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RESUMO 

O presente trabalho pretende descrever alguns aspectos das relações entre os 
entes públicos e privados na implantação do Programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV) na cidade do Rio de Janeiro. O Programa Minha Casa Minha Vida, criado 
em meados de 2009, é o maior programa de habitação popular do país e, a partir da 
abordagem de suas características principais, considerações sobre as influências na 
sua criação e da apresentação dos números do programa na cidade do Rio de 
Janeiro, o programa será analisado criticamente, especialmente na modalidade 
voltada ao segmento de baixa renda, chamado de 0 a 3, ou Faixa 1. No caso da 
cidade do Rio de Janeiro, será examinada a política de remoção compulsória de 
populações habitantes de “áreas de risco” para empreendimentos localizados em 
áreas periféricas da cidade, majoritariamente em bairros da Zona Oeste, 
pertencentes à Área de Planejamento 5 (AP5), ocorrida em período de preparação 
da cidade para receber megaeventos esportivos – Copa do Mundo de Futebol 2014 
e os Jogos Olímpicos de 2016. Serão abordadas, ainda, as etapas de análise para a 
contratação dos empreendimentos, bem como as relações do Banco executor do 
programa, do qual sou funcionária, com as construtoras e a prefeitura do Rio de 
Janeiro, nos processos de contratação e ocupação desses empreendimentos. A 
metodologia da pesquisa consistiu em revisão bibliográfica, análise de dados de 
empreendimentos contratados na cidade do Rio de Janeiro e entrevistas, além de 
situações vivenciadas por mim e colegas, nos quase dez anos do programa. 

Palavras-chave: Programa Habitacional Minha casa, Minha vida. Política 
Habitacional. Mercado Imobiliário. Déficit Habitacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to describe some aspects of the relations between public and private 
entities in the implementation of the Minha Casa Minha Vida (MCMV) Program in the 
city of Rio de Janeiro. The Minha Casa Minha Vida Program, created in mid-2009, is 
the largest social housing program in Brazil, and based on its characteristics, 
considerations about the influences in its creation and the presentation of the 
program numbers in the city of Rio, the criticisms of the program will be analyzed, 
especially those in the low-income segment, called 0 to 3, or Faixa 1. In the case of 
the city of Rio de Janeiro, it will be examined the compulsory removal of populations 
living in “risky” areas to projects located in peripheral areas of the city, mostly in 
neighborhoods of the West Zone, belonging to Planning Area 5 (AP5), during the 
preparation of the city to receive sports megaevents - Soccer World Cup 2014 and 
the 2016 Olympic Games. The process steps for the contracting of the projects will 
also be considered, as well as the relations between the federal bank responsible to 
select and approve the MCMV projects, of which I am an employee, with the 
construction companies and with the city hall of Rio de Janeiro, in the contracting and 
occupation phases of these projects. The research methodology consisted of 
bibliographic review, data analysis of contracted projects in the city of Rio de Janeiro 
and interviews, as well as situations experienced by me and colleagues, during the 
almost ten years of the program.  
 

Keywords: Minha Casa Minha Vida. Housing Policy. Real estate market. Housing 
deficit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia pretende descrever alguns aspectos da relação dos 

entes públicos e privados na implementação do Programa Minha Casa Minha Vida 

na cidade do Rio de Janeiro. 

O meu interesse pelo tema deve-se ao fato de trabalhar na instituição 

responsável por “rodar” o programa, que chamarei de Banco X, desde o seu início, 

em meados de 2009. Funcionária do banco desde 2004, tendo trabalhado em vários 

segmentos em agências, mas sem nenhum contato direto com o “produto 

habitação”, fui chamada no final de 2008 à superintendência regional do centro do 

Rio de Janeiro (que coordena as agências do centro da cidade) para participar de 

um grupo de trabalho, cujo objetivo era diminuir o “alto índice de ociosidade” de 

empreendimentos do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, cujas 

características serão descritas no decorrer desta monografia.  

Assim, a tarefa do nosso “grupo de trabalho” que éramos, na verdade, eu e 

mais um colega, seria a de avaliar, através de documentos pessoais e de renda, e 

aprovar (ou não) a carta de crédito para as famílias que se inscreveram no programa 

PAR, pleiteando um desses imóveis. Tal tarefa deveria ser cumprida com a maior 

urgência possível, para possibilitar que essas famílias ocupassem de imediato os 

imóveis ociosos, que além de gerar prejuízo para a instituição e para o FAR (Fundo 

de Arrendamento Residencial), tinham risco de invasão, pois se tratavam de imóveis 

prontos, muitos em áreas de risco e/ou locais mais afastados dos centros urbanos, o 

que tornava a sua fiscalização mais difícil. 

