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RESUMO Neste trabalho analisamos o processo de implementação do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. Inaugurado em um período de mudanças 

significativas nos marcos regulatórios de planejamento urbano e de crise 

econômica mundial. O programa apresenta o desafio de conciliar política 

desenvolvimentista com geração de emprego e renda e politica habitacional 

com produção massiva de habitação popular. Focalizamos nossa atenção na 

implementação do programa em âmbito local e regional, procurando avaliar seu 

desempenho no cumprimento de uma de suas metas: o enfrentamento do 

déficit habitacional para a baixa renda.  Também analisamos os 

empreendimentos financiados pelo programa na cidade de Goiânia para a faixa 

de renda 1 (de zero a três salários mínimos) e, por fim, relacionamos a 

produção habitacional do programa e o déficit habitacional. Este trabalho é 

resultado final da pesquisa realizada para a dissertação de mestrado de 

Sociologia da UFG. 

 

Palavras-chave: Habitação, Políticas  públicas, baixa renda. 
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Dentre as principais características das políticas públicas de habitação 

no Brasil durante a segunda metade do século XX destacamos, em primeiro 

lugar, um processo que privilegiou os setores médios da sociedade brasileira (a 

faixa de renda acima de cinco salários mínimos) e em segundo lugar, a 

“invisibilidade” da faixa de renda que recebe até três salários mínimos. Para 

Ribeiro (2007), esse processo é uma ação perversa por duas razões: em 

primeiro lugar, na ausência de uma política habitacional, deixou-se um vasto 

conjunto da população instalar-se em solos não apropriados sob diversos 

pontos de vista; em segundo lugar foi institucionalizada a integração marginal à 

cidade. Consolidou-se a existência de uma linha divisória na organização 

interna das metrópoles brasileiras que hoje cobra um grande tributo e atua 

como mecanismo de exclusão. Essa situação é consequência da combinação 

da urbanização organizada pelo laissez faire urbano e pela política de 

tolerância total com todas as formas de apropriação da cidade - a utilização da 

cidade como política social perversa (RIBEIRO, 2007 - p. 13). 

A pesquisa sobre o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) está 

dividida em três partes. Primeiramente, nossa atenção está voltada para a 

análise do desenho do programa. Na segunda parte nos concentramos em 

examinar a produção de unidades habitacionais do PMCMV e os impactos no 

déficit habitacional na cidade de Goiânia e no Estado de Goiás. E, finalmente 

analisamos a distribuição espacial dos empreendimentos do PMCMV em 

Goiânia. 

O PMCMV foi lançado no dia 25 de março de 2009, pela Medida 

Provisória nº 459/2009, e convertido na lei 11.977/2009. O programa 

estabeleceu como meta a construção de um milhão de moradias1 e o combate 

à crise iniciada em 20082. Em 25 de junho de 2011, o PMCMV entrou em sua 

                                                           
1
 A meta de contratação foi atingida em 2011.  

2
 Essa crise teve seu epicentro através dos mercados secundários de títulos lastreados em 

hipotecas, a princípio nos Estados Unidos. Também é conhecida por crise do subprime, 
créditos de alto risco vendidos como papéis seguros e que permitiam taxas elevadas de 
rentabilidade (CARDOSO e ARAGÃO, 2013, p. 35). 
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segunda fase e foi fixada como meta a construção de mais dois milhões de 

unidades habitacionais. Posteriormente, o governo expandiu a meta de 

contratação para 2,75 milhões de unidades habitacionais até o final de 2014. O 

programa objetiva construir, em suas duas fases, 3,75 milhões de unidades 

habitacionais. Em seu núcleo, o PMCMV constituiu-se também de medidas 

para geração de emprego e renda, por meio do aumento dos investimentos na 

construção civil.  

O PMCMV visa atender famílias que recebem até dez salários mínimos, 

faixa de renda em que estão concentrados 90,3% do déficit habitacional 

brasileiro (FJP/CEI, 2013, p. 42). Em sua primeira fase, o PMCMV estabeleceu 

três faixas de atuação, de acordo com as capacidades de pagamentos dessas 

famílias3: 

 

• FAIXA 1 – Para famílias com renda até três salários mínimos, a previsão é a 

construção de quatrocentas mil unidades habitacionais, por meio de subsídio 

de 60% a 90% do valor do imóvel e com isenção de seguro. O Governo 

Federal prevê arcar com R$ 16 bilhões dos recursos necessários. A prestação 

a ser paga pelo mutuário se restringe a 10% da renda durante um prazo de dez 

anos, sendo o valor mínimo da prestação R$ 50,00 (cinquenta reais) ao mês. 

