (previamente autorizado);

 » As características da habitação: metros quadrados, 

número de quartos, número de banheiros, 

área verde etc.;

 » Do mesmo modo, no caso de existirem, serão regis-

tradas as ecotecnologias ou as ações que tornam a 

habitação sustentável (lâmpadas de LED, chaves e 

chuveiros que economizem água, aquecedores solares 
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etc.), como estão descritos na proposta apresentada no item 

2.5 - Sistema de sustentabilidade ambiental; e

 » As informações documentais estarão em formato PDF (pla-

no arquitetônico, plano de instalações, plano estrutural etc.).

 ■ Inscrições a serem realizadas pela entidade supervisora:

 » Captura de progresso (visitas a serem programadas 

de acordo com os avanços);

 » Validação de componentes; e

 » Fotos georreferenciadas e qualificação de produtos.

3.1.3. Sistemas de certificação

Por meio deste, busca-se garantir a qualidade da intervenção, em ter- 

mos de materiais e dos serviços profissionais que serão realizados, 

nas ações de melhoria.

3.1.3.1. Serviços profissionais

Todas as ações de melhoria, independentes de onde os recursos de 

financiamento venham ou do público-alvo, deverão possuir assis-

tência técnica, a empresa responsável por fornecê-la deve garantir 

que tem o pessoal ou contrate a pessoas qualificadas/certificadas 

para a prestação de serviços de AT/realização de obras:

 ■ A proposta é instituir o sistema nacional de certificação profis-

sional na construção civil: este sistema complementa os esfor-

ços do PBQP-H e de inclusão da assistência técnica no Progra-

ma de Melhorias.

 » Criação do sistema (parceria com a Secretaria do Trabalho, o 

MEC, a ABRAMAT, o INMETRO, o SENAI, o PBQP-H etc.):

• Revalidar, com agentes do setor, incluindo as diversas entida-

des setoriais, as Normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) de perfis profissionais existentes e verificar 

se há, ainda, pendência de normatização de mais perfis;

• Compatibilizar esses perfis com o Cadastro Brasileiro de 

Ocupações (CBO);

• Definir os ritos (e níveis, se assim definido) da avaliação, 

certificadores e de revalidação da certificação;

• Promover (inclusive por meio de linhas de crédito) a estru-

turação de instituições certificadoras;

• Prever registro centralizado e forma de comprovação da 

certificação, que pode ser incremental, conforme indicado 

para cada perfil; e

• Criar plataforma pública para a consulta e a divulgação dos 

profissionais certificados por perfil/especialidade e região, 

favorecendo a identificação e a contratação dos profissio-

nais certificados que, no momento, possa estar hospedado 

no Sistema de Oferta e Demanda de Habitação.

 » Apoiar a criação de uma rede de programas de qualificação 

(em parceria com a Secretaria do Trabalho, o MEC, o SEBRAE):

• Definir a abrangência da capacitação, a partir da identificação 

de prioridades, junto à indústria da construção civil e de mate-

riais, incluindo temas como saúde e segurança; a atualização 

continuada sobre inovações de materiais e processos; a sus-

tentabilidade, o uso de ecotecnologias e a redução de desper-

dícios; o desenvolvimento das competências para atuação 

como autônomo (orçamento, apresentação de proposta etc.);

• Avaliar o PRONATEC e demais ações/programas 

governamentais existentes que podem ser arregimentados, 

considerando a formação profissional que é exigida  

pela certificação;



61

PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

• Estimular iniciativas privadas de capacitação; e

• Constituição de sistema de certificação de mão de 

obra: proposta a médio/longo prazo a ser avaliada e a 

ser desenvolvida, que une o componente da certifica-

ção, garantindo uma mão de obra qualificada, com o 

componente da qualificação, aprimorando a qualida-

de das intervenções e controle da AT.

3.1.3.2. Materiais de construção e ecotecnologias

Utilização de kits de referência (veja Anexo - Kits de referên-

cia para melhoria habitacional): valendo-se de um referencial 

de preços que seja estabelecido pela SNH e um referencial de 

especificação/qualidade técnica que pode ser vinculado com 

o PBQP-H e/ou uso de ecotecnologias, que estejam em confor-

midade com a modelagem do Programa, sob um sistema de 

sustentabilidade (ver proposta no item 2.5 - Sistema de susten-

tabilidade ambiental).

 ■ Constituição de rede de lojas de materiais credenciadas:

 » Credenciamento junto às IFs; 

 » requisitos: 

• constituição legal, aspectos administrativos 

e financeiros; e

• limite de desvio de preço em relação ao 

referencial de preços.

 ■ Incentivar a participação das universidades para oferecer 

serviços tecnológicos, assessoramento, consultoria, pes-

quisa aplicada, design, serviços laboratoriais, tecnologias 

da informação, que ofereçam soluções, de acordo com as 

necessidades dos beneficiários, considerando a localização 

e melhores materiais etc. 

3.2. Razões e justificativas da 
importância de sua implementação

 ■ Garantir o controle de finalidade de recursos e garantir 

a qualidade da intervenção nas melhorias para:

 » garantir que sejam executadas corretamente, maxi-

mizando o uso dos recursos federais;

 » mitigar riscos de malversação dos recursos e asse-

gurar os resultados;

 » promover soluções de habitação com maiores pa-

drões de qualidade e eficiência;

 » promover a mão de obra especializada;

 » otimizar recursos/redução de preços na compra 

de materiais;

 » fomentar o uso de produtos certificados, bem como 

da indústria formal de ecotecnologias e materiais; e

 » estimular para que as ações de melhorias (e/ou 

ampliações) da habitação contem com processos 

mais formais, que permitam seu acompanhamento 

e monitoramento. 

 ■ Fomentar a formação de micro e pequenas empresas 

de financiamento, provedores de AT formalizados;

 ■ Fomentar a atuação de profissionais de engenharia e de 

arquitetura na habitação para baixa renda:

 » estabelecer uma demanda de professionais, por 

exemplo, arquitetos qualificados que possam atuar 

como consultores especializados, capazes de apli-

carem ferramentas de design e cálculos específicos. 

Isto permitirá gerar empregos adicionais e reforçar 

as capacidades.

 ■ Ampliação dos efeitos econômicos multiplicadores do 

Programa de Melhorias Habitacionais da SNH.
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3.3. Enquadramento  
dentro do ordenamento 
jurídico-institucional

Atualmente, o Governo Federal está prepa- 

rando uma Medida Provisória (MP), que trata-

rá da nova política de habitação para o Brasil 

e que consistirá, em linhas gerais, como base 

para os programas habitacionais, os pro- 

jetos e as ações do MDR. Dentro dessa MP, a 

SNH está desenvolvendo alternativas, para 

ampliar a regularização fundiária e o desen-

volvimento de um programa de melhorias 

habitacionais, que podem incluir à institui-

ção de um Sistema de governança para ga-

rantir o controle de finalidade:

 ■ providenciar a participação dos di-

ferentes atores no processo, a fim de 

regular sua incorporação através do 

estabelecimento de requisitos para sua 

inscrição no Programa, bem como de 

padrões mínimos para sua permanên-

cia nele; e

 ■ na correta aplicação dos recursos que 

serão utilizados nas ações de melhoria 

habitacional (financiamentos e/ou sub-

sídios federais/estaduais), bem como 

garantir a qualidade da intervenção, 

em termos de materiais e de qualidade 

nos serviços profissionais que forem 

realizados nesse tipo de atuação.

3.4. Impacto fiscal

A implementação da proposta não resulta em qualquer impacto fiscal 

ou mesmo na dívida pública.

3.5. Diretrizes contempladas

A instituição de um Sistema de governança para garantir o controle 

de finalidade, nos moldes propostos, permitirá que se alcancem as se-

guintes diretrizes:

 ■ É necessário estabelecer um Programa Nacional de Melhoria Ha-

bitacional que permita diminuir o déficit habitacional, em termos 

qualitativos; e

 ■ Estabelecimento de um programa, em nível nacional, de assistência 

técnica, apoiado através de uma EEO que se encarregue da realização 

das melhorias da moradia, bem como de uma entidade supervisora 

encarregada da correta aplicação dos recursos públicos e privados.

3.6. Sistema de governança para garantir o 
controle de finalidade – segmento financiado

O sistema de governança será apoiado por ferramentas tecnológicas 

para monitorar e controlar as melhorias da habitação, buscando-se:

 ■ o monitoramento e análise das ações e dos resultados vis-à-vis 

metas que foram estabelecidas;

 ■ o acompanhamento estatístico (tipo de solução, região, atores 

participantes etc.);

 ■ referenciais de preços.
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Estas ações serão desenvolvidas por meio do sistema SROD 

que se propõe implementar sob as condições estabelecidas 

no caderno “Propostas sobre o Sistema de Registro da De-

manda e Seleção do Beneficiário”.

O SROD prevê o desenvolvimento de um módulo específico, 

para ações de melhoria da habitação, o qual deve estar de 

acordo com as regras estabelecidas no PMH.

3.6.1. Normas e procedimentos 
operacionais/requerimentos para 
homologação no Programa

 ■ Agente financeiro - contratação de operação de finan-

ciamento habitacional no âmbito do PMH com a cober-

tura da GMH, requerendo-se:

 » Contrato firmado entre o postulante ao crédito e a AT, 

como responsável técnico designado, CUM atribuído à 

UH e registro (RRT/ART);

 » Contratação da garantia junto ao GMH e recolhimento 

da contribuição (prêmio);

 » Conformidade com os limites e tarifas estabelecidos 

no PMH;

 » O contrato gera um “crédito” que permite a contra-

tação do agente de assistência técnica (AT) e da mão 

de obra e/ou da empresa executora de obra (EEO) e, 

também, a compra de materiais e equipamentos na 

rede credenciada;

 » A liberação dos valores referentes às atividades de 

assistência técnica e mão-de-obra somente se dá na 

conclusão da obra;

 » Liberação dos valores referentes aos materiais dire-

tamente à família contratante, em parcela única, na 

contratação; e

 » Registro da operação no sistema SGCFA.

 ■ Agente de assistência técnica - o cadastramento no 

PMH requer:

 » Responsável técnico: engenheiro, arquiteto ou técnico 

em edificações cadastrado nos sistemas do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA 22 ), do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU 
 23 ) e do Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

(CFT  24 ), respectivamente;

 » Realização de programa específico de capacitação 

(proposta 20h) específico do Programa (veja o 

capítulo 1 do caderno “Propostas para a Sustenta- 

bilidade Socioambiental”).

 » Prestação de serviços, que incluem:

• Realização de diagnóstico;

• Elaboração de plano de intervenção, projeto execu-

tivo, cronograma e lista de materiais e equipamen-

tos em conformidade com regras do PMH;

• Execução da obra com contratação de mão-de-o-

bra qualificada em conformidade com regras do 

PMH, priorizando a mão-de-obra cedida/ofertada 

pelo contratante, se for o caso;

• Registro descritivo e fotográfico das etapas – antes, 

durante e depois - nos Sistemas (CAU/CONFEA).

 ■ Empresa executora de obra (EEO) - o cadastramento 

no PMH requer:

 » Responsável técnico (RT): engenheiro ou arquiteto  

cadastrado nos sistemas do CONFEA e do CAU, 

respectivamente;

 » Realização, por parte de seu responsável técnico 

designado, de programa específico de capacitação 

(proposta 20h) específico do Programa (para maiores 

detalhes acesse o capítulo 1 do caderno “Propostas 

para a Sustentabilidade Socioambiental”).

 » Prestação de serviços, que incluem:

https://www.confea.org.br/ 

https://www.caubr.gov.br/ 

https://www.cft.org.br

 22 

 23 

 24 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://www.confea.org.br/
https://www.caubr.gov.br/
https://www.cft.org.br
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
about:blank
about:blank
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• Execução da obra com contratação de mão-de-obra qualifica-

da em conformidade com regras do PMH;

• Registro descritivo e fotográfico das etapas – antes, durante e 

depois - nos Sistemas (CAU/CONFEA).

