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Déficit Habitacional
DEFINIÇÃO

Domicílio Precário Coabitação

Ônus excessivo de aluguelAdensamento excessivo



Déficit Habitacional Brasileiro

✤ Queda em termos absolutos e relativos:!

!

!

!

✤ Coabitação deixa de ser elemento predominante, sendo superada pelo 
ônus excessivo de aluguel.

2007-2011

5,6 mi 5,4 mi

10% 8,8%

2007 2011



Déficit Habitacional Brasileiro
2007-2011



Déficit Habitacional Brasileiro

✤ Maior redução nas áreas rurais  
(125 mil, contra 60 mil das áreas urbanas);!

✤ Centro-oeste foi única região a aumentar o déficit habitacional em 
termos relativos;!

✤ Norte apresentou aumento do número absoluto do déficit, em 600 mil 
domicílios;!

✤ Nordeste apresentou a maior redução relativa, ainda que seus 
números absolutos permaneçam elevados.

PNAD 2007, 2008, 2009 e 2011



Déficit Habitacional Brasileiro

✤ Déficit habitacional brasileiro é majoritariamente urbano (81%);!

✤ O déficit compõe 15% dos domicílios rurais e 10% dos urbanos;!

✤ O déficit rural é, em grande parte, pela precariedade, enquanto a 
coabitação é mais urbana, mas também é expressiva no meio rural. 
Por definição, o ônus excessivo de aluguel é urbano.

CENSO 2010



Déficit Habitacional Brasileiro
CENSO 2010

São Paulo



Déficit Habitacional Brasileiro
CENSO 2010

Maranhão



Déficit Habitacional Brasileiro
CENSO 2010



Déficit Habitacional Brasileiro
CENSO 2010



Política Habitacional



Política Habitacional
HISTÓRICO

Fundação da Casa Popular (1946)

BNH (1964-86)

Nova Política Nacional de Habitação (2004)



Política Habitacional

✤ 1ª iniciativa brasileira de criação de uma política habitacional de 
abrangência nacional com objetivos e metas definidos.!

✤ Coordenar ”(...) a ação dos órgãos públicos e dar orientação à 
iniciativa privada no sentido de estimular a construção de habitações 
de interesse social e o financiamento da aquisição da casa própria, 
especialmente pelas classes da população de menor renda.”!

✤ Responsável por 25% das unidades habitacionais construídas no 
período. (MEDEIROS, UFRN, “BNH: Outras perspectivas”).

HISTÓRICO - BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO (BNH)



Política Habitacional

✤ A crítica ao viés econômico em detrimento do social.!

✤ A crítica à política de subsídios.!

✤ A crítica ao afastamento da questão habitacional.!

✤ A crítica arquitetônica e a desarticulação do espaço urbano.

CRÍTICAS - BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO (BNH)



Nova Política Nacional de Habitação

✤ Criada em 2004, a partir de Conferências Municipais, Regionais e 
Estaduais das cidades em cerca de 3400 municípios.!

!

✤ Responsibilidade do Ministério das Cidades.

INTRODUÇÃO



Nova Política Nacional de Habitação

✤ Integração Urbana de Assentamentos Precários (UAP).!

✤ Urbanização.!

✤ Regularização fundiária e inserção de assentamentos precários. !

✤ A provisão de habitação.!

✤ A integração da política de habitação à política de desenvolvimento 
urbano, que definem as linhas mestres de sua atuação.

COMPONENTES PRINCIPAIS



Programas Habitacionais

✤ Habitação de Interesse Social (HIS)!

✤ Ação de provisão habitacional de interesse social!

✤ Planos Habitacionais de Interesse Social (PLHIS)!

✤ Urbanização de Assentamentos Precários - UAP

http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes/487-programa-urbanizacao-regularizacao-e-integracao-de-assentamentos-precarios.html


Minha Casa, Minha Vida

✤ Pacote habitacional lançado em 2009!

✤ Meta: construção de 1 milhão de moradias!

✤ Política anticíclica!

✤ Atendimento à população de baixa renda!

✤ Financiamento: recursos da união e do FGTS



Minha Casa, Minha Vida

✤ Dirigir o setor imobiliário para atender à demanda habitacional de 
baixa renda.!

✤ Mais pobres: alto subsídio (entre 60% e 90% do valor do imóvel) e 
risco de despejo zero.!

✤ Aos demais: financiamento convencional, embora subsidiado.

“Tem por objetivo promover a produção ou aquisição de novas 
unidades habitacionais, ou a requalificação de imóveis urbanos, para 

famílias com renda mensal de até R$ 5.000,00.”



Minha Casa, Minha Vida

✤ Até 2012, foram construídas mais de 1 milhão de moradias.!

✤ Até 2014, serão 2,4 milhões de moradias construídas.!

✤ Até o momento, 3,4 milhões de moradias contratadas.

RESULTADOS



Minha Casa, Minha Vida
CRÍTICAS

Fonte: Correio da Cidadania (Como o governo Lula pretende resolver o problema da habitação.)



Minha Casa, Minha Vida
CRÍTICAS

Fonte: Correio da Cidadania (Como o governo Lula pretende resolver o problema da habitação.)



Minha Casa, Minha Vida
OUTRAS CRÍTICAS

✤ Localização dos lotes!

✤ Falta de infraestrutura na região!

✤ Ausência de preocupação com a qualidade do “produto” e seu 
impacto ambiental!