Quanto às dimensões das unidades habitacionais, as especificações são de 35 

m² para casas e 42 m² para apartamentos; 

• FAIXA 2 – Para famílias com renda até seis salários mínimos4, a previsão é 

de construção de quatrocentas mil unidades habitacionais, por meio de 

aumento do subsídio parcial em financiamentos, com redução dos custos do 

seguro e acesso ao Fundo Garantidor da Habitação (FGHab)5, mediante 

contribuição de 0,5% do valor da prestação. Além do aporte da União, de R$ 

                                                           
3
 Na segunda fase do programa, foi alterada a distribuição entre suas faixas. A faixa 1 tem a 

meta de contratar 60% das unidades habitacionais, a faixa 2, 30%, e a faixa 3, 10% das 
unidades habitacionais.   
4
 A CEF determina que as famílias interessadas em participar dessa faixa do programa tenham 

renda mínima de R$ 465,00 mensais. Nessa faixa do programa há uma subdivisão com 
diferentes de taxas de juros. Para famílias com renda de até três salários mínimos, a taxa de 
juros nominal é de 5% ao ano, e para famílias com renda mensal entre três e seis salários 
mínimos a taxa de juros nominal é de 6% ao ano.  
5
 O FGHab é um fundo privado constituído com patrimônio próprio dividido em cotas e 

administrado pela CEF. O objetivo principal do FHGab é prestar garantia para até 1.400.000 
financiamentos habitacionais contratados exclusivamente no âmbito do PMCMV, com recursos 
oriundos do FGTS.  
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2,5 bilhões, e do Fundo de Garantia do tempo de serviço (FGTS), de R$ 7,5 

bilhões, essas famílias contarão com a redução dos juros e o aumento de 

subsídios; 

• FAIXA 3 – Para famílias com renda de seis a dez salários mínimos, a previsão 

é a construção de duzentas mil unidades habitacionais, por meio de estímulo à 

compra com redução dos custos do seguro e permissão de acesso ao FGHab, 

mediante contribuição de 0,5% do valor da prestação (BRASIL, 2009, p. 416).  

 

Os projetos dos empreendimentos candidatos aos recursos do PMCMV 

são apresentados pelas construtoras – em parceria com estados e municípios 

–, analisados e contratados pela Caixa Econômica Federal (CEF), que é o 

agente fiscalizador das políticas habitacionais brasileiras e recebedor dos 

recursos alocados pelo Governo Federal. Na faixa 1 do programa a CEF 

procede à análise dos projetos, contrata a operação, acompanha a execução 

da obra pela construtora, libera recursos conforme cronograma e, concluído o 

empreendimento, realiza a comercialização. Nas faixas 2 e 3 do programa, as 

construtoras/incorporadoras apresentam projetos de empreendimentos às 

superintendências regionais da CEF, que realiza a pré-análise e autoriza o 

lançamento e a comercialização; após a conclusão da análise e comprovação 

da comercialização mínima exigida é assinado o Contrato de Financiamento à 

Produção; durante a obra, a CEF financia o beneficiário; concluído o 

empreendimento, a construtora/incorporadora entrega as unidades aos 

beneficiários. Já os projetos dos empreendimentos candidatos aos recursos do 

Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), o Programa MCMV-Entidades, as 

entidades sem fins lucrativos apresentam projetos a CEF, que os analisa e 

envia para o Ministério das Cidades para a seleção. Este os devolve à CEF, 

que aguarda as entidades selecionadas para mostrar a lista de beneficiários e 

iniciar a contratação da operação (CARDOSO e ARAGÃO, 2013; LOUREIRO, 

MACÁRIO, GUERRA, 2013).   

 

O lançamento do PMCMV repercutiu entre os estudiosos de políticas 

habitacionais, que concentraram suas críticas sobre o desenho do programa 

por ele privilegiar o “mercado” e a geração de emprego e renda, bem como 



6 
 

pela ausência de mecanismos de participação popular na elaboração e 

implementação do programa, e finalmente, pelo descompasso com as 

propostas apresentadas na Política Nacional de Habitação (BONDUKI, 2009; 

CARDOSO e ARAGÃO, 2013; MARICATO, 2011). 

O PMCM consolidou duas importantes mudanças na agenda 

governamental do Partido dos Trabalhadores: a primeira é o estabelecimento 

de uma política econômica desenvolvimentista, baseada em compromisso com 

geração de emprego e renda por meio de um processo de reafirmação da ação 

estatal sobre o desenvolvimento da economia via aplicação de recursos em 

obras de infraestrutura. A segunda mudança é o distanciamento na agenda 

governamental de um dos princípios norteadores da política nacional de 

habitação, a elaboração de programas habitacionais vinculados à participação 

de entidades/população com interesses na gestão urbana. 