 ■ Loja de material de construção - o cadastramento no PMH requer:

 » Conformidade com preços máximos de referência dos  

materiais listados;

 » Assinatura (eletrônica) de termo de compromisso, com a idonei-

dade/objetivo do Programa;

 » Compromisso de entrega dos materiais na obra; e

 » Para os materiais ou componentes com Programas Setoriais de 

Qualidade (PSQ) no Sistema de Qualificação de Materiais, Com-

ponentes e Sistemas Construtivos (SiMaC) do Programa Brasi-

leiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), apenas 

poderão ser comercializados para o PMH aqueles produtos cujos 

fabricantes estejam em conformidade com seus respectivos 

PSQs na data da compra.

 ■ Da capacitação dos agentes de assistência técnica e das EEO -  

A capacitação visa garantir:

 » sensibilização dos profissionais a respeito do tipo de interven-

ção, da atuação com cortesia na realização de intervenções com 

a presença dos moradores, em espaços exíguos;

 » conhecimento e respeito às normas técnicas mínimas requeridas;

 » conhecimento sobre os kits de referência para melhoria e os atri-

butos de sustentabilidade a eles agregados; e

 » entendimento sobre o fluxo operacional da assistência técnica e 

dos cadastros no SROD descritos no item 2.1.1. Breve descrição 

do SROD, no capítulo 2 do caderno “Propostas sobre o Sistema 

de Registro da Demanda e Seleção do Beneficiário” e as  

normas do PMH.

 ■ Do Sistema de governança, controle de 

finalidade e auditoria:

Este sistema, a seguir detalhado, visa acompanhar 

todo o fluxo do programa, fornecendo marcadores 

e possibilitando a interação ágil e de forma digital 

entre os agentes e etapas, sendo alimentado tam-

bém pelo IGEO e CREA. Ao final de cada interven-

ção atesta a conclusão conforme o projeto e orça-

mento, permitindo a auditoria de todas as etapas. 

Deve fornecer insumos para o aprimoramento do 

Programa, imprimindo incrementalmente maior 

eficiência e menores custos.

 » A premissa deste Programa é que a assistência 

técnica consiste em sua espinha dorsal. 

Embora o crédito seja elemento fundamental, 

posto que viabilizador, a Assistência Técnica 

de Habitação de Interesse Social (ATHIS) 

garante a qualidade e segurança das 

intervenções em benefício de todos  

os participantes;

 » Na qualidade de garantidores da 

responsabilidade técnica dos prestadores 

de serviço, os Conselhos Federais (CAU e 

CONFEA) viabilizam a capacitação e acesso aos 

seus Sistemas IGEO e LO, os quais permitirão 

o acompanhamento da RT e controle de 

finalidade; e

 » A Chave Única de Moradia (CUM) é o elo 

de interconexão dos diferentes sistemas 

com o SROD.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
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3.6.2. Conexão IGEO (CAU) e 
CREA (CONFEA) com o SROD

Os sistemas CAU (RRT) e CONFEA (Livro de 

Ordem) serão configurados para registrar 

as intervenções de melhorias, controle de 

finalidade e serem escalonáveis, de sorte a 

que se integrem e compartilhem informa-

ções com o SROD.

É necessário construir os seguintes requi-

sitos de TI:

 ■ CAU e CONFEA: implemente o algo-

ritmo de atribuição da CUM ou um 

campo para capturar a CUM (se a CUM 

for implementada no SROD); e

 ■ CAU e CONFEA implementem o  

campo próprio nos sistemas para 

registrar a chave do kits de referência 

para melhoria.

3.6.2.1. Propostas de conexão

 ■ Caso A (melhor solução):

 » Arquivo de interface com a CUM, coordenadas georreferenciadas  

e chave kits de referência para melhoria de CAU e CONFEA para o SROD;

 » Desenvolver registro e cessão de kits de referência para melhoria  

no SROD;

 » Desenvolver aplicativo no SROD para validar kits de referência 

para melhoria e fazer upload de fotos georreferenciadas.

 ■ Caso B (solução alternativa):

 » Arquivo de interface com a CUM e chave kits de referência para me-

lhoria de CAU para CONFEA;

 » Desenvolver registro e cessão de kits de referência para melhoria no 

Livro de Ordem; e

 » No Livro de Ordem, valide-se os kits de referência para melhoria 

e carreguem-se as fotos georreferenciadas (capturadas com qualquer 

outra ferramenta).

O fluxo operacional entre instituições está detalhado no seguinte  

diagrama proposto:
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FIGURA 5: Sistema de governança – segmento financiado
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Uma forma alternativa de realizar o controle de fi-

nalidade, enquanto o SROD é desenvolvido é utilizar 

o software existente no CAU e CONFEA, bem como 

desenvolver alguns componentes tecnológicos 

dentro do SNH que possam ser integrados como 

módulos no futuro no SROD, e que a partir de agora 

gerem informações compatíveis com este sistema.

Desta forma, estas informações podem ser integra-

das ao SROD quando os componentes do SROD que 

controlam e governam os processos de melhoria da 

habitação são implementados no ambiente produ-

tivo (Fase I do plano de desenvolvimento e imple-

mentação do SROD descrito no item 3.1 plano de 

trabalho do capítulo 3 do caderno “Propostas so-

bre o Sistema de Registro da Demanda e Seleção 

do Beneficiário”).

Recomenda-se aproveitar os acordos existentes 

entre o SNH e CAU e CONFEA, definidos em “Acor-

do de Cooperação Técnica SNH, CAU e CONFEA 

(ACT) No. 20/0220  25 : “A melhoria do controle da 

finalidade, visando a redução dos desvios e a dimi-

nuição da inadequação da habitação com foco nos 

aspectos de segurança e saúde “; bem como para 

tirar proveito dos poderes desses conselhos, entre 

os quais se destacam o CAU e o CONFEA têm auto-

ridade para disciplinar o exercício profissional, ga-

rantindo a qualidade dos serviços prestados à so-

ciedade. Bem como incluir o CFT no referido ACT.

Do acima exposto, são sugeridas as seguintes ações:

3.7.1. Memorando de entendimento

Assinar um memorando de entendimento que incorpora os seguintes pontos:

 ■ Posicionamento e implementação do SROD como sistema central: O 

reconhecimento e aceitação da necessidade de implementar o SROD em 

todo o território brasileiro, que estará a cargo do SNH e que está em fase 

de desenvolvimento (a descrição do SROD deve ser anexada ao docu-

mento), permitirá que o SROD seja colocado no centro de todas as ações 

e decisões tomadas pelo SNH, CAU e CONFEA no âmbito do ACT;

 ■ utilização compulsória da CUM para identificar cada intervenção, vincu-

lação com o SROD;

 ■ o CUM terá um custo para o desenvolvimento e manutenção do SROD, 

que será coberto pela intervenção e reportado ao SNH;

 ■ os profissionais de AT/EEO terão a obrigação de informar ao CAU/CON-

FEA a falta de aplicação ou desvio do recurso na intervenção;

 ■ a supervisão da AT é realizada na conclusão da intervenção, por profis-

sional diferente daquele encarregado de prestar o serviço;

 ■ AT e supervisão terão custos cobertos pelo Programa;

 ■ a SNH juntamente com CAU e CONFEA estabelecem os requisitos para 

participação dos profissionais no Programa;

 ■ SNH/MDR será responsável pela definição das regras do Programa de 

Melhoria da Habitação (PMH) e estabelecerá as regras de (des)creden-

ciamento dos vários atores participantes (agentes financeiros, empresas 

de assistência técnica, empresas executoras de obra, lojas de materiais, 

entre outros); e

 ■ Os municípios participantes do PMH apoiarão a identificação de áreas 

que são regularizadas ou suscetíveis à regularização e que requerem 

ações de melhoria da habitação.

https://www.caubr.gov.br/
cau-br-e-ministerio-do-

desenvolvimento-firmam-acordo-
para-implementacao-da-athis/ 
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https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://www.caubr.gov.br/cau-br-e-ministerio-do-desenvolvimento-firmam-acordo-para-implementacao-da-athis/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-e-ministerio-do-desenvolvimento-firmam-acordo-para-implementacao-da-athis/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-e-ministerio-do-desenvolvimento-firmam-acordo-para-implementacao-da-athis/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-e-ministerio-do-desenvolvimento-firmam-acordo-para-implementacao-da-athis/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-e-ministerio-do-desenvolvimento-firmam-acordo-para-implementacao-da-athis/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-e-ministerio-do-desenvolvimento-firmam-acordo-para-implementacao-da-athis/
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3.7.2. Sistema de governança para 
garantir o controle de finalidade

Processo para controlar finalidades de curto 

prazo, aplicável para melhorias subsidiadas 

com recursos públicos:

 ■ CUM: SNH gera CUM via serviço web e 

armazena em banco de dados próprio;

 ■ Kits: SNH desenvolve webservice com 

catálogo de kits de referência para 

melhoria subsidiada;

 ■ Cadastro: Cada vez que uma RT de 

melhoria é registrada, os serviços web 

são consultados pelos sistemas CAU e 

CONFEA, atribuindo uma CUM e um 

código KIT, registrado nos bancos de 

dados CAU e CONFEA;

 ■ Pagamento por CUM: Para cada CUM 

gerado e designado, uma tarifa é cobrada 

para manutenção do SROD;

 ■ Supervisores: engenheiros, arquitetos 

e técnicos em edificações se cadastram 

para o serviço de supervisão indepen-

dente, mas ficam assim impossibilitados 

de prestar AT no âmbito do PMH;

 ■ A visita de supervisão: os supervisores validam em visita única a aplicação 

do recurso federal, registrando o resultado nos sistemas CAU e CONFEA;

 ■ Pagamento pela supervisão: os supervisores são remunerados pela visita de 

supervisão única e pagam taxa de uso do SROD;

 ■ Envio de informações ao SNH: mensalmente CONFEA/CAU envia ao SNH Re-

latório digital das melhorias registradas, incluindo CUM, código KIT, georre-

ferencia e visita de supervisão incluindo fotos para migração para o SROD;

 ■ CAU/CONFEA: fornecerão treinamento constante a seus membros para for-

necer assistência técnica e supervisão das obras; e

 ■ Liberação de recursos: os subsídios concedidos não serão liberados  

até a aceitação pela família da ação de melhoria e verificação por parte  

do supervisor.

O processo gerará renda para os serviços que prestará, a fim de gerar recursos 

para a implementação e operação do SROD, bem como para tornar os atores do 

setor habitacional conscientes e/ou acostumados ao conceito de que os benefí-

cios e informações que receberão da SROD terão um custo, uma vez que são ne-

cessários recursos para seu funcionamento e continuidade. São considerados os 

seguintes pagamentos:

 » Tarifa da CUM; e

 » O pagamento da quota de verificação pelo verificador ao SNH.

Os atores do setor de habitação pagam pelos procedimentos de registro e supervi-

são da habitação administrados pelo SNH (SROD).
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3.7.3. Desenvolvimentos TI requeridos  
em sistemas CAU, CONFEA e SNH

Para realizar a geração da CUM, registrar os kits de referência 

para melhoria, bem como para o acompanhamento e super-

visão dos trabalhos, serão utilizados os sistemas de acompa-

nhamento utilizados pela CAU (IGEO)/CONFEA (CREA), para 

os quais são necessários os seguintes desenvolvimentos que 

eventualmente será integrada no SROD:

 ■ SNH constrói dois webservices: atribuição de CUM e con-

sulta de catálogo de kits de referência para melhoria;

 » SNH gera um catálogo de kits de referência para me-

lhoria vinculados a um subsídio. O catálogo é compar-

tilhado com a CAU e a CONFEA.

TABELA 2: Exemplo de um catálogo de kits de referência para 

melhoria a ser definido pela SNH

KIT_ 
CODIGO

DESCRIÇÃO 
EXECUTIVA

DESCRIÇÃO 
LONGA

001 Banheiro 
Chaves de banheiro, 
azulejo, telha 

002 Cozinha Tarja Cozinha, fogão 

003 1/2 banheiro Toalete, lavatório 

004 Terreno firme

005
Melhoramento 
personalizado 

006 Outros melhoramentos 

 » Para cada kit de referência para melhoria, os componentes a 

serem validados para implementação detalhada no SROD serão 

definidos com as características de cada kit.

