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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 SISTEMA DE REGISTRO DA DEMANDA E SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
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PROPOSTAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DA DEMANDA E SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

A publicação se divide em quatro capítulos. 

O capítulo 1 é composto por uma análise dos processos e sistemas 

de informação no Brasil para registro e seleção de beneficiários de 

programas de habitação de interesse social (HIS), a qual tem como 

objetivo melhorar o arcabouço existente hoje no Brasil. São apresen-

tados: uma visão geral dos sistemas envolvidos no processo de cadas-

tramento de demanda e seleção; a definição de uma metodologia para 

a construção de um sistema nacional para registro de demanda e se-

leção de beneficiários; uma proposta de plataforma tecnológica para 

abarcar dados; a definição de mecanismos de análise sobre a base de 

dados; uma proposta de desenho de sistema de cadastro de oferta; 

O capítulo 2 apresenta uma proposta de arquitetura e descrição de 

procedimentos relacionados com a estruturação de um sistema úni-

co de registro de demanda e oferta. A proposta detalha o conceito, 

contendo uma breve descrição do Sistema de Registro de Oferta e 

Demanda habitacional (SROD), e os componentes e justificativas para 

implementação do SROD. Também são apresentados o modelo jurí-

dico, o modelo financeiro e o modelo de governança recomendados 

para o SROD.

RESUMO 
EXECUTIVO

Esta publicação, inserida no contexto da cooperação técnica Promorar 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 do desenvolvimento de uma pro-

posta de arquitetura e descrição de procedimentos relacionados com a 

estruturação de sistema de registro de beneficiários e seleção de deman-

da. Ela propõe um detalhamento sobre o tema de registro de demanda e 

seleção de beneficiários, cuja apresentação geral está disponível na pu-

blicação principal da coletânea, “Habitação de interesse social no Brasil: 

Construindo Novas Oportunidades”.

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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Já o capítulo 3 apresenta a operacionalização da proposta apresen-

tada no capítulo anterior. Dessa forma é apresentado um plano de 

trabalho desencadeado em quatro fases, o desenvolvimento da pla-

taforma de informática indicando quem são os principais atores en-

volvidos no processo e incluindo recomendações sobre esse desen-

volvimento, apresenta questões sobre o financiamento de recursos 

para a implementação do SROD e, por fim a potencial integração da 

ferramenta SROD com o desenvolvimento urbano.

O capítulo 4 apresenta uma proposta complementar de um sistema 

de empoderamento de beneficiário, e dentro dessa proposta é feita 

uma descrição sintética da proposta, se explicam as razões, justi-

ficativas e desafios de sua implementação, como é o processo de 

empoderamento, como se enquadra dentro do ordenamento jurídi-

co-institucional nacional e, por fim, o impacto fiscal dessa proposta.

Por fim, também são apresentados dez anexos que complementam 

o conteúdo exposto nos capítulos 1, 2, 3 e 4.
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SIGLAS E ABREVIATURAS

AF Agentes Financeiros 

BACEN Banco Central do Brasil

BD Banco de Dados

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 
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CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

CRAS Centro de Referência de Assistência Social

CVT Centros Vocacionais Tecnológicos

CUM Chave Única de Moradia

CUP Chave Única de Propriedade

DPU Defensoria Pública da União

EAT Empresas de Assistência Técnica
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FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

HIS Habitação de Interesse Social 

IF Instituições Financeiras

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados

MDR Ministério do Desenvolvimento Regional 

MOPS Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania

PMCMV Programa Minha Casa Minha Vida

PNHU Programa Nacional de Habitação Urbana

RAIS Relação Anual de Informações Sociais

RUV Registro Único de Vivienda

SFH Sistema Financeiro da Habitação

SNCH Sistema Nacional de Cadastro Habitacional

SNH Secretaria Nacional de Habitação 

SROD Sistema de Registro de Oferta e Demanda

UBS Unidades Básicas de Saúde

UPA Unidade de Pronto Atendimento
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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 Caribe (ALC), região que apre-

senta um déficit quantitativo elevado, atingin-

do aproximadamente 6% das famílias, e um 

déficit qualitativo ainda mais expressivo com famílias residindo em 

imóveis com problemas edilícios, ausência de infraestrutura básica 

e/ou precariamente inseridos no contexto urbano.  1 

O déficit e a inadequação habitacional, reflexos da dificuldade de 

acesso à moradia considerada digna, continuam a ser uma grande 

barreira para o desenvolvimento da região, apesar do investimento 

significativo em programas habitacionais patrocinados pelos gover-

nos 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 2. Isso exige uma grande transformação dos 

sistemas e políticas de financiamento habitacional da ALC, a fim de 

atrair mais participantes do setor privado para o mercado residencial. 

Com o objetivo de reformular estratégias de política habitacional, por 

meio da diversificação de soluções de acesso à moradia, sempre com 

foco na baixa renda, a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vincu-

lada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), juntamente 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (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 técnica denominada “ProMorar”, em dezembro de 2019. 

O objetivo da cooperação técnica do BID é facilitar a transferência de 

conhecimento técnico e experiência qualificada, a fim de comple-

mentar 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-membros mutuários, individual e coleti-

vamente. As atividades de cooperação técnica envol-

vem a transferência, adaptação, mobilização e uso de 

serviços, habilidades, conhecimentos, tecnologia e 

engenharia para fortalecer a capacidade 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 na-

cional de preços dos imóveis; 

 ■ Elaborar recomendações complementares so-

bre arranjos estruturais, como: reformas a nível 

institucional ou legal; sustentabilidade socioam-

biental para habitação de interesse social; etc. 

O ano de 2020 foi dedicado à realização destas análi-

ses, elaboradas graças a intensas iniciativas de con-

sulta e articulação com os principais atores setoriais: 

a Caixa Econômica Federal, o Banco Central, a Comis-

são de Valores Mobiliários, o Ministério da Economia, 

o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministé-

rio de Cidadania, Municípios, Companhias de Habita-

ção e Agentes Públicos de Habitação, incorporadores, 

Ver https://www.iadb.org/
pt/noticias/estudo-do-bid-
revelaque-america-latina-

e-o-caribeenfrentam-
um-deficit-de-habitacao

Um espaço para o 
desenvolvimento: os 

mercados habitacionais na 
América Latina e no Caribe.

 1 

https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revelaque-america-latina-e-o-caribeenfrentam-um-defic
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revelaque-america-latina-e-o-caribeenfrentam-um-defic
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revelaque-america-latina-e-o-caribeenfrentam-um-defic
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revelaque-america-latina-e-o-caribeenfrentam-um-defic
https://www.iadb.org/pt/noticias/estudo-do-bid-revelaque-america-latina-e-o-caribeenfrentam-um-defic
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representantes do setor de crowdfunding imobiliário e do mercado de 

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

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

ção civil, a academia, instituições de pesquisa e movimentos 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 In-

vest, pelo setor privado, e o BID Lab, pelo ecossistema de inovação. 

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

ou complementação de instrumentos ou programas de política habita-

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

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

ção de melhorias. Os resultados das propostas construídas pela coopera-

ção técnica compõem uma coletânea de sete publicações sobre Habita-

ção de Interesse Social no Brasil. 

O presente Caderno propõe um 
detalhamento sobre o tema de registro 
da demanda e seleção de beneficiários, 
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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OBJETIVOS 
PROCURADOS 
PARA MELHORAR O 
SISTEMA EXISTENTE 
DE REGISTRO DE 
HIS NO BRASIL

1
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As prioridades definidas no artigo 3º da Lei nº 11.977, de 2009, são 

regulamentadas pela Portaria nº. 163, de 06 de maio de 2016, esta-

belecendo-se critérios nacionais de seleção, dos quais ao menos 

um deve ser cumprido, atuando, assim, como um filtro. 

Os critérios adicionais, caso sejam adotados, deverão ser se-

lecionados dentre os listados a seguir: 

 ■ famílias que habitam ou trabalham a, no máximo, “x” km 

de distância do centro do empreendimento, comprovado 

com a apresentação de comprovante de residência; 

 ■ famílias residentes no município há no mínimo “x” 

anos, comprovado com a apresentação de comprovante 

de residência; 

 ■ famílias beneficiadas por Bolsa Família ou Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) no âmbito da Política de As-

sistência Social, comprovado por declaração do 

ente público; 

 ■ famílias que se encontrem em situação de rua e que 

recebam acompanhamento socioassistencial do Distrito 

Federal, estado ou município, ou de instituições privadas 

sem fins lucrativos, com Certificação de Entidade Benefi-

cente de Assistência Social (CEBAS) e que trabalhem em 

parceria com o poder público, comprovado por declara-

ção do ente público ou da instituição; 

 ■ famílias com filho(s) em idade inferior a 18 (dezoito) 

anos, comprovado por documento de filiação; 

 ■ famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo 

pai ou somente por um responsável legal por crianças e adolescentes), 

comprovado por documento de filiação e documento oficial emitido pela 

Justiça que comprove a guarda; 

 ■ famílias de que façam parte pessoa(s) idosa(s) comprovado por documento 

oficial que comprove a data de nascimento; 

 ■ famílias de que façam parte pessoa(s) com doença crônica incapacitante 

para o trabalho, comprovado por laudo médico; 

 ■ famílias em situação de coabitação involuntária, comprovado por autode-

claração do candidato; 

 ■ famílias com ônus excessivo de aluguel, comprovado por recibo ou contra-

to de aluguel e declaração de renda; 

 ■ famílias inscritas no cadastro habitacional há mais de “x” anos, desde que 

posterior a julho de 2009, independente das datas de atualização cadastral, 

comprovado por protocolo ou similar; 

 ■ famílias em atendimento de “aluguel social”, comprovado pelo ente público; 

 ■ famílias de que faça parte pessoa atendida por medida protetiva prevista 

na Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), comprovado 

por cópia da petição inicial do Ministério Público que formaliza a 

ação penal; e

 ■ outros, a serem submetidos previamente à aprovação da Secretaria Nacio-

nal de Habitação (SNH). 

1.1. Uma proposta fundamentada nos diversos sistemas existentes no Brasil

1.1.1. Programas habitacionais nacionais
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As habitações remanescentes são distribuídas da 

seguinte forma: 

 ■ Se forem utilizados somente critérios nacio-

nais, a proporção dos grupos serão: 

 » Grupo I - candidatos que cumpram um 

mínimo de 2 (dois) e um máximo de 3 (três) 

critérios - 85% (oitenta e cinco por cento) 

das unidades de habitação; e

 » Grupo II - candidatos que cumpram um 

máximo de um (1) critério - 15% (quinze por 

cento) das unidades de habitação. 

 ■ Se forem utilizados critérios nacionais e cri-

térios adicionais adotados pelo município, a 

proporção de grupos será: 

 » Grupo I - candidatos que cumprem ao me-

nos 4 (quatro) a 6 (seis) critérios; 

 » Grupo II - candidatos que cumprem ao me-

nos 2 (dois) e ao máximo 3 (três) critérios; e

 » Grupo III - candidatos que cumprem um 

máximo de um (1) critério. 

 ■ Os candidatos de cada grupo serão 

selecionados pelo sorteio, obedecendo  

à seguinte proporção: 

 » Grupo I - 60 % (sessenta por cento)  

das unidades de habitação; 

 » Grupo II - 25 % (vinte e cinco por cento)  

das unidades de habitação; e

 » Grupo III - 15 % (quinze por cento)  

das unidades de habitação. 

Concluindo, o modelo existente embora defina alinhamentos nacionais 

e alinhamentos adicionais, não dá uma ponderação ou um peso especí-

fico a cada um, de maneira que não é gerada uma pontuação, o que leva 

à alta probabilidade de empates, que devem ser resolvidos por sorteios. 

As regras de seleção se concentram nas regras de alocação do sorteio do 

segmento. Todos os critérios têm o mesmo valor, não é dado um peso ou 

hierarquia a um sobre o outro. O único que classifica os solicitantes é o 

número de critérios que cumprem para adequá-los em grupos de sor-

teio. A par destes critérios, são definidas quotas de alocação de 3% para 

os idosos e deficientes. 

1.1.2. Programas locais de habitação

É o caso do Estado do Mato Grosso do Sul, onde as autoridades estatais 

implementaram um sistema de informação de registro e seleção de pe-

didos que partilham com as autoridades municipais. O sistema apoia os 

procedimentos de registro de pedidos e de seleção de beneficiários do 

Estado, bem como permite aos municípios implementar os seus procedi-

mentos de registro de demanda no mesmo sistema, bem como configu-

rar os seus próprios procedimentos de seleção de beneficiários. 

Destacam-se as seguintes vantagens no aludido programa do Mato Gros-

so do Sul:

 ■ Os cidadãos que aspiram ser beneficiários dos programas estão 

registrados num Banco de Dados com as respectivas informações 

socioeconômicas. O conteúdo da Base de Dados é construído a 

partir dos requisitos exigidos no Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV)  2  Faixa 1 e da informação contida no sistema Cadastro 

Único (CADÚNICO): 

 » O sistema de informação desenvolvido pelo Estado utiliza os 

processos de seleção e parâmetros da demanda do PMCMV, 

contemplando, ainda, os procedimentos desenvolvidos tanto 

pela autoridade estatal, como pelas autoridades municipais; 

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.

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

 2 

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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 » Os processos subsequentes de validação da informação, 

relativos aos beneficiários selecionados, são realizados fora 

do sistema de demanda, valendo-se dos procedimentos 

existentes no CADÚNICO, CADMUT, FGTS etc.; 

 » A utilização de uma plataforma única, tirando partido da in-

fraestrutura já existente resulta em economia de escala; e

 » A informação pode ser consolidada no âmbito do próprio 

Estado, o que ajuda na tomada de decisões. 

Derivando-se da experiência exposta anteriormente, propõe-se a 

seguinte hipótese de trabalho: 

RECOMENDAÇÃO:
O sistema de cadastro de demanda e seleção de bene-
ficiários permite a configuração de diferentes processos 
de seleção de demanda, de modo a poder gerir diferen-
tes programas Federais com diferentes critérios de se-
leção, bem como implementar e configurar programas 
nos âmbitos Estadual e Municipal.

Assim, propõe-se que o sistema de registro e seleção da demanda 

seja paramétrico e escalável, de modo que não sejam somente im-

plementados os processos de registro e seleção da demanda pelos 

programas Federais, mas também que permita o registro da deman-

da existente nos sistemas Estaduais e Municipais, bem como a im-

plementação de processos de seleção dos beneficiários locais. Como 

é desenvolvido numa plataforma WEB, qualquer Município que se 

ligue a ele poderá utilizá-lo. Isto tornará os processos de seleção lo-

cais mais transparentes, bem como eficientes e econômicos para os 

Municípios, especialmente os mais pobres. 

Desta forma, o sistema registrará a demanda servida 

pelos programas com recursos Federais, bem como os 

Estaduais e Municipais, o que permitirá medir o alcan-

ce de todos os programas habitacionais que tenham 

recursos públicos. 

Assim, estarão disponíveis mais informações para a 

construção de estatísticas, análises e relatórios, os quais 

ajudarão na tomada de decisões, e a torná-las mais efi-

cientes para responder à demanda. 

1.1.3. Movimentos e organizações 
populares por moradia 

Estes processos são independentes dos programas Fe-

derais e podem recorrer aos recursos Federais ou locais. 

Em várias ocasiões, movimentos organizados conse-

guiram obter soluções habitacionais do PMCMV para os 

seus membros, por intermédio da entrega de empre-

endimentos habitacionais à sua organização. 

Neste caso, os beneficiários, já pré-selecionados pelo mo-

vimento, são registrados no processo oficial, onde acon-

tece a sua validação em relação aos requisitos do PMCMV. 

É um fato que estas organizações satisfazem a deman-

da com recursos públicos, sejam eles Federais ou locais. 

Contudo, a integração dos movimentos e organizações 

de pessoas nos processos institucionais de registro e se-

leção da demanda parece complicada. 
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Historicamente, estes movimentos não confiam nas auto-

ridades, pois sabem que os programas e planos no setor da 

habitação, a médio ou longo prazo, não sobrevivem, neces-

sariamente, às mudanças de Governo, típicas de um regime 

democrático. Além disso, existe uma falta de confiança na 

partilha de informações com as autoridades, uma vez que o 

monopólio da informação lhes confere poder político. 

A título de hipótese: propõe-se permitir o acesso ao sistema 

de registro e seleção da demanda para que as organizações 

de pessoas realizem as seguintes ações: 

 ■ registrar o seu projeto de habitação; 

 ■ registrar a sua demanda e agrupá-los por projeto de 

habitação, aproveitando as validações e consultas de 

informação suportadas pelo sistema; 

 ■ registrar e configurar o seu processo de seleção de be-

neficiários, o que implicaria adicionar as variáveis com 

que pontua por participação; e

 ■ os processos subsequentes de validação da informação 

seriam realizados com os procedimentos existentes. 

Se a proposta fosse bem sucedida, a principal vantagem para 

o gestor da Política Habitacional consistiria na possibilidade 

de integrar a informação dos beneficiários servidos pelas 

organizações populares por moradia, independentemente 

da fonte de financiamento, possibilitando, ainda, saber que 

organizações populares por moradia estão a servir à deman-

da, com que penetração (número de beneficiários), em que 

regiões e com que quantidade de recursos (financeiros), o 

que poderia levar à melhor tomada de decisões e à atenção 

direta dos cidadãos. 

1.1.4. Visão geral dos sistemas de informação 
envolvidos nos processos de cadastramento de 
demanda e seleção de beneficiários no Brasil 

1.1.4.1. Sistemas nacionais que fornecem 
informações essenciais para o processo de 
cadastro de demanda e seleção de beneficiários

Entre os sistemas que constituem a operação do setor de moradia, 

destacam-se por sua importância nos processos transacionais e 

pelo seu potencial como geradores de informações os seguintes:

 ■ CADÚNICO. 

 ■ CADMUT. 

O sistema Cadastro Único (CADÚNICO), operado pela CAIXA, e sob 

a coordenação do Ministério da Cidadania, é uma ferramenta va-

liosa e extraordinária, pois concentra todas as informações socio-

econômicas das famílias brasileiras em situação de pobreza e ex-

trema pobreza, cuja renda atende a algum dos seguintes critérios: 

 ■ Que ganham até meio salário-mínimo por pessoa; e 

 ■ Que ganham até 3 salários-mínimos de renda mensal total. 

Por sua vez, o Cadastro De Mutuários (CADMUT) é o cadastro para 

registro das informações dos contratos de financiamento habitacio-

nal, ativos e inativos, firmados no âmbito do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH) e dos programas habitacionais e sociais do Governo 

Federal, conforme disposto na Lei nº 10.150, de 21/12/2000 e na Por-

taria Conjunta do Ministério da Fazenda e da Secretaria Especial 

de Desenvolvimento Urbano nº 09, de 30/04/2003, e da Portaria nº 

140 do Ministério das Cidades, de 05/03/2010. 
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Para maiores detalhes sobre os atuais sis-

temas de cadastro de demanda e seleção de 

beneficiários, acesse o caderno: “Habitação 

de Interesse Social no Brasil: Construindo 

Novas Oportunidades”. 

1.1.4.2. Descrição dos processos 
atuais de cadastro da demanda e 
seleção de beneficiários 

No Brasil existe um ambicioso programa de 

atendimento à demanda de habitação deno-

minado PMCMV, que utiliza recursos do FGTS 

e orçamentários da União. O PMCMV subsidia 

a aquisição da casa ou apartamento próprio 

para famílias com renda até 1,8 mil reais (Fai-

xa 1) e facilita as condições de acesso ao imó-

vel para famílias com renda até 7 mil reais 

(Faixa 1.5, Faixa 2 e Faixa 3). O Ministério das 

Cidades estabeleceu na Portaria nº 163, de 6 

de maio de 2016, os alinhamentos ou dispo-

sições gerais que se aplicam ao processo de 

registro e a seleção dos beneficiários na Faixa 

1 do PMCMV. Nas faixas superiores, o cidadão 

apresenta a sua candidatura à CAIXA e demais 

agentes credenciados, que avaliam as suas 

condições financeiras e socioeconômicas 

para a concessão do crédito. 