Em nossa pesquisa, percebemos que essas mudanças na agenda 

governamental tiveram um impacto considerável por meio das mudanças 

ocorridas nos ministérios do Governo Federal. A substituição de atores centrais 

na estrutura decisória do governo revela um confronto entre forças com 

projetos opostos de atuação do Estado – a substituição de José Dirceu, 

ministro da Casa Civil, denunciado por corrupção, por Dilma Rousseff. Esta 

demonstrou habilidade técnica no processo de elaboração do Programa de 

Aceleração do Crescimento  (PAC) e, principalmente, na articulação com os 

grupos de pressão para a criação do PMCMV. Outra mudança ministerial 

importante foi a saída de Olívio Dutra do Ministério das Cidades, responsável 

pela implementação de projetos com maior participação social. Seu substituto, 

indicado pelo Partido Progressista, ao romper com essa prática desarticula os 

projetos de integração da política habitacional à política urbana. 

A eleição de Dilma Rousseff como sucessora de Lula fortaleceu o 

projeto desenvolvimentista. Como gestora da área de infraestrutura, o governo 

Dilma expandiu os programas PAC e o PMCMV, tendo este último se tornado 

um dos núcleos de propaganda do Governo Dilma Rousseff. 
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No papel de uma política pública habitacional, o PMCMV apresenta 

conformidade com os seguintes objetivos da Política Nacional de Habitação e 

do Plano Nacional de Habitação: a política de subsídios vinculados à 

população de baixa renda absorve parte significativa dos recursos destinados 

ao programa. Destaca-se o cumprimento da meta estabelecida de construção 

de unidades habitacionais na primeira fase do programa e da ampliação da 

meta do programa em sua segunda fase, agora em 2014, próxima de três 

milhões de unidades. 

Contudo, a produção expressiva pode ocultar erros do desenho do 

programa. Elaborado a partir do lobby das construtoras, garantiu o predomínio 

destas sobre outros atores interessados, a começar pelos movimentos por 

casa própria, e permitiu que parte do subsídio se direcionasse para as 

empresas construtoras. A baixa participação no total financiado por parte de 

cooperativas ligadas a movimentos pela moradia e de Organizações não 

Governamentais é uma evidência desse processo. 

O programa não avançou em um item fundamental, a localização dos 

empreendimentos, pois o padrão é a construção em locais distantes das 

regiões centrais e com número de equipamentos sociais insuficientes para 

atendimento da demanda populacional. Os empreendimentos construídos em 

Goiânia para a faixa 1 do programa (até 3 salários mínimos) se encaixam 

nesse modelo. Entretanto, é necessário destacar que há avanços, pois há um 

posicionamento do Governo Federal para a implantação de equipamento 

sociais, a partir da segunda fase do programa. 

Ademais, o programa apresenta uma significativa evolução ao 

direcionar, em sua segunda fase, um maior percentual da produção 

habitacional para as famílias de baixa renda (faixa 1). Contudo, o PMCMV 

apresenta dificuldades na implementação de unidades habitacionais para essa 

faixa de renda em razão de uma maior fiscalização dos empreendimentos e da 

burocracia por parte dos bancos oficiais. 

Mantido o atual investimento do PMCMV, há tendência de queda do 

déficit habitacional, principalmente na faixa de renda intermediária do 
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programa. Para a baixa renda, os resultados apresentados até esse momento 

não indicam uma maior eficiência no combate ao déficit habitacional. Essa 

análise possui caráter parcial, visto ser baseada em um estágio intermediário 

do programa, sendo necessários outros estudos para corroborar essa hipótese. 

 

O PMCMV EM GOIÂNIA – ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA. 

 

Este parte do trabalho tem como objetivo analisar a produção de 

unidades habitacionais do PMCMV e os impactos sobre o déficit habitacional 

em Goiânia e no estado de Goiás.  

A execução do PMCMV, entre maio de 2009 e dezembro de 2013, foi 

preponderante para dinamizar a produção de unidades habitacionais em 

Goiânia. Nesse período foram entregues 28.331 unidades habitacionais, 

divididas por faixas de renda conforme a Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Unidades contratadas em Goiânia por faixa de renda PMCMV 1 e 

2. 

Município 

Faixa 1  

(0 a 3 s.m) 

Faixa 2  

(0 a 3 s.m) 

Faixa 2 

(3 a 6 s.m) 

Faixa 3  

(6 a 10 s.m) 

Total 

Geral 

Goiânia 7.735 545 13.897 6.154 28.331 

Percentual 27,30% 1,93% 49,05% 21,72% 100,00% 

Fonte: Ministério das Cidades /CEF (2013). 