TABELA 3: Exemplo de características de kits de referência para melhoria

KIT_CODIGO COMPONENTE DESCRIÇÃO EXECUTIVA 

001 001 Chaves da água

001 002 Toalete 8 litros

001 003 Piso 

001 004 Azulejo

001 005 Lavatório 

001 006 Ventilação

 ■ CONFEA/CAU consultam os serviços web e registrar as informações 

para cada melhoramento;

 ■ CONFEA/CAU adaptam seus sistemas para incluir um evento de 

visita de supervisão de terceiros, registrando:

 »  a foto georreferenciada; 

 » a validação da alocação correta do subsídio; e

 » uma nota para comentários.

 ■ CONFEA/CAU gera 2 layouts para envio de informações para o SNH 

(visita de registro e supervisão);

 ■ Se a SNH não puder desenvolver os serviços de consulta via web do 

Kits de referência para melhoria, o catálogo pode ser compartilhado 

e implementado na CAU/CONFEA; e

 ■ Se SNH não puder desenvolver os serviços web de atribuição de 

CUMs, o algoritmo pode ser compartilhado para que seja imple-

mentado em CAU/CONFEA, mas mantendo o pagamento a SNH 

para cada CUM gerado.
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Este modelo operacional é acima de tudo escalável é projetado para ser integrado a médio 

prazo na proposta geral de melhoramentos no SROD.

 ■ O precedente é criado para que os atores do setor de habitação paguem os procedi-

mentos de registro e supervisão da habitação administrados pelo SNH (SROD);

 ■ As informações geradas pela CAU e CONFEA podem ser integradas no SROD quando 

implementadas a médio prazo;

 ■ Posteriormente, as melhoramento migradas para SROD podem ser verificadas com 

mais detalhes (qualidade dos componentes e avaliação do AT), com as próprias ferra-

mentas de verificação da SROD (APP); e

 ■ Arquitetos, engenheiros e técnicos em edificações cadastrados no CAU e CONFEA atu-

ando como supervisores: núcleo a partir do qual surgirão os verificadores certificados 

para medir o progresso do trabalho na modalidade de produção de moradias e os pro-

cessos de verificação da assistência técnica na modalidade de melhoria.

SROD
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4
RECOMENDAÇÕES 
PARA O ARCABOUÇO 
JURÍDICO 
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No campo das recomendações complementares, com o objetivo de con-

solidar um arcabouço jurídico moderno e transparente, voltado para o 

desenvolvimento, sustentabilidade e maior vigor para o setor habitacio-

nal, apresentamos, na sequência, outro rol de recomendações, desta vez 

mais voltadas para a implementação, dentro do ordenamento jurídico 

do País.

4.1. Proposta destinada a instituir 
linha de micro finanças habitacionais, 
em especial para as modalidades destinadas 
a melhorias habitacionais

4.1.1. Descrição sintética da proposta 

Criar por dispositivo legal linha de micro finanças habitacionais para atender 

especialmente intervenções relacionadas com melhorias habitacionais, de sor-

te a ampliar o universo de agentes financeiros e fontes de recursos diversifica-

das para este programa.

4.1.2. Razões e justificativas da importância 
de sua implementação 

Com o objetivo precípuo de conferir dimensão e penetração ao Programa Na-

cional de Melhorias Habitacionais, no segmento financiado, busca-se ampliar 

o ecossistema de agentes financeiros, no contexto de um mercado tão concen-

trado como é o mercado de crédito habitacional brasileiro, por intermédio da 

participação de um número maior de agentes, diversificando o ecossistema, 

favorecendo a concorrência, a inovação e a redução das taxas de juros.

No tocante ao Programa de Melhorias Habitacionais, uma 

visão global das recomendações revela que enquanto mi-

ram a ampliação da rede de agentes financeiros para incluir 

microfinanceiras, fintechs, cooperativas de crédito, dentre 

outros, diversificando o ecossistema e atraindo recursos 

privados, buscam também a destinação de uma gama maior 

de funding, a exemplo da utilização de recursos do SFH, 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mercado 

de capitais etc.

Tendo em vista que as linhas de financiamento para refor-

ma, ampliação, aquisição de material de construção estão li- 

mitadas às existentes com recursos do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE) e do FGTS, situação que res- 

tringe o leque de agentes financeiros que acessam esses re- 

cursos, associado ao fato de as linhas de microcrédito esta- 

rem, também, restritas ao microcrédito produtivo, a am-

pliação do ecossistema de agentes e de fontes de recursos, 

vinculados à linha de micro finanças para melhorias habi-

tacionais, necessita de enquadramento regulamentar por 

meio de disposição legal.
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4.1.3. Proposta de dispositivo para enquadramento dentro do 
nosso ordenamento jurídico-institucional

Por meio de Medida Provisória (nova ou já existente) poder-se-ia incluir os 

seguintes dispositivos:

Artigo X - Fica instituída a linha de micro finanças habitacionais, com o objetivo 

de regulamentar nova modalidade de crédito para intervenções de natureza ha-

bitacional, principalmente por meio da disponibilização de recursos para micro 

finanças destinadas a melhorias habitacionais.

Parágrafo Único - A metodologia e inserção no Sistema Financeiro Nacional 

da linha de micro finanças habitacionais será estabelecida em ato do Conselho 

Monetário Nacional, admitida a possibilidade de atuação de agentes que se va-

lem do uso de tecnologias digitais e eletrônicas, que possam substituir o contato 

presencial, para fins de orientação e obtenção de crédito.

Art. XX Os recursos que podem vir a lastrear operações de micro 

finanças compreendem: 

i. do FGTS, conforme orçamento aprovado pelo seu Conselho Curador do FGTS;

ii. do FNHIS ou fundos habitacionais estaduais e municipais;

iii. captados no âmbito do SBPE;

iv. próprios dos agentes financeiros participantes;

v. captados junto ao mercado de capitais por meio de instrumentos 

financeiros regulamentados;

vi. do orçamento geral da União; e

vii. outras fontes que venham a ser alocadas ao Programa Casa Verde Amarela.

Art. XXX: São entidades autorizadas a operar 

com micro finanças:

i. Caixa Econômica Federal;

ii. Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social;

iii. Bancos comerciais e múltiplos com 

carteira habitacional;

iv. Bancos de desenvolvimento regionais;

v. Cooperativas centrais de crédito;

vi. Cooperativas singulares de crédito;

vii. Companhias hipotecárias;

viii. Sociedades de crédito ao 

microempreendedor;

ix. Organizações da sociedade civil de 

interesse público;

x. As plataformas tecnológicas de serviços 

financeiros (fintechs); e

xi. As demais instituições financeiras 

públicas e privadas autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

atendida a disciplina do Conselho 

Monetário Nacional e do Banco Central 

do Brasil a elas aplicável.
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4.2. Proposta destinada a instituir 
patrimônio de afetação vinculado 
ao Fundo de Desenvolvimento 
Social (FDS) de que trata a Lei nº 
8.677, de 13 de julho de 1993, para 
abrigar mecanismo de Garantia 
para Melhorias Habitacionais (GMH)

4.2.1. Descrição sintética da proposta

Criar por dispositivo legal Patrimônio de Afetação vin-

culado ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) (Lei 

8.677/1993), prevendo-se aporte único de recursos para 

a formação de seu capital inicial, com o objetivo de es-

truturar mecanismo de garantia de primeiras perdas 

de carteira de financiamentos para melhorias habita-

cionais, destinado a cobrir o resultado negativo inicial 

derivado de inadimplemento dos mutuários.

4.2.2. Razões e justificativas da 
importância de sua implementação

Um dos principais pilares de sustentação das estrutu-

ras financeiras e modelos de negócios para viabilizar a 

linha de financiamento para melhoria habitacional, é a 

Garantia de Primeiras Perdas de Carteira para Melhoria 

de Habitação (GMH), uma ferramenta mitigadora de 

risco de crédito, destinada a cobrir o resultado negativo 

inicial derivado de inadimplemento dos mutuários da 

carteira de crédito para melhorias habitacionais.

A GMH, no que se refere ao seu enquadramento no ordenamen-

to jurídico-institucional, contemplará sua criação em diploma 

legal específico, a existência de aporte inicial e único de recur-

sos pela União/MDR em veículo apropriado (Patrimônio de Afe-

tação em Fundo Privado), sua gestão pela SNH/MDR, associado 

à definição de sua estrutura jurídica, a figura do agente opera-

dor, regras de operação, entidades participantes, dentre outros.

Em relação ao modelo operacional, a GMH contará com aporte 

inicial e único de recursos pela União, de sorte a constituir col-

chão de liquidez destinado ao equilíbrio atuarial e à sustentabi-

lidade econômico-financeira da operação, sendo que seu patri-

mônio será constituído por: 

 ■ aporte inicial da União, que poderá ser integralizado via 

financiamento do BID;

 ■ contribuição dos agentes financeiros; 

 ■ rendimentos obtidos das aplicações das disponibilidades 

financeiras; e 

 ■ recursos provenientes da recuperação de créditos honra-

das com recursos da Garantia e outras fontes de recursos 

estabelecidos no seu regulamento.

A estruturação jurídica da GMH implicará em direitos e obriga- 

ções próprias, pelas quais responderá com seu patrimônio ape-

nas, até o limite dos bens e direitos integrantes de seu patrimô-

nio. O modelo de estruturação da GMH visa permitir, ao longo da 

sua operacionalização, equilíbrio atuarial e sustentabilidade 

econômico-financeira, resultando na sua continuidade e valo-

rização patrimonial.
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4.2.3. Proposta de dispositivo para 
enquadramento dentro do nosso 
ordenamento jurídico-institucional

Por meio de Medida Provisória (nova ou já existen-

te) poder-se-ia incluir os seguintes dispositivos:

Artigo X – Fica a União autorizada a cons-

tituir patrimônio de afetação vinculado ao 

Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) , 

de que trata a Lei nº 8.667, de 13 de julho de 

1993, prevendo-se aporte único de recur-

sos para a formação de seu capital inicial, 

com o objetivo de estruturar mecanismo 

de garantia de primeiras perdas de carteira 

de financiamentos para melhorias habita-

cionais, destinado a cobrir o resultado ne-

gativo inicial derivado de inadimplemento 

dos mutuários.

Parágrafo Único – Caberá ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional traçar as di- 

retrizes e estratégias do mecanismo de ga- 

rantia vinculado ao patrimônio de afeta- 

ção, o qual terá sua constituição feita por 

registro em cartório de registro de títulos  

e documentos.

4.3. Escopo para o guia de assistência técnica em 
melhoria habitacional mais sustentável para o 
programa específico de capacitação em melhoria 
habitacional destinado aos assistentes técnicos, 
supervisores e empresas executoras de obra

4.3.1. Descrição sintética da proposta 

Esta é uma proposta complementar aplicada ao Programa de Melhoria Habi-

tacional. Sugere-se um escopo para o guia de assistência técnica em melhoria 

habitacional mais sustentável para o Programa específico de capacitação em 

melhoria habitacional, destinado aos assistentes técnicos, supervisores e em-

presas executoras de obra, propostos no item 1.2 presente no caderno “Pro-

postas para a Sustentabilidade Socioambiental”, os quais deverão ser viabili-

zados pelo CAU e CONFEA e disponibilizados para as instituições de formação 

profissional diversas.

4.3.2. Razões e justificativas da importância 
de sua implementação

As atividades de assistência técnica, supervisão e execução da obra já acon-

tecem e é primordial que algumas especificidades sejam mais bem concei-

tuadas e compreendidas pelos agentes. É preciso complementar o processo 

de formação destes profissionais, reforçando a sua sensibilidade frente às 

necessidades das famílias e à melhor maneira de conduzir as atividades de 

melhoria dentro de suas casas habitadas, além de abordar as diversas ques-

tões ambientais.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
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4.3.2.1. Guia de assistência técnica em melhoria 
habitacional mais sustentável para o programa 
específico de capacitação em melhoria

Sumário para o guia de assistência técnica em 
melhoria habitacional mais sustentável

Introdução ao programa de melhoria habitacional

 ■ Melhoria Habitacional – atividades de reforma, 

retrofit e ampliação, natureza e especificidades 

destas intervenções;

 ■ Políticas urbanas e Legislação – Constituição Federal, 

Estatuto da Cidade e Lei de Assistência Técnica em Habi-

tação de Interesse Social;

 ■ Modalidades do Programa de Melhoria Habitacional e 

formas de acesso aos recursos – elegibilidade, priorida-

des e limites das melhorias;

 ■ Contratos, convênios, relações trabalhistas e arranjos 

possíveis para as atividades de assistência técnica; e

 ■ Processos de contratação, responsabilidades técnica, 

responsabilidade civil e segurança jurídica dos 

profissionais envolvidos.