Em abril de 2009, fui chamada pelo gerente do setor, que me questionou se 

eu gostaria de continuar trabalhando na superintendência, ainda com habitação, 

mas não mais com o PAR. Estava surgindo um programa novo, “revolucionário”, 

com o propósito de ser o maior programa de habitação popular do país: o “Programa 

Minha Casa Minha Vida”. Nosso trabalho seria coordenar o Minha Casa Minha Vida 

- 0 a 3 (posteriormente Faixa 1), na cidade do Rio de Janeiro, recebendo as 

propostas das construtoras interessadas em construir para a faixa de renda mais 
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baixa do programa, montar esses processos e submetê-los às análises das áreas 

competentes, passando por todos os trâmites burocráticos necessários para 

assinarmos os contratos e as obras começarem. “As metas são pesadas e o pessoal 

do governo vai acompanhar de perto”, ele disse, mas eu já havia decidido ficar, pois 

achava que seria mais estimulante do que trabalhar em agência. Deveríamos, 

também, manter estreito relacionamento com a Secretaria Municipal de Habitação 

(SMH), que seria responsável pela determinação da ocupação daqueles novos 

empreendimentos. Enquanto estávamos com o 0 a 3, a plataforma de habitação que 

já existia e cuidava de empreendimentos de mercado, assumiu o Minha Casa Minha 

Vida – 3 a 10 (posteriormente Faixas 2 e 3).  

E assim foi por quase dois anos, quando fui chamada para trabalhar no Minha 

Casa Minha Vida de mercado, sob a justificativa de que, por ser “mais complexo, 

precisariam de mais gente para ajudar”.  

Trabalhando há quase dez anos na área de habitação desse banco público, 

cujo “carro chefe” é a “conquista da casa própria”, tive contato com empregados de 

várias construtoras (grandes e pequenas), funcionários da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, engenheiros, proprietários de terrenos, corretores de imóveis, 

correspondentes bancários e moradores, além de colegas, divididos em corpos 

técnico (engenheiros e analistas) e negocial (gerentes de diferentes escalas e suas 

equipes, onde me insiro). Os interesses distintos dos diversos entes envolvidos 

nesse processo geraram (e geram) conflitos, acordos e quebra de acordos, numa 

dinâmica na qual é preciso ceder para avançar.  

Nesta monografia, apresentarei o Programa Minha Casa Minha Vida, 

abordando as suas características, considerações sobre as influências na sua 

criação, o inserindo no contexto histórico dos programas de habitação social no 

Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro.  

No segundo capítulo, explicarei as suas diferentes modalidades e o papel do 

Banco X, enquanto agente executor do programa, nas etapas do processo de 

financiamento de construção de empreendimentos. Serão apresentados, ainda, os 

números do MCMV no Rio de Janeiro na sua primeira fase, com base nas 

informações coletadas junto ao Banco X e à Prefeitura. A partir desse levantamento 
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abordarei algumas questões que permeiam as críticas ao Programa – especialmente 

ao Faixa 1, como: 

a) A construção de megaempreendimentos em localidades precárias, sem 

acesso satisfatório a equipamentos públicos, onde os terrenos são mais 

baratos, o que se deveu, principalmente, à liberação às construtoras de 

definição de onde seriam construídas as unidades;  

b) A uniformização da arquitetura das unidades, que não contempla a 

diversidade familiar existente, bem como a utilização de métodos construtivos 

que não permitem alterações nos imóveis. 

No terceiro capítulo, serão descritas duas cenas. A primeira se passa em 

reunião ocorrida nas dependências do Banco X, entre construtora e representantes 

do banco, na contestação dos valores de avaliação de um empreendimento MCMV 

de mercado. A segunda cena é a descrição de uma reunião para eleição de síndico 

de um empreendimento Faixa 1, cuja ocupação se deu por “demanda fechada”, ou 

seja, com famílias reassentadas. Tais cenas tem a intenção de ilustrar as relações 

entre os diferentes órgãos/atores em empreendimentos do MCMV, em duas de suas 

etapas principais: contratação e ocupação. 