Embora os alinhamentos estejam claramen-

te estabelecidos, não existe um sistema de 

informação integrado e homogêneo que su-

porte o processo em todas as suas fases. 

O processo é dividido em várias fases e executado em diferentes platafor-

mas e sistemas. Cada município registra a demanda no seu próprio sistema 

ou em qualquer outro meio de registo local (folhas de cálculo, por exemplo). 

O município aplica os alinhamentos de priorização localmente e forma 

uma lista que é enviada à CAIXA com o número de candidatos equivalente 

ao número de casas disponíveis mais 30% de reserva. No sistema e plata-

forma tecnológica CAIXA são realizadas pesquisas cadastrais nas bases do 

CADÚNICO, FGTS  3 , RAIS, CADIN, SIACI e CADMUT para validar se cada re- 

querente é um candidato compatível com PMCMV (embora qualquer cida-

dão tenha o direito a participar da seleção, os candidatos que já se benefi-

ciaram de outros programas habitacionais são descartados), bem como é 

verificada a veracidade de suas declarações. Uma vez validado o padrão de 

solicitantes por empreendimento, o município aplica os alinhamentos 

gerais localmente, e efetua os sorteios para selecionar entre os solicitan-

tes, os beneficiários do objeto de seleção. 

Embora exista o CADMUT, que somente registra os financiamentos con-

cedidos com recursos do SFH, não existe um banco de dados ou sistema 

que consolide, em nível nacional, as informações resultantes do processo 

de registro e seleção da demanda gerada por cada município. Esta base de 

dados poderia servir como fonte de informação para posterior análise e 

tomada de decisões. 

Conforme mencionado anteriormente, existem vários sistemas transa-

cionais que interagem entre si e compartilham informações para compor-

tar os processos interinstitucionais, mas não há um sistema de informação 

que concentre informações em um único site e que permita, a partir dessa 

base de dados consolidada, gerar informação e análise que contribuam na 

tomada de decisões no setor habitacional. Não é aconselhável implemen-

tar um sistema interinstitucional que comporte todas as fases do pro-

cesso, mas sim é aconselhável desenvolver um sistema que consolide as 

informações resultantes dos processos transacionais para sua exploração 

e análise. 

O saldo no FGTS é validado para quem 
deseja comprar ou construir um 

imóvel porque pode ser utilizado na 
hora da contratação, como entrada do 
financiamento, constituindo parte do 
pagamento ou do valor total. Durante 

a vida do empréstimo, o saldo do 
FGTS pode ser usado para pagar a 

totalidade ou parte da sua dívida ou 
pode ser usado para reduzir o valor 

dos seus pagamentos em até 80% 
em 12 meses consecutivos, desde que 

o contrato de financiamento tenha 
sido assinado no âmbito do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH). 

 3 

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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A proposição preliminar consiste na estruturação 

de plataforma para o processo de registro de bene-

ficiários e seleção da demanda, a partir da análise 

das políticas públicas e das plataformas tecnológicas 

existentes no Brasil, bem como da experiência in-

ternacional. O objetivo é desenvolver e implementar 

uma plataforma de TI que suporte um processo obje-

tivo, uniforme e transparente que, além de fornecer 

informação e relatórios, contribuam no planejamen-

to das políticas públicas em matéria de moradia.

1.1.5. Visão geral dos sistemas  
de informação que não fazem parte  
do setor de habitação, mas podem 
fornecer informações valiosas para 
 seu desenvolvimento

Foram identificados os seguintes sistemas de infor-

mação, que embora hoje não façam parte dos pro-

cessos de informação do setor habitacional, podem 

fornecer informações adicionais aos bancos de dados 

do setor habitacional, de modo que módulos e pro-

cedimentos possam ser construídos na seleção da 

demanda e no registro da oferta habitacional para 

garantir a qualidade da habitação, uma distribuição 

mais precisa dos subsídios e do financiamento, em-

poderamento do beneficiário final, bem como forne-

cer informações para a tomada de decisões às auto-

ridades competentes.

1.1.5.1. Mapas Estratégicos para Políticas  
de Cidadania (MOPS)

Foi identificado que o Ministério da Cidadania administra o siste-

ma MOPS, Base de Dados com coordenadas geográficas (longitu-

de, latitude) de equipamento urbano e serviços públicos: 

 ■ Agências do Instituto Nacional de Previdência Social (APS);

 ■ Agências de correios;

 ■ Centros ou pontos de acesso à assistência social (CRAS);

 ■ Centros especializados de assistência social (CREAS) as 

pessoas em situação de risco: violência intrafamiliar, 

tratamento, trabalho infantil etc.;

 ■ Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) especializados em 

capacitação em tecnologia e inclusão digital do Ministério da 

Ciência e Tecnologia;

 ■ Telecentros que oferecem computadores e internet públicos;

 ■ Defensoria Pública da União (DPU) proteção de direitos 

humanos, individuais e coletivos para sectores vulneráveis;

 ■ Unidades Básicas de Saúde (UBS);

 ■ Unidades de Pronto Atendimento médico (UPA) o que 

poderia servir como uma alternativa ao convenio com 

DATASUS; e

 ■ Os centros educacionais (escolas), que podem ser uma 

alternativa ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

É importante destacar que a Base de Dados do MOPS consolida 

informações de unidades médicas e escolas.
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1.2. Objetivos buscados para registrar a demanda

1.2.1. Definição de uma metodologia e algoritmos para a 
construção de um sistema nacional para o cadastro da 
demanda e seleção de beneficiários nos programas federais 
que seja uniforme, forneça transparência e seja objetivo na 
seleção dos beneficiários

Propõe-se a implementação de um modelo de pontuação que integre as variá-

veis já consideradas na Portaria no. 163 do extinto Ministério das Cidades, com 

as variáveis socioeconômicas do sistema CADÚNICO. As variáveis do CADÚNICO 

permitem medir as condições de precariedade e necessidades de habitação dos 

solicitantes em sua moradia atual. 

Ao integrar as variáveis consideradas na circular do extinto Ministério das Cidades 

com as do CADÚNICO e dar-lhes uma ponderação, é possível conferir-se maior 

oportunidade aos que mais precisem. 

Faz-se a seguinte proposta de pontuação: 

 ■ A cada variável é atribuída uma ponderação. Em relação às variáveis retiradas 

da Portaria no. 163 do extinto Ministério das Cidades, as diretrizes nacionais 

recebem uma pontuação mais alta (20 pontos). Nas orientações adicionais, é 

proposta uma ponderação mais baixa para cada variável (até 10 pontos); e 

 ■ São propostos dois modelos de pontuação, um para a aquisição de novas 

habitações que darão maior peso às variáveis que medem o déficit habitacio-

nal e outro modelo de melhoria que dará mais peso às variáveis que medem 

a precariedade da habitação onde o candidato vive (Anexo 2- Protótipos de 

pontuação demanda).

1.1.5.2. Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES)

Foi identificado que o Ministério da Saú-

de, Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), administra o CNES  4 , base de 

dados com coordenadas geográficas de 

estabelecimentos médicos.

1.1.5.3. INEPDATA

Foi identificado que o Ministério da Edu-

cação (MEC), INEP, administra o sistema 

INEPDATA. Base de dados com coordena-

das geográficas de instituições educativas. 

A informação é pública.

1.1.5.4. Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS)

Foi identificado que a Secretaria do Tra-

balho/Ministério da Economia adminis-

tra o sistema RAIS  5  onde é mantido um 

registro em nível nacional dos empregos 

formais existentes na economia brasilei-

ra. Este banco de dados é atualizado anu-

almente e, geralmente, no ano corrente 

são publicados os dados do ano anterior.

A informação é pública no site 
http://www.cnes.saude.gov.br/

Downloads/BasedeDados

http://www.rais.gov.br/

 4 

 5 

http://www.cnes.saude.gov.br/Downloads/BasedeDados
http://www.rais.gov.br/
http://www.cnes.saude.gov.br/Downloads/BasedeDados
http://www.cnes.saude.gov.br/Downloads/BasedeDados
http://www.rais.gov.br/
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RECOMENDAÇÃO:
A pontuação está sujeita a revisão com os especialistas lo-
cais, autoridades do MDR. Pode ser ajustado, conforme a 
experiência, bem como depuração de variáveis. Famílias 
que necessitam de melhoria habitacional devem ser pon-
tuadas conforme critérios de inadequação habitacional e 
famílias que necessitam de adquirir uma moradia devem 
ser pontuadas conforme critérios do déficit habitacional. 

Ao se obter uma pontuação total por beneficiário, o sistema se trans-

forma transparente e simples, sem a necessidade de estabelecer quotas 

pré-determinadas. Se quer favorecer a um segmento em especial, basta 

aumentar a pontuação da variável correspondente. Por exemplo, pode 

se dar uma maior pontuação se houver um idoso ou se a família for in-

dígena. A probabilidade de um empate se reduz ao incluir muitas variá-

veis e mitiga a necessidade de sorteios. 

A atribuição é simples, são atribuídos os beneficiários que obtém maior 

pontuação até se cobrir a oferta no empreendimento. Em caso de empa-

te, só tem que se efetuar entre os beneficiários que empatem e não entre 

todos os solicitantes. 

Dois protótipos de modelos de pontuação foram desenvolvidos, um 

para aquisição de habitação e outro para melhoria, como exemplo. Con-

siderando-se a parametrização do sistema, podem ser ainda construí-

dos diferentes modelos de pontuação para aluguel, moradia usada etc. 

RECOMENDAÇÃO:
De acordo com a pontuação obtida, pode se definir o mon-
tante do subsídio para o solicitante. A renda é elemento pri-
mordial para definir o montante do subsídio de cada família.

1.2.2. Plano da plataforma de 
tecnologias de informação para 
comportar o registro de variáveis 
a integrar à base de dados, 
transferência de informação, 
mecanismos de atualização, 
convênios de colaboração entre 
instituições participantes 

Embora proponha-se integrar informação de vá-

rias plataformas, se requer a definição dos pro-

cedimentos a serem implementados, bem como 

a construção de um sistema de informação que 

integre a informação proveniente dos municí-

pios, que se conecte ao CADÚNICO por meio de 

serviços web, que calcule a pontuação para cada 

solicitante, que armazene a informação em uma 

base de dados relacional, que a publique e a dis-

ponibilize a todos os envolvidos e interessados no 

processo e que, finalmente, forneça dados esta-

tísticos que contribuam na tomada de decisões. 

No Anexo 1- Processo componente de demanda, 

são apresentados o processo e o fluxograma do 

sistema de demanda.

Sabe-se que muitos dos municípios do Brasil são 

pobres e não dispõem de recursos humanos ou 

financeiros para construir ou operar sistemas de 

informação complexos. A partir do exposto, será 

proposta uma plataforma onde a maioria dos pro-

cessos são executados na plataforma do cadastro 

da pontuação. 



35

PROPOSTAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DA DEMANDA E SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

O município não necessitaria de uma plataforma especial ou 

sofisticada para comunicar. Seria suficiente ter acesso à Inter-

net para carregar e descarregar os arquivos de troca (layouts). A 

comunicação pode ser por arquivos de texto em formato XML, 

JASON ou texto simples. O município pode carregar o arquivo e 

esperar que a pontuação seja executada no servidor por proces-

sos noturnos automáticos. 

No dia seguinte pode consultar e baixar os resultados em outro 

arquivo de texto ou recebê-los por e-mail. 

Os requisitos mínimos de infraestrutura local permitirão ao 

município atualizar o conteúdo do arquivo e aguardar a execu-

ção do processo de pontuação noturna ou solicitar a sua execu-

ção no momento. Propõe-se que a execução do processo de pon-

tuação possa ser solicitada até um certo número de vezes, como 

processo de validação, antes da execução final da pontuação. 

Para cada beneficiário (registro) carregado no banco de dados, 

o sistema fará uma consulta por um serviço web à informação 

vigente no sistema CADÚNICO, usando como chave de busca 

o código de família, de maneira que recuperará os valores das 

variáveis referentes às condições da habitação. A informação 

será registrada no banco de dados. O sistema, com a informação 

nas entidades de dados beneficiários e HABITAÇÃO_CADÚNI-

CO executará o algoritmo de pontuação para cada solicitante do 

empreendimento. O cálculo de pontuação é executado só uma 

vez. A informação resultante do cálculo será registrada na enti-

dade de dado pontuação. 

É desenvolvido um módulo para a consulta de resultados do 

processo de pontuação, tanto do público como do município, 

respeitando a identidade e privacidade dos beneficiários. 

Propõe-se desenvolver sobre uma base de dados relacional 

compatível com SQL. 

É sugerido executar os processos do lado do servidor. 

1.2.3. Definição de mecanismos de análise 
sobre a base de dados 

A partir da implementação do sistema, o mesmo contará, 

por uma parte, com a informação proveniente do CADÚNI-

CO, uma fonte de informação bastante confiável da deman-

da potencial e das condições de precariedade da habitação 

dos solicitantes. 

E, por outra parte, a base de dados de “cadastro de pontua-

ção” contará com a informação dos solicitantes que foram 

beneficiados, ou seja, a demanda atendida, de modo que 

será factível integrar a informação dos dois sistemas para a 

construção de relatórios, dados estatísticos e consultas di-

nâmicas que atribuam a tomada de decisões no processo de 

seleção e atendimento de demanda, bem como na inadim-

plência habitacional, que permitam identificar ao longo do 

tempo em que áreas (localização), nas quais os segmentos 

socioeconômicos e em que medida (métricas de análises) 

está sendo atendida a demanda de habitação. 
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RECOMENDAÇÃO:
Podem-se construir relatórios e consultas dinâmicas sobre o 
cubo de informação (DATAWARE) com as dimensões de aná-
lise do tempo, da localização e das características socioeco-
nômicas da demanda. 

RECOMENDAÇÃO:
Pode-se incorporar informação histórica do CADMUT para 
medir o atendimento da demanda antes da implementação 
do sistema “CADASTRO DE PONTUAÇÃO”, pois o CADMUT 
conta com o registro dos financiamentos no setor de habita-
ção. O anterior requer validar se existe uma forma confiável 
de correlacionar e integrar a informação dos credenciados no 
CADMUT com a dos beneficiários em potencial no CADÚNI-
CO. Assim, tem que se definir e construir a informação históri-
ca a partir da data que seja pertinente e factível.

1.3. Objetivos buscados para registrar a oferta

1.3.1. Análise e desenho do sistema de cadastro de 
ofertas: conveniência de um cadastro da oferta 

Dado que o registro da demanda em um banco de dados, assim como a 

implementação de processos de seleção de demanda seria uma ferra-

menta valiosa nos programas habitacionais, não se deve perder de vista 

que todo processo de demanda está intrinsecamente relacionado com a 

oferta do produto ou bem. Por essa razão só tem sentido desenvolver um 

processo de registro e seleção da demanda se o mesmo estiver interliga-

do com um processo de registro da oferta, porquanto são complementa-

res, de sorte a permitir a integração da informação de todo o ciclo econô-

mico, possibilitando que esta base de dados desenvolva processos que 

tornem o setor da habitação mais eficiente.

Do acima exposto, se propõe a construção de um banco 

de dados (Cadastro de Habitações) onde são carregadas 

as características de todas as habitações a serem cons-

truídas, comercializadas, melhoradas ou alugadas, de 

tal forma que toda a oferta habitacional seja registrada 

no sistema. 

O sistema de cadastro de oferta permitirá a geração de 

informações para construir ou fortalecer processos de 

acompanhamento do andamento dos trabalhos, verifi-

cação, auditoria, financiamento, subsídios diferencia-

dos de acordo com as características da habitação etc. 

A informação sobre a demanda pode ser integrada pos-

teriormente com a informação relativa à oferta em outra 

plataforma tecnológica orientada à exploração da in-

formação, para que a análise para a tomada de decisões 

possa ser feita combinando tanto as variáveis de oferta 

como as de demanda. 

RECOMENDAÇÃO:
Criação de um sistema de informação para o 
setor da habitação que integre o registro e a 
seleção da demanda com o registro da oferta 
de habitação. Ao integrar a informação numa 
base de dados única, será possível conceber, 
implementar, integrar e automatizar muitos 
processos, os quais ajudarão a construir ha-
bitações de maior qualidade, torná-las mais 
acessíveis, oferecer mais opções aos cida-
dãos, diferenciar o subsídio, bem como for-
necer estatísticas e análises para a tomada de 
decisões no setor da habitação. 
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1.3.2. A experiência mexicana,  
o Cadastro Único da Habitação

O Cadastro Único da Habitação mexicano, denominado de Registro Úni-

co de Vivienda (RUV) é um Trust sem fins lucrativos, responsável pela 

consolidação de uma base de dados da oferta de habitação, na qual são 

gerados processos, sistemas e informação que reforçam a eficiência 

e qualidade dos procedimentos de produção do setor da habitação no 

México, bem como gera informação para facilitar a tomada de decisões 

por todos os participantes no setor, aumentando e melhorando a efici-

ência do mercado da habitação, o planejamento urbano, a produtivida-

de do setor e a concepção de políticas habitacionais.

O processo “fundamental” da RUV é a geração de uma chave única de 

habitação “CUV”, que atribui um identificador único a cada unidade ha-

bitacional. Esta CUV está ligada a processos de registro, geolocalização, 

progresso do trabalho, habitabilidade, características de sustentabilida-

de, entre outras, bem como ao armazenamento de dados e documentos 

de cada casa registrada, de modo que seja gerado o histórico de cada uni-

dade habitacional. 

Os principais processos da RUV consistem no:

 ■ Cadastro de Empresas incorporadoras e verificadoras;

 ■ Cadastro de Oferta e obtenção de CUV;

 ■ GIS moradias georreferenciadas;

 ■ Sustentabilidade (Cadastro de ecotecnologias); e

 ■ Verificação do processo de construção.

Para maiores detalhes sobre a experiência mexicana do cadastro único 

de habitação, acesse o capítulo 6, item 6.3 do caderno “Habitação de 

Interesse Social no Brasil: Construindo Novas Oportunidades”. 

1.3.3. Recomendações para o sistema  
de registro de oferta 

Em decorrência de todo o exposto até o momento, as seguintes re-

comendações são propostas e indicadas: 

RECOMENDAÇÃO:
Definição e identificação dos procedimentos e ações 
a serem implementadas no módulo relativo à oferta. 

RECOMENDAÇÃO:
Identificar fontes de informações georreferenciadas 
com equipamentos urbanos: escolas, hospitais, cen-
tros culturais, instalações esportivas, entre outros, a 
f im de implementar um processo de pontuação da 
moradia de acordo com os equipamentos urbanos 
próximos à unidade habitacional. A proximidade dos 
equipamentos garante uma melhor qualidade de vida 
e o subsídio pode ser alocado de acordo com essa pro-
ximidade aos equipamentos e serviços urbanos. 

RECOMENDAÇÃO:
Uma vez definidos os processos e ações a serem im-
plementadas, definir um plano geral de trabalho para 
a construção do sistema, que considere o desenvolvi-
mento e a implementação por fases. Este plano por 
fases incluirá o módulo de registro de demanda e sele-
ção de beneficiários, bem como o módulo de registro 
de oferta. 

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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Em conformidade com a Recomendação: Definição e identifi-

cação dos procedimentos e ações a serem implementadas no 

módulo relativo à oferta, foram identificadas os seguintes pro-

cedimentos e ações: 

1.3.3.1. Atribuição de uma identificação  
única a cada casa que está registrada

Atribuir uma chave única a cada moradia registrada (CUM), 

o que permitirá a sua identificação e acompanhamento ao 

longo dos processos de construção, financiamento e comer-

cialização etc. A CUM será uma nomenclatura única e que não 

se repete, a qual o sistema de registo irá atribuir a cada casa 

registrada e dará ordem e consistência à informação do setor 

(Anexo 3 - Atribuição de uma identificação única a cada mo-

radia que está registrada).