Sensibilização

 ■ Problemas urbanísticos e construtivos encontrados; e

 ■ Impactos das precariedades das habitações – riscos fí-

sicos, falta de segurança patrimonial, falta de dignidade, 

insalubridade, desconforto e segregação urbana.

Atuação social

 ■ Política Nacional de Assistência Social;

 ■ Metodologias para promover o envolvimento e a partici-

pação das famílias;

 ■ Mobilização social e interação com o morador – 

audiências públicas e reuniões comunitárias;

 ■ Gestão de conflitos – debate e mediação para conflitos 

com as comunidades e com os beneficiários durante a 

execução das obras;

 ■ Estratégias de comunicação com pessoas analfabetas e 

com deficiência; e

 ■ Atividades sociais - etapas:

 » Visita social;

 » Apresentação do plano de intervenção à família;

 » Acompanhamento durante a execução da obra;

 » Entrega da obra de melhoria; e

 » Acompanhamento após o recebimento da melhoria.

Atuação técnica

 ■ Normas técnicas;

 ■ Inadequações recorrentes;

 ■ Ferramentas e tecnologias disponíveis para análise do 

local e definição de soluções de projeto;

 ■ A multidisciplinaridade das soluções de projeto;

 ■ Fluxo das etapas para a execução das melhorias  

habitacionais:

 » Diagnóstico do contexto urbano em que a 

moradia se insere;
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 » Diagnóstico de riscos e patologias da moradia – 

elaboração de laudos técnicos e socioeconômicos;

 » Diagnóstico técnico e entrevista com a família – 

identificação das oportunidades de melhoria e elabo-

ração do programa de necessidades da família para 

a moradia;

 » Elaboração do plano de intervenção em função das 

prioridades identificadas na aplicação das listas de 

verificação dos diagnósticos e com visão evolutiva;

 » Utilização dos kits de referência para melhoria – Atri-

butos de sustentabilidade dos componentes, subsiste-

mas e sistemas construtivos;

 » Apresentação do projeto executivo e memorial 

descritivo;

 » Elaboração de orçamento e cronograma;

 » Execução da obra – compra de materiais, proteção e 

estocagem dos materiais, realização dos serviços com 

vistas às boas práticas no gerenciamento dos resíduos 

de demolição e construção, na eliminação dos des-

perdícios de materiais, no uso racional da água e da 

energia elétrica, nas medidas de mitigação de riscos 

de acidentes, nos cuidados com a saúde ocupacional 

da mão de obra e na adoção de medidas de prevenção 

de poluição do solo, água e ar; e

 » Vistoria e entrega da obra.

 ■ Cadastro e registro no SROD ou no sistema CONFEA/

CAU, durante o período transitório; e

 ■ Controle administrativo e prestação de contas.

Estudos de caso e benefícios obtidos

 ■ Experiências e ganhos em saúde, segurança, conforto, digni-

dade, harmonia e integração social;

 ■ Fortalecimento de entidades e associações de moradores;

 ■ Geração de empregos e oportunidades de trabalho;

 ■ Redução de desperdícios;

 ■ Maior produtividade na execução dos serviços de obra;

 ■ Menor impacto ambiental; e 

 ■ Economia para a família em suas despesas mensais.

Modelos anexos

 ■ Lista de verificação para o diagnóstico de riscos e patologias 

da moradia;

 ■ Lista de verificação para o diagnóstico técnico e entrevista 

com a família;

 ■ Modelo de apresentação do plano de intervenção;

 ■ Modelo para memorial descritivo e especificação de materiais;

 ■ Modelo para orçamento e cronograma;

 ■ Modelo de manual de uso e conservação de habitações; e

 ■ Lista de verificação para o diagnóstico do contexto urbano.

Atributos de sustentabilidade a serem contemplados na lista de ve- 

rificação para os diagnósticos de contexto urbano e técnicos:

 ■ Dados a partir da informação da localização georreferenciada 

do imóvel no SROD:

 » características climáticas do município (temperatura, umi-

dade, insolação e regime pluviométrico);

 » mobilidade (proximidade ao transporte público);
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 » equipamentos urbanos próximos, tais como creches, escolas, 

postos de saúde e assistência social, hospitais, centros cultu-

rais e esportivos, mercados e farmácias;

 » infraestrutura de coleta de esgoto e abastecimento 

de água energia elétrica, serviço de coleta de resíduos e 

transporte público;

 » disponibilidade de materiais da cesta básica da construção;

 » potencial de aproveitamento solar e de água de chuva;

 » condicionantes para conforto térmico; e

 » características de adensamento e áreas verdes como 

a tipologia da edificação (verticalidade), a densidade 

construída, áreas permeáveis e vegetalizadas, restrições 

ambientais e riscos.

 ■ Levantados no local:

 » informações gerais da unidade habitacional como área cons-

truída, número de quartos e banheiros;

 » condições de segurança estrutural da edificação;

 » consumo médio anual de água, energia elétrica e gás da uni-

dade habitacional; e

 » possibilidades de requalificação urbana, mitigação de alaga-

mentos e redução nas ilhas de calor.

Programa de capacitação em melhoria habitacional

 ■ Formato de educação à distância (EAD) e disponibilização de 

vídeos técnicos;

 ■ Utilização do guia de assistência técnica como roteiro para a 

execução do Programa de capacitação;

 ■ Atividade prática por meio de visita guiada em comunidade lo-

cal a ser definida pelo Município, realizada em grupos de profis-

sionais interessados em prestar a assistência técnica, para que 

identifiquem os seguintes aspectos:

 » Situação da comunidade – aspectos de infraestru-

tura urbana e qualidade de vida;

 » Lideranças comunitárias existentes; e

 » Diagnóstico das habitações amostradas visitadas.

 ■ Após atividade prática, discussão dos grupos, em 

fórum disponibilizado na plataforma EAD ou em local 

físico pré-determinado pelo Município, considerando:

 » Demandas;

 » Potencialidades;

 » Alternativas e soluções de projeto;

 » Propostas de orçamento e cronograma; e

 » Indicadores e estatísticas para o traçado de metas 

para a comunidade.

 ■ Período para esclarecimento de dúvidas e  

compartilhamento de experiências;

 ■ Aplicação de avaliação individual, por meio de apresen-

tação escrita e gravada em vídeo de um dossiê conten-

do o diagnóstico e um plano de intervenção, conside-

rando as opções do kit de referência de melhoria;

 ■ Aplicação de teste em plataforma online e emissão de 

certificado de conclusão do Programa; e

 ■ Disponibilização de ambiente para ex-alunos, onde 

os profissionais capacitados possam se conectar em 

uma rede para tirar dúvidas e trocar experiências.

Para o desenvolvimento do guia de assistência técnica em 

melhoria habitacional mais Sustentável e para a formata-

ção do programa de capacitação em melhoria habitacional 

sugere-se contratar uma consultoria técnica, constituída 

por equipe multidisciplinar, incluindo as especialidades 

para cada um dos temas do sumário proposto para o guia 
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e para as demandas pedagógicas e técnicas previstas para o 

programa de capacitação em melhoria Habitacional. 

O valor estimado para a contratação desta consultoria técnica 

é de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), não considerando 

despesas gráficas, audiovisuais e de formatação dos conteú-

dos desenvolvidos.

4.4. Ação para o incremento de escopo 
nos programas de capacitação de mão 
de obra de construção civil existentes 
no Brasil e recomendações para a 
Habilitação Nacional da mão de obra 
do setor

4.4.1. Descrição sintética da proposta 

Esta é uma proposta complementar aplicada ao cenário habi-

tacional brasileiro, abrangendo desde as melhorias em mora-

dia popular e as intervenções de ampliação, reforma e retrofit 

de todo o universo das habitações até as novas construções de 

habitação de interesse social e todas as demais. A capacitação 

da mão de obra de construção civil e o início de um proces-

so formal de habilitação desta mão de obra são sugeridos no 

item 1.2 sobre qualificação dos agentes do caderno “Propostas 

para a Sustentabilidade Socioambiental” e aqui se comple-

mentam com uma proposta de inclusão de novos conceitos, 

orientações e instruções de trabalho para os programas de 

capacitação de mão de obra de construção civil já existentes. 

O planejamento e a coordenação desta ação podem estar in-

cluídos no escopo da assessoria sugerida no item 4.3 deste 

caderno ou podem ser alvo de uma assessoria com atuação 

setorial específica. 

 ■ Sugerem-se, portanto, os elementos para compor um Ter-

mo de Referência para a contratação desta assessoria com 

o objetivo de diagnosticar, planejar, desenvolver conteúdo e 

coordenar a inclusão deste novo escopo nos programas de 

capacitação de mão de obra de construção civil existentes 

no Brasil, avançando até a recomendação de um sistema 

evolutivo de habilitação à certificação profissional. 

4.4.2. Razões e justificativas da importância  
de sua implementação

A mão de obra brasileira para a construção civil carece de forma-

lidade. A melhor capacitação destes trabalhadores e a existência 

de programas que lhes confiram habilitação é capaz de movimen-

tar positivamente a economia nacional, não apenas para as novas 

construções, mas para todo o mercado de reformas e manutenção 

de todo um estoque de habitações existentes. A sociedade civil 

também carece de orientação e confiabilidade para a realização 

das intervenções em suas habitações. No Brasil, há diversos pro-

gramas de capacitação de mão de obra, no entanto, ainda falta 

conteúdo relacionado à identificação e solução de patologias, 

melhores técnicas para intervenções de ampliação, reforma e 

retrofit, conhecimento a respeito das tecnologias mais recentes, 

dos atributos de sustentabilidade e das rotinas de baixo impacto 

ambiental em obras.

 ■ No atual contexto, os gestores e agentes do Programa Na-

cional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 

do Ministério da Educação (MEC) e do Programa de Quali-

ficação Profissional do Ministério da Economia (antes no 

extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços – MDIC) podem ser pontos focais para 

a abordagem proposta por esta consultoria técnica, no que 

diz respeito ao incremento de conteúdo programático nas 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
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capacitações existentes. E, para ini-

ciar um processo de habilitação da 

mão de obra, a aproximação sugeri-

da é com a rede CERTIFIC, instituída 

originalmente pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC) do MEC e pela Secretaria de 

Políticas Públicas de Emprego (SPPE) 

do anterior Ministério do Trabalho 

e hoje no Ministério da Economia, 

a qual confere certificação profis-

sional aos trabalhadores, e com o 

sistema S (SENAT, SENAR, SENAI, 

SENAC) que dispõe de sistemas de 

avaliação. Igualmente, aproximações 

com Institutos Federais e com os 

programas de qualificação e certifi-

cação liderados pelos associados da 

Associação Brasileira da Indústria de 

Materiais de Construção (ABRAMAT) 

também se sugere considerar.

 ■ A longo prazo, visando a criação de 

um Sistema Nacional de Certifica-

ção Profissional na Construção Civil, 

há que se aproximar da proposta do 

previsto SiCap do Programa Brasilei-

ro de Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H).

4.5. Complemento de atributos de sustentabilidade 
para os componentes e sistemas dos kits de referência 
para melhoria habitacional em vias de publicação pela 
Secretaria Nacional de Habitação

4.5.1. Descrição sintética da proposta

Esta é uma proposta complementar aplicada ao Programa de Melhoria Habitacional. Propõe-

-se o agrupamento de novos kits de melhoria, alinhados aos 21 já desenvolvidos pela Secreta-

ria Nacional de Habitação (SNH), partindo dos elementos sugeridos na planilha de elementos 

para a composição de kits de referência para melhoria habitacional apresentada no Anexo.