 

Os números da Tabela 1 apresentam uma concentração de contratações 

na faixa 2 do PMCMV em suas duas fases6. Para o objetivo desta parte do 

trabalho – analisar o impacto do programa sobre o déficit habitacional em 

Goiânia –, dividimos a faixa 2 em dois grupos para maior precisão dos dados: o 

primeiro é destinado às famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos (s.m) 

mensais; o segundo grupo é para famílias com renda mensal entre 3 e 6 s.m. 

Diferentemente das famílias beneficiadas na faixa 1 do programa, que recebem 

subsídio de até 90% do valor financiado (por meio da Orçamento da União), as 

                                                           
6
 A legislação do programa não estabelece uma meta local de contratação, e sim uma meta 

nacional, acompanhada de metas estaduais proporcionais de contratações.  
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famílias da faixa 2 recebem o subsídio utilizando o FGTS com taxas de juros 

menores e acesso ao FGHab.  

 

TABELA 02 – Déficit Habitacional / Goiânia (2010). 

 Sem 
rendimento 0 a 3 s.m. 3 a 6 S. M. 6 a 10 s.m 

Mais de 10 

s.m Total 

Total 1.815 39.451 8.418 8.296 4.418 62.398 

Relativo 2,91% 63,22% 13,49% 13,29% 7,09% 100,00% 
Fonte: FJP – Déficit Habitacional (2013). 

 

Os números da Tabela 02 apresentam em Goiânia um déficit 

habitacional de 39.451 unidades habitacionais, para a faixa de renda de zero a 

três salários mínimos. Entretanto, foram contratadas 8.280 unidades 

habitacionais, que correspondem a 20,98%7 do déficit habitacional para essa 

faixa. Em relação à faixa de renda de três a seis salários mínimos, o déficit é de 

8.418 unidades habitacionais e foram contratadas 13.897 unidades 

habitacionais, número 65,08% superior ao déficit acumulado para essa faixa de 

renda. Na faixa de seis a dez salários mínimos, o déficit calculado é 8.296 

unidades habitacionais, e foram contratadas 6.154 unidades habitacionais que 

corresponde a 74,18% do déficit habitacional. 

Somente 27,30% das unidades contratadas foram ofertadas para a faixa 

1 (até 3 s.m) em Goiânia8, por meio de parcerias com a Secretária Municipal de 

Habitação (SMHab) e ONGs. Entre os motivos citados para a oferta 

relativamente baixa, segundo as construtoras que participam do programa, é a 

burocracia dos bancos oficiais (CEF e Banco do Brasil). O tempo de aprovação 

dos projetos para essa faixa do programa é superior ao das outras faixas. Os 

bancos oficiais, principalmente a CEF, aumentaram a rigidez para a aprovação 

dos empreendimentos em razão de problemas encontrados em diversos 

empreendimentos ligados à faixa 19. Também há dificuldade, por parte da 

                                                           
7
 Foram totalizadas as contratações para a faixa de renda de 0 a 3 s.m. 

8
 É importante destacar que o valor  remunerado para as unidades habitacionais é considerado 

baixo pelos especialistas. Na capital e Região Metropolitana de Goiânia, o valor é de sessenta 
mil reais, determinado pela portaria 168, de 12 de abril de 2013, do Ministério das Cidades. 
9
 O Presidente da CEF, Jorge Hereda, afirmou que, caso as construtoras não atendam ao 

padrão estabelecido pelo PMCMV, poderão sofrer sanções, principalmente a inclusão da 
construtora em um cadastro negativo. Outra medida é a correção dos problemas encontrados e 
a cobrança na justiça das empresas responsáveis (jornal O Globo, 27 de março de 2013). A 
CEF também criou um serviço de atendimento ao cliente para relatar problemas em conjuntos 
do PMCMV, que recebeu cerca de 7.907 reclamações, sendo 3.624 por danos nos imóveis. A 
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SMHab e da Agência Goiana de Habitação (AGEHAB), em estruturar as áreas 

que serão destinadas à construção dos empreendimentos10. Ainda sobre os 

financiamentos para a baixa renda, o programa disponibilizou para a faixa 2 

(até 3 s.m), por intermédio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 

1,93% do total financiado. O percentual atingido pela faixa de renda entre três a 

seis salários mínimos foi de 49,05% dos financiamentos do PMCMV. Esse 

volume é superior ao déficit habitacional dessa faixa de renda, apontado pela 

Tabela 02. O dinamismo do mercado habitacional em Goiânia com atuação de 

grandes incorporadoras (Brookfield, MRV, PDG, TENDA), que procuraram 

formar “Land Banks”, estoques de terras por meio de alto investimento na 

busca e aquisição de terreno, é uma das hipóteses para essa produção 

superior às necessidades habitacionais dessa faixa de renda. A segunda 

hipótese é que o “sucesso” do PMCMV nessa faixa de renda está associado a 

um quadro de crescimento salarial e de emprego que estimula a população, 

principalmente em condição de coabitação familiar, a contratar financiamento 

do programa. 