1.3.3.2. Processo e informação  
a registrar no registro da oferta

Inscrições a serem realizadas por indivíduos ou empresas 

que vão construir, comercializar, alugar ou melhorar ca-

sas através de alguma forma de financiamento. Contempla 

o registro da localização georreferenciada da habitação, as 

características da habitação: metros quadrados, número de 

quartos, número de banheiros, área verde etc. No caso de 

nova carga habitacional os equipamentos urbanos existen-

tes (escolas, lojas de conveniência, supermercados, hospitais, 

estradas, transportes públicos etc.) no ambiente de habitação 

através de camadas georreferenciadas. Do mesmo modo, 

no caso de existirem, serão registradas as ecotecnologias ou 

ações que tornam a habitação sustentável (poupança de lâm-

padas, aquecedores solares etc.).

1.3.3.3. Processo de verificação do trabalho

Implementar um processo operacional pelo qual um verificador de 

construção realiza as validações correspondentes ao grupo de casas 

previamente registradas por um promotor. Ele registra o progres-

so do trabalho, concede habitabilidade, qualifica ecotecnologias e 

atributos e finalmente gera o Relatório Técnico de Habitabilidade. 

A proposta consiste em desenvolver um aplicativo móvel que per-

mita a verificação no local e o upload de provas fotográficas geor-

referenciadas do processo de verificação. O processo de verificação 

proporcionará transparência e segurança às instituições bancárias 

e garantirá a integridade e qualidade da habitação. 

1.3.3.4. Processo de pontuação para qualificação  
de habitação e atribuição de subsídios

Será proposto o desenvolvimento e implementação de um algorit-

mo que dê uma pontuação à casa. Dependendo da pontuação obti-

da, pode-se diferenciar o montante do subsídio concedido. Quanto 

maior for a qualidade e localização da habitação, maior será o sub-

sídio. Desta forma, o subsídio pode ser diferenciado de acordo com 

as características da região e as características da habitação. É pro-

posto calcular o subsídio a partir de 4 dimensões: 

 ■ Localização: Pode ser um critério em nível de região, localidade 

ou mesmo áreas dentro de uma mesma localidade; 

 ■ Equipamentos e serviços: Centros educacionais, centros de 

saúde, espaços recreativos, transporte público; 

 ■ Densificação: Tipo de habitação (verticalidade), densidade 

de projeto; e 

 ■ Competitividade: Sustentabilidade (ecotecnologias)  

que favorecem a habitação ecológica, sustentável e  

amiga do ambiente. 
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1.3.3.5. Cadastro da comercialização do imóvel

Cada vez que uma casa for comercializada deverá ser retirada da base de 

dados do parque habitacional disponível. Por isso, é necessária a colabo-

ração com instituições financeiras para comunicar a origem do crédito, 

desenvolver procedimentos, interfaces, acordos e arranjos para este fim. 

1.3.3.6. Incorporação de variáveis financeiras  
no momento da originação do financiamento

Desenvolver acordos e interfaces para que, no momento da origem, as 

instituições financeiras alimentem o sistema de abastecimento com in-

formações sobre as condições de financiamento (montante, prazo, longo-

-valor etc.) e de subsídio (montante do subsídio). 

1.3.3.7. DataWare, consultas dinâmicas (cubos)  
e extrações para especialistas construídos em  
6 grandes dimensões de análise

 ■ Características socioeconômicas do consumidor/beneficiário;

 ■ Características da habitação;

 ■ Condições de financiamento;

 ■ Localização das habitações;

 ■ Tipo de solução habitacional;

 ■ O período de tempo.

1.3.3.8. Serviços para o público em geral

É proposto desenvolver um aplicativo móvel, que possa ser baixado por 

dispositivos e permita conhecer e comparar a oferta de moradia existente 

em uma determinada área geográfica a partir da localização do candida-

to. O aplicativo exibiria a oferta de moradia nas proximidades, bem como 

suas características gerais. 

1.3.3.9. Incorporar o histórico  
de pagamento de cada crédito 

Para cada empréstimo concedido, serão incorpora-

dos ao banco de dados o histórico de crédito do be- 

neficiário, ou seja, registrar-se-á cada um dos paga- 

mentos efetuados pelos mutuários, bem como o 

plano de amortização do crédito. Desta forma, esta-

tísticas e análises de pré-pagamentos, atrasos e in-

cumprimentos podem ser construídas para auxiliar 

na tomada de decisões.

1.3.3.10. Proposta de estudos e análises 
para incorporadores e bancos

 ■ Relatórios e análises de pré-pagamentos;

 ■ Relatórios e análise de inadimplemento;

 ■ Relatórios e análises de perda. 

Para garantir a sustentabilidade do cadastro habita-

cional e que este não seja um ônus total para a ad-

ministração pública, propõe-se que se cobre pelos 

seus serviços ao setor de habitação. Os seguintes 

serviços poderiam ser cobrados: 

 ■ Cobrança para cada casa registrada na sua base 

de dados, o que inclui a alocação do IDH. De 

acordo com o tipo de habitação seria cobrado 

um valor apropriado; 

 ■ Cobrar os processos de verificação do 

andamento dos trabalhos; 

 ■ Carregamento para processamento  

de pontuação;



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

40

 ■ Cobrança de relatórios especializados para a tomada  

de decisões;

 ■ Estudos e análises para incorporadores e bancos. 

RECOMENDAÇÃO:
Desenvolver uma proposta de modelo de negócio e 
financiamento para o Registro Habitacional. 

Finalmente, a governança de TI e um conselho de administra-

ção responsável pelo sistema de cadastro de oferta e demanda 

devem ser definidos.

RECOMENDAÇÃO:
Governança de TI e conselho de administração: O 
gestor do processo deve ser o Ministério do Desen-
volvimento Regional, em cooperação com outros Mi-
nistérios e instituições, que poderá definir os alinha-
mentos sobre a plataforma e solicitar mudanças nos 
processos, bem como nos mecanismos de publica-
ção e intercâmbio de informação. 
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A PROPOSTA 
INTEGRADA: 
O SROD
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Partindo-se da estratégia de gestão da Política Nacional de Habita-

ção, em identificar as necessidades dos segmentos do público-alvo 

por tipo de solução de moradia, recomenda-se a construção de um 

sistema de registro de demanda e oferta em nível nacional.

Ao integrar a informação em uma base de dados única será pos-

sível conceber, implementar, integrar e automatizar muitos pro-

cessos, os quais ajudarão a construir imóveis de maior qualidade, 

torná-los mais acessíveis, oferecer mais opções aos cidadãos, dife-

renciar o subsídio, bem como fornece as estatísticas e as análises 

para a tomada de decisões no setor da habitação.

A partir do diagnóstico apresentado na parte I do caderno “Ha-

bitação de Interesse Social no Brasil: Construindo Novas Opor-

tunidades”, conclui-se adequado e conveniente para o desen-

volvimento do setor de habitação no Brasil estender o limite do 

componente “Sistema de Cadastro e Seleção de Beneficiários” 

para um “Sistema de Registro de Oferta e Demanda habitacional, 

cuja sigla poderia ser (SROD)”.

Este raciocínio é resultado, entre outros, das recomendações que 

foram identificadas durante o desenvolvimento deste estudo, as 

quais deram a pauta para a formação e a descrição do SROD pro-

posto, acompanhada de uma proposta de estrutura normativa.

A infraestrutura tecnológica e da informação registrada no SROD compre-

ende diversos componentes: a governança estimada; os atores envolvidos 

para integrarem a informação, com a sugestão do conteúdo vinculativo dos 

acordos; o plano de trabalho para instrumentação e o desenvolvimento da 

plataforma informática; e a possibilidade de construir a médio prazo um mó-

dulo para gerar informação e processos que contribuam para a política de 

desenvolvimento urbano.

2.1.1. Breve descrição do SROD

O SROD seria um repositório de informações estatísticas sobre oferta e 

demanda de moradias novas e usadas no Brasil, compreendendo àquelas 

elegíveis para subsídios e/ou financiamento para os imóveis a serem cons-

truídos, comercializados, melhorados ou alugados; possibilitando a tomada 

de decisões de todos os participantes do setor, melhorando a eficiência do 

mercado imobiliário e o planejamento urbano. A formalização dos inter-

câmbios de informações é uma condição necessária para garantir a via-

bilidade e a continuidade do SROD ao longo do tempo e das mudanças de 

administração pública.

2.1. O conceito 

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


HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

44

O sistema será composto por três módulos principais: o cadastro de de-

manda para beneficiários, com processos de pontuação para seleção de 

demanda; o registro de oferta habitacional, com os processos de verifi-

cação da obra, o cálculo de pontuações nas diferentes modalidades de 

soluções habitacionais e o padrão de entidades autoras; e um módulo 

de Business Intelligence (Dataware), onde as consultas, os relatórios e as 

análises são gerados a partir do banco de dados integrado de demanda 

e oferta.

Assim, o SROD será composto pelo cadastro de demanda, o registro de 

oferta habitacional e o business intelligence. Cada componente registra-

rá a informação, executará os processos e gerará a informação resul-

tante de tais processos, bem como intercambiará a informação com os 

outros componentes.

O componente de cadastro de demanda permitirá a confi-

guração de diferentes processos de seleção de beneficiá-

rios, de modo a poder gerir diferentes programas Federais, 

com diferentes critérios de seleção, bem como implemen-

tar e configurar programas nos âmbitos Federal, Estadual e 

Municipal, e, ainda, gerando benefícios como:

 ■ Todo o processo se torna mais assertivo e transparen-

te, uma vez que, na seleção da demanda, são reduzi-

dos os resultados de empates e a necessidade de se 

fazerem sorteios entre os candidatos que atendam aos 

critérios;

 ■ De acordo com a pontuação que for obtida, é 

definido o montante do subsídio diferenciado  

para o requerente.

O componente de registro de oferta habitacional, constitu-

ído por banco de dados (cadastro de habitações), onde são 

carregadas as características de todas as habitações a serem 

construídas, comercializadas, melhoradas ou alugadas, pro-

porcionará benefícios como:

 ■ A geração de informações para construir ou fortalecer 

os processos de acompanhamento do andamento dos 

trabalhos, da verificação, da auditoria, do financia-

mento, dos subsídios diferenciados, de acordo com as 

características da habitação etc.; e

 ■ Conceber, implementar, integrar e automatizar muitos 

processos, os quais ajudarão a construir imóveis de 

melhor qualidade, torná-los mais acessíveis, oferecer 

mais opções aos cidadãos, dentre outros. 
Business 

Intelligence

Cadastro de 
Demanda

Registro de Oferta 
Habitacional

FIGURA 1. Componentes do SROD
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O Componente business intelligence, composto 

por um dataware (banco de dados que é orien-

tado à análise e à exploração de informações), 

onde as informações são registradas e geradas 

pelos componentes de demanda e oferta, de tal 

forma que possam ser construídos cubos (ma-

trizes) de informação e consultas dinâmicas, re-

latórios e extratos para os especialistas, que são 

construídos em 10 grandes dimensões de aná-

lises, possibilitando, dentre outros ganhos, os 

seguintes benefícios:

 ■ Fornecer estatísticas e as análises para a 

tomada de decisões no setor de habitação;

 ■ Concepção de políticas habitacionais e 

tomada de decisões dos gestores públicos 

e privados;

 ■ Maior articulação de programas entre os 

diferentes níveis da federação;

 ■ Calibração mais assertiva dos subsídios;

 ■ Empoderamento dos beneficiários, por 

intermédio da liberdade de escolha.

2.1.2. Componente de demanda

O componente ou módulo de cadastro de de-

manda e seleção de beneficiários permitirá a 

configuração de diferentes processos de sele- 

ção de demanda, de modo a poder gerir diferen- 

tes programas Federais, com diferentes crité- 

rios de seleção, bem como implementar e confi-

gurar programas nos âmbitos Federal, Estadual  

e Municipal.

Propõe-se a implementação de um modelo de pontuação, que inte-

gre as variáveis que já são consideradas na Portaria nº. 163 do extinto 

Ministério das Cidades, com as variáveis socioeconômicas do sistema 

CADÚNICO. As variáveis do CADÚNICO permitem medir as condições 

de precariedade e necessidades de habitação dos solicitantes em sua 

moradia atual.

As variáveis que são fornecidas pelas autoridades locais, mas com limi-

tes em sua ponderação e no número de variáveis para programas defi-

nidos, também podem ser adicionadas ao banco de dados (BD).

Ao integrar as variáveis, que são consideradas na circular do extinto Mi-

nistério das Cidades, com as do CADÚNICO e dar-lhes uma ponderação, 

é possível proporcionar maior oportunidade aos que mais precisem.

Sobre a Base de Dados do sistema integrado temos:

 ■ Às diretrizes Federais do PMCMV Faixa 1;

 ■ Critérios adicionais da Base de Dados do CADÚNICO; e

 ■ Variáveis adicionais que são registradas e que são solicitadas pelas 

autoridades locais (sujeitas a corroboração, após a pontuação).

Sobre esse banco de dados se pode implementar e configurar diferentes 

programas de seleção de demanda, mediante o seguinte processo:

 ■ Selecione quais variáveis são aplicadas ao programa: Como as 

variáveis são consolidadas em uma única base de dados, o sistema 

permitirá a seleção das variáveis da BD que sejam consideradas 

relevantes para um programa de seleção de beneficiários, para que 

diferentes programas de demanda possam ser construídos. Dife-

rentes programas de seleção de demanda podem ser construídos, 

seja pela faixa de renda, pela modalidade habitacional (aquisição 

de novas moradias, aquisição de moradias usadas, autoconstrução, 

melhorias ou aluguel) ou combinações dos mesmos;
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 ■ Atribuição de pontuação às variáveis que forem sele-

cionadas em cada programa: A cada variável é atribuí-

da uma ponderação. Em relação às variáveis que forem 

retiradas da Portaria nº. 163 do extinto Ministério das Ci-

dades, as diretrizes nacionais receberão uma pontuação 

mais alta. Nas orientações adicionais, é proposta uma 

ponderação mais baixa para cada variável. As variáveis 

que forem retiradas do CADÚNICO e as que forem regis-

tradas pelas autoridades locais (em caso de programas 

não federais) receberão uma pontuação, de acordo com a 

modalidade e as condições do imóvel, a pontuação pode 

ser alta ou baixa, de acordo com os critérios do MDR ou 

da autoridade local;

 ■ Um processo de cálculo da pontuação é implementado 

para cada programa.

O número e a pontuação das variáveis que forem seleciona-

das podem ser diferentes de um programa para outro. As famí-

lias que precisam de melhoria habitacional devem ser pontu-

adas, de acordo com os critérios de inadequação habitacional 

e as famílias que precisam adquirir uma moradia devem ser 

pontuadas, de acordo com os critérios do déficit habitacional. 

Os programas podem ser ajustados, de acordo com a experi-

ência, bem como uma depuração de variáveis.

No Anexo 2 são apresentados o processo e o fluxo- 

grama do componente de demanda, e no Anexo 3 um 

modelo de pontuação para a seleção de demanda das 

modalidades de aquisição e melhoria .

Com esse procedimento de cadastro e seleção de de-

manda, todo o processo se torna mais assertivo e trans-

parente, uma vez que são reduzidos os resultados de 

empates e a necessidade de se fazerem sorteios entre 

os candidatos que atendam aos critérios.

Em complemento ao que foi mencionando anterior-

mente, de acordo com a pontuação que for obtida, é de- 

finido o montante do subsídio diferenciado para o re-

querente, em vez de conceder um subsídio único a to- 

dos os beneficiários, independentemente de seu perfil 

socioeconômico.

Por exemplo, para a aquisição de novos imóveis, um 

montante diferenciado de subsídio pode ser definido 

em cada faixa (a renda é elemento primordial para de-

finir o montante de subsídio para cada família) e esse 

subsídio deve ser alocado, proporcionalmente, à pon-

tuação que for obtida. 

TABELA 1. Exemplo de pontuação para aquisição de moradia nova

INTERVALO DE PONTUAÇÃO MONTANTE DE SUBSÍDIO ($R)

FAIXA 0 - < 250 250 - < 500 500 - < 750 750 - < 1000

Faixa 1 50% 70% 85% 100% 5,000.00

Faixa 1.5 - 50% 70% 85% 4,000.00

Faixa 2 - - 50% 70% 3,000.00

Faixa 3 - - - 50% 2,000.00
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2.1.3. Componente de oferta

Em relação ao que foi exposto acima, é proposta 

a construção de um banco de dados (Cadastro de 

Habitações), onde são carregadas as característi-

cas de todas as habitações a serem construídas, 

comercializadas, melhoradas ou alugadas, de tal 

forma que toda a oferta habitacional seja registra-

da no sistema.

O sistema de Cadastro de oferta permitirá a gera-

ção de informações para construir ou fortalecer 

os processos de acompanhamento do curso dos 

trabalhos, da verificação, da auditoria, do finan-

ciamento, dos subsídios diferenciados, de acordo 

com as características da habitação etc.

Ao integrar a informação em uma base de dados 

única, será possível conceber, implementar, in-

tegrar e automatizar muitos processos, os quais 

ajudarão a construir imóveis de maior qualidade, 

torná-los mais acessíveis, oferecer mais opções 

aos cidadãos, diferenciar o subsídio, bem como a 

fornecer as estatísticas e as análises para a toma-

da de decisões no setor  da habitação.

O sistema deve ser construído sobre duas fontes 

de informação: camadas de equipamentos e ser-

viços urbanos e o registro de cada imóvel a ser 

construído, comercializado, alugado ou melho-

rado com alguma forma de financiamento, atri-

buindo a cada um uma chave única e irrepetível.

2.1.3.1. Equipamento urbano e emprego

A proximidade dos equipamentos e emprego garante uma melhor 

qualidade de vida e o subsídio pode ser alocado, de acordo com essa 

proximidade com os equipamentos, serviços urbanos e emprego.

Foram identificadas diversas fontes de informações georreferen-

ciadas de equipamentos urbanos, tais como: escolas, hospitais, 

centros culturais, esportivas, entre outros, que podem ser incor-

poradas ao SROD com o objetivo de implementar um processo de 

pontuação da moradia, de acordo com os equipamentos urbanos e 

os serviços próximos à unidade habitacional.

Atualmente, algumas das informações estão em domínio público e, 

inclusive, alguns dados estão disponíveis para consulta aberta.

2.1.3.2. Atribuição de uma identificação única a cada 
moradia que está registrada

Atribuir uma Chave Única a cada Moradia Registrada (CUM), o que 

permitirá a sua identificação e o seu acompanhamento ao longo dos 

processos de construção, financiamento e comercialização etc. O 

algoritmo está descrito no Anexo 3 - Atribuição de uma identifica-

ção única a cada moradia que está registrada. 

2.1.3.3. Processo de informação  
que será realizado no registro de Oferta

Inscrições a serem realizadas por empresas que vão construir, co-

mercializar, alugar ou melhorar as moradias, através de alguma for-

ma de financiamento. O registro da localização georreferenciada do 

imóvel contemplará:
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 ■ As características do imóvel: metros quadrados, número 

de quartos, número de banheiros, área verde etc.;

 ■ Os equipamentos e os serviços urbanos que estejam no 

ambiente habitacional e que sejam georreferenciados 

(escolas, lojas de conveniência, supermercados, hospi-

tais, estradas, transportes públicos etc.);

 ■ Caso existam, serão atribuídas as medidas de sustenta-

bilidade, incluindo a arquitetura bioclimática e ecotec-

nologias, que tornem a habitação sustentável (através 

de materiais de construção, eficiência no consumo de 

energia e água etc.).

2.1.3.4. Processo de verificação do trabalho

Implementar um processo operacional, pelo qual um verifi-

cador de construção (agente neutro) realizará as validações 

– que serão previamente registradas por um incorporador 

– correspondentes ao grupo de imóveis. Ele registrará o pro-

gresso de trabalho, concederá a habitabilidade, qualificará as 

ecotecnologias e os atributos e, finalmente, gerará o Relatório 

Técnico da habitabilidade.