4.5.2. Razões e justificativas da importância de sua implementação

Pelo fato de os 21 kits de referência para melhoria habitacional ainda não terem sido lan-

çados pela SNH, há oportunidade de já incluir os atributos de sustentabilidade e a cor-

respondência com as zonas bioclimáticas brasileiras, aperfeiçoando os kits existentes e 

incluindo novos elementos aos kits.

 ■ Os objetivos da estrutura apresentada para a composição dos kits de referência 

para melhoria são:

 » viabilizar a codificação para o SROD, propondo três níveis para numeração dos 

sistemas, subsistemas e componentes;

 » conferir flexibilidade ao EAT/EEO, para que possa compor seu próprio kit de me-

lhoria (seu Plano de Intervenção), considerando o diagnóstico realizado (necessi-

dades da moradia e sua família);

 » possibilitar a consolidação de um catálogo de kits de referência para melhoria, a 

partir do agrupamento de componentes e subsistemas, guiado por necessidades 

específicas, tais como a implementação de medidas para eficiência energética 

baseadas nas zonas bioclimáticas (podendo até nomeá-las desta forma), além de 

outras medidas direcionadas aos materiais e sistemas prediais que se pretendem 

melhorar – por exemplo, kit para uso racional de água, kit para aquecimento solar 

de água, dentre outros; e
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 » associar pontos às medidas de sustentabilidade, 

viabilizando a priorização das intervenções e a mo-

dulação dos incentivos via SROD.

a) Planilha de elementos para a composição de kits de 

referência para melhoria habitacional (Veja Anexo - Kits 

de referência para melhoria habitacional):

 ■ Assim, para que pudessem ser consideradas, neste 

momento inicial, nas intervenções já previstas pela 

SNH no Programa de Melhoria Habitacional e os seus 

componentes, esta proposta parte dos elementos des-

tes 21 kits já existentes e os complementa no formato 

original em que já se encontram organizados;

 ■ A planilha elementos para composição de kits de 

referência para melhoria habitacional, acrescenta 

alguns elementos ao kit original da SNH e detalha seus 

atributos de sustentabilidade, considerando aspectos 

como a origem dos materiais naturais renováveis e 

não renováveis, a conformidade do fabricante ao PSQ 

correspondente e o desempenho dos subsistemas em 

temos de uso racional de água e eficiência energética. 

Estes atributos de sustentabilidade foram agrupados 

em obrigatórios, quando já há mecanismo legal ou nor-

mativo vigente, e pontuados, de forma que possam ser 

identificados na definição de prioridades ou vantagens 

em financiamentos. Para a indicação da conformidade 

ao PSQ dos materiais, foram considerados obrigatórios 

somente os materiais cujos programas apresentam 

quantidade satisfatória de fabricantes disponíveis por 

estado brasileiro. E, para os elementos envoltórios, fo-

ram consideradas as necessidades específicas de cada 

zona bioclimática brasileira;

 ■ A ideia é que os kits sejam os próprios Planos de 

Intervenção da melhoria e que sejam cadastrados 

por meio do sistema SROD. Por esta razão, os sistemas foram 

estruturados em códigos para componentes, para subsistemas 

e para sistemas. Desta forma, é possível formalizar o processo 

de escolha que comporá o plano de Intervenção de Melhoria e 

contabilizar uma pontuação associada; e

 ■ A pontuação dos elementos codificados contribuirá para o deta-

lhamento dos critérios de seleção das intervenções e das estra-

tégias de modulação dos incentivos a serem estabelecidos tanto 

pelos municípios quanto pelos agentes financeiros.

b) Próximos passos:

 ■ Estimar os custos associados aos novos elementos e retroali-

mentar a estimativa original para os 21 kits. Esta conferência 

sobre os kits em curso poderá também ser útil para qualificar os 

componentes definidos para os kits e justificar a sua contribui-

ção em termos de desempenho para a habitação;

 ■ Atribuir as pontuações mínima e adicionais para cada um dos 

elementos, subsistemas e/ou sistemas previstos;

 ■ Alinhar a formatação do modelo proposto à planilha vigente da 

SNH, a qual atribui nomes aos kits, como por exemplo kit novo 

cômodo contíguo adaptável, caso se deseje manter este formato;

 ■ Revisar os elementos propostos considerando os resultados do 

trabalho em desenvolvimento pela GIZ, para que considerem os 

sistemas construtivos testados neste trabalho, também por  

zona bioclimática;

 ■ Automatizar a planilha em Excel ou criar uma plataforma para 

a escolha dos elementos e composição dos kits de melhoria, já 

no formato de um plano de Intervenção contendo a respectiva 

pontuação; e

 ■ Adicionar e caracterizar novos elementos e sistemas 

construtivos para a composição dos kits de melhoria, a partir 

do modelo inicial proposto e utilizando as diversas opções 

de sistemas de vedação, sistemas de cobertura e esquadrias 

contidas na plataforma EDDUS.
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A proposta de um programa de melhorias 

nasce da demanda colocada pela inade-

quação edilícia de parte significativa do es- 

toque de moradias no Brasil. Vem, assim, 

complementar as estratégias de promoção 

do acesso à moradia digna, historicamente 

centradas na provisão de nova habitação e se insere na formula-

ção do novo Programa habitacional federal, Casa Verde Amarela. 

Para o desenho dessa proposta, partiu-se das estatísticas do dé-

ficit qualitativo, da compreensão dos fatores determinantes da 

inadequação e da análise de iniciativas já implementadas no país, 

nos três níveis federativos, além de programas desenvolvidos em 

outros países da América Latina e Caribe. 

As premissas resultantes dessa etapa compreendem:

 ■ o estabelecimento de critérios de seleção e priorização das 

famílias-alvo – domicílios chefiados por mulheres, idosos, 

portadores de deficiência, residentes em áreas de risco e 

degradação ambiental, em moradias insalubres ou excessi-

vamente adensadas;

 ■ a ampliação do crédito por meio de linhas de microfinan-

ciamento e a provisão de instrumento mitigador de risco de 

crédito de modo a viabilizar condições mais acessíveis que 

as encontradas hoje no mercado;

 ■ a provisão de subsídios para as famílias mais vulneráveis;

 ■ os encaminhamentos para a regularização fundiária, visan-

do garantir a segurança da posse e a ampliação das oportu-

nidades econômicas para viabilizar o crédito;

 ■ a assistência técnica para o acompanhamento e execução da 

obra, visando garantir a qualidade da intervenção, aliada ao 

faseamento das intervenções e a possibilidade de utilização 

de kits para garantir a solução completa de cada fase da in-

tervenção e aprimorar o controle de finalidade; e

 ■ a expansão do ecossistema de agentes privados, 

tanto os agentes financeiros, como os executores das 

obras, abarcando aí tanto as dimensões de regulação, 

quanto as de capacitação e governança.

A constituição de Garantia de primeiras perdas de cartei-

ra para Microfinanciamento de Habitação (GMH) despon-

ta como pilar de sustentação da modelagem financeira, 

que visa a expansão da oferta de crédito e, sobretudo, o 

aprimoramento das condições dessa oferta, posto que uma 

das principais barreiras identificadas para a consecução 

de melhorias pelos segmentos de renda baixa e moderada 

é a falta de linhas de crédito em volume e, sobretudo, con-

dições adequadas. A GMH, desenhada em modelo rotativo, 

contará com aporte inicial e único de recursos pela União 

para constituir colchão de liquidez destinado ao equilíbrio 

atuarial e à sustentabilidade econômico-financeira da 

operação, além da contribuição dos agentes financeiros 

participantes e outros recursos.

Outros pilares do Programa proposto incluem a constitui-

ção de uma rede de instituições financeiras, abarcando as 

fintechs, de uma rede de pequenos agentes executores de 

obras e de um sistema de governança que engloba mo-

delo operacional (verificação e acompanhamento), tec- 

nologias de monitoramento e sistemas de certificação. A 

confecção de um guia de assistência técnica em melho-

ria habitacional recomendada, endereça a demanda por 

capacitação destinada aos assistentes técnicos, supervi-

sores e empresas executoras de obra. A conexão dos sis-

temas CAU IGEO (RRT) e CONFEA (Livro de Ordem) com o 

novo sistema SROD é prevista para permitir o registro das 

melhorias, o controle de finalidade e a expansão da escala 

das intervenções. 
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A elaboração de um Plano de Intervenção e a incorporação 

de eco tecnologias nos kits visam imprimir qualidade e 

gerar economias nas despesas mensais associadas à mo-

radia, contribuindo para a viabilização do financiamento 

acessível, para a sustentabilidade das intervenções, para 

uma maior resiliência das moradias e melhor qualidade 

de vida das famílias beneficiárias. Uma proposta de caráter 

complementar e transversal compreendeu, ainda, o res-

gate da proposta de habilitação formal da mão de obra da 

construção civil, de modo evolutivo até a consolidação de 

um sistema de certificação profissional (ver caderno “Pro-

postas para a Sustentabilidade Socioambiental”).

A modelagem do Programa de Melhorias aqui proposta se 

baseou em diagnóstico amplo e se inspirou em boas práti-

cas nacionais e internacionais para constituir um modelo 

abrangente, escalável e sustentável de intervenção que 

enderece, de modo adequado, o grave problema da inade-

quação das moradias de baixa renda no Brasil.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-sustentabilidade-socioambiental
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KITS DE REFERÊNCIA PARA 
MELHORIA HABITACIONAL 

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00001 00000 00000 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

00001 00001 00001 Lastro em brita Pedra britada
Material granular 
(pedra britada n.2), 
espessura 10 cm

Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00001 00002 00001

Radier, piso ou 
laje sobre solo, 
FCK 30 MPA, 
para espessura 
de 15 cm

Forma em madeira
Madeira serrada, 
4 utilizações

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado FSC 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00001 00002 00002 Aço Aço CA-50 de 8,0 mm 
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00001 00002 00003 Cimento Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00001 00002 00004 Brita e areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00001 00003 00001
Pilares, vigas e 
lajes em concreto

Forma em madeira
Madeira serrada, 
4 utilizações

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado FSC 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00001 00003 00002 Aço Aço CA-50 de 8,0 mm 
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

Complemento de atributos de sustentabilidade para os componentes e sistemas dos kits de referência 

para melhoria habitacional em vias de publicação pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH).

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00001 00003 00003

Pilares, vigas e 
lajes em concreto

Cimento Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00001 00003 00004 Brita e areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00001 00003 00005
Elementos 
pré-moldados 
em concreto

Uso de peças 
em concreto 
pré-moldado ou 
pré-fabricado

00001 00004 00001

Verga para janela

Bloco canaleta

Verga moldada in loco 
com blocos canaleta 
para janelas com 
até 1,5 m de vão.