Os dados relativos à construção de unidades habitacionais pelo PMCMV 

em Goiânia confirmam a hipótese dos especialistas em  política habitacional, 

na qual as prioridades estabelecidas na Política Nacional de Habitação (PNH) e 

no Plano Nacional de Habitação (PLANHAB) foram relegadas ao segundo 

plano em detrimento dos objetivos políticos e econômicos do PMCMV: a 

utilização da produção habitacional para geração de renda e emprego. Estudo 

apresentado pela Fundação João Pinheiro (FJP), em 2013, em parceira com o 

Ministério das Cidades, sobre o déficit habitacional nos municípios brasileiros, 

apresenta os seguintes números em Goiânia: 

 

 

                                                                                                                                                                          
maioria das reclamações (2.252) são relativas às faixas 2 e 3 do programa e 1.372 são 
relativas à faixa 1. Segundo o Presidente da CEF, o percentual é ainda baixo em relação às 
unidades entregues no período (um milhão e duzentas mil unidades habitacionais). 
10

 A contrapartida estabelecida pela Portaria n° 168, de 12 de abril de 2013, do Ministério das 
Cidades: vias de acesso e de circulação pavimentadas, drenagem pluvial, calçadas, guias e 
sarjetas, rede de energia elétrica e iluminação pública, rede de abastecimento de água potável, 
soluções para esgotamento sanitário e coleta de lixo. Em razão dessa série de medidas 
necessárias para a aprovação dos empreendimentos as prefeituras apresentam maior 
dificuldade em acelerar o desenvolvimento dos projetos. Também é obrigatória a elaboração de 
Projeto de trabalho Técnico Social (PTS) sobre a demanda de equipamentos sociais nos novos 
empreendimentos do PMCMV. 
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TABELA 03 – Déficit Habitacional 2010 – Goiânia. 

Por 
componentes 

Domicílios 

precários 

Coabitação 

familiar 

Ônus 

excessivo 

de aluguel Adensamento Total 

Total 1.049 30.696 27.194 3.458 62.398 

Relativo 1,7% 49,2% 43,6% 5,5% 100% 
Fonte: FJP (2013). 

 

O déficit habitacional em Goiânia apresenta perfil semelhante ao das 

demais regiões metropolitanas brasileiras11, estando concentrado em dois 

itens: ônus excessivo de aluguel, que corresponde ao número de famílias 

urbanas com renda de até três salários mínimos que moram em casa ou em 

apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que despendem 30% ou mais de 

sua renda com aluguel12; coabitação familiar, na qual duas ou mais famílias 

residem no mesmo imóvel e uma delas tem interesse em adquirir um imóvel 

novo. As dificuldades financeiras da população jovem são o principal motivo da 

coabitação familiar, conforme o Gráfico 613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 São reflexos de um maior custo da terra e da moradia nessas áreas, enquanto a habitação 
precária responde pela maior parte do déficit habitacional em áreas rurais. 
12

 O índice de comprometimento máximo de renda familiar foi definido pelo antigo BNH e ainda 
hoje é utilizado pela CEF, que considera esse percentual o máximo tolerável de gasto direto no 
financiamento habitacional (FJP, 2013, p. 19). 
13

 O estudo do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) se propõe a analisar as 
dificuldades da população jovem em adquirir ou alugar um imóvel. Os dados do Gráfico 6 
apontam uma maior dificuldade para os mais jovens. De acordo com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD), nos últimos dez anos houve um aumento relativo 
no número de jovens que continuam como dependentes nas casas de pais e/ou parentes no 
Brasil, especialmente para os residentes nas áreas urbanas. 
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GRÁFICO 6 – Motivo para a coabitação familiar nas áreas urbanas em 

percentual – 2009. 

 
   Fonte: BRASIL (2012). 