A metodologia do trabalho consistiu em revisão bibliográfica, análise de dados 

de empreendimentos contratados no Rio de Janeiro e entrevistas, além de situações 

vivenciadas por mim e meus colegas nesses quase dez anos do programa. 

Por fim, faz-se necessário destacar que o Minha Casa Minha Vida, além de se 

tratar do maior programa de habitação do país, significou, também, o fortalecimento 

do Banco X, uma vez que os recursos do programa são geridos pela instituição, 

significando uma oportunidade de crescimento considerável da sua carteira de 

clientes e serviços.1 

Dessa forma, além de ressaltar a importância da instituição para a execução 

de programas do Governo Federal, o programa abriu um leque de novos clientes em 

potencial, sendo responsável pelo crescimento do Banco X não apenas na 

                                                           
1 Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, se chegou a cogitar a privatização do Banco 
X, como acontecera com outras empresas estatais do período.  
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concessão do crédito habitacional, onde lidera a participação no mercado imobiliário, 

mas também no aumento do número de contas correntes e demais produtos 

bancários, tais como seguros, cheque especial, cartões de crédito, e etc., 

provenientes desse relacionamento. 
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2. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

Com o objetivo enunciado de reduzir o déficit habitacional no Brasil, e, ao 

mesmo tempo, fortalecer a economia nacional frente aos efeitos da crise econômica 

internacional de 2008, o Programa Minha Casa Minha Vida foi lançado pelo Governo 

Federal durante o segundo governo Lula, em março de 2009, e sancionado em 

07/07/2009, através da Lei 11.977. Basicamente, o programa subsidia a aquisição 

de unidades habitacionais novas por famílias com renda de até 10 salários mínimos, 

à época, R$ 4.650,00. Assim, por um lado, o programa buscou estimular o 

aquecimento da economia através do setor da construção civil, que seria capaz de 

mobilizar diversos outros setores econômicos, e, por outro lado, através da 

concessão de descontos proporcionais à renda (quanto maior a renda, menor o 

subsídio), facilitar a aquisição pelas famílias da sua casa própria. 

 

Com essa iniciativa de caráter anticíclico, previa-se gerar empregos num 
setor da economia capaz de mobilizar diversos outros setores associados: 
desde a indústria extrativista e produtora dos materiais básicos da 
construção civil até a indústria moveleira e de eletrodomésticos, que é 
ativada no momento da entrega das chaves. (AMORE, 2015, p. 16). 

 

A gestão do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é feita pelo 

Ministério das Cidades, órgão criado em 1º de janeiro de 2003, simbolicamente o 

primeiro dia do primeiro governo Lula, e subordinado diretamente à presidência da 

República, que tem como destaque a atuação direta nas políticas de 

desenvolvimento urbano, nas áreas de habitação, urbanização, transporte urbano 

saneamento básico e ambiental.  

Considerando que, segundo o censo IBGE de 2000, mais de 80% da 

população brasileira vivia em cidades2 e todos os problemas agravados por essa 

concentração urbana, como violência, desemprego, poluição, falta de moradia, entre 

outros, ao Ministério das Cidades caberia articular e realizar, na esfera federal, 

políticas urbanas e habitacionais que haviam sido fragmentadas entre estados e 

municípios desde a extinção do BNH, 17 anos antes, em 1986. 

                                                           
2 Segundo o Censo 2000, 81,23% da população brasileira era urbana. Dados disponíveis no site 
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8, acessado em novembro/2010. 
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Entretanto, conforme Amore (2015), o Ministério das Cidades teve na criação 

do PMCMV um papel “bastante lateral”, pois o programa fora concebido pelos 

Ministérios da Casa Civil e da Fazenda, em conjunto com os setores imobiliários e 

da construção civil e era, em sua essência, um programa econômico para 

enfrentamento à crise econômica mundial de 2008, que vinha quebrando bancos e 

desestabilizando economias nacionais. 