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00001 00004 00002 Cimento Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00001 00004 00003 Brita e areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00001 00005 00001 Verga para porta Verga pré-moldada
Verga pré-moldada 
para portas com 
até 1,5 m de vão

Confeccionada 
com cimento CP 
III ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00001 00006 00001
Elementos de 
estabilização 
estrutural

Forma em madeira
Madeira serrada, 
4 utilizações

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado FSC 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

Aço Aço CA-50 de 8,0 mm 
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00001 00006 00001
Elementos de 
estabilização 
estrutural

Cimento Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

Brita e areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

Bloco concreto 
/ cerâmica

Alvenaria de blocos de 
concreto / cerâmica

Apresentação de ensaios técnicos 
feitos por laboratório de terceira 
parte acreditado pelo INMETRO

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ 
ou selo ABCP

00002 00000 00000 COBERTURA

00002 00001 00001

Cobertura com 
telhado cerâmico 
(ZB 1 a 6)

Telha cerâmica

Telha cerâmica 
de encaixe, tipo 
portuguesa, com 
até 2 águas

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por laboratório 
de terceira parte acreditado 
pelo INMETRO (estados da 
região norte, estados da região 
sul, estado do TO na região CO, 
estados do RJ e ES na região SE)

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ 
ou selo ABCP

00002 00001 00001

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (estados da 
região CO, exceto TO; estados 
da região NE; estados da 
região SE, exceto RJ e ES)

00002 00001 00001
Cor do telhado bege 
(absortância < 0,60)

00002 00001 00002 Câmara de ar
Espaço entre 
telhado e forro

Espaço entre telhado e forro 
maior que 5cm; transmitância 
térmica = 2,0 w/m²k

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00001 00003

Cobertura com 
telhado cerâmico 
(ZB 1 a 6)

Estrutura em 
madeira c/ 
tratamento

Aproveitamento 
da estrutura 
anterior existente

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00001 00004 Cupinicida incolor 

Registro e autorização do 
produto preservativo no 
ministério do meio ambiente, 
por meio do Ibama e Anvisa

00002 00001 00005 Forro réguas PVC
Forro em réguas 
de PVC, frisado

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00002 00002 00001

Cobertura com 
telha de concreto 
(ZB 1 a 6)

Telha concreto
Telha de concreto de 
sobrepor com 01 água

Selo ABCP

00002 00002 00002 Câmara de ar
Espaço entre 
telhado e forro

Espaço entre telhado e forro 
maior que 5cm; transmitância 
térmica = 2,0 w/m²k

00002 00002 00003

Estrutura em 
madeira c/ 
tratamento

Aproveitamento 
da estrutura 
anterior existente

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00002 00004 Cupinicida incolor 

Registro e autorização do 
produto preservativo no 
ministério do meio ambiente, 
por meio do Ibama e Anvisa

00002 00002 00005 Forro réguas PVC
Forro em réguas 
de PVC, frisado

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00002 00003 00001
Cobertura 
metálica (ZB 8)

Telha metálica 
termo acústica

Telhamento com 
telha metálica 
termoacústica e = 30 
mm, com até 2 águas

Cor do telhado branco gelo 
(absortância < 0,30)

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00003 00002

Cobertura 
metálica (ZB 8)

Câmara de ar
Espaço entre 
telhado e forro

Espaço entre telhado e forro 
maior que 5cm; transmitância 
térmica = 1,9 w/m²k

00002 00003 00003 Estrutura metálica
Estrutura metálica 
para telha metálcia 
galvanizada

00002 00003 00004 Forro réguas PVC
Forro em réguas 
de PVC, frisado

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00002 00004 00001

Cobertura em 
fibrocimento com 
pintura reflexiva 
(ZB 1 a 6 e ZB 8)

Telha fibrocimento

Telha ondulada 
de fibrocimento, 
e = 6mm, para 
até 02 águas

Telhas sem amianto

00002 00004 00001
Cor do telhado branco gelo 
(absortância < 0,30)

00002 00004 00002 Câmara de ar
Espaço entre 
telhado e forro

Espaço entre telhado e forro 
maior que 5cm; transmitância 
térmica = 2,0 w/m²k

00002 00004 00003

Estrutura em 
madeira c/ 
tratamento

Aproveitamento 
da estrutura 
anterior existente

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00004 00004 Cupinicida incolor 

Registro e autorização do 
produto preservativo no 
ministério do meio ambiente, 
por meio do Ibama e Anvisa

00002 00004 00005 Forro réguas PVC
Forro em réguas 
de PVC, frisado

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00002 00005 00001
Cobertura de 
telha cerâmica 
com laje (ZB 7)

Telha cerâmica

Telha cerâmica 
de encaixe, tipo 
portuguesa, com 
até 2 águas

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por laboratório 
de terceira parte acreditado 
pelo INMETRO (estados da 
região norte, estados da região 
sul, estado do TO na região CO, 
estados do RJ e ES na região SE)

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ 
ou selo ABCP

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00005 00001

Cobertura de 
telha cerâmica 
com laje (ZB 7)

Telha cerâmica

Telha cerâmica 
de encaixe, tipo 
portuguesa, com 
até 2 águas

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (estados da 
região CO, exceto TO; estados 
da região NE; estados da 
região SE, exceto RJ e ES)

00002 00005 00001
Cor do telhado bege 
(absortância < 0,60)

00002 00005 00002 Câmara de ar
Espaço entre 
telhado e forro

Espaço entre telhado e 
laje menor que 5cm

00002 00005 00003

Estrutura em 
madeira c/ 
tratamento

Aproveitamento 
da estrutura 
anterior existente

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00005 00004 Cupinicida incolor 

Registro e autorização do 
produto preservativo no 
ministério do meio ambiente, 
por meio do Ibama e Anvisa

00002 00005 00005

Laje em concreto 
moldado in loco 
e = 12 cm

Forma em madeira 
serrada , 4 utilizações

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00005 00006 Aço CA-50 de 8,0 mm 
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00002 00005 00007 Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00002 00005 00008 Brita e areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00002 00005 00009
Elementos pré-
moldados

Uso de peças 
em concreto 
pré-moldado ou 
pré-fabricado

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00006 00001

Cobertura 
de telha de 
fibrocimento 
com laje (ZB 
1 a 6 e ZB 8)

Telha fibrocimento

Telha ondulada 
de fibrocimento, 
e = 6mm, para 
até 02 águas

Telhas sem amianto

00002 00006 00001
Cor do telhado branco gelo 
(absortância < 0,30)

00002 00006 00002 Câmara de ar
Espaço entre 
telhado e forro

Espaço entre telhado e forro 
maior que 5cm;transmitância 
= 2,59 w/m²k

00002 00006 00003

Estrutura em 
madeira c/ 
tratamento

Aproveitamento 
da estrutura 
anterior existente

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00006 00004 Cupinicida incolor 

Registro e autorização do 
produto preservativo no 
ministério do meio ambiente, 
por meio do Ibama e Anvisa

00002 00006 00005
Laje em concreto 
moldado in loco 
e = 12 cm

Forma em madeira 
serrada , 4 utilizações

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00006 00006

Cobertura de 
telha cerâmica 
com laje (ZB 7)

Laje em concreto 
moldado in loco 
e = 12 cm

Aço CA-50 de 8,0 mm 
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00002 00006 00007 Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00002 00006 00008 Brita e areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00002 00006 00009
Elementos pré-
moldados

Uso de peças 
em concreto 
pré-moldado ou 
pré-fabricado

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00007 00001

Cobertura com 
isolamento 
térmico (ZB 7 e 
quando não for 
possível utilizar 
câmara de ar)

Telha cerâmica

Telha cerâmica 
de encaixe, tipo 
portuguesa, com 
até 2 águas

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por laboratório 
de terceira parte acreditado 
pelo INMETRO (estados da 
região norte, estados da região 
sul, estado do TO na região CO, 
estados do RJ e ES na região SE)

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ 
ou selo ABCP

00002 00007 00001

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (estados da 
região CO, exceto TO; estados 
da região NE; estados da 
região SE, exceto RJ e ES)

00002 00007 00001
Cor do telhado bege 
(absortância < 0,60)

00002 00007 00002
Poliestireno 
expandido (EPS)

Camada composta por 
placas de EPS de 3cm

Transmitância térmica = 1,0 w/m²k

00002 00007 00003

Cobertura com 
isolamento 
térmico (ZB 7 e 
quando não for 
possível utilizar 
câmara de ar)

Estrutura em 
madeira c/ 
tratamento

Aproveitamento 
da estrutura 
anterior existente

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00007 00004 Cupinicida incolor 

Registro e autorização do 
produto preservativo no 
ministério do meio ambiente, 
por meio do Ibama e Anvisa

00002 00007 00005
Laje em concreto 
moldado in loco 
e = 12 cm

Forma em madeira 
serrada , 4 utilizações

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00002 00007 00006 Aço CA-50 de 8,0 mm 
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00007 00007

Cobertura com 
isolamento 
térmico (ZB 7 e 
quando não for 
possível utilizar 
câmara de ar)

Laje em concreto 
moldado in loco 
e = 12 cm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00002 00007 00008 Brita e areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00002 00007 00009
Elementos pré-
moldados

Uso de peças 
em concreto 
pré-moldado ou 
pré-fabricado

00002 00008 00001 Estratégias
Refletância de 
coberturas

Alternativas 
que aumentem 
a refletância 
das coberturas, 
conforme 
contexto urbano

00002 00008 00002 Estratégias Luz natural
Aproveitamento da 
iluminação natural

Setorização dos pontos de luz em 
função das aberturas disponíveis

Poços de iluminação 
pela cobertura

00003 00000 00000 VEDO E REVESTIMENTO EXTERNO

00003 00001 00001

Parede externa 
com bloco 
de concreto 
estrutural 
(transmitância 
= 2,6 w/m²k , 
indicado para 
ZBs 3 a 8)

Bloco concreto 
estrutural (14x19x39 
cm; e = 14 cm)

Alvenaria de blocos 
de concreto estrutural 
14x19x39 cm, 
(espessura 14 cm)

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por laboratório 
de terceira parte acreditado pelo 
INMETRO (estados das regiões 
norte, NE e CO, estado do Rio 
Grande do Sul, na região sul)

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ 
ou selo ABCP

00003 00001 00001
Fabricante em conformidade com 
seu PSQ (estados da região SE; 
estados de SC e PR na região sul)

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00003 00001 00002

Parede externa 
com bloco 
de concreto 
estrutural 
(transmitância 
= 2,6 w/m²k , 
indicado para 
ZBs 3 a 8)

Argamassa 
assentamento 
blocos - traço 1:5 
(cimento:areia)

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00003 00001 00003 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00003 00001 00004
Argamassa 
ensacada pronta

00003 00001 00005

Chapisco (interno 
e externo) traço 
1:5 (cimento:areia 
grossa) 

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00003 00001 00006 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00003 00001 00007
Argamassa 
ensacada pronta

00003 00001 00008
Parede externa 
com bloco 
de concreto 
estrutural 
(transmitância 
= 2,6 w/m²k , 
indicado para 
ZBs 3 a 8)

Emboço ou massa 
única (interno e 
externo) traço1:2:8, 
espessura de 
20 mm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00003 00001 00009 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00003 00001 00010 Cal
Documentação da origem 
material natural

00003 00001 00011
Argamassa 
ensacada pronta

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00003 00001 00012

Parede externa 
com bloco 
de concreto 
estrutural 
(transmitância 
= 2,6 w/m²k , 
indicado para 
ZBs 3 a 8)

Argamassa de 
cimento e areia, 
com aditivo 
impermeabilizante, 
e= 2cm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00003 00001 00013 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00003 00001 00014
Aditivo 
impermeabilizante

00003 00001 00015 Base pintura externa
Fundo selador 
acrílico, uma demão

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00003 00001 00016

Pintura externa
Tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00003 00001 00017
Tintas claras para parede 
externa (absortância < 0,6)

00003 00002 00001 Parede externa 
com bloco 
cerâmico 
(transmitância 
= 2,4 w/m²k, 
indicado para 
todas as ZBs)

Bloco cerâmico
Alvenaria de bloco 
cerâmico 9x14x24 cm

Apresentação de ensaios técnicos 
feitos por laboratório de terceira 
parte acreditado pelo INMETRO 
(estados da região norte, estado 
da Bahia na região NE, estado 
do Espírito Santo na região SE, 
estado do TO na região CO)

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00003 00002 00001

Fabricante em conformidade com 
seu PSQ (estados da região NE, 
exceto BA; estados da região CO, 
exceto TO; estados da região SE, 
exceto ES; estados da região sul)

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00003 00002 00002

Parede externa 
com bloco 
cerâmico 
(transmitância 
= 2,4 w/m²k, 
indicado para 
todas as ZBs)

Argamassa 
assentamento 
blocos - traço 1:5 
(cimento:areia)

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00003 00002 00003 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00003 00002 00004
Argamassa 
ensacada pronta

00003 00002 00005

Chapisco (interno 
e externo) traço 
1:5 (cimento:areia 
grossa) 

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00003 00002 00006 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00003 00002 00007
Argamassa 
ensacada pronta

00003 00002 00008
Parede externa 
com bloco 
cerâmico 
(transmitância 
= 2,4 w/m²k, 
indicado para 
todas as ZBs)

Emboço ou 
massa única 
(interno e externo) 
traço1:2:8,espessura 
de 20 mm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00003 00002 00009 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00003 00002 00010 Cal
Documentação da origem 
material natural

00003 00002 00011
Argamassa 
ensacada pronta

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00003 00002 00012

Parede externa 
com bloco 
cerâmico 
(transmitância 
= 2,4 w/m²k, 
indicado para 
todas as ZBs)

Argamassa de 
cimento e areia, 
com aditivo 
impermeabilizante, 
e= 2cm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00003 00002 00013 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00003 00002 00014
Aditivo 
impermeabilizante