 

As unidades habitacionais entregues para famílias com rendimentos de 

zero a três salários mínimos são financiadas por diferentes fundos de 

habitação. Em Goiânia, o FAR Alienação financiou 83,65% das unidades 

habitacionais14; o Programa de Urbanização de Assentamentos Precários15, 

8,47%; e o FDS16 7,88%. Esses três programas, e seus respectivos fundos, 

foram criados para atender a diferentes tipos de “clientes”. O FAR Alienação 

tem como objetivo atender à população cadastrada no PMCMV que não possui 

imóvel, o Programa de Urbanização de Assentamentos Precários é destinado 

às famílias que estão em áreas de risco, o FDS é utilizado para atender às 

organizações civis em processos de autoconstrução. 

 

Para uma melhor compreensão da atuação do PMCMV, analisamos 

também a relação entre déficit habitacional e produção de moradias no âmbito 

estadual. 

                                                           
14

 O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Recursos FAR é um programa do Governo 
Federal, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela CEF, que consiste em 
aquisição de terreno e construção ou requalificação de imóveis contratados que, após 
concluídos, são alienados às famílias que possuem renda familiar mensal de até R$ 1.600,00. 
Contempla também a aquisição de terreno e produção de empreendimentos habitacionais 
vinculados a intervenções inseridas no PAC para reassentamento, remanejamento ou 
substituição de unidades habitacionais, atendendo às famílias provenientes das áreas de 
intervenção, admitindo-se renda familiar mensal de até R$ 3.275,00. 
15

 O programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários é 
operado com recursos do OGU e objetiva promover a urbanização, a prevenção de situações 
de risco e a regularização fundiária de assentamentos precários. 
16

 Esse fundo financia cooperativas, associações e entidades da sociedade civil, ou seja, 
entidades civis sem fins lucrativos que organizam e apoiam famílias no desenvolvimento de 
cada uma das etapas dos projetos voltados para a solução dos problemas habitacionais. 
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TABELA 04  – Déficit habitacional 201017 – Goiás. 

 
Sem 

rendimento 
De 0 a 3 

s.m 
De 3 a 5 

s.m 
De 5 a 10 

s.m 
Mais de 
10 s.m Total 

Total 1.815 144.807 33.734 28.228 10.786 229.488 

Relativo 5,2 % 63,1 % 14,7% 12,3 % 4,7 % 100,00% 
Fonte: FJP (2013). 

 

 

 

TABELA 05 - Déficit habitacional 2010 – Goiás. 

Por 
Componentes 

Domicílios 
Precários 

Coabitação 
Familiar 

Ônus 
excessivo 
de aluguel Adensamento 

Total 
 

Total 25.337 103.385 86.912 13.854 229.488 

Relativo 11,00% 45,1% 37,9% 6,0% 100% 
Fonte: FJP (2013). 
 

Ao comparar os dados apresentados sobre o déficit habitacional do 

estado de Goiás com o déficit habitacional de Goiânia, observa-se uma 

alteração sobre as composições dos dois índices. Em Goiânia, os domicílios 

precários correspondem a 1,7% do déficit habitacional; no estado de Goiás 

este item atinge 11%. Entendemos que a construção de unidades habitacionais 

é a melhor forma de intervenção quando o déficit habitacional é composto, em 

sua maioria, por coabitação familiar e adensamento. Entretanto, quando o 

déficit habitacional apresenta um número significativo de domicílios precários, a 

melhor forma de intervenção é o estabelecimento de programas de reforma e 

adequação destas moradias.  Segundo a pesquisa da FJP, os domicílios 

rústicos têm maior importância no déficit habitacional brasileiro nas regiões 

com alto índice de pobreza e em regiões com baixa urbanização. 

 

TABELA 06 – Unidades contratadas PMCMV – Goiás – 1ª Fase. 

Goiás 
Faixa 1 ( 0 

a 3 s.m) 
Faixa 2 (0 a 

3 s.m. 
Faixa 2 (3 a 

6 s.m) 
Faixa 3 (6 a 

10 s.m) Total 

Totais 16.677 12.742 14.731 4.098 48.248 

Percentual 34,56% 26,41% 30,53% 8,50% 100,00% 
Fonte: Ministério das Cidades/CEF 2013. 

 

                                                           
17

 A pesquisa da FJP sobre déficit habitacional, em 2010, estabeleceu dois critérios para a 
classificação das famílias. Para os municípios, a divisão foi 0-3 s.m, 3-6 s.m, 6-10 s.m e acima 
de 10 s.m. A divisão para os Estados foi 0-3 s.m, 3-5 s.m, 5-10 s.m e acima de 10 s.m. 
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A produção habitacional na primeira fase do PMCMV apresentou uma 

distribuição compatível com o déficit habitacional em Goiás, pois 60,97% das 

unidades foram destinadas à baixa renda (0 a 3 s.m). É destaque o número 

superior em 74,73% em contratações sobre a meta estabelecida pelo programa 

para Goiás, em razão do bom desempenho das contrações na faixa 2 do 

programa (ver Tabela 05). 