✤ Pequenas residências



Urbanização de Favelas
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - UAP



Urbanização de Favelas
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - UAP

Tem como objetivo apoiar estados, DF e municípios nas 
intervenções necessárias à regularização fundiária, 
segurança, salubridade e habitabilidade de população 
localizada em área inadequada à moradia ou em situações de 
risco, visando a sua permanência ou realocação, por 
intermédio da execução de ações integradas de habitação, 
saneamento ambiental e inclusão social.



Urbanização de Favelas
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - UAP

Programas já realizados:!
 
Prosamin (Manaus, AM)!
Programa Pró Belém (Belén, PA)!
Procentro (São Paulo, SP)!
Cingapura/PROVER (São Paulo, SP)!
Favela-Bairro (Rio de Janeiro, RJ)!
Terra Mais Igual (Vitória, ES)!
Entre outros...



Urbanização de Favelas
O QUE FUNCIONA?

✤ Maior envolvimento dos atores públicos!

✤ Demanda social mais amadurecida!

!

✤ Programas de desenvolvimento urbano integrado



Urbanização de Favelas
PRINCIPAIS FRAGILIDADES DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS

✤ Qualidade das novas moradias!

✤ Serviço social oferecido às famílias beneficiadas!

✤ Trabalho social além do período de execução!

✤ Enfoque holístico na provisão de moradias.



Financiamento Habitacional

✤ Pode ser requerido para três objetivos: compra, reforma ou 
construção de um imóvel.!

✤ Meios para obtenção do crédito:

Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI)

Dependendo da renda, do valor do imóvel e da capacidade de 
pagamento e endividamento do mutuário.



Financiamento Habitacional

✤ Criado pelo governo em 1964!

✤ Foi instituída a correção monetária !

✤ Recursos utilizados para prover o financiamento:!

✤ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)!

✤ Fundos da Poupança Voluntária (SBPE)!

✤ Financiamento insuficiente frente à demanda brasileira

SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL

viabilizar o financiamento de LP



Financiamento Habitacional

✤ Pró-cíclico: sua capacidade de financiamento depende de um cenário 
macroeconômico favorável!

✤ Sem sucesso na destinação de recursos às classes mais baixas!

✤ Desprezo pela qualidade do projeto!

✤ Rigidez no financiamento!

✤ Desconsideração das peculiaridades regionais: reprodução exaustiva 
de modelos padronizados.

SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - LIMITAÇÕES



Financiamento Habitacional

✤ Crise econômica na década de 1980!

✤ Queda na capacidade de investimento: retração do saldo do FGTS e 
da Poupança!

✤ Extinção do BNH em 1986!

✤ Com a redemocratização, esperava-se uma transformação na política 
nacional de habitação (PNH), no entanto houve seu esvaziamento.!

✤ Descontinuidade e ausência de estratégias de PNH.!

✤ Descentralização dos programas habitacionais.

SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL



Financiamento Habitacional
SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL

Fonte: Caixa Econômica Federal



Financiamento Habitacional

✤ Criada em 1997 para complementar o SFH.!

✤ Recursos dos próprios bancos.!

✤ Concebido segundo diretrizes da economia de mercado.!

✤ Famílias de baixa renda ainda serão atendidas pelo SFH.!

✤ Taxas de juros livremente negociadas.!

✤ Financiamento de imóveis comerciais e residenciais.!

✤ Instrumentos para securitização: Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI).

SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI)



Financiamento Habitacional
SFH vs SFI



Crédito Imobiliário

✤ Cenário macroeconômico favorável!
✤ Ampliação dos prazos de amortização!
✤ Diminuição da taxa de juros → impacto sobre a oferta de crédito!
✤ Cenário macroeconômico favorável!
✤ Queda no desemprego!
✤ Aumento da renda!
✤ É fundamental aplicar uma proporção maior do FGTS e do SBPE em crédito 

imobiliário ( grande quantidade em títulos públicos)!
✤ Crescimento do crédito imobiliário!
✤ Minha casa,minha vida → Introdução de um segmento social que até então era 

marginalizado!
✤  Relação crédito imobiliário/PIB é baixa em relação a outros países



Financiamento Habitacional

✤ Abertura do Capital do Setor Imobiliário: aumento do crédito.  !

✤ Aumento dos subsídios habitacionais !

✤ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social!

✤ Inadimplência do crédito imobiliário 1,9%; contra 8,2% do 
cheque especial; 6,3% de financiamento de veículos; e 4,5% de 
crédito pessoal.



Crédito em Outros Países

✤ A participação do crédito imobiliário no PIB brasileiro avançou de 
1,8%, em 2007, para 7,4% em 2013.



Crédito Imobiliário

!

✤ Combinação de crédito farto e deficit habitacional.



Financiamento Habitacional



Bolha Imobiliária

!

✤ Aumento exagerado dos preços num 
curto período!

✤ Imóvel como ativo → investimento 
imobiliário!

✤ Abundante oferta de crédito!

✤ Queda nas vendas de imóveis!

✤ Queda no valor das ações das 
construtoras!

✤ Risco de aumento da taxa de juros → 
inadimplência

!

✤ Baixa relação Crédito imobiliário/
PIB!

✤ Costuma envolver forte atividade 
de construção !

✤ Aumento da oferta de crédito!

✤ Excesso de demanda

Há bolha Não há bolha
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