A proposta consiste em desenvolver um aplicativo móvel que 

permitirá a verificação no local e o upload de provas fotográ-

ficas georreferenciadas do processo de verificação. O proces-

so de verificação proporcionará transparência e segurança à 

SNH, à CAIXA, às instituições bancárias e garantirá a integri-

dade e a qualidade da habitação.

A verificação será aplicada aos processos de construção de 

novos imóveis.

2.1.3.5. Assistência técnica em  
melhoramentos e autoconstrução  6   
e processo de supervisão

Padronização dos agentes que sejam “autorizados pela SNH”, 

que intervierem no processo:

 ■ Instituições financeiras (IF): Será encarregada  

de fornecer o financiamento e, se for o caso, gerir  

os recursos;

 ■ Empresa de Execução de Obra (EEO): fornecerá a 

assistência técnica e se encarregará da obra (qualidade 

da obra). Se encarregará, também, da coesão social/

trabalho. Cadastrará o imóvel no Módulo de Oferta; e

 ■ Entidade Supervisora (ES): supervisionará a correta 

aplicação dos recursos que forem contratados e atesta-

rá a existência da solução de habitação.

Através de um aplicativo móvel, a Entidade Supervisora rea-

lizará o processo de supervisão em campo.

Será implementado, no sistema, um modelo operacional que 

mitigue os riscos de malversação dos recursos, que assegure 

os resultados para o processo de melhorias e para a auto-

construção  7 . Portanto, os beneficiários escolhem a EEO e o 

sistema designará, aleatoriamente, uma Entidade Supervi-

sora (Anexo 6 - Fluxo de processos de supervisão dos pro-

dutos). Igualmente, por parte dos credenciados, as IF e as 

EEO poderão ser avaliadas por sua qualidade na prestação 

dos serviços.

Anexo 4 - Fluxo cadastro de 
melhoramentos, atribuição de 
CUM, georreferenciamento 
e Anexo 5- Fluxo cadastro 
autoconstrução, atribuição de 
CUM, georreferenciamento, 
cálculo pontuação

As propostas apresentadas 
no âmbito do ProMorar estão 
centradas na modelagem de 
um programa de melhoria 
habitacional, porém esta 
considerada na proposta do 
SROD a possibilidade de extender 
o sistema à modalidade de 
autoconstrução, caso ela venha 
a integrar futuros programas 
habitacionais da SNH.

 7 

 6 



49

PROPOSTAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DA DEMANDA E SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

2.1.3.6. Processo de pontuação para a qualificação 
de habitação e para a atribuição de subsídios

Serão propostos o desenvolvimento e a implementação de um 

algoritmo para que a SNH dê uma pontuação à cada habitação. 

Dependendo da pontuação que for obtida, será adequado o mon-

tante do subsídio que será concedido. Propõe-se calcular o subsí-

dio a partir de 4 dimensões:

 ■ Características da habitação: metros quadrados, número  

de quartos, número de banheiros, área verde etc.;

 ■ Equipamentos e serviços nas proximidades da 

habitação: escolas, postos de saúde, áreas recreativas, 

transporte público;

 ■ Adensamento: tipo de habitação (verticalidade),  

densidade de projeto; e

 ■ Competitividade: sustentabilidade (ecotecnologias) que 

favoreçam a habitação ecológica, sustentável e parceira  

do meio ambiente.

Toda a informação que seja requerida pelo algoritmo estará inte-

grada na plataforma tecnológica Cadastro Oferta.

De acordo com a pontuação final e o valor da casa, resultará no mon- 

tante de subsídio que será concedido. 

No Anexo 7 - Protótipos de cálculo da pontuação de autoconstru-

ção rural e urbana são apresentados protótipos de modelos de pon-

tuação para as modalidades de melhoramento e autoconstrução.

2.1.3.7. Cadastro de comercialização do 
imóvel e da incorporação de variáveis 
financeiras no momento da originação 
de financiamento

Cada vez que uma casa é comercializada, esta deverá 

ser retirada do parque habitacional disponível, por isso 

é necessária a colaboração da SNH com as instituições 

financeiras para que seja comunicada a data de origem 

de crédito. É importante desenvolver procedimentos, 

interfaces, acordos e arranjos para este fim.

Com relação as variáveis financeiras, no momento da ori- 

ginação de financiamento:

 ■ CUM;

 ■ Dados socioeconômicos do mutuário;

 ■ Montante;

 ■ Prazo;

 ■ Taxa de financiamento; e

 ■ Montante de subsídio.

Desenvolver acordos e interfaces da SNH e das insti- 

tuições financeiras para que, no momento da concessão, 

as instituições financeiras alimentem o sistema com as 

informações sobre as condições de financiamento e de 

subsídio. Efetivamente, os incorporadores ou as insti-

tuições financeiras podem registrar essa informação no 

sistema no momento da originação de crédito.
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2.1.3.8. Incorporar o histórico de pagamento  
de cada crédito (CADMUT e bancos)

Para cada empréstimo que for concedido, serão lançados os dados 

no banco de dados, tais como o histórico de crédito, ou seja, o regis-

tro de cada um dos pagamentos que forem efetuados pelos mutuá-

rios, bem como o plano de amortização do crédito. E, desta mesma 

forma, as estatísticas e as análises de pré-pagamentos, os atrasos e 

os incumprimentos, as quais poderão ser construídas para auxiliar 

na tomada de decisões.

Proposta de estudos e análises para os incorporadores, os bancos e 

as entidades financeiras:

 ■ Relatórios e análises de pré-pagamentos;

 ■ Relatórios e análises de inadimplemento; e

 ■ Relatórios e análises de perda.

2.1.3.9. Serviços para o público em geral

Propõe-se desenvolver, para a SNH, um APP móvel, que pode ser bai-

xado para os dispositivos móveis e que permite conhecer e comparar 

a oferta de moradia, que existe em uma determinada área geográfi-

ca, a partir da posição do candidato. O aplicativo irá exibir a oferta 

de moradia nas proximidades, com as suas características gerais.

2.1.4. Componente Business Intelligence

Construir um dataware (banco de dados que é orientado 

à análise e à exploração de informações), onde as infor-

mações foram registradas e foram geradas pelos compo-

nentes de demanda e oferta, de tal forma que possam ser 

construídos cubos (matriz) de informação e consultas 

dinâmicas, relatórios e extratos para os especialistas, que 

são construídos em 10 grandes dimensões de análises:

 ■ Características socioeconômicas  

do consumidor/beneficiário;

 ■ Características da habitação;

 ■ Condições de financiamento;

 ■ Localização das habitações;

 ■ Tipo de solução habitacional;

 ■ Instituições financeiras;

 ■ EEO;

 ■ Entidade Supervisora;

 ■ Qualificação do trabalho; e

 ■ O período do tempo.

Uma plataforma pode ser compartilhada com as autori-

dades locais e com o público em geral, com ou benefício 

mútuo de que a informação será pública.
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2.1.5. Bases de dados, processos  
e aplicativos a serem desenvolvidos  
e o plano de trabalho

Para a implementação dos itens anteriores, será 

requerido o desenvolvimento dos seguintes catá-

logos e processos no sistema (Anexo 8 - Catálogos 

e processos no sistema):

 ■ Módulos a serem operados pela SNH;

 ■ Módulos que pertencerão aos processos de 

melhoria e de autoconstrução que serão 

operados pelas IF e as EEO;

 ■ Módulos que farão parte dos processos 

de supervisão de obra (melhoria e 

autoconstrução) e verificação de obra 

(construção de novo imóvel),  

que serão operados pelos supervisores e 

verificadores, respectivamente;

 ■ Módulos para o registro de demanda por 

parte das autoridades locais e, em momento 

oportuno, dos incorporadores;

 ■ Módulos que serão operados pelo incorpora-

dor nos processos de registro, verificação e 

pontuação de construção de habitação nova;

 ■ Módulos que poderão ser consultados pelo 

público em geral e, em seu dado momento, 

pelos beneficiários que forem selecionados; e

 ■ Módulos de Business Intelligence, que são 

requeridos para a geração de relatórios, 

análises e explorar a informação, que serão 

operados pelos analistas da SNH.

2.1.6. Razões e justificativas da importância  
de sua implementação

 ■ Existem vários sistemas transacionais que interagem entre si e que 

compartilham informações para comportar os processos interinstitu-

cionais, mas não há um sistema de informação que concentre as infor-

mações em um único site e que permita, a partir dessa base de dados 

consolidada, gerar informação e análise que contribuam na tomada de 

decisões no setor habitacional;

 ■ Não é aconselhável implementar um sistema interinstitucional que 

comporte todas as fases do processo, mas sim é aconselhável desenvol-

ver um sistema que consolide as informações resultantes dos processos 

transacionais para sua exploração e análise;

 ■ Desenvolver e implementar uma plataforma de TI que suporte um pro-

cesso objetivo, uniforme e seja transparente para que, além de fornecer 

a informação e os relatórios, contribua para o planejamento das políti-

cas públicas em matéria de habitação;

 ■ Todo o processo de demanda está, intrinsecamente, relacionado com a 

oferta do produto ou bem, razão pela qual só faz sentido desenvolver um 

processo de registro e seleção da demanda, se o mesmo estiver interli-

gado com um processo de registro de oferta, portanto, são complemen-

tares, de modo que poderá permitir a integração da informação de todo 

o ciclo econômico, possibilitando que esta base de dados irá desenvolver 

processos que tornem o setor da habitação mais eficiente;

 ■ Embora exista um único registro de propriedade, este está orientado 

pelas questões legais, tais como títulos e posse da propriedade, sendo 

que, até o momento, essas informações não estão interligadas e nem 

digitalizadas, motivo pelo qual não pode servir de base de integração ou 

compartilhamento com o sistema de seleção da demanda;

 ■ No Brasil, ainda não existe um sistema de informação que registre a 

oferta de habitações;
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 ■ A experiência internacional, como 

especificamente no caso do México, que foi 

descrita detalhadamente no capítulo 6 do 

caderno “Habitação de Interesse Social no Brasil: 

Construindo Novas Oportunidades”. Mostra 

que é possível construir, com êxito, um registro 

de habitação que forneça os processos e as 

informações para o desenvolvimento e reforço do 

setor de habitação, em benefício dos cidadãos e do 

setor produtivo;

 ■ Contar com um banco de dados (cadastro de 

habitações), onde são carregadas as características 

de todos os imóveis a serem construídos, 

comercializados, melhorados ou alugados, de 

tal forma que toda a oferta habitacional seja 

registrada no sistema;

 ■ Permitir a geração de informações para construir 

ou fortalecer os processos de acompanhamento do 

andamento dos trabalhos, a verificação, a audito-

ria, o financiamento, os subsídios diferenciados, de 

acordo com as características do imóvel etc.;

 ■ A informação sobre a demanda será integrada com 

a informação sobre a oferta no componente tecno-

lógico, que será orientada à exploração da informa-

ção (businesss intelligence), para que a análise para 

a tomada de decisões possa ser feita, combinando 

tanto as variáveis de oferta como as de demanda; 

 ■ Fornecer dados estatísticos e análises para infor-

mar a concepção da política habitacional e a toma-

da de decisões dos gestores públicos e privados, 

possibilitando maior articulação de programas 

entre os diferentes níveis da federação, uma cali-

bragem mais assertiva dos subsídios, bem como o 

aprimoramento da qualidade da produção habita-

cional; e

 ■ Proporcionar aos beneficiários informações adicionais 

e qualificadas, que lhes permitirão tomar uma decisão 

consciente e que melhor lhes atendam em relação a uma 

solução para moradia, conferindo-lhes um verdadeiro em-

poderamento pela liberdade de escolha.

2.2. O modelo jurídico 

A criação, administração e operação do SROD requer o estabe-

lecimento de sua formalidade para que, constituída como insti-

tuição, tenha governança, acesse os recursos necessários para 

o desenvolvimento de sua atividade, requeira direitos e assume 

obrigações, contratos com terceiros. Além de vincular diversos 

atores do setor para exigir as informações integradas e proces-

sadas em sua base de dados e compartilhá-la de acordo com 

suas diretrizes para o planejamento adequado, implementação 

e monitoramento da Política Nacional de Habitação, bem como 

para o fortalecimento dos diversos setores que atuam com ha-

bitação, com base em estatísticas oficiais que servem para a 

tomada de decisão.

2.2.1. Enquadramento dentro do ordenamento  
jurídico-institucional brasileiro

Como precedente legal que sustenta essa iniciativa, o extinto 

Ministério das Cidades, por meio da Portaria nº 163, de 06 de 

maio de 2016, emitiu diferentes alinhamentos para a seleção 

de beneficiários do PMCMV Faixa 1, no âmbito do Programa 

Nacional de Habitação Urbana (PNHU), bem como estabeleceu 

a necessidade desenvolver-se o Sistema Nacional de Cadastro 

Habitacional (SNCH). No entanto, esse sistema SNCH está fo-

cado apenas na automação dos processos seletivos de registro 

de demanda e seleção de beneficiários que foram estabelecidos 

para a Faixa 1 do PMVCV, na mesma portaria nº 163.

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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A partir disso, a concepção e a implementação do 

Sistema de Registro de Oferta e Demanda (SROD) 

permitirá cumprir as diretrizes da portaria nº 163, 

em termos de demanda, bem como estendê-las ao 

cadastro de oferta, de tal forma que outras moda-

lidades habitacionais, do lado da oferta e das de-

mais faixas de renda do lado da demanda, sejam 

incluídas.

Para alcançar as metas ambiciosas do SROD um 

Conselho de Administração e uma governança 

em TI serão requeridos, de sorte a criar sinergias 

com outras instituições e a iniciativa privada, 

bem como elaborar acordos de intercâmbio de 

informações entre os diversos organismos para 

fornecer dados de maneira consistente e sufi-

ciente, que sejam integrados à base, para dar 

direção ao SROD em termos de serviços e tecno-

logia, além de constituir uma ferramenta trans-

versal que agregue valor não só no setor habita-

cional, mas na economia e no ambiente urbano.

A formalização dos intercâmbios de informação 

é uma condição necessária para garantir a via-

bilidade e a continuidade do SROD ao longo do 

tempo e das mudanças de administração pública.

A partir do que foi exposto anteriormente, a go-

vernança de TI e um Conselho de Administração 

responsável pelo SROD devem ser definidos.

O gestor do processo deve ser o MDR em cooperação com outros Mi-

nistérios e instituições, quem poderá definir os alinhamentos sobre 

a plataforma e solicitar mudanças nos processos, bem como nos me-

canismos de publicação e intercâmbio de informação.

Tendo em conta a novidade do Sistema, a formalidade que pode ser 

atribuída à SROD, a fim de reforçar a sua estrutura e o seu carácter 

vinculativo com os diferentes atores da indústria da habitação, seria 

através de um instrumento normativo.

2.2.2. Constituição do SROD mediante um 
instrumento normativo

A atual Lei 11.224/2005 pode se considerar como um antecedente 

da criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, 

cujo objeto é direcionado para promover o acesso à população de 

baixa renda em solo urbanizado e moradia; implementar políticas e 

programas de investimento e subsídios; articular e compatibilizar, 

monitorar e apoiar o desempenho das instituições e dos órgãos que 

desenvolvem funções no setor de habitação. 

Outra opção e que de uma maneira particular é recomendável que a 

criação do SROD esteja sustentada no seu próprio ordenamento nor-

mativo que poderia ser uma Lei ou um Decreto.

Assim, a criação, a administração e a operacionalização do SROD 

requerem um ato formal que lhe confira legitimidade, de sorte que, 

uma vez constituído como uma instituição, conte com uma gover-

nança, acesse aos recursos necessários para o desenvolvimento de 

sua atividade, exerça direitos e assume obrigações.
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De igual modo, possa contratar terceiros e vincular-se a diversos atores do 

setor, que venham a requerer informações que sejam integradas e proces-

sadas na sua base de dados e a compartilhe de acordo com os seus alinha-

mentos para o adequado planejamento, a adequada instrumentação e o ade-

quado acompanhamento da Política Nacional de Habitação, bem como, para 

o fortalecimento da indústria, com base em estatísticas oficiais que sirvam 

para a tomada de decisões.

A ausência de formalidade para o SROD, que derive de um instrumento nor-

mativo, resultará em que suas relações se sustentem, exclusivamente, nos 

acordos de vontades, sujeitos à negociação com cada contraparte, bem 

como a temporalidade que poderá afetar a permanência e a transcendên-

cia dos dados que sejam lançados no próprio SROD.

2.2.2.1. Razões e justificativas para a importância  
de sua implementação

Diferente do exposto anteriormente, a constituição do SROD, por meio de 

um instrumento normativo, que pode ser uma portaria, ou bem um decreto 

ou uma lei, fornecerá a estrutura necessária para ser uma referência oficial 

de indicadores e estatísticas em questões habitacionais.

O instrumento regulatório deverá considerar os seguintes dispositivos:

Objeto
Para o fortalecimento da indústria imobiliária no país e o adequado plane-

jamento, a instrumentação e o acompanhamento da Política Nacional de 

Habitação, cria-se o SROD, como ferramenta tecnológica que terá por objeto:

 ■ Integrar, gerar e difundir a informação da habitação relacionada à 

demanda, edificação, aquisição, ao financiamento, à autoconstrução, 

ao melhoramento, ao aluguel e às subvenções;

 ■ Manter atualizado o inventário habitacional, 

determinar os cálculos sobre o déficit e as 

necessidades de habitação, sua qualidade e 

espaços, seu acesso aos serviços básicos, bem 

como o adequado planejamento da oferta de 

habitação e a focalização de programas e ações na 

matéria; e

 ■ Gerar indicadores que considerem: metas por 

cobertura regional; beneficiários por faixa de 

renda e modalidades de programas; avaliação 

dos produtos habitacionais com respeito às 

fontes de emprego, habitabilidade da moradia 

e adaptabilidade às condições culturais, sociais 

e ambientais das regiões; avaliação dos preços 

do terreno; e, com respeito à originação, 

as características e o comportamento dos 

financiamentos para a aquisição de habitação.

Composição
Constará de três módulos:

 ■ Cadastro de demanda dos beneficiários dos 

subsídios, dos selecionados mediante processos de 

pontuação e do acesso aos financiamentos;

 ■ Registro de Oferta Habitacional, com localizações 

georreferenciadas, para identificar suas caracte-

rísticas urbanas e construtivas, identificação da 

habitação por modalidade (Chave Única de Mora-

dia – CUM), processos de verificação e registro de 

entidades participantes: agentes financeiros (AF), 

Empresas de Assistência Técnica/Executores de 

Obra (EAT/EEO) e supervisores de obra; e
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 ■ Inteligência empresarial, para a geração de 

consultas, relatórios e análises, a partir da 

base de dados integrada de oferta e demanda.

A integração e operação seriam desenvolvidos de 

maneira gradativa com base na informação obti-

da por cada modalidade de habitação.

Disposições gerais
Para a integração do SROD, os Governos dos esta-

dos e dos municípios, as organizações dos seto-

res social e privado, bem como as instituições de 

educação superior e de pesquisa, proporcionarão 

a informação correspondente no marco dos acor-

dos e convênios, que efetivamente sejam celebra-

dos com o Ministério de Desenvolvimento Regio-

nal, através da Secretaria Nacional de Habitações.

Enquadramento dentro do nosso ordenamento 

jurídico-institucional: a atual Lei 11.124/2005 pode 

ser considerada como precedente para a criação 

de um Sistema Nacional de Habitação de Interes-

se Social, cujo objetivo visa promover o acesso à 

população de baixa renda à terra e à moradia ur-

banizada; implementar políticas e programas de 

investimento e subsídios; articular, compatibili-

zar, monitorar e apoiar o desempenho das insti-

tuições e dos órgãos que desenvolvem funções no 

setor habitacional. 