 

 

 

 

TABELA 07 – Unidades contratadas PMCMV – Goiás – 2ª fase. 

Goiás 
Faixa 1 (0-3 

s.m) 
Faixa 2 (até  

3 s.m) 
Faixa 2 (de 
3 a 6 s.m.) 

Faixa 3 ( 6 
a 10 s.m.) Total 

Totais 35.082 14.630 67.147 18.761 135.620 

Percentual 25,87% 10,79% 49,51 13,83% 100,00% 
Fonte: Ministério das Cidades/CEF (2013). 

 

A Tabela 07 apresenta as contratações relativas à segunda fase do 

PMCMV. A participação da Faixa 1 em contratações até o mês de dezembro de 

2013 diminuiu. O aumento das contratações da faixa 2 nesse período sinaliza 

que as construtoras apresentam menor dificuldade em acessar os 

financiamentos18. É preciso lembrar que há um maior rigor na fiscalização dos 

empreendimentos da faixa 1 do programa e que o estabelecimento das 

contrapartidas dos parceiros regionais/locais atrasam o lançamento de 

empreendimentos para a faixa 1. Na faixa 2 do programa houve a priorização 

dos empreendimentos destinados às famílias com rendimentos entre três e seis 

salários mínimos mensais. 

 

 

A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS EMPREENDIMENTOS DO PMCMV 

 

 

                                                           
18

 Desde o lançamento do PMCMV, a CEF estabeleceu uma divisão na faixa 2 com subsídios 
diferenciados. O primeiro grupo para famílias com rendas mensais até 1.600 reais e o segundo 
grupo com famílias com renda mensais acima de 1.600 reais.  
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Vinte e três anos após o encerramento do BNH, um velho fantasma da 

política habitacional volta a assombrar os especialistas em políticas 

habitacionais direcionadas para a população de baixa renda: a produção 

massiva de unidades habitacionais distantes das áreas centrais e incompletas 

em equipamentos sociais. Em Goiânia, o período que se inicia após o fim do 

Banco Nacional de Habitação (BNH) produziu poucas soluções em habitação 

para a baixa renda que se distinguisse do padrão anterior do BNH19. Até o 

encerramento de 2013, o PMCMV, por meio de parcerias com a prefeitura 

(SMHAB), o estado de Goiás (AGEHAB) e as cooperativas habitacionais, 

contrataram, em Goiânia, 7.735 unidades habitacionais para a faixa de renda 

de zero a três salários mínimos. Os conjuntos habitacionais construídos estão 

em conformidade com o padrão adotado nacionalmente pelo PMCMV quanto a 

sua localização nas franjas da cidade, em áreas não contíguas e próximas de 

rodovias, tendo uma maior concentração na Região Oeste de Goiânia, 

destacando-se a formação do complexo habitacional dos Residenciais Jardins 

do Cerrado-Mundo Novo (entregues entre 2009 e 2011) como o maior polo 

habitacional de baixa renda do PMCMV para a região Centro-Oeste do Brasil. 

Em dezembro de 2013, a AGEHAB assinou parceria com o Governo Federal 

para a construção do Residencial Nelson Mandela, contíguo ao Conjunto Vera 

Cruz, na região Oeste. Na região Sudoeste foram contratados e entregues os 

conjuntos Bertim Belchior, em 2011, e Residencial Buena Vista etapas I, II e IV, 

em 2010, e a etapa III em 2013. Encontra-se em fase de construção o Portal 

dos Ipês, com inauguração prevista para 2014. Na região Nordeste, foi 

contratado e entregue o Residencial Irisville, em 2011. Na região Norte foi 

construído, também em 2011, o conjunto Orlando de Morais e o conjunto 

Antônio Carlos Pires, com previsão de inauguração para 2014. O Mapa 1 

apresenta os principais empreendimentos do PMCMV em Goiânia, em suas 

duas fases. 

A localização espacial dos empreendimentos pertencentes à faixa 2 do 

PMCMV é heterogênea, apresentando projetos em várias partes do município, 

                                                           
19

 O reassentamento de famílias do Jardim Goiás, no Conjunto habitacional América Latina, 
com recursos do Programa Pró-Moradia, é um exemplo de solução para áreas de risco, pois o 
reassentamento se deu em uma área próxima ao local de origem das famílias. Outro exemplo, 
porém negativo, é a transferência da população das áreas de risco das Vilas Monticelli, da 
Emílio Povoa e da Coronel Cosme para o Residencial Santa Fé, distante do local de origem, 
em condições precárias, que acabou comprometendo a qualidade de vida dessas populações. 
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com grandes empreendimentos em áreas de menor valorização do solo. Na 

região Noroeste destaca-se a construção do Borges Landeiro Tropicalle, no 

Setor Candido de Moraes (1920 apartamentos) e Jardins do Cerrado - Doce 

Lar (Brookfield) (1013 casas); na região Sudoeste, o Residencial Palácio do 

Bosque (Sarkis Engenharia) (516 apartamentos), no Bairro Goyá, o Residencial 

Maratá (Tenda) (quatrocentos apartamentos), no Setor Solange Park. 