00003 00002 00015 Base pintura externa
Fundo selador 
acrílico, uma demão

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00003 00002 00016

Pintura externa

Tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00003 00002 00017
Tintas claras para parede 
externa (abosrtância < 0,6)

00003 00003 00001 Pé-direito Pé-direito mínimo de 2,60 m

00004 00000 00000 ESQUADRIA EXTERNA

00004 00001 00001

Porta externa

Porta externa 
de madeira

Kit de porta de 
madeira tipo 
veneziana, 80x210cm 
(espessura de 3cm)

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00004 00001 00002 Fechaduras
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00004 00001 00003
Pintura portas 
madeira

Tinta esmalte a base 
de água, duas demãos

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00004 00001 00004
Porta externa 
de alumínio

Porta em alumínio de 
abrir tipo veneziana 
com guarnição, 
80x210cn

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00004 00001 00005

Porta externa

Porta externa de aço
Porta em aço de 
abrir tipo veneziana, 
80x210cm

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00004 00001 00006 Porta externa de PVC
Porta em PVC de 
abrir tipo veneziana, 
80x210cm

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00004 00002 00001

Janela

Janela de 
alumínio correr

Janela de alumínio 
correr c/ 3 folhas (2 
venezianas e 1 para 
vidro simples incolor, 
espessura 4 mm)

Para ZB 1 a 7 aberturas para 
ventilação ≥ 7% da área de 
piso; para ZB 8 aberturas para 
ventilação ≥ 12% da área de piso 
para região norte e ≥ 8% da área de 
piso para região nordeste e sudeste

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00004 00002 00001
Sombrear vidros 
durante o ano todo 

00004 00002 00001

ZBs 4 a 8: fator solar 
<= 0,6 (instalação 
de película de 
controle solar)

00004 00002 00002
Janela de alumínio 
maxim-ar 
(banheiros)

Janela de alumínio 
tipo maxim-ar, 
com vidro fantasia 
tipo canelado, 
espessura 4mm, 
batente e ferragens

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00004 00002 00003

Janela de aço correr
Janela em aço correr c/ 
3 folhas (2 venezianas 
e 1 para vidro)

Para ZB 1 a 7 aberturas para 
ventilação ≥ 7% da área de 
piso; para ZB 8 aberturas para 
ventilação ≥ 12% da área de piso 
para região norte e ≥ 8% da área de 
piso para região nordeste e sudeste

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00004 00002 00003
Sombrear vidros 
durante o ano todo 

00004 00002 00003

ZBs 4 a 8: fator solar 
<= 0,6 (instalação 
de película de 
controle solar)

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00004 00002 00004

Janela

Janela de PVC correr
Janela de correr 
em PVC branco c/ 
2 folhas (vidros)

Para ZB 1 a 7 aberturas para 
ventilação ≥ 7% da área de 
piso; para ZB 8 aberturas para 
ventilação ≥ 12% da área de piso 
para região norte e ≥ 8% da área de 
piso para região nordeste e sudeste

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00004 00002 00004
Sombrear vidros 
durante o ano todo 

00004 00002 00004

ZBs 4 a 8: fator solar 
<= 0,6 (instalação 
de película de 
controle solar)

00004 00002 00005

Janela de madeira
Janela de correr 
em madeira c/ 4 
folhas (vidros)

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00004 00002 00005
Sombrear vidros 
durante o ano todo 

00004 00002 00005 Janela de madeira
Janela de correr 
em madeira c/ 4 
folhas (vidros)

Para ZB 1 a 7 aberturas para 
ventilação ≥ 7% da área de 
piso; para ZB 8 aberturas para 
ventilação ≥ 12% da área de piso 
para região norte e ≥ 8% da área de 
piso para região nordeste e sudeste

ZBs 4 a 8: fator solar 
<= 0,6 (instalação 
de película de 
controle solar)

00004 00002 00006
Pintura janela 
madeira

Tinta esmalte a base 
de água, duas demãos

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00004 00003 00007

Sombreamento

Elemento de 
sombreamento

Garantir ângulos 
de sombreamento 
para as aberturas

Considerar a existência de beirais

Prever ângulos 
horizontais de 
sombreamento 
(AHS) nas fachadas 
norte e sul e ângulos 
verticais de somb. 
(AVS) nas fachadas 
leste e oeste

00004 00003 00008
Janela com persiana 
integrada

Janela de correr 
em PVC ou 
alumínio com 
persiana integrada 
- possibilidade 
de sombremento 
permanente
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00005 00000 00000 ALVENARIA INTERNA

00005 00001 00001

Vedação
Bloco concreto 
estrutural (14x19x39 
cm; e = 14 cm)

Alvenaria de blocos 
de concreto estrutural 
14x19x39 cm, 
(espessura 14 cm)

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por laboratório 
de terceira parte acreditado pelo 
INMETRO (estados das regiões 
norte, NE e CO, estado do Rio 
Grande do Sul, na região sul)

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ 
ou selo ABCP

00005 00001 00001
Fabricante em conformidade com 
seu PSQ (estados da região SE; 
estados de SC e PR na região sul)

00005 00001 00002

Vedação

Bloco cerâmico Espessura 14 cm

Apresentação de ensaios técnicos 
feitos por laboratório de terceira 
parte acreditado pelo INMETRO 
(estados da região norte, estado 
da Bahia na região NE, estado 
do Espirito Santo na região SE, 
estado do TO na região CO)

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00005 00001 00002

Fabricante em conformidade com 
seu PSQ (estados da região NE, 
exceto BA; estados da região CO, 
exceto TO; estados da região SE, 
exceto ES; estados da região sul)

00005 00001 00003 Bloco sílico-calcário Espessura 14 cm
Apresentação de ensaios técnicos 
feitos por laboratório de terceira 
parte acreditado pelo INMETRO.

00005 00001 00004
Chapa de gesso 
acartonado

CF. Demanda por 
ambiente seco, 
resistente a água, 
resistente a fogo

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00005 00002 00001

Argamassa 
assentamento

Argamassa 
assentamento 
blocos - traço 1:5 
(cimento:areia)

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00005 00002 00002 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00005 00002 00003
Argamassa 
ensacada pronta

00005 00003 00001

Revestimento 
interno

Chapisco (interno 
e externo) traço 
1:5 (cimento:areia 
grossa) 

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00005 00003 00002 Chapisco (interno 
e externo) traço 
1:5 (cimento:areia 
grossa) 

Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00005 00003 00003
Argamassa 
ensacada pronta

00005 00003 00004

Emboço ou 
massa única 
(interno e externo)
traço1:2:8,espessura 
de 20 mm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00005 00003 00005 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00005 00003 00006 Cal
Documentação da origem 
material natural

00005 00003 00007
Argamassa 
ensacada pronta 

Se para assentamento 
cerâmico, fabricante em 
conformidade com seu PSQ

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00005 00003 00008

Revestimento 
interno

Argamassa 
impermeabilizante 
cimento e areia, 
com aditivo 
impermeabilizante, 
e= 2cm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00005 00003 00009 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00005 00003 00010
Aditivo 
impermeabilizante

00005 00003 00011

Base pintura interna
Fundo selador látex 
PVA, uma demão

Tinta a base de água

00005 00003 00011
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00005 00003 00012 Pintura interna
Tinta látex PVA em 
paredes, duas demãos

Tinta a base de água

00005 00003 00012

Revestimento 
interno

Pintura interna
Tinta látex PVA em 
paredes, duas demãos

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00005 00003 00013 Parede em cerâmica

Placa cerâmica 
esmaltada extra 
(20x20cm), em 
áreas < 5 m² a 1/2 
altura das paredes

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ ou selo ccb

00006 00000 00000 ESQUADRIA INTERNA

00006 00001 00001

Porta interna

Porta interna 
de madeira

Kit de porta de 
madeira tipo 
veneziana, 
80x210cm(espessura 
de 3cm)

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

00006 00001 00002
Porta interna 
de alumínio

Porta em alumínio 
de abrir, 80x210cn

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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PROPOSTAS SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS

CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00006 00001 00003

Porta interna

Porta interna de PVC
Porta em PVC de 
abrir tipo veneziana, 
80x210cm

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00006 00001 00004 Fechaduras
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00006 00001 00005
Pintura portas 
madeira

Tinta esmalte, 
duas demãos

Tinta a base de água

00006 00001 00005
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00007 00000 00000 PISO

00007 00001 00001
Piso para 
áreas secas

Contrapiso áreas 
secas traço 1:4 
(cimento:areia), 
espessura 2cm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00007 00001 00002

Piso para 
áreas secas

Contrapiso áreas 
secas traço 1:4 
(cimento:areia), 
espessura 2cm

Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00007 00001 00003
Argamassa 
ensacada pronta

00007 00001 00004
Argamassa 
impermeabilizante

Argamassa polimérica 
/ membrana 
acrílica, 3 demãos

Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00007 00001 00005
Piso cerâmico 
áreas secas

Placa cerâmica 
esmaltada padrão 
popular (35x35cm) em 
áreas entre 5 e 10 m2

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ ou selo ccb

00007 00001 00006 Rodapé cerâmica

Altura 7 cm, em 
placa cerâmica 
esmaltada padrão 
popular (35x35cm)

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ ou selo ccb

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00007 00002 00001

Piso para áreas 
molhadas

Contrapiso áreas 
molhadas traço 1:4 
(cimento:areia), 
espessura 2cm

Cimento Portland
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ (exceto região 
norte) ou selo ABCP

Cimento CP III 
ou CP IV (que 
possuem resíduos 
incorporados)

00007 00002 00002 Areia
Documentação da origem 
do agregado natural

Uso de agregado 
reciclado

00007 00002 00003
Argamassa 
ensacada pronta

Se argamassa colante para 
assentamento cerâmico, fabricante 
em conformidade com seu PSQ

00007 00002 00004
Piso cerâmico 
banheiros

Placa cerâmica 
esmaltada padrão 
popular (35x35cm) 
em áreas < 5m2

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ ou selo ccb

Antiderrapante

00007 00002 00005 Rodapé cerâmica

Altura 7 cm, em 
placa cerâmica 
esmaltada padrão 
popular (35x35cm)

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ ou selo ccb

00008 00000 00000 FORRO

00008 00001 00001

Forro

Forro réguas PVC
Forro em réguas 
de PVC, frisado

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ

00008 00001 00002
Forro de gesso 
em placas

Forro em placas de 
gesso, para ambientes 
residenciais

Documentação da origem do gesso

00008 00001 00003
Forro de gesso 
acartonado

Forro em gesso 
acartonado 
(drywall), chapa st

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00008 00001 00004 Forro de madeira Lambris de madeira

Se madeira nativa (emissão D.O.F.), 
Se madeira reflorestamento 
(certificado Ibama licença 
para comércio de madeira)

Certificado fsc 
ou CERFLOR 
(INMETRO)

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00008 00001 00005

Forro Pintura forro

Tinta látex PVA em 
forros, duas demãos

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00008 00001 00005 Tinta a base de água 

00008 00001 00006 Tinta acrílica para 
forro em áreas 
molhadas

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00008 00001 00006 Tinta a base de água 

00009 00000 00000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS

00009 00001 00001

Reservatório 
e distribuição 
de água fria

Cavalete para 
medição de água

Kit cavalete para 
medição de água 
(entrada principal 
em PVC soldável 
dn 20 (½")

00009 00001 00002 Hidrômetro Hidrometro unijato
Medição 
individualizada 
(por UH)

00009 00001 00003
Tubo e conexões 
em PVC

Tubos e conexões em 
PVC para água fria

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00001 00004
Registro de gaveta 
e pressão

Latão, roscável, 
1”,com acabamento e 
canopla cromados

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00001 00006 Engate flexível
Engate flexível em 
plástico branco, 
1/2” x 30cm

00009 00001 00007 Caixa d´água
Caixa d´agua em 
polietileno, 500 litros, 
com acessórios

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00002 00001
Distribuição de 
água quente

Tubo e conexão 
em cobre (gás)

Tubos e conexões 
em cobre para 
gás c/ registro

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00009 00002 00002

Distribuição de 
água quente

Tubo e conexão 
em PPR

Tubos e conexões em 
ppr para água quente

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00002 00003 Engate flexível 
Engate flexível 
metálico para 
instalação de gás