Nesse sentido, recomenda-se que a criação do 

SROD esteja sob uma ordem regulatória que po-

deria ser uma Lei ou um decreto.

Impacto fiscal: Para a integração, administração e operação, o SROD preci-

sará, inicialmente, contar com recursos e, posteriormente, com a informa-

ção e a prestação de serviços, passará a gerar receitas para que ele possa 

autossustentar e para sua própria manutenção, o que, inicialmente, terá 

impacto fiscal na conta pública da União.

2.3. O modelo financeiro

2.3.1. Impacto fiscal e o endividamento público 
decorrentes da criação do SROD

O desenvolvimento e a implementação do projeto do SROD requerem um 

investimento inicial, que pode vir por parte do MDR ou ser o financiamento 

de recursos de organismos multilaterais, como o BID. Porém, de todo modo, 

o financiamento só será utilizado para o desenvolvimento, a implementa-

ção e os primeiros 24 meses de operação do SROD, pois a médio prazo os 

recursos gerados pelos serviços fornecidos pelo SROD permitirão amortizar 

o financiamento, bem como garantir a sustentabilidade do SROD, sem a ne-

cessidade de aportes provenientes do orçamento público.

Para garantir a sustentabilidade do Cadastro Habitacional e que este não 

represente um ônus total a ser suportado pela Administração Pública, será 

proposto e analisado o que ele gerará de receitas por seus serviços pelo se-

tor de habitação. Os seguintes serviços podem ser cobrados:

 ■ por cada imóvel que for registrado na sua base de dados, o que inclui a 

alocação da CUM que, de acordo com o tipo de habitação, é cobrada;

 ■ os processos de verificação e supervisão do andamento dos trabalhos;

 ■ os relatórios especializados para a tomada de decisões;

 ■ os estudos e as análises para incorporadores e bancos.
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2.4. A governança do SROD

O Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), através da 

Secretaria Nacional de Habitação, deverá ser responsável por 

integrar e administrar o SROD, que será alimentado com as 

informações que sejam proporcionadas pelos entes públicos da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem 

como dos agentes privados, pessoas físicas ou jurídicas, em as-

pectos vinculados à habitação, que permitam identificar os be-

neficiários, bem como a evolução e o crescimento do mercado.

Os recursos do SROD serão destinados às ações vinculadas a 

sua integração, administração e operação, que incluam:

 ■ A contratação e aquisição de equipamentos  

de computação;

 ■ O desenho, o desenvolvimento e a aquisição  

de sistemas e ferramentas de computação.

2.4.1. Órgão de Governo / Órgão colegiado

Propõe-se um Órgão colegiado, liderado pelo patrocinador e 

composto por representantes institucionais que são contri-

buintes e/ou responsáveis pela definição de políticas públicas no 

setor de habitação, bem como pelas instituições que detêm as 

fontes de recursos para o financiamento da política habitacional.

Os cargos de Presidente e Vice-presidente serão ocupados pe-

los titulares das instituições que tenham suas funções de defi-

nição de políticas e diretrizes de habitação e desenvolvimento 

urbano: MDR/SNH.

As atribuições deste órgão colegiado serão:

 ■ Aprovar o orçamento operacional e o plano estratégico;

 ■ Acordos de intercâmbio de informações entre os diversos 

organismos para fornecer dados de maneira consistente  

e suficiente;

 ■ Determinação das diretrizes operacionais e de TI e dar 

direção ao SROD em termos de serviços e tecnologia;

 ■ Definir os preços dos serviços prestados pela SROD para 

garantir sua sustentabilidade;

 ■ Revisão de relatórios e demonstrações financeiras;

 ■ Criação de comitês e delegação de poderes;

 ■ Coordenar as ações do SROD;

 ■ Estabelecer os alinhamentos para a administração, 

operação e exploração do SROD;

 ■ Executar os recursos de acordo com o objeto;

 ■ Exercer direitos e assumir obrigações vinculadas com o 

SROD, podendo, para isso, realizar acordos de cooperação 

técnica, convênios ou contratos;

 ■ Selecionar provedores de sistemas e ferramentas de 

tecnologias, bem como para administrar e operar o SROD;

 ■ Desenhar e promover mecanismos e instrumentos de 

acesso à informação, mediante estadísticas e indicadores 

que salvaguardem os dados pessoais;

 ■ Desenvolver serviço otimizado, de acordo com os 

requerimentos dos usuários; e

 ■ A aplicação direta dos recursos do SROD, de acordo com o 

seu destino.
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Assessorados por um conselho consultivo, formado pelos princi-

pais membros da cadeia de valor da habitação, relacionados com o 

fornecimento de equipamentos, serviços e meios de comunicação 

e transporte urbanos; bem como os financiadores das diversas so-

luções habitacionais e o operador do FGTS.

Ao incorporar participantes do setor da habitação, sejam institui-

ções públicas ou privadas, o Conselho Consultivo procura assegu-

rar que as suas posições contribuam para a política e a tomada de 

decisões, e que a médio prazo estas instituições sejam incorpora-

das tanto na gestão como no financiamento do SROD, de modo a 

que este se torne o sistema de informação do sector da habitação, 

assegurando assim a sua continuidade independentemente das 

mudanças na administração pública.

2.4.2. Empresa ou instituição que opera o SROD

Propõe-se que o funcionamento do SROD seja realizado através de:

 ■ A contratação de uma empresa de serviços;

 ■ A criação de um patrimônio de afetação; ou

 ■ Dentro da SNH, seja construída uma estrutura interna, que 

será a responsável pelo funcionamento e execução dos obje-

tivos e políticas definidos pelo seu órgão de Governo.

A empresa de serviços ou do patrimônio de afetação pode ser uma 

melhor alternativa, pois pode ajustar seu tamanho de acordo com o 

volume de operações e a demanda de novos requisitos funcionais. 

Em todo caso, a seguinte estrutura organizacional é proposta:

FIGURA 2. Estrutura organizacional proposta para operação do SROD

Direção geral

Gestão administrativa 

Gestão de operações Business IntelligenceSuporte TécnicoDesenvolvimento de TI
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 ■ Direção geral: Executa e implementa a estratégia 

tecnológica e as políticas de acesso à informação 

definidas pelo órgão de Governo. Executa as ações 

administrativas (recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos) para atingir os objetivos definidos pelo 

órgão de Governo. Gera as informações e os relatórios 

requeridos pela diretoria para a tomada de decisões. 

Suas ações relativas a investimentos em tecnologia, 

desenvolvimento de novos projetos, funcionalidade e 

despesas operacionais, devem estar sujeitas à receita do 

SROD e autorizadas pelo Conselho;

 ■ Gerenciamento de desenvolvimento de TI: 

Desenvolvimento de novas funcionalidades para o 

sistema, análise de requisitos, projeto, desenvolvimento, 

garantia de qualidade e implementação;

 ■ Gerenciamento de suporte técnico: Suporte à operação, 

resolução de incidentes, backup de informações, 

fornecimento de infraestrutura e serviços tecnológicos 

(servidores, telecomunicações, equipamentos, licenças 

de software etc.);

 ■ Gestão de operações: Operação do sistema, captura 

de informações, suporte técnico de primeiro nível aos 

usuários do sistema, treinamento de usuários;

 ■ Gestão de BI (business intelligence): Construção de 

relatórios, estatísticas, estudos setoriais, análise de 

informações; e

 ■ Gestão administrativa: Processo de pagamentos ao 

sistema, gestão de recursos humanos e financeiros.
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Para a construção do SROD se propõe 4 fases de desenvolvimento, que 

permitirão a implementação gradativa de componentes em ambiente 

produtivo, bem como o desenvolvimento em paralelo. Durante a pri-

meira e a segunda fase serão construídos componentes próprios dessas 

etapas, bem como componentes requeridos para o desenvolvimento dos 

processos nas fases subsequentes.

3.1. Plano de trabalho

3.1.1. Fase I implementada em cronograma de 12 meses

FIGURA 3: Bases de dados, processos e aplicativos a serem desenvolvidos na Fase I
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3.1.2. Fase II implementada em cronograma de 18 meses

FIGURA 4: Bases de dados, processos e aplicativos a serem desenvolvidos na Fase II

3.1.3. Fase III implementada em cronograma de 22 meses

FIGURA 5: Bases de dados, processos e aplicativos a serem desenvolvidos na Fase III (business intelligence)
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O plano de trabalho, prevê 24 meses de desenvolvimento, compreen-

dendo: testes, ajustes e implementação para operacionalizar o sistema 

em todo o seu conjunto, entretanto sendo liberado por fases:

 ■ Fase I implementada passados 12 meses;

 ■ Fase II implementada passados 18 meses;

 ■ Fase III implementada passados 22 meses;

 ■ Fase IV implementada passados 24 meses.

3.1.4. Fase IV implementada em 
cronograma de 24 meses

FIGURA 6: Bases de dados, processos e aplicativos a 

serem desenvolvidos na Fase IV (beneficiário final)

TABELA 2: Plano de trabalho

Aplicação móvel - 
Consulta de Oferta de Hábitação

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

Fase I de desenvolvimento 

Fase I Teste, Ajuste e Implementação 

Fase II de desenvolvimento 

Fase II Teste, Ajuste e Implementação 

Fase III de desenvolvimento 

Fase III Teste, Ajuste e Implementação 

Fase IV de desenvolvimento 

Fase IV Teste, Ajuste e Implementação 

Se estima que os tempos podem variar entre intervalo de 10-15% por fase, de acordo com a disponibilidade de recursos, bem 

como pelas condições extraordinárias do confinamento, que poderiam persistir quando o projeto for iniciado.
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3.2. Integração potencial com o 
desenvolvimento urbano 

A partir da infraestrutura tecnológica e da informação regis-

tada no SROD, pode-se construir, a médio prazo, um módulo 

para gerar informações e processos que contribuam para a po-

lítica de desenvolvimento urbano no Brasil.

Os seguintes processos fundamentais são considerados nes-

te módulo (proposta):

3.2.1. Registro de reservas territoriais

O proprietário/incorporador de um terreno o regista no SROD. 

A cada lote é atribuída uma Chave Única de Propriedade (CUP) 

semelhante a CUM. Ao registar o terreno, o proprietário/incor-

porador carrega um mapa com o polígono georreferenciado 

do terreno, nos seguintes passos:

 ■ O proprietário/incorporador de um terreno o registra 

no SROD;

 ■ Carrega um mapa com o polígono georreferenciado 

do terreno;

 ■ A cada lote é atribuída uma CUP.

3.2.2. Qualificação de Quadrantes

No SROD é desenvolvido um processo de qualificação de qua-

drantes por cidade, que acaba gerando polígonos de desenvol-

vimento ou de contenção urbana, consistindo em:

“XX” quadrantes são definidos por cidade, para cada quadrante 

é implementado o seguinte cálculo:

Nesta fórmula só é utilizado emprego, mas podem ser acres-

centadas mais variáveis, onde ιι = é a variável ou conceito que 

está sendo ponderado, sempre se trata de uma proporção; por 

exemplo pode ser a proporção de emprego, água potável, dre-

nagem etc.

 ■ Empregos: número de empregos sobre o número de re-

sidentes em idade laboral no quadrante;

 ■ Porcentagem de habitações com água potável: número 

de habitações com serviço de água potável sobre o nú-

mero de habitações no quadrante;

 ■ Porcentagem de habitações com drenagem: número de 

habitações com drenagem sobre o número total de habi-

tações no quadrante.

Onde:

VVιι = os empregos registados no quadrante

UUιι = residentes no quadrante

ccιι = Ponderação por conceito ιι 

ccιι
VVιι
UUιιιι = 1.. = 1..nn
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Se o resultado estiver em um determinado intervalo lhe é atribuí-

da a Localização 1 (U1U1), se estiver no intervalo seguinte e lhe é atri-

buída a Localização 2 (U2U2).

Se não atingir a classificação U1U1 ou U2U2, os quadrantes na proxi-

midade de U1U1 ou U2U2 em um raio de “xx” km são qualificados como 

Localização 3 (U3U3), de modo que, para cada cidade, seja obtido um 

polígono de desenvolvimento ou de contenção urbana.

Desta maneira, se pode obter:

 ■ Processo de qualificação para cada cidade, considerando va-

riáveis como emprego, equipamentos e serviços, áreas 

de risco etc.;

 ■ São determinados polígonos (áreas) de desenvolvimento 

que suportam a contenção urbana, de acordo com as variá-

veis determinadas.

FIGURA 7: Exemplo de quadrantes e polígonos

FIGURA 8: Os desenvolvimentos (zona amarela) estão localizados dentro dos polígonos 

definidos (U1U1 U2U2 U3U3), pelo que seriam elegíveis para subvenção ou financiamento

3.2.3. Política de desenvolvimento urbano

A incorporação destes elementos pode ajudar a estabelecer po-

líticas de desenvolvimento urbano, tanto para o MDR, como para 

as autoridades municipais.

 ■ Uma política Federal pode ser gerada para apoiar desenvol-

vimentos com subsídios e financiamento se a propriedade 

estiver localizada em Polígonos definidos (U1U1 U2U2 U3U3). Se a 

propriedade estiver fora destas zonas, não terá subsídios ou 

financiamentos que incluam recursos públicos;

 ■ Os municípios podem consultar esta informação e decidir se 

autorizam ou não os projetos e as obras fora dos Polígonos 

definidos (U1U1, U2U2, U3U3), alinhados com Planos Diretores de 

Desenvolvimento Urbano e Atlas de Desastres Naturais.
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Fluxos e custos, deste módulo proposto, não são con-

siderados na proposta, nem o tempo de execução está 

incluído no plano de trabalho.

FIGURA 9: Os desenvolvimentos (zona amarela) estão localizados fora dos 

polígonos definidos (U1 U2 U3), pelo que não seriam elegíveis para sub-

venção ou financiamento
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O objetivo geral da proposta de Sistema de Empoderamento de Bene-

ficiários do Programa de Subsídios e Apoios Federais de Habitação é 

garantir a correta aplicação do subsídio em nível nacional, melhorando 

os processos de concessão em todas as suas modalidades: Aquisição, 

Melhoria, Autoconstrução, Locação, dentre outros, de sorte a capacitar 

o beneficiário para conhecer as características, os direitos e as obriga-

ções que lhe dá acesso ao subsídio (apoio Federal) à moradia e tornan-

do-o parte do processo de ativação desse benefício.

O Sistema de Empoderamento de Beneficiários do Progra-

ma de Subsídios tem como objetivos específicos:

 ■ Empoderar o cidadão, para que através de uma ferra-

menta acessível ele possa ter um auto perfil, a fim de 

obter melhor solução habitacional e o apoio (subsí-

dio) habitacional Federal correspondente;

 ■ Que os cidadãos estejam cientes dos Programas Fe-

derais de Apoio à Habitação e formas mais eficientes 

de utilizá-los;

 ■ Comprovar condição de o beneficiário ter conheci-

mento prévio das condições do programa de solução 

habitacional, bem como das condições financeiras 

geradoras de direitos e obrigações;

 ■ Reduzir a percentagem de moradias cuja identifica-

ção não seja localizável e diminuir o volume de subsí-

dios não aplicados para fins estabelecidos;

 ■ Avaliar, mediante a definição de indicadores-chave, 

o funcionamento de todos os envolvidos no processo 

de acesso às diferentes soluções habitacionais;

 ■ Criar no beneficiário um senso de avaliação do apoio que recebe, para que este 

seja aplicado da melhor forma; e

 ■ Contar com uma ferramenta que permita que o(a) MDR/SNH consiga detectar 

áreas de oportunidade no processo, tendências sobre as necessidades dos bene-

ficiários e tomar decisões oportunas, bem como conhecer o nível de satisfação 

residencial da população atendida pelo(a) MDR/SNH em relação à sua solução 

habitacional, incluindo conceitos como: qualidade de vida, qualidade de moradia 

e qualidade residencial.

As razões e justificativas da proposta são as seguintes:

 ■ Possibilita a conscientização da totalidade dos beneficiários do programa, no 

sentido de que o subsídio que recebem é concedido pelo Governo Federal, 

infundindo, ainda, uma liberdade de escolha, por meio do conhecimento das 

opções, dos benefícios, dos direitos e das obrigações que se tem ao receber o 

apoio do Governo;

 ■ Abre a real possibilidade de melhorar o processo de concessão de subsídios, espe-

cificamente no que diz respeito à garantia da qualidade das informações sobre os 

dados pessoais do beneficiário, da habitação, bem como os meios de contato que 

o(a) MDR/SNH deve ter para realizar um monitoramento eficaz de início ao fim;

4.1. Descrição da proposta
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 ■ O processo de solicitação e dispersão de subsídios seria enriquecido, porquan-

to coadjuvará na divulgação das características desse processo para maiores 

setores da população, de tal maneira que o beneficiário conhecerá e compara-

rá alternativas existentes, condições de financiamento, localização de oferta e 

outros custos indiretos, como os de transporte e energia associados à solução 

da moradia, para que uma melhor decisão possa ser tomada, reduzindo-se os 

riscos de abandono da moradia e de inadimplência das obrigações financeiras;

 ■ De forma considerável, seria diminuído o número de reclamações relacio-

nadas às más práticas no processo de concessão de subsídios por parte de: 

Incorporadores, Agentes Operadores, Agentes Financeiros, Responsáveis de 

Assistência Técnica, Empresas Executoras de Obra, Organizações Sociais, en-

tre outras e; portanto, evitaria más práticas;

 ■ Os dados gerais fornecidos pelos Beneficiários de subsídios e apoios pode-

riam ser identificados, monitorados e verificados, bem como as informações 

imediatas para a tomada de decisões das Soluções Habitacionais fornecidas e 

realizadas com o orçamento atribuído pelo Governo Federal; a fim de verifi-

car e controlar o cumprimento dos prazos, das condições e dos regulamentos 

estabelecidos nas regras de operação, acordos, manuais de procedimentos em 

vigor e nas normas aplicáveis aos programas do(a)MDR/SNH;

 ■ As auditorias poderiam ser realizadas nos Programas de Apoios e Subsídios 

para Habitação do(a)MRD/SNH de forma mais ágil e com custos mais baixos;

 ■ Haveria conhecimento assertivo dos beneficiários dos Programas Federais  

de Habitação; e

 ■ A existência de uma ferramenta fácil de utilizar, de forma direta, propiciaria 

uma maior taxa de satisfação aos beneficiários, de sorte a viabilizar a melhor 

tomada de decisão. 9 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD) do IBGE, em 2019, o número 
de domicílios brasileiros com acesso à Internet chegou a 
50,7 milhões (71% do total), um acréscimo de 5,2 milhões de 
domicílios em relação a 2018. O avanço foi impulsionado, 
sobretudo, pela disseminação do acesso entre as classes 
C e DE: pela primeira vez, mais da metade dos domicílios 
das classes DE estavam conectados à Internet, proporção 
que passou de 30% em 2015 para 50% em 2019.

 9 
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4.2. Processo de empoderamento

SIMULADOR

 ■ Desenvolvimento de 

um Simulador Virtual 

de Registro de Oferta 

e Demanda, no qual o 

beneficiário pode consultar 

os diversos programas de 

apoio e subsídio do(a) MDR/

SNH, bem como a oferta 

habitacional existente 

em sua localidade; 

 ■ Quando o sistema de 

empoderamento estiver 

operacional, todos os 

beneficiários deverão 

gerar um código vinculado 

à Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) que servirá 

para ativar seu subsídio.

SISTEMA DE ATIVAÇÃO 
DO SUBSÍDIO

 ■ Projeto e instalação do sistema de 

Ativação de Subsídios que presta 

assistência aos beneficiários 

do Programa de Subsídios 

do(a) MDR/SNH, responsável 

pela realização do controle da 

Ativação dos subsídios por meio 

de chamadas de verificação e 

confirmação diretamente com os 

beneficiários mediante a aplicação 

do questionário/entrevista para 

verificar a correta aplicação 

das Regras de Operação;

 ■ O sistema pode estar conectado à 

Agência de Crédito* para conhecer 

o perfil de crédito do beneficiário e 

ser capaz de fazer pré-qualificações.