Os empreendimentos contratados na faixa 3 também estão localizados 

em áreas distantes da região central de Goiânia. O principal empreendimento 

contratado é um condomínio fechado vertical, na região Norte, Residencial 

Club Cheverny (Tenda) (480 apartamentos), no Goiânia 2.  

Uma prática comum desenvolvida pelas construtoras em Goiânia é o 

lançamento de conjuntos habitacionais horizontais oferecidos a clientes das 

faixas 2 e 3 em um mesmo empreendimento. A PDG lançou três conjuntos 

habitacionais: o Jardim Gardênia e o Condomínio Pilares de Goiás, na região 

Sudoeste, e o Parque Atheneu, na região Sudeste da capital. A Brookfield 

lançou o já citado Jardins do Cerrado, na região Noroeste, atendendo também 

às duas faixas do PMCM. 
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MAPA 1 
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Os empreendimentos financiados pelo PMCMV em Goiânia, destinados 

à faixa de renda 1, apresentam a seguinte configuração: os conjuntos 

habitacionais Jardins do Cerrado, Buena Vista e Orlando de Morais foram 

construídos em áreas adquiridas em parceria entre empreendedores 

imobiliários e a Prefeitura de Goiânia. Estes tiveram suas etapas iniciais 

financiadas com recursos do PAC e do PPI Favela e desde que foram 

entregues aos moradores apresentaram problemas de infraestrutura (asfalto, 

rede de esgoto) e de acesso aos equipamentos sociais (escolas, creches e 

postos de saúde). Em um segundo momento esses setores receberam novas 

etapas, agora com financiamento do PMCMV. É nítida uma evolução desses 

empreendimentos, tanto nos aspectos arquitetônicos dos projetos (para 

exemplificar, no Buena Vista e no Residencial Jardins do Cerrado os 

empreendimentos são condomínios fechados com área de lazer interna), na 

qualidade da construção, quanto no acesso aos equipamentos sociais de uso 

coletivo (com atraso, mas, gradativamente, os empreendimentos receberam 

equipamentos sociais). Podemos destacar positivamente, neles, a estrutura 

comercial instalada, principalmente nos Jardins do Cerrado e Buena Vista. 

Essa estrutura é resultado da estratégia dos empreendedores imobiliários para 

o lançamento de novos bairros em parceria com a prefeitura. Essa estratégia, 

que consiste em ceder áreas para a construção de habitação social, em um 

primeiro momento apresenta vantagem para o poder público municipal. Mas a 

demora na implementação das contrapartidas em equipamentos sociais gera 

uma relação tensa entre a prefeitura e a população desses setores. 

Os empreendimentos Irisville e Bertim Belchior diferem dos primeiros 

empreendimentos relatados por serem exclusivamente condomínios fechados. 

Esses empreendimentos tiveram influência do fluxo político na determinação da 

forma do projeto e a atuação da SMHab foi reduzida ao papel de simples 

intermediadora entre a construtora e a CEF. A escolha do local onde foi 

construído o Irisville é o principal problema do residencial, pois o local é isolado 

e não há serviços públicos, sendo dois exemplos desse isolamento a falta de 

igrejas e o comércio restrito a um único ponto comercial. O Bertim Belchior, 

localizado em uma área habitada, produziu um menor impacto para as famílias, 

que puderam utilizar a infraestrutura pré-existente nas proximidades.  
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Os empreendimentos financiados pelo PMCMV em Goiânia para a faixa 

de renda 1 se enquadram no perfil traçado pelos especialistas em programas 

habitacionais. Foram construídos em áreas distantes, próximas a rodovias 

(com o objetivo de diminuir o custo do terreno). As unidades habitacionais se 

adequam às dimensões mínimas exigidas pelo programa e as famílias 

encontram dificuldade em ter acesso aos equipamentos sociais. A mobilidade 

urbana é reduzida, em razão da qualidade oferecida pelo sistema de transporte 

público (poucas linhas de ônibus, horários irregulares e, principalmente, 

excesso de passageiros nos horários de maior fluxo). 
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