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00003 00001
Sistema de 
aquecimento 
de água a gás

Aquecedor a gás

Aquecedor a gás de 
passagem (referência 
gwh 500 plus CTDE, 
25 l/minuto)

Classificação nível b do pbe com 
rendimento maior que 82%

Classificação 
nível a do pbe 
com rendimento 
maior que 84%

00009 00003 00002
Selo conpet 
(mais eficiente 
da categoria)

00009 00004 00001
Sistema de 
aquecimento de 
água elétrico

Chuveiro elétrico
Chuveiro eletrico 
comum corpo 
plastico tipo ducha

Vazão no chuveiro ≤ 0,20 
litros / segundo

00009 00005 00001

Sistema de 
aquecimento 
de água solar

Sistema acoplado
Nível de eficiência etiquetado 
pelo pbe do INMETRO

Aquecedor solar 
com selo procel 
(mais eficiente 
da categoria)

00009 00005 00002 Placa solar
Coletor solar 
para banho 

Nível de eficiência etiquetado pelo 
pbe do INMETRO, nível c ou d

Nível de eficiência 
etiquetado pelo 
pbe do INMETRO, 
nível a ou b

00009 00005 00003
Boiler / 
reservatório aq

Reservatório de água 
quente de baixa 
pressão (referência: 
bosh k2mkp400a 
ou superior)

Fabricante registrado na 
tabela de consumo do PBE

Perda especifica 
de energia menor 
que 0,14 kwh/
mês e potência 
da resistência 
menor que 2,5 kw

00009 00005 00004
Dispositivos de 
recirculação 

Tubos e conexões 
em PPR

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00009 00006 00001

Esgoto e águas 
pluviais

Tubo e conexão 
em PVC

Tubos e conexões 
em PVC 

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00006 00002 Sifão
Sifão do tipo flexível 
em PVC 1 x 1.1/2 

00009 00006 00003 Válvula

Válvula em plástico 
1” para pia, tanque 
oulavatório, com 
ou sem ladrão

00009 00006 00004 Caixa e ralo sifonado

Caixa sifonada, PVC, 
dn 100 x 100 x 50 mm 
e ralo sifonado, PVC, 
dn 100 x 40 mm

00009 00006 00005 Caixa de inspeção

Caixa de inspeção 
em concreto pré-
moldado DN60cm 
com tampa h= 60cm

00009 00007 00001

Sistema de 
aproveitamento 
de água da chuva 
da cobertura

Cisterna para 
aproveitamento 
da água da chuva

Reservatório 
inferior e superior 
em polipropileno. 
Volume conforme 
dimensionamento

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00007 00002
Dispositivo de 
descarte inicial

Reservatório 
separador para 
armazenagem das 
primeiras chuvas

Conforme norma 15.527/2019

00009 00007 00003
Filtro para água 
da chuva

Filtro para coleta 
de água da chuva

Conforme norma 15.527/2019

00009 00007 00004 Clorador Caixa cloradora Conforme norma 15.527/2019

00009 00007 00005
Tubo e conexão 
em PVC

Tubos e conexões 
em PVC

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00008 00001
Distribuição 
de gás

Tubo, conexão e 
registro para gás

Tubos e conexões 
em cobre para 
gás c/ registro

Proteção contra 
radiação UV

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00009 00009 00001

Louças e metais 
sanitários

Bacia sanitária
Vaso sanitário 
sifonado com caixa 
acoplada louça branca

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00009 00001
Volume de descarga ≤ 6,8 
litros / acionamento

Descarga com caixa 
acoplada dual flush

00009 00009 00002 Lavatório de coluna

Louça branca 
suspenso, 29,5 x 
39cm ouequivalente, 
padrão popular

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00009 00003 Cuba

Cuba aco inox (aisi 
304) de embutir com 
valvula 3 1/2 ", de 
*46 x 30 x 12* cm

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00009 00004
Tanque com 
coluna 22 l

Mármore sintético 
c/ sifão flexível 
em PVC, válvula 
plástica e torneira 
de metal cromado

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00009 00005

Torneira lavatório

Torneira cromada 
de mesa, 1/2” ou 
3/4”, para lavatório, 
padrão médio

Vazão na torneira ≤ 0,15 
litros / segundo

Vazão na torneira ≤ 
0,10 litros / segundo 
com arejador 
ou instalação de 
restritor de vazão 

00009 00009 00005
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00009 00006

Torneira tanque

Torneira cromada 1/2" 
ou 3/4" para tanque, 
padrão popular 
- fornecimento 
e instalação

Vazão na torneira ≤ 0,25 
litros / segundo

Vazão na torneira ≤ 
0,15 litros / segundo, 
com arejador

00009 00009 00006
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00009 00009 00007

Louças e metais 
sanitários

Torneira cozinha

Torneira cromada 
longa, de parede, 
1/2" ou 3/4", para 
pia de cozinha, 
padrão popular 
- fornecimento 
e instalação

Vazão na torneira ≤ 0,23 
litros / segundo

Vazão na torneira ≤ 
0,12 litros / segundo, 
com arejador

00009 00009 00007
Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00009 00008

Torneira externa

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

Torneira 1/4 de volta

00009 00009 00008
Vazão na torneira ≤ 0,20 
litros / segundo

Torneira com 
volante destacável

00009 00009 00009

Ducha chuveiro Chuveiro não elétrico

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00009 00009
Vazão no chuveiro ≤ 0,20 
litros / segundo

Chuveiro com 
restritor de vazão

00009 00009 00010 Registro distribuição

Registro de pressão 
bruto, latão, roscável, 
1/2", fornecido 
e instalado em 
ramal de água.

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ

00009 00010 00001

Bancada para 
cozinha

Bancada p/cozinha 
- cuba integrada, 
sifão PVC 

Bancada mármore 
sintético, válvula 
plástico cromado e 
torneira cromada 
parede

00009 00010 00002
Bancada para 
instalação de 
cuba inox

Bancada em 
pedra natural

Documentação da 
procedência da pedra

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00010 00000 00000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

00010 00001 00001

Entrada e 
distribuição 
de energia

Entrada de energia

Aérea, monofásica, 
com caixa de sobrepor, 
cabo de 10 mm2 e 
disjuntor din 50a 

00010 00001 00002 Medidor de energia Medidor de energia Medição individualizada (por UH)

00010 00001 00003 Quadro de força

QD p/ 6 disjuntores 
termomagneticos 
monopolares s/
barramento, embutir, 
chapa metalica

00010 00001 00004

Caixas, 
interruptores, 
tomadas, 
eletrodutos, cabos

Eletroduto flexível 
corrugado, PVC, 
dn 20 mm(1/2"

Fabricante em conformidade 
com seu PSQ, exceto 
estados da região norte

Fabricante em 
conformidade 
com seu PSQ, 
para estados da 
região norte

00010 00002 00001

Sistema de 
iluminação 
(comodo com 
ponto de luz 
único)

Lâmpadas Lâmpada led 15w
Nível de eficiência etiquetado 
pelo pbe do INMETRO e fluxo 
luminoso maior que 800 lúmens

Certificada com 
o selo procel

00010 00002 00002 Lâmpadas
Lâmpada fluorescente 
compacta 15 
w s/ reator

Nível de eficiência etiquetado 
pelo pbe do INMETRO e fluxo 
luminoso maior que 800 lúmens

Certificada com 
o selo procel

00010 00002 00003 Luminárias
Luminária plafon 
redondo c/vidro 
fosco, sobrepor, p/ 1

00010 00002 00004 Interruptores

Interruptor simples 
(1 módulo) com 1 
tomada de embutir 
2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa 

00010 00002 00005 Estratégias 
Aproveitamento da 
iluminação natural

Posicionamento do ponto 
de luz em função das 
aberturas disponíveis

Poços de iluminação 
pela cobertura

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00010 00003 00001

Sistema de 
iluminação 
(comodo com 
pontos de luz 
múltiplos)

Lâmpadas Lâmpada led 15w
Nível de eficiência etiquetado 
pelo pbe do INMETRO

Certificada com 
o selo procel

00010 00003 00002 Lâmpadas
Lâmpada fluorescente 
compacta 15 
w s/ reator

Nível de eficiência etiquetado 
pelo pbe do INMETRO

Certificada com 
o selo procel

00010 00003 00003 Luminárias
Luminária plafon 
redondo c/vidro 
fosco, sobrepor, p/ 1

00010 00003 00004 Interruptores

Interruptor simples 
(1 módulo) com 1 
tomada de embutir 
2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa 

00010 00003 00005 Estratégias 
Aproveitamento da 
iluminação natural

Posicionamento dos pontos de 
luz e setorização dos circuitos em 
função das aberturas disponíveis

Poços de iluminação 
pela cobertura

00010 00004 00001

Sistema de 
condicionamento 
de ar

Aparelho de ar-
condicionado

Aparelho de ar-
condicionado, 
potência de 
resfriamento 
conforme necessidade

Nível de eficiência etiquetado 
pelo pbe do INMETRO

Aparelho com 
tecnologia 
inverter e etiqueta 
de eficiência 
energética 
INMETRO nível a

00010 00004 00002 Estratégias 
Ventilação natural 
cruzada ou efeito 
chaminé

Aberturas em 
janelas e poços 
na cobertura que 
proporcionem 
ventilação natural 
cruzada ou 
ventilação por 
efeito chaminé

00010 00004 00003 Geotermia
Estratégias de 
geotermia
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00010 00005 00001 Sistema de 
geração de 
energia elétrica 
fotovoltaica 
on-grid

Placa solar 
fotovoltaica

Módulo fotovoltaico 
(referência: r up-
m150p(6x6), área: 
0,99m² ou superior)

Produção média de energia 
mínima: 18 kwh/mês e eficiência 
energética mínima: 15%

Nível de eficiência 
etiquetado pelo pbe 
do INMETRO, nível a

00010 00005 00002 Estrutura de apoio Estrutura metálica

00010 00005 00003
Inversor de 
frequência on-grid

Inversor conectado 
à rede (on grid)

Componente catalogado nas 
tabelas do pbe / INMETRO

00011 00000 00000 DEMOLIÇÃO

00011 00001 00001

Remoção e 
demolição

Remoção de janelas

Demolições previstas 
kits novo cômodo 
contíguo e novo 
banheiro contíguo

Doação para reuso ou 
encaminhamento para 
reciclagem resíduo classe b

Aproveitamento 
da estrutura e 
materiais pré-
existentes na 
própria intervenção

00011 00001 00002 Remoção de portas
Doação para reuso ou 
encaminhamento para 
reciclagem resíduo classe b

00011 00001 00003
Demolição de 
argamassas

Transporte e encaminhamento 
para reciclagem resíduo classe a 

00011 00001 00004
Demolição de 
alvenaria de bloco

Transporte e encaminhamento 
para reciclagem resíduo classe a 

00011 00001 00005
Demolição de 
revestimento 
cerâmico

Transporte e encaminhamento 
para reciclagem resíduo classe a 

00011 00001 00006 Remoção de louças
Doação para reuso ou 
encaminhamento para 
reciclagem resíduo classe a

00011 00001 00007
Remoção de 
interruptores/
tomadas elétricas

Doação para reuso ou 
encaminhamento para 
reciclagem resíduo classe B

 Em cinza, os elementos originais do kit de melhorias do PMH e que subsidiam esta proposta de novos elementos.
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CÓDIGO 
DO SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA

COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO
(EM CINZA OS 
ORIGINAIS DA 
PLANILHA KITS_REG 
MEL DO PMH)

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00011 00001 00008
Remoção e 
demolição

Remoção de 
cabos elétricos

Demolições previstas 
kits novo cômodo 
contíguo e novo 
banheiro contíguo

Doação para reuso ou 
encaminhamento para 
reciclagem resíduo classe B

Aproveitamento 
da estrutura e 
materiais pré-
existentes na 
própria intervenção00011 00001 00009

Remoção de 
luminárias

Destinação correta

(Completar com as boas práticas em demolição)

00000 00000 00000 Execução da obra (Completar com as boas práticas no canteiro de obras)

(Completar com 
as melhores 
práticas no canteiro 
de obras)

Medida gee 
transporte 
+ material 
incorporado
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