DIVULGAÇÃO DO SISTEMA 
DE EMPODERAMENTO  10 

 ■ Campanha para disseminar o 

sistema de empoderamento 

e ativação do subsídio, que 

poderá incluir: envio de 

e-mails; envio de mensagens 

de texto (SMS); disseminação 

nas redes sociais; banners em 

sites do Governo Federal;

 ■ Período piloto em que o 

escopo do programa de 

subsídios é disseminado; 

 ■ Evento de lançamento do novo 

Sistema de Empoderamento 

de Beneficiários do 

Programa de Subsídios;

 ■ Campanhas de divulgação 

direcionadas. 

4.2.1. Funcionamento

O Sistema de Empoderamento poderia ser 

desenvolvido na plataforma do SROD, como 

um componente adicional, cujos trabalhos 

sejam subsequentes ao processo de imple-

mentação previsto na fase IV.

 10 *SPC, Serasa Experian, 
Boa Vista ou Quod: O Sistema 

de Empoderamento poderia 
ser conectado a agências de 

crédito de tecnologia financeira 
especializadas no processamento 

e armazenamento de operações 
de crédito para conhecer o 
comportamento de crédito 

(score de crédito) de potenciais 
beneficiários, para pré-qualificar 

e verificar se estão sujeitos à 
obtenção de algum financiamento 

para a sua solução habitacional.

Por exemplo, a Quod foi criada a 
partir da união dos cinco maiores 

bancos que operam no país 
(Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 

Econômica Federal, Itaú-Unibanco 
e Santander) e a necessidade de 

lançar uma nova perspectiva - 
mais positiva - no mercado de 

informações de crédito. O Cadastro 
Positivo é uma evolução para 

análise de crédito, com uma visão 
mais completa e dinâmica, com 

o objetivo não só de identificar 
se alguém deixou de pagar um 

compromisso, mas também 
monitorar o comportamento 

financeiro das pessoas para a sua 
valorização como bom pagador.

Nesse sentido, seria uma solução abrangente composta por 

vários módulos:

 ■ Geração de conhecimento - guias e tutoriais;

 ■ Árvore de decisão para a solução excelente de moradia;

 ■ Calculadoras / Simuladores;

 ■ Processo de ativação - verificação de referências para o subsídio;

 ■ Satisfação dos beneficiários do subsídio.
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Da mesma forma, estaria vinculado ao módulo de 

consulta de oferta, às normas das Empresas Execu-

toras de Obras (EEO), responsáveis pela Assistência 

Técnica (AT), para sua consulta.

O Componente de Empoderamento monitorará 

todos os processos e manterá o(a) MDR/SNH e os 

beneficiários informados sobre o status do proces-

so de ativação em todos os momentos. O beneficiá-

rio poderá interagir com o Componente de Empo-

deramento, através de diferentes plataformas, que 

mostrarão em que etapa do processo de Ativação 

eles estão.

O(A) MDR/SNH terá as bases de dados resultantes 

de todos os processos executados e independente-

mente do resultado obtido.

Como parte fundamental do Sistema de Empode- 

ramento, poderia se implementar a estrutura e di- 

versos questionários aplicáveis aos potenciais e 

atuais beneficiários de subsídios para levantamen-

tos, entre outros, poderia se considerar a seguinte 

informação: seu conhecimento sobre Programas 

de Apoio à Habitação e modalidades existentes; 

identificar se algum dos atores envolvidos no pro-

cesso realizou más práticas; avaliar se os beneficiá-

rios estão satisfeitos com sua solução habitacional; 

para os casos de Melhoria, Expansão e Autocons-

trução, identificar se a solução habitacional foi de-

senvolvida no prazo estabelecido e se cumpriu com 

o projeto previamente definido.

A fim de detectar desvios ou más práticas por parte dos participantes na 

operação do processo de subsídios, a partir do momento do trâmite até a 

obtenção da solução habitacional, uma metodologia para garantir a Vera-

cidade das Informações pode ser implementada através da utilização de 

“Beneficiários Fictícios”. 

A Figura 10 mostra o desenho conceitual do Sistema de Empoderamento:

FIGURA 10: Estrutura conceitual do sistema de empoderamento
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4.2.2. Funcionalidade principal e descrição para cada módulo

4.2.2.1. Guias e Tutoriais

Módulo de informação de fácil acesso para os beneficiários do subsídio.

Objetivo do módulo

 ■ Ter informações relevantes para potenciais e atuais beneficiários;

 ■ Fornece um guia de orientação, passo a passo, sobre o processo de obtenção de subsídio, 
que forneça uma visão geral dos Programas e modalidades em que o beneficiário pode 
utilizar o apoio Federal (primeira etapa de Empoderamento do beneficiário).

Funcionalidade básica

 ■ Os beneficiários podem encontrar na seção de Guias e Tutoriais, tudo o que precisam 
saber sobre o programa de Subsídio Federal concedido pelo(a) MDR/SNH;

 ■ Neste primeiro módulo se busca dar o poder de conhecimento aos potenciais beneficiários, 
evitando assim ficarem suscetíveis a más práticas durante a obtenção de seu subsídio.

4.2.2.2. Árvore da Decisões

Módulo para o perfil e seleção de uma solução habitacional com base em suas necessidades.

Objetivo do módulo

 ■ Orientar potenciais beneficiários para um conjunto de perguntas para perfilá-los 
ao seu programa de apoio e/ou subsídio, de acordo com suas necessidades;

 ■ Perfilar o beneficiário para uma solução habitacional ad hoc às suas necessidades, 
utilizando as respostas obtidas. Nesta fase ele recebe um pré-registro.

Funcionalidade básica

 ■ Obtenção de perfil. A partir das respostas fornecidas na árvore de decisões, os potenciais 
beneficiários serão levados à solução habitacional adequada às suas necessidades;

 ■ Uma vez guardada a informação salva na árvore de decisões, ela será direcionada para o módulo 
de Meu Guia personalizado, que conterá os dados pré-registro e previamente salvos;

 ■ Os cidadãos não candidatos serão conduzidos às opções de moradia disponíveis, 
de acordo com informações registradas na árvore de decisão.
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4.2.2.3. Guia Personalizado / Ativação

Seção do Guia de Soluções em que o beneficiário terá um pré-registro, pode validar os 

dados cadastrados, incluindo os exercícios realizados com a calculadora.

Objetivo do módulo

 ■ Permitir que o credenciado, uma vez perfilado, consulte suas informações cadastradas, 
atualize as informações das referências pessoais registradas, consulte o CATÁLOGO 
do EEO, AT disponíveis na localidade, visualize a oferta de moradias disponíveis e 
conheça a todo momento o status do Processo de Ativação de Subsídios;

 ■ Corroborar o conhecimento geral dos beneficiários em relação aos Programas de Apoio 
e suas diferentes modalidades, por meio da realização de chamadas de entrada e saída. 
Nos casos de Melhoria ou Autoconstrução pode-se confirmar que o beneficiário conhece 
as características do projeto habitacional a ser realizado (plano de intervenção), os dados 
das referências pessoais fornecidas pelos beneficiários também serão validados.

Funcionalidade básica

 ■ A informação registrada pelo potencial beneficiário no módulo de Empoderamento 
será confirmada através da realização de chamadas de saída, caso os dados não sejam 
confirmados, o beneficiário poderá contar com uma central de atendimento à sua disposição 
para registrar novos detalhes de contato ou de referência, portanto, automaticamente, o 
módulo será devolvido com a atualização de status da Verificação de Referência;

 ■ Uma vez ativado o pré-registro, o Certificado de Empoderamento do beneficiário será enviado ao mesmo, 
documento contendo as informações registradas pelo beneficiário e o status do processo de Ativação;

 ■ A partir da data definida pelo/a MDR/SNH, o processo de ativação 
será obrigatório para a obtenção de um subsídio.

O sistema será responsável pela validação de sub-

sídios, verificação de informações gerais dos bene-

ficiários, acompanhamento de soluções por meio de 

chamadas aos beneficiários, prospecção de novos 

beneficiários (por meio de referências) e geração de 

uma base de dados, que possa ser utilizada para me-

dir o impacto do subsídio e realizar campanhas de 

comunicação e marketing.

A ativação do subsídio poderá ser alcançada pelo potencial benefi-

ciário, uma vez que tenha entrado no módulo de Empoderamento e 

através da árvore de decisão tenha sido perfilado para uma solução 

habitacional de acordo com suas necessidades e considerando as 

pessoas com deficiência, desde que seus dados de contato e os de 

duas referências pessoais, que serão confirmados por meio de cha-

madas de entrada e saída feitas através de uma Central de Atendi-

mento Telefônico.

4.2.3. Considerações para a ativação do subsídio
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 ■ A chamada ao beneficiário/titular atendida pelo cônjuge 

ou familiar direto do potencial beneficiário será conside-

rada como válida, desde que seja um residente habitual do 

domicílio onde mora o potencial beneficiário, identifique-

-se como maior de idade e conheça todas as informações 

do potencial beneficiário. Um mecanismo especial deve ser 

considerado para pessoas em situação de rua.

 ■ Para verificação de referências por meio de questionários  

e/ou pesquisas:

 » Um questionário deverá ser respondido pela pessoa indi-

cada (referência) pelo potencial beneficiário;

 » Uma pesquisa deverá ser respondida por um morador re-

gular, indicado como referência, da residência, desde que 

ele seja identificado como maior de idade e que conheça 

as informações do potencial beneficiário.

 ■ Se todos os dados fornecidos pelo beneficiário 

forem inválidos (não se conseguir nenhum 

contato ou com o beneficiário ou com as suas 

referências), ele será informado através do módulo 

de Empoderamento para fornecer novos dados 

(essa ação pode ser realizada, por exemplo, apenas 

uma vez).

 ■ Para entrar em contato com o beneficiário e com 

as suas referências será aconselhável fazer várias 

tentativas (por exemplo, até 5 tentativas), antes de 

ser considerado como processo mal-sucedido.

 ■ Quando as referências do beneficiário não forem 

bem-sucedidas, ele terá a oportunidade de 

fornecer novos dados (por exemplo, no máximo 

3 tentativas).

4.2.4. Recomendações básicas para a ativação do subsídio

4.2.4.1. Calculadoras / simuladores

Módulo que permitirá o beneficiário interagir com uma ferramenta para estimar os custos da solução habitacional.

Objetivo do módulo

 ■ Fornecer ao beneficiário ferramentas para estimar os custos e investimentos necessários 
para uma solução habitacional. O beneficiário que assim decidir fazê-lo poderá entrar no 
módulo Calculadoras e poderá realizar exercícios para saber o valor estimado do projeto a ser 
realizado, para isso, só precisará registrar as características do projeto a ser realizado.

Funcionalidade básica

 ■ Terá cálculos aproximados de materiais e mão-de-obra, e permitirá ao usuário realizar 
diferentes exercícios ao alterar as variáveis, o beneficiário deverá inserir os dados 
do projeto a serem realizados para obter um cálculo aproximado do projeto;

 ■ Permitirá que o beneficiário tenha maior clareza do custo 
associado ao projeto habitacional a ser realizado.
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4.2.4.2. Consulta de oferta / padrões EEO, AT 

Módulo onde os potenciais beneficiários poderão consultar a oferta de moradias disponíveis, bem como, 

o padrão de EEO e EAT com informações básicas, oferta disponível quando se aplique (como modelos de 

autoconstrução), cobertura e modificações dos serviços.

Objetivo do módulo

 ■ Oferecer ao beneficiário a oferta de moradias disponíveis no local selecionado, 
definir filtros de acordo com suas necessidades e realizar novas buscas;

 ■ Também, neste módulo, o beneficiário poderá consultar os catálogos 
de EEO e AT disponíveis no local selecionado.

Funcionalidade básica

 ■ Visualizar a oferta disponível em sua localidade;

 ■ Fazer filtros para visualizar apenas a casa de seu interesse, seja 
por faixa de preço, características, por localização;

 ■ Fazer comparações a partir da oferta disponível;

 ■ Exibir as EEOs e EATs disponíveis em sua localidade;

 ■ Selecionas uma EEO e/ou AT para prosseguir com o procedimento.

4.2.4.3. Avaliação da Satisfação dos 
Beneficiários de Subsídios

Este Módulo visa implementar uma metodologia que 

permita ao/a MDR/SNH avaliar o nível de satisfação 

dos beneficiários do subsídio, desde a dispersão do 

recurso até a alocação do mesmo, bem como a relacio-

nada à solução habitacional selecionada e ao desem-

penho dos atores envolvidos no processo.

Para avaliar a satisfação dos beneficiários do subsídio, um conjunto 

de questionários poderá ser utilizado e aplicado aos beneficiários em 

diferentes momentos do processo para cada modalidade de solução 

habitacional, os resultados obtidos serão analisados e serão apresen-

tados de modo a permitir que o/a MDR/SNH tome as ações necessá-

rias para se realimentar os operadores externos para melhorarem os 

serviços e processos que prestem aos beneficiários. Com os resulta-

dos que forem obtidos, poderão ser identificados desvios e áreas de 

oportunidade de cada um dos participantes. 
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FIGURA 11: Metodologia para avaliar a satisfação do beneficiário do subsídio
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CONHECIMENTO DE MERCADO
 ■ Entendimento das necessidades e das expectativas dos potenciais beneficiários;
 ■ Planejamento dos objetivos e escopo da aferição, método de levantamento de 

informações e seleção do método de obtenção de dados.

DESENVOLVIMENTO DO PILOTO 
 ■ O piloto do questionário é realizado com o público-alvo selecionado (Validação 

da ferramenta) – análise de resultados.

DESIGN DE QUESTIONÁRIO
 ■ Elaboração dos questionários para o levantamento de informações dos 

beneficiários de subsídios.

ALINHAMENTO E AJUSTES
 ■ Os resultados com o piloto serão capazes de identificar os ajustes necessários ao 

questionário, ao método de obtenção de dados e à seleção da amostra.

EXPANSÃO
 ■ Implementação da aplicação do questionário aos beneficiários de subsídios;
 ■ Geração de indicadores de resultados;
 ■ Plano de ação a partir dos resultados obtidos.

SELEÇÃO PÚBLICO-ALVO
 ■ O perfil e o público-alvo são definidos para realizar o teste piloto para a aplicação 

do questionário.

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
 ■ Os resultados do piloto são divulgados e os participantes são retroalimentados.

MELHORIAS CONTÍNUAS
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Além disso, por meio de uma metodologia para Garantir a Veracidade das Informações 

(Beneficiário Fictício) a qualidade do serviço prestado pelos Agentes Operadores, Incor-

poradores, EEOs, EATs aos atuais e potenciais beneficiários dos Programas de Apoio e 

Subsídios à Habitação do/a MDR/SNH, bem como a adesão as Regras de Operação des-

tes, pode ser avaliada. Na Figura 12 são mostrados os passos para a implementação da 

metodologia para garantir a veracidade da informação:

FIGURA 12: Metodologia para a garantia da veracidade

4.3. Enquadramento  
dentro do ordenamento  
jurídico-institucional 
brasileiro

Ao incorporar o Sistema de Empoderamen-

to aos Beneficiários do Programa de Subsí-

dios e Apoios Federais de Habitação como 

componente do SROD, caberia enquadrar 

no instrumento normativo proposto para o 

aludido SROD.

Também, deverá ser observado o cumpri-

mento da Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), em vigor em nível nacional e local.

Definição do escopo do exercício de garantia

Execução do exercício de garantia

Capacitação do pessoal que realizará o exercício de garantia

Apresentação de resultados

Definição de papeis a serem desempenhados pelo beneficiário fictício

Elaboração do relatório de resultados

Carregamento de dados de beneficiários fictícios

Retroalimentação para diferentes participantes do processo 
de acesso ao Programa de apoio ou subsídio Federal
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4.4. Impacto fiscal da proposta

Se o Sistema de Empoderamento for desenvolvido como 

um componente do SROD, a exemplo deste Sistema, ele 

exigirá um investimento inicial para o projeto, o desen-

volvimento, a implementação e a operação do sistema 

pelo MDR ou que pudesse ser incluído dentro da linha 

de financiamento do BID.

Registre-se que os custos deste componente não são 

considerados na proposta de estimativa de custos e flu- 

xos do SROD, nem no prazo de execução incluído no pla-

no de trabalho.

Deve-se considerar que, após a sua implantação, o sis-

tema de Empoderamento continuará gerando custos 

operacionais, e por sua natureza não gerará sua própria 

receita, pois é um serviço para empoderar o cidadão, 

bem como, avaliar a satisfação em relação à sua solução 

habitacional e às ações dos diferentes participantes em 

seu processo, o que não deve ter um custo para ele. 

Nesse sentido, esses custos devem ser estimados ao de- 

terminarem os preços dos serviços prestados pelo SROD 

(atribuição da CUM, agendamento de visitas de inspe-

ção ou supervisão etc.), para os quais haverá uma co-

brança, para garantir que eles financiem a operação do 

Sistema de Empoderamento. 
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CONCLUSÃO
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Plataforma pública Toda a informação sobre habitação em uma só plataforma

Coordenação Institucional
Integrado com dados fornecidos pelos principais instituições 
públicas e privadas do setor habitacional no Brasil

Melhores práticas
Geração e difusão periódica de informação estatística proveniente de 
registros administrativos de cada operação habitacional

Acessibilidade
Informação em distintos formatos: visualização geográfica, ferramentas de consulta 
interativa, dados abertos, relatórios especializados e videoconferências

Eficiência Menor custo de acesso à informação pelos Stakeholders

Transparência Atualização periódica e detalhada do avanço no exercício dos subsídios habitacionais 

O desafio, hoje, representado pela escassez 

habitacional no Brasil, e pelo aumento da 

necessidade de moradias de qualidade que 

ocorre devido ao intenso crescimento de-

mográfico, exige a construção de um robusto 

Sistema de Registro de Demanda e Seleção 

de Beneficiários (SROD) que gere maior confiança aos interessa-

dos no setor, incluindo os formuladores de políticas públicas, com 

informações atualizadas sobre quais soluções habitacionais são 

necessárias, o que está sendo construído e como está sendo finan-

ciado ou subsidiado.

O objetivo do SROD será integrar, gerar e disseminar informações 

para o adequado planejamento, implementação e monitoramento 

da Política Nacional de Habitação no Brasil, bem como fortalecer 

a oferta de soluções habitacionais para pessoas de baixa renda.

O SROD proporcionará agilidade e confiabilidade aos 

processos da indústria habitacional no Brasil com a 

salvaguarda e processamento dos principais dados de 

cada etapa de construção ao longo da cadeia de valor ha-

bitacional. Por sua vez, gerará informações adequadas 

e de qualidade para contribuir com uma melhor tomada 

de decisão no setor habitacional, e com maior partici-

pação do setor privado.

Em resumo, é uma plataforma pública acessível a todos 

os interessados no setor habitacional no Brasil que, por 

meio da coordenação e governança público-privada, 

proporcionará transparência e eficiência ao setor, con-

siderando as melhores práticas internacionais para o 

desafio que o país encontra ao enfrentar sua escassez 

no setor habitacional:
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ANEXO 1.
Processo componente de demanda

O processo funciona sob o pressuposto de que os dados do 

candidato estão atualizados na base de dados CADÚNICO. 

Não é responsabilidade do MDR atualizar a base de dados 

do CADÚNICO, pois o processo consultará os dados do CA-

DÚNICO na data da consulta:

 ■ O município registrará os solicitantes em seu próprio 

sistema, em sua própria plataforma ou planilha de 

cálculo e, dessa base local ou desse sistema local, de-

verão ser geradas as variáveis da portaria do extinto 

Ministério das Cidades de 2016, bem como a chave 

NIS do responsável da unidade e a chave familiar, de 

tal modo que a informação pode ser integrada com a 

do CADÚNICO para efetuar o cálculo da pontuação. 

Se o solicitante não estiver cadastrado no CADÚNICO, 

não poderá participar no processo. 

 ■ Será desenvolvido um sistema de integração de 

informações (“CADASTRO DE PONTUAÇÃO”), onde 

cada município enviará o layout dos candidatos, além 

de registrar as informações básicas do empreendi-

mento (como o número de residências e das suas 

características).

 ■ Ao carregar o sistema com o desenvolvimento habitacional (empre-

endimento), o mesmo atribuirá uma página a todos os cadastros que 

forem realizados.

 ■ O sistema consultará a informação do CADÚNICO para cada cadastro 

que for realizado e cruzará os dados com a informação que for enviada 

pelo município.

 ■ Executa-se o processo de pontuação no sistema. Em uma tabela interna, 

então, é registrada a pontuação para cada beneficiário que for avaliado.

 ■ As solicitações dos beneficiários são organizadas, de acordo com a 

pontuação que for obtida. Se o empreendimento tem “tantas” habita-

ções disponíveis, são atribuídos “tantos” imóveis aos primeiros “tantos” 

beneficiários da tabela de PONTUAÇÃO e que serão organizados, de 

acordo com a pontuação que for obtida.

 ■ Só haverá necessidade de implementar um critério de desempate ou 

sorteio se a demanda de beneficiários empatados exceder a habitação 

disponível nos últimos lugares da lista.

 ■ Será publicado no website do “módulo Demanda” um relatório de pon-

tuação que foi atribuída a todos os beneficiários, quando o processo se 

dê por finalizado.

 ■ No sistema e na plataforma tecnológica CAIXA são realizadas pesqui-

sas cadastrais nas bases do CADÚNICO, FGTS, RAIS, CADIN, SIACI e 

CADMUT para validar se cada requerente na lista de beneficiários é um 

candidato compatível com o PMCMV.
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FIGURA 13: Fluxograma- processo de pontuação

Fonte: Elaboração dos autores

TAREFAS EFETUADAS 
PELOS MUNICÍPIOS

PROCESSOS EXECUTADOS 
PELO SISTEMA

C. Cadastro de pontuação D. Cadúnico

A.1. O município registra 
os pedidos e indica quais 
orientações que cumpre

A.2. O Município gera um 
layout padrão (automático 
ou manual, dependendo 
da sua plataforma)

B.1. O layout é carregado 
em base de Dados Cadastro 
de Pontuação

C1/D1. Serviço de Web consulta as informações 
socioeconômicas que estão no CADÚNICO para cada pedido, 
recebe uma resposta do CADÚNICO e as integra com as 
informações enviadas pelo Município

B. Layout
 Unidade familiar 
responsável NIS

 Chave de família CADÚNICO
 Requerimentos cobertos pelo 
candidato

 Dados gerais do 
empreendimento

C.2 O processo de pontuação é executado 
no sistema

C.3 As candidaturas são ordenadas de 
acordo com a pontuação obtida e atribuidas 
de acordo com a ordem da lista

C.4 Um relatório de pontuação atribuída 
é publicado no site

C.5 Por fim é enviada uma lista dos que 
foram designados para o Município

A. Sistemas, base de dados, 
folhas de cálculos municipais

Nota: No sistema operado 
pela Caixa são realizadas 
pesquisas cadastrais nas 
bases do CADÚNICO, 
FGTS, RAIS, CADIN, SIACI 
e CADMUT de modo a 
confirmar que o requerente 
não solicitou anteriormente 
outro subsídio, ou que sua 
renda corresponde ao que 
foi declarado no CADÚNICO. 
Caso já tenha recebido 
subsídios ou os dados 
não correspondam, sua 
participação será cancelada.

LEIA A NOTA.
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ANEXO 2.
Protótipos de pontuação demanda

a. Modelo de pontuação para aquisição de habitação:
Famílias que precisam adquirir uma moradia devem ser pontuadas, conforme os critérios 

do déficit habitacional.

TABELA 3: Proposta de pontuação com critérios nacionais, critérios adicionais e CADÚNICO

VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

As famílias que moram em áreas perigosas 
ou insalubres ou que ficam sem lar

 ■ 20 pontos Portaria 163

As famílias com mulheres responsáveis 
pela unidade familiar

 ■ 20 pontos Portaria 163

As famílias em que algum(ns) de seus 
membros apresenta(m) alguma deficiência

 ■ 20 pontos Portaria 163

Famílias que moram ou trabalham 
a não mais de “x” km do centro do 
“empreendimento”, que deverá ser 
comprovado com a apresentação 
do comprovante de residência

 ■ menos de 5 km, 10 pontos 

 ■ 5,01 a 10 km, 5 pontos

 ■ Mais de 10 km, 2 pontos

 ■ Autodeclarado, uma vez que os municípios não 
dispõem da plataforma tecnológica para validar esta 
informação. Numa fase posterior poderia ser validado 
com um processo que seja implementado por meio 
de um Sistema de Informação Geográfica (GIS)

Portaria 163

Famílias residentes no município durante 
ao menos “x” anos, comprovados com 
apresentação do comprovante de residência

 ■ Mais de 10 anos, 10 pontos

 ■ 5 a 10 anos, 5 pontos

 ■ menos de 5 anos, 2 pontos 

Portaria 163
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VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

As famílias que recebem um subsídio 
familiar ou um benefício de prestação 
continuada (BPC), no âmbito da 
Política de Assistência Social

 ■ 10 pontos Portaria 163

As famílias que se encontram em situação de 
rua e que recebem apoio do Distrito Federal, 
estado ou Município, ou de instituições 
privadas sem fins lucrativos (Certificação 
de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social - CEBAS), que trabalham em 
colaboração com as autoridades públicas,

 ■ 10 pontos Portaria 163

As famílias com filhos menores 
de 18 (dezoito) anos de idade

 ■ 10 pontos Portaria 163

As famílias monoparentais (compostas 
só pela mãe, só pelo pai ou só por 
uma pessoa legalmente responsável 
das crianças e dos adolescentes)

 ■ 10 pontos Portaria 163

 As famílias com alguma pessoa 
ou com pessoas idosas

 ■ 10 pontos Portaria 163

As famílias das pessoas com doenças 
crônicas, que as incapacitam de trabalhar

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias em coabitação involuntária, 
comprovada por autodeclaração. Trata-
se de aspecto que é relacionado ao déficit 
habitacional, (pontuação maior).

 ■ 20 pontos Portaria 163

Famílias que sejam inscritas no cadastro de 
habitação durante mais de “x” anos, depois 
de julho de 2009, independentemente das 
datas de atualização cadastral, comprovada 
por protocolo ou comprovante similar

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias em assistência de “aluguel 
social”, comprovada pelo ente público 

 ■ 10 pontos Portaria 163
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VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

Famílias das quais tenham uma pessoa 
assistida por uma medida de proteção 
prevista na Lei Nº. 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), certificada por 
cópia da petição para a verificação 
inicial, que formaliza a ação penal.

 ■ 10 pontos Portaria 163

Tipo do domicílio

 ■ Particular permanente=1 ponto

 ■ Particular improvisado=3 pontos

 ■ Coletivo=3 pontos

CADÚNICO

Localidade do domicílio
 ■ Urbano=1 ponto

 ■ Rural=2 pontos
CADÚNICO

Nº de cômodos

 ■ 1 cômodos = 5 pontos

 ■ 2 cômodos= 3 pontos

 ■ +3 quartos = 1 ponto

CADÚNICO

Nº de quartos para dormir

 ■ 1 Quarto = 5 pontos

 ■ 2 Quartos = 3 pontos

 ■ Mais de 3 quartos = 1 ponto

CADÚNICO

Água encanada em pelo menos um quarto
 ■ SIM = 1 ponto

 ■ NÃO = 2 pontos
CADÚNICO

Forma de abastecimento de água

 ■ Rede geral =1 ponto

 ■ Poço=2 pontos

 ■ Cisterna= 3 pontos

 ■ Outros= 4 pontos

CADÚNICO

Existência de banheiro
 ■ Sim= 1 ponto

 ■ Não =2 pontos
CADÚNICO

Tratamento de resíduos (banheiro)

 ■ Rede de coleta=1 ponto

 ■ Fossa séptica=2 pontos

 ■ Fossa rudimentar=3 pontos

 ■ Céu aberto=4 pontos

 ■ Direto para o rio/mar/lago=5 pontos

 ■ Outras=5 pontos

CADÚNICO
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VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

Resíduos domésticos

 ■ Coletado diretamente=1 ponto

 ■ Coletado indiretamente=2 pontos

 ■ Queimado/enterrado na propriedade=3 pontos

 ■ Jogado em terreno baldio ou na via pública=4 pontos

 ■ Jogado em um rio/lago/mar=5 pontos

 ■ Outros=5 pontos

CADÚNICO

Forma de iluminação

 ■ Elétrica por medidor próprio= 1 ponto

 ■ Elétrica com medidor comunitário=2 pontos

 ■ Eléctrica sem medidor= 3 pontos

 ■ Petróleo/querosene/gás= 4 pontos

 ■ Vela=5 pontos

 ■ Outros=5 pontos

CADÚNICO

Pavimentação em frente ao domicílio

 ■ Total=1 ponto

 ■ Parcial=2 pontos

 ■ Não existe=3 pontos

CADÚNICO

Família Indígena  ■ Sim=2 pontos CADÚNICO

Nº Moradores CADÚNICO

Nº Famílias CADÚNICO

Adensamento excessivo (em 
domicílio que não seja próprio)  11 

 ■ Superlotação = (Nº de moradores) / (nº de quartos)

 ■ Superlotação > 4 = 20 pontos

 ■ Superlotação > 3 = 15 pontos 

 ■ Superlotação >2 = 5 pontos

CADÚNICO

Gasto mensal com aluguel  - CADÚNICO

Ingresso familiar  - CADÚNICO

Ônus excessivo com aluguel  12 

 ■ Gasto com aluguel = Gasto mensal aluguel/ renda familiar

 ■ Gasto com aluguel > 40% = 25 pontos

 ■ Gasto com aluguel entre 30% e 40% = 20 pontos 

 ■ Gasto em aluguel entre 20% e 30% = 10 pontos 

CADÚNICO

Alinhar com conceito de 
adensamento excessivo do déficit 
habitacional de acordo com a 
metodologia que foi desenvolvida 
pela Fundação João Pinheiro.

Alinhar com conceito de 
ônus excessivo com aluguel, 
conforme déficit habitacional.

 11 

 12 
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VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

Material predominante no piso do domicílio

 ■ Terra = 8 pontos

 ■ Cimento = 7 pontos

 ■ Madeira aproveitada = 6 pontos

 ■ Madeira aparelhada = 5 pontos

 ■ Cerâmica, lajota ou pedra = 3 pontos

 ■ Carpete = 3 pontos 

CADÚNICO

Material predominante na construção 
das paredes externas do domicílio

 ■ Palha = 15 pontos

 ■ Madeira aproveitada = 10 pontos

 ■ Madeira aparelhada = 8 pontos

 ■ Taipa não revestida = 6 pontos

 ■ Taipa revestida = 5 pontos

 ■ Alvenaria/tijolo sem revestimento = 4 pontos

 ■ Alvenaria/tijolo com revestimento = 3 pontos

CADÚNICO

Os não atribuídos pela pontuação do 
sistema obtêm uma pontuação pela 
participação que é acumulativa na 
tabela do histórico de pontuação 

 ■ primeira tentativa fracassada = 5 pontos, 

 ■ segunda tentativa fracassada e subsequentes: 10 pontos

b. Modelo de melhoramento de habitação:
Famílias que precisam de melhoria habitacional devem ser pontuadas, 

conforme critérios de inadequação habitacional.

TABELA 4: Proposta de pontuação para critérios nacionais e critérios adicionais

VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

Famílias com mulheres responsáveis 
pela unidade familiar

 ■ 20 pontos Portaria 163

Famílias em que algum(ns) de seus 
membros apresenta(m) alguma deficiência

 ■ 20 pontos Portaria 163

Famílias residentes no município durante 
ao menos “x” anos, comprovados com 
apresentação do comprovante de residência

 ■ Mais de 10 anos = 10 pontos

 ■ 5 a 10 anos = 5 pontos

 ■ menos de 5 anos = 2 pontos 

Portaria 163
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VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

Famílias que recebem um subsídio 
familiar ou um benefício de prestação 
continuada (BPC), no âmbito da 
Política de Assistência Social,

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias com filhos menores de 
18 (dezoito) anos de idade

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias monoparentais (compostas 
só pela mãe, só pelo pai ou só por 
uma pessoa legalmente responsável 
pelas crianças e adolescentes)

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias com alguma pessoa 
ou com pessoas idosas

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias das pessoas com doenças 
crônicas que as incapacitam de trabalhar

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias em coabitação involuntária, 
comprovada por autodeclaração

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias que sejam inscritas no cadastro de 
habitação durante mais de “x” anos, depois 
de julho de 2009, independentemente das 
datas de atualização cadastral, comprovada 
por protocolo ou comprovante similar

 ■ 10 pontos Portaria 163

Famílias das quais uma pessoa assistida por 
uma medida de proteção prevista na Lei Nº. 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), certificada 
por cópia da petição para a verificação 
inicial que formaliza a ação penal.

 ■ 10 pontos Portaria 163

Localidade do domicílio
 ■ Urbano=1 ponto

 ■ Rural=2 pontos
CADÚNICO

Nº de cômodos

 ■ 1 cômodos = 5 pontos

 ■ 2 cômodos= 3 pontos

 ■ +3 quartos = 1 ponto

CADÚNICO
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VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

Nº de quartos para dormir

 ■ 1 Quarto = 5 pontos

 ■ 2 Quartos = 3 pontos

 ■ Mais de 3 quartos = 1 ponto

CADÚNICO

Água encanada em pelo menos um quarto
 ■ SIM = 1 ponto

 ■ NÃO = 2 pontos
CADÚNICO

Forma de abastecimento de água

 ■ Rede geral =1 ponto

 ■ Poço=2 pontos

 ■ Cisterna= 3 pontos

 ■ Outro= 4 pontos

CADÚNICO

Existe banheiro na unidade
 ■ Sim= 1 ponto

 ■ Não =2 pontos
CADÚNICO

Resíduos (banheiro)

 ■ Rede de coleta=1 ponto

 ■ Fossa séptica=2 pontos

 ■ Fossa rudimentar=3 pontos

 ■ Céu aberto=4 pontos

 ■ Direto para o rio/mar/lago=5 pontos

 ■ Outra=5 pontos

CADÚNICO

Resíduos domésticos

 ■ Coletado diretamente=1 ponto

 ■ Coletado indiretamente=2 pontos

 ■ Queimado/enterrado na propriedade=3 pontos

 ■ Jogado em terreno baldio ou na via pública=4 pontos

 ■ Jogado em um rio/lago/mar=5 pontos

 ■ Outros=5 pontos

CADÚNICO

Forma de iluminação

 ■ Elétrica com medidor próprio= 1 ponto

 ■ Elétrica com medidor comunitário=2 pontos

 ■ Eléctrica sem medidor= 3 pontos

 ■ Petróleo/querosene/gás= 4 pontos

 ■ Vela=5 pontos

 ■ Outro=5 pontos

CADÚNICO
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VARIÁVEL PONTUAÇÃO FONTE

Pavimentação em frente ao domicílio

 ■ Total=1 ponto

 ■ Parcial=2 pontos

 ■ Não existe=3 pontos

CADÚNICO

Família Indígena  ■ Sim=2 pontos CADÚNICO

Nº Moradores  - CADÚNICO

Nº Famílias  - CADÚNICO

Adensamento excessivo 

 ■ Superlotação = (Nº de moradores) / (nº de quartos)

 ■ Superlotação > 4 = 10 pontos

 ■ Superlotação > 3 = 8 pontos 

 ■ Superlotação >2 = 5 pontos

CADÚNICO

Material predominante no piso do domicílio

 ■ Terra = 8 pontos

 ■ Cimento = 7 pontos

 ■ Madeira aproveitada = 6 pontos

 ■ Madeira aparelhada = 5 pontos

 ■ Cerâmica, lajota ou pedra = 3 pontos

 ■ Carpete = 3 pontos 

CADÚNICO

Material predominante na construção 
das paredes externas do domicílio

 ■ Palha = 8 pontos

 ■ Madeira aproveitada = 7 pontos

 ■ Madeira aparelhada = 6 pontos

 ■ Taipa não revestida = 6 pontos

 ■ Taipa revestida = 5 pontos

 ■ Alvenaria/tijolo sem revestimento = 4 pontos

 ■ Alvenaria/tijolo com revestimento = 3 pontos

CADÚNICO

Os não atribuídos pela pontuação do 
sistema obtêm uma pontuação pela 
participação que é acumulativa na 
tabela do histórico de pontuação

 ■ primeira tentativa fracassada = 5 pontos, 

 ■ segunda tentativa fracassada e subsequentes: 10 pontos
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Ao se obter uma pontuação total por beneficiário, o 

sistema se transforma transparente e simples, sem 

a necessidade de estabelecer quotas pré-determina-

das. Se quer favorecer a um segmento em especial, 

basta aumentar a pontuação da variável correspon-

dente. Por exemplo, pode se dar uma maior pontua-

ção, se houver um idoso ou se a família for indígena. 

A probabilidade de um empate se reduz ao incluir 

muitas variáveis e mitigar a necessidade de sorteios. 

A atribuição é simples, são atribuídos os benefici-

ários que obtiverem maior pontuação até que se 

cubra a oferta do empreendimento. Em caso de em-

pate, será realizada apenas entre os beneficiários 

que empatem e não entre todos os solicitantes.

Dois protótipos de modelos de pontuação foram de- 

senvolvidos, um para aquisição de habitação e outro 

para melhoria, como exemplo. Considerando-se a 

parametrização do sistema, podem ser, ainda, cons-

truídos diferentes modelos de pontuação para alu-

guel, moradia usada etc.
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ANEXO 3.
Atribuição de uma identificação única 
a cada moradia que está registrada

Atribuir uma chave única a cada moradia registrada (CUM), o que permitirá a sua 

identificação e o seu acompanhamento, ao longo dos processos de construção, fi-

nanciamento e comercialização etc. A CUM será uma nomenclatura única e que 

não se repete, a qual o sistema de registo irá atribuir a cada casa que for registrada. 

O seguinte algoritmo é proposto para construí-la, a partir da sua localização. A CUM 

dará ordem e consistência à informação do sector.

A CUM será composta por uma sequência de 22 dígitos, será construída de acordo 

com o seguinte algoritmo: 

 ■ Ano de registro: 4 dígitos;

 ■ Chave de entidade: 2 dígitos, conforme o catálogo do IBGE;

 ■ Chave de município: 5 dígitos, conforme o catálogo do IBGE;

 ■ Número consecutivo por desenvolvimento: 4 dígitos, Número consecutivo do 

desenvolvimento por ano, estado, município. Assim, cada ano inicia a conta-

gem por estado e município. Em caso de imóvel individual (novo ou usado), 

melhoria ou autoconstrução, por não se tratar de um desenvolvimento é 

atribuído a ele 0000;

 ■ Número consecutivo de habitação: 6 dí-

gitos, em caso de empreendimento é o 

número consecutivo de imóveis no empre-

endimento. Em caso de imóvel individual 

(seja novo, usado, aluguel, melhoria ou 

autoconstrução) é o número consecutivo 

de habitações por ano, estado, município. 

Assim, cada ano se reinicia a contagem por 

estado e município;

 ■ Dígito verificador: 1 dígito verificador, cons-

truído com o algoritmo Luhn base 10.

Por exemplo, para cadastrar um imóvel no ano 

de 2020, no estado de São Paulo (Chave IBGE 35), 

município de São Paulo (Chave IBGE 50308), do 

tipo individual (0000) e com número consecuti-

vo no município 105657, com dígito verificador 

6, se obteria o seguinte:
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TABELA 5: Chave única de moradia

2020 35 50308 0000 105627 6

Ano de inscrição

Chave do estado 
de conformidade 
com o IBGE

Chave do município 
de conformidade 
com o IBGE

Número consecutivo de 
desenvolvimento por ano, 
estado, município (no caso de 
habitação individual, melhoria, 
autoconstrução é 0000)

Número consecutivo de 
habitações por empreendimento 
ou número consecutivo 
em habitações individuais / 
melhorias / construção própria

Dígito verificador 
com algorítimo 
Luhm base 10



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

96

ANEXO 4.
Fluxo cadastro de melhoramentos, 
atribuição de CUM, georreferenciamento

 ■ Dados socioeconômicos do mutuário;
 ■ Montante;
 ■ Prazo;
 ■ Taxa de financiamento;
 ■ Valor agregado;
 ■ Montante de subsídio.

Beneficiário 
seleciona EEO / EE

EE obtém a 
listagem da CUM's

EE incorpora 
condições de 

financiamento e 
de subsídio

Registro dos dados 
do imóvel

EEO solicita 
registro de morada

EEO tem saldo 
suficiente?

Sistema atribui 
CUM

EEO fazer o 
pagamento

EEO define EE com 
o qual colabora

Georreferenciamento 
de imóveis no 

mapa (SIG)

EEO seleciona Kit 
de Melhoramento

Cadastre os dados 
do beneficiário 

para se associar ao 
CADÚNICO

Saldo EEO é 
atualizado

EEO é cobrado pelo 
registro e seu saldo 

é atualizado

NÃO

SIM
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ANEXO 5.
Fluxo cadastro autoconstrução, atribuição de CUM, 
georreferenciamento, cálculo pontuação

 ■ Dados socioeconômicos do mutuário;
 ■ Montante;
 ■ Prazo;
 ■ Taxa de financiamento;
 ■ Valor agregado;
 ■ Montante de subsídio.

Beneficiário 
seleciona EEO / EE

EE tem saldo 
suficiente?

EEO fazer o 
pagamento

Saldo EEO é 
atualizado

Registro dos dados 
do imóvel

Sistema atribui 
CUM

EEO seleciona 
o protótipo

Georreferenciamento 
de imóveis no 

mapa (SIG)

Cadastre os dados 
do beneficiário 

para se associar ao 
CADÚNICO

EEO define EE com 
o qual colabora

EEO é cobrado pelo 
registro e seu saldo 

é atualizado

EE obtém a 
listagem da CUM's

Cálculo da 
pontuação

EE incorpora 
condições de 

financiamento 
e do subsídio

EEO solicita 
registro de morada

NÃO

SIM
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a. Visita inicial com 20% de avanço:

ANEXO 6.
Fluxo de processos de supervisão dos produtos

 ■ Valida a Georreferencia;
 ■ Tira as fotos georreferenciadas;
 ■ Valida os componentes do kit e captura o 

progresso do trabalho por componente;
 ■ Se avançar > 25% você está autorizado 

a ministrar.

EEO solicita visita 
de início

EEO tem saldo 
suficiente?

EEO programa 
visita de início

Sistema atribui 
verificador na área 

por sorteio

O verificador 
é notificado

Data da visita 
confirmada

EEO é cobrado pela 
visita e seu saldo é 

atualizado

O verificador 
visita e valida 

dados com um 
aplicativo móvel

Fazer o pagamento 
pela visita ao 

verificador

O verificador 
aceita?

EEO faz o 
pagamento

Saldo EEO é 
atualizado

NÃO

NÃO

SIM

SIM
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b. Visita final com 100% de avanço:

 ■ Tirar fotos georreferenciadas finais;
 ■ Valida os componentes do 

kit e captura o progresso do 
trabalho por componente;

 ■ Se avançar = 100% você está 
autorizado a ministrar;

 ■ Qualidade dos componentes 
em uma escala de 1-10.

EEO solicita visita 
de finalização

EEO tem saldo 
suficiente?

EEO programa 
visita de finalização

Sistema atribui 
verificador na área 

por sorteio

O verificador 
é notificado

EEO fazer o 
pagamento

Saldo EEO é 
atualizado

O verificador 
aceita?

Data da visita 
confirmada

EEO é cobrado pelo 
registro e seu saldo 

é atualizado

O verificador 
visita e valida 

dados com um 
aplicativo móvel

Fazer o pagamento 
por visita ao 
verificador

NÃO

NÃO

SIM

SIM
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TABELA 6: Protótipos de cálculo da pontuação de melhoria e autoconstrução rural

DIMENSÃO PARÂMETROS PONTUAÇÃO

Coesão social 

Inclusão social 30  

Organização da comunidade 30  

Guia de manutenção domiciliar 40  

Processos  
de melhoria e 
autoconstrução

Materiais de moradia de acordo com a região 75

Plano arquitetônico

Progressivo 60

Iluminação natural 60

Ventilação natural e cruzada 35

Segurança estrutural 35

Abastecimento de água 50 Plano de instalação em PDF

Abastecimento de energia 10 Plano estrutural em PDF

Sistema de drenagem 10 Plano de instalação em PDF

Ecotecnologias  Até 175 pontos
Seleção de ecotecnologias 
no sistema

ANEXO 7.
Protótipos de cálculo da pontuação de 
melhoria e autoconstrução rural e urbana
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TABELA 7: Protótipos de cálculo da pontuação melhoria e autoconstrução urbana

DIMENSÃO PARÂMETROS PONTUAÇÃO

Equipamentos e 
serviços (máximo 
250 pontos)

Equipamentos de saúde em 2,5 km 50

A partir da localização 
geográfica, a distância 
é medida a partir do 
equipamento em camadas 

Jardim de Infância a menos de 1 km 50

Escola primária menos 2km de distância 50

Ensino Médio menos 4 km de distância 50

Armazenar ou comercializar a 
menos de 2km de distância

10

Transporte público: Para a uma distância 
de até 300 metros. Mais de uma rota 
dentro de um raio de 300 metros

40

Coesão social 

Inclusão social 10  

Organização da comunidade 10  

Guia de manutenção domiciliar 25  

Processos  
de melhoria e 
autoconstrução

Desenho 25

Plano arquitetônico

Sistema de construção 20

Progressivo 20

Iluminação natural 10

Ventilação natural e cruzada 10

Instalações hidráulicas 10 Plano de instalação em PDF

Segurança estrutural 10 Plano estrutural em PDF

Instalações sanitárias 10 Plano de instalação em PDF

Instalações elétricas 10  

Ecotecnologias  Até 110 pontos
Seleção de ecotecnologias 
no sistema
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ANEXO 8.
Catálogos e processos no sistema

a. Módulos a serem operados pela SNH: b. Módulos que serão operados pelas IF e as EEO:

Processo de 
transferência e 
atualização de 

saldos EEO

Cadastro de 
variáveis de 

financiamento

Cadastro de 
projetos

Processo de 
solicitação de visita 

de inspeção

Cadastro de 
autoconstrução

Cadastro de 
melhoramentos

Cálculo da pontuação 
de autoconstruçãoCadastro de EEO Cadastro de 

agentes financeiros
Criação de programas 

de seleção de 
beneficiários 

Cadastro de EE Cadastro de 
Incorporadores

Processo de pontuação 
e Seleção Beneficiários

Cadastro de 
equipamentos urbanos 

(georreferenciado)

Cadastro de 
protótipos de 

autoconstrução

Cadastro de 
Verificadores

Cadastro de Kits de 
Melhoramentos*

Criação de 
programas de 

pontuação por tipo 
de habitação

c. Módulos que serão operados pelos supervisores e verificadores:

Aplicação móvel - verificação 
do trabalho: progresso, 
validação de componentes, 
fotos georreferenciadas e 
qualificação de produtos.

Aplicação móvel - processo de supervisão 
(melhoramentos, autoconstrução): 
progresso, validação de componentes, 
fotos georreferenciadas e qualificação  
de produtos.
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d. Módulos a serem operados pelas autoridades 
locais/incorporadores:

e. Módulos a serem operados pelo incorporador 
nos processos de registro:

f. Módulos a ser consultados pelo 
público em geral:

g. Módulos de business intelligence que serão 
operados pelos analistas da SNH:

Processo de 
transferência e 

atualização de saldos - 
Incorporador

Cálculo da 
pontuação do 
Imóvel novo

Cadastro de projetos - 
Imóvel novo

Registrar 
equipamentos urbanos 

georreferenciados

Processo de 
solicitação de visita 

de inspeção

Cadastro do 
Imóvel novo

Cadastro de variáveis 
de financiamento do 

imóvel novo

Cadastro de solicitantes 
e de beneficiários

Aplicação móvel - 
Consulta de Oferta 
de Habitação

Processo de consulta 
e Seleção da EEO 
(autoconstrução e 
melhoramentos)

Construção Dataware - demanda, aquisição de imóvel novo, 
melhoramentos, autoconstrução  e informação financeira

Construção relatorios, estatísticas e consultas dinâmicas, 
a partir do dataware

Relatórios de progresso dos trabalhos



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

104

ANEXO 9.
Conteúdo da proposta do instrumento 
normativo para a formalização do SROD

a. Objeto
Para o fortalecimento da indústria no país e o adequado pla-

nejamento, a instrumentação e o acompanhamento da Polí-

tica Nacional de Habitação, cria-se o SROD como ferramenta 

tecnológica que terá por objeto:

 ■ Integrar, gerar e difundir a informação da habitação re-

lacionada à demanda, edificação, aquisição, ao financia-

mento, à autoconstrução, ao melhoramento, ao aluguel e 

às subvenções;

 ■ Manter atualizado o inventário habitacional, determinar 

os cálculos sobre o déficit e as necessidades de habitação, 

sua qualidade e espaços, seu acesso aos serviços básicos, 

bem como o adequado planejamento da oferta de habita-

ção e a focalização de programas e ações na matéria;

 ■ Gerar indicadores que considerem: metas por cobertura 

regional; beneficiários por faixa de renda e modalidades de 

programas; avaliação dos produtos habitacionais com res-

peito às fontes de emprego, habitabilidade da habitação e 

adaptabilidade às condições culturais, sociais e ambientais 

das regiões; avaliação dos preços do terreno; e, com respei-

to à originação, as características e o comportamento dos 

financiamentos para a aquisição de habitação.

b. Composição
Constará de três módulos:

 ■ Cadastro de Demanda dos beneficiários das subvenções, dos selecionados me-

diante processos de pontuação e do acesso aos financiamentos;

 ■ Registro de Oferta Habitacional com localizações georreferenciadas para iden-

tificar suas características urbanas e construtivas, identificação da habitação 

por modalidade (Chave Única de Moradia – CUM), processos de verificação e 

registro de entidades participantes: agentes financeiros (AF), Agentes de As-

sistência Técnica/Executores de Obra (AT) e Supervisores de Obra;

 ■ Inteligência empresarial (Business Intelligence), para a geração de consultas, 

relatórios e análises a partir da base de dados integrada de oferta e demanda.

A integração e operação seriam desenvolvidos de maneira gradual com base na in-

formação obtida por cada modalidade de habitação.

c. Governança
O Ministério de Desenvolvimento Regional, através da Secretaria Nacional de Habi-

tações, deverá ser responsável de integrar e administrar o SROD, que será alimen-

tado com as informações que sejam proporcionadas pelos entes públicos da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como dos privados, pessoas 

físicas ou jurídicas, em aspectos vinculados à habitação, que permitam identificar 

os beneficiários, bem como a evolução e o crescimento do mercado.
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d. Fontes
Os recursos para a integração, administração e operação do SROD poderão vir de:

 ■ Orçamento Federal;

 ■ Empréstimos externos e internos, incluídos os provenientes do FGTS;

 ■ Aportes e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos 

de cooperação nacional o internacional;

 ■ Recursos operacionais e patrimoniais, e;

 ■ Outros recursos que lhe sejam atribuídos.

e. Destino dos recursos
Os recursos do SROD serão destinados às ações vinculadas a sua integração, ad-

ministração e operação, que incluam:

 ■ A contratação e aquisição de equipamentos de computação;

 ■ O desenho, o desenvolvimento e a aquisição de sistemas e ferramentas  

de computação.

f. Atribuição
O Ministério de Desenvolvimento Regional através da Secretaria Nacional de 

Habitação será responsável por:

 ■ Coordenar as ações do SROD;

 ■ Estabelecer os alinhamentos para a administração, operação e exploração 

do SROD;

 ■ Executar os recursos de acordo com o objeto;

 ■ Exercer direitos e assumir obrigações vinculadas 

com o SROD, podendo, para isso, realizar acordos de 

cooperação técnica, convênios ou contratos;

 ■ Selecionar provedores de sistemas e ferramentas 

de tecnologias, bem como para administrar e 

operar o SROD;

 ■ Desenhar e promover mecanismos e instrumentos 

de acesso à informação, mediante estadísticas e in-

dicadores que salvaguardem os dados pessoais;

 ■ Desenvolver serviço otimizado, de acordo com os 

requerimentos dos usuários;

 ■ A aplicação direta dos recursos do SROD, de acordo 

com o seu destino.

g. Disposições generais
Para a integração do SROD, os Governos dos estados e dos 

municípios, as organizações dos setores social e privado, 

bem como as instituições de educação superior e de pes-

quisa, proporcionarão a informação correspondente no 

marco dos acordos e convênios, que efetivamente sejam 

celebrados com o Ministério de Desenvolvimento Regio-

nal, através da Secretaria Nacional de Habitações.
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Um modelo estatístico geográfico é pro-

posto para construir indicadores de em-

prego georreferenciados em nível do Có- 

digo de Endereçamento Postal, uma vez 

que cada Código de Endereçamento Postal 

em si já constitui um polígono georreferen-

ciado. Ao sermos capazes de construir po-

lígonos de emprego que coincidam com os 

apartados postais, teremos indicadores de 

emprego e poderemos classificar cada po-

lígono em categorias tais como: alto, médio 

ou baixo dependendo da densidade de em-

prego existente (dada pelo número de em-

pregos e o número de estabelecimentos).

Modelo
 ■ Por Código de Endereçamento Postal contar o número de estabelecimentos;

 ■ Por Código de Endereçamento Postal somar o número de empregos;

 ■ No módulo GIS do SROD, desenhe o polígono de cada Código de Endereçamento Postal e salve as infor-

mações em um banco de dados geoespacial, onde cada Código de Endereçamento Postal (polígono) será 

associada ao número de estabelecimentos e locais.

Assim, haverá um banco de dados georreferenciado no SROD no SROD para todo o Brasil no nível Código de 

Endereçamento Postal com o número de estabelecimentos e empregos. 

Tal que, um banco de dados é construído em SROD onde cada trabalho é registrado:

ID ESTABELECIMENTO CÓDIGO DE 
ENDEREÇAMENTO POSTAL

URBANO 
O RURAL

URBANO 
O RURAL

QUANTIDADE 
DE EMPREGOS

Ao agrupar por Código de Endereçamento Postal, são obtidos os totais de estabelecimentos e empregos.

CÓDIGO DE 
ENDEREÇAMENTO POSTAL

QUANTIDADE DE 
ESTABELECIMENTOS

URBANO 
O RURAL

QUANTIDADE 
DE EMPREGOS

A partir deste agrupamento, pode-se construir uma regra ou tabela de classificação que calcula a densidade 

de emprego de acordo com a quantidade de empregos e estabelecimentos, e atribui uma classificação a cada 

apartado dos correios (área geográfica). São propostas duas tabelas de classificação, uma para os apartados 

postal urbanos e a outra para os apartados postal rurais, já que a densidade populacional é diferente. 

ANEXO 10.
Modelo para incorporação de variáveis 
de emprego no Sistema de Registro de 
Oferta e Demanda (SROD) da habitação 
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TABELA 8: Classificação para apartados postal urbanos

CÓDIGO DE 
ENDEREÇAMENTO 
POSTAL

QUANTIDADE DE 
ESTABELECIMENTOS

QUANTIDADE 
DE EMPREGOS

DENSIDADE = QUANTIDADE DE EMPREGOS / 
QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO 
(BAIXO, MÉDIO, ALTO)

9999999 X Y Densidade = Y / X

 ■ Se densidade < 200 => Baixo

 ■ Se densidade > 200 & 
densidade < 1000 => Médio

 ■ Se densidade > 1000 => Alto

TABELA 9: Classificação para apartados postal rurais

CÓDIGO DE 
ENDEREÇAMENTO 
POSTAL

QUANTIDADE DE 
ESTABELECIMENTOS

QUANTIDADE 
DE EMPREGOS

DENSIDADE = QUANTIDADE DE EMPREGOS / 
QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO (BAIXO, 
MÉDIO, ALTO)

9999999 X Y Densidade = Y / X

 ■ Se densidade < 20 => Baixo

 ■ Se densidade > 20 & 
densidade < 100 => Médio

 ■ Se densidade > 100 => Alto

Os valores nestas tabelas são ilustrativos, pois as tabelas de classificação devem ser construídas de acordo com os valores 

observados no cálculo da densidade. 

Por terem polígonos georreferenciados como indicadores do nível de emprego, podem ser incorporados ao SROD como 

parte do processo de pontuação habitacional de duas maneiras:

 ■ A moradia está localizada geograficamente em um polígono e a pontuação é atribuída que corresponde à classificação 

do polígono de emprego. Uma tabela pode ser gerada como:

CLASSIFICAÇÃO POLÍGONO DE EMPREGO PONTUAÇÃO

Baixo 5

Médio 15

Alto 25
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 ■ Calcular a distância até a zona de emprego mais próxima com um alto nível de emprego e atribuir uma pontu-

ação com base na distância:

DISTÂNCIA A POLÍGONO ALTO PONTUAÇÃO

Se distância < 5KM 10

Se distância 5KM >= e distância < 25KM 5

Se distância > 25KM 2

O banco de dados é atualizado anualmente, de modo que a cada ano a base de dados do SROD teria que ser atualizada 

e seria decidido se a densidade de empregos e os critérios de classificação seriam ajustados.

Convênio de Colaboração e intercâmbio de Informação
Embora a RAIS gere estatísticas e arquivos de informações para acesso público, sugere-se a elaboração de um 

acordo de colaboração entre a(o) Secretaria do Trabalho/Ministério da Economia e a(o) SNH/MDR para proporcio-

nar segurança jurídica e interinstitucional que garanta a continuidade do fluxo de informações entre as institui-

ções, independentemente de mudanças na administração pública.

INSTITUIÇÃO SISTEMA INFORMAÇÃO STATUS E RECOMENDAÇÕES PRIORIDADE

Secretaria de Trabalho/
Ministério da Economia

RAIS
Dados sobre os estabelecimentos e 
empregos em cada estabelecimento

Elaborar convênio de colaboração 
e layout de intercâmbio

Alta

A proposta descrita acima requer a solicitação de dois layouts do Ministério do Trabalho, o primeiro com o Cadastro 

de Estabelecimento e o segundo com o Cadastro de Trabalho.
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TABELA 10: Layout Cadastro de Estabelecimentos

Identificador de estabelecimento (ID) 

Chave da atividade econômica do estabelecimento 

Código de Endereçamento Postal do estabelecimento

Urbano o rural

TABELA 11: Layout Registro de Emprego

Identificador de estabelecimento (ID)

Identificação do empregado (caso contrário pode ser apenas um número consecutivo)

Chave do cargo

Salário mensal

Gênero

Escolaridade

Idade

Antiguidade no emprego

Para construir o modelo, os campos de renda da pessoa, idade, sexo, antiguidade, posição e escolaridade não são 

necessários, mas se for decidido no futuro construir um modelo mais detalhado ou realizar estudos subsequen-

tes mais detalhados, pode ser uma informação útil, por tanto, é recomendável solicitá-lo, mesmo que não faça 

parte do modelo inicial recomendado.

É importante ressaltar que apesar de exigir informações sobre renda, não são necessários dados de identificação 

do trabalhador, uma vez que não é objetivo dos modelos identificar o beneficiário ou trabalhador, nem é necessá-

rio o acesso a informações confidenciais, o que facilitará o processo de acordo de colaboração.
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