Com relação ao mercado habitacional, é importante contextualizar que 

durante os anos de boom imobiliário3 que antecederam a crise internacional de 

2008, as grandes construtoras abriram o seu capital na bolsa de valores, buscando 

atrair investidores, e aumentaram consideravelmente os seus estoques de terrenos, 

no chamado “land bank”.  O impacto da crise financeira, iniciada no setor imobiliário 

dos EUA, repercutiu no Brasil, gerando incertezas. As construtoras tiveram suas 

ações desvalorizadas, reduziram investimentos e se endividaram. Dessa forma, a 

crise ampliou a capacidade ociosa do setor de construção civil, que não podia 

arriscar construir, com receio de não conseguir comercializar os imóveis. Conforme 

Loureiro, Macário e Guerra: 

 

Assim, um novo programa habitacional, a ser priorizado pelo governo, era 
visto de forma muito favorável pelo empresariado da construção civil que 
nele encontraria meios de escoar as unidades já em produção e garantir o 
retorno aos investimentos. Do lado do governo, o setor da construção civil 
teria importante papel na dinamização da economia e na geração de 
emprego. (LOUREIRO; MACÁRIO; GUERRA, 2013, p. 17). 

 

O land bank é uma prática das empresas de construção civil que consiste na 

compra de áreas para futura incorporação imobiliária. Num cenário de inflação e 

crescente valorização fundiária, essas empresas compram terrenos como uma forma 

de valorizar parte de seu capital e fazê-lo render. Além disso, considerando que o 

mercado imobiliário é extremamente competitivo, é estratégico que tais empresas 

disponham de opções de áreas para planejamento de empreendimentos vindouros, 

com a finalidade de obter a maior lucratividade possível. Ainda, considerando, que 

as empresas de construção civil nacionais abriram seu capital na bolsa de valores a 

                                                           
3 Com a reestruturação do setor imobiliário nacional, através da abertura do capital das empresas na 
bolsa de valores, de 2005 a 2007, “o mercado imobiliário habitacional experimentou uma fase de 
crescimento constante, com ampliação da produção e crescimento dos preços, configurando um 
boom imobiliário”. (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 55). 
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formação do land bank era a própria condição para a sua valorização, numa lógica 

de retenção especulativa: 

 

Ressalta-se que as empresas da indústria da construção habitacional em 
processo de abertura de capital na bolsa de valores (Bovespa), recorreram 
à formação de um “land bank”, ou “estoque de terras”, através de alto 
investimento na busca e aquisição de terrenos, de forma a garantir, aos 
investidores externos, sua reprodução contínua e ampliada e 
consequentemente, a valorização do capital empregado nas empresas. 
Sem o “land bank”, essas empresas dificilmente conseguiriam atrair 
investidores na bolsa de valores. (CAMPOS; MENDONÇA, 2013, p. 74). 

 

Dessa forma, com a crise de 2008, as construtoras se encontravam em uma 

posição temerária, pois aqueles estoques de terrenos constituídos como provisão 

para uma lucratividade futura poderiam simplesmente “encalhar” e, ao desvalorizar 

as suas ações, levar muitas dessas construtoras à falência, caso não se 

materializassem em imóveis comercializados.  

Portanto, o Programa Minha Casa Minha Vida foi criado num contexto de 

enfrentamento aos impactos da crise de 2008, e tencionava, por um lado, reaquecer 

a economia através do fortalecimento das empresas de construção civil, e, por outro, 

combater o déficit habitacional histórico do país, através de descontos (subsídios) 

para a aquisição da “casa própria” pelas famílias atendidas pelo programa. 

A definição da renda máxima familiar não foi por acaso. Durante a década de 

90, o financiamento habitacional de mercado no Brasil, oferecido pelos bancos, não 

atendia, de modo geral, à população que recebia menos de dez salários mínimos. 

Portanto, a maior parte das famílias brasileiras não dispunha de renda suficiente 

para pagar pela moradia o preço fixado pelo chamado mercado formal. (MARICATO, 

2000, p.156). Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 do IBGE, 

quase 76% das famílias brasileiras recebiam menos de dez SM, que era em 2002 de 

200 reais: 

 

 

 



18 
 

Tabela 1 - Rendimento médio mensal familiar total, com indicação do número de famílias, por 

classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar, segundo características 

das famílias - Brasil– período 2002-2003 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2002-2003. 

 

É fato que esse descasamento entre a renda das famílias e o custo da 

moradia adquirida de forma “legal”, favoreceu o crescimento das formas alternativas 

de habitação, especialmente nas áreas periféricas das metrópoles. 

 

2.1. Políticas habitacionais de interesse social no Brasil e na cidade do 

Rio de Janeiro – um breve histórico 

 

A crescente urbanização brasileira ocorrida a partir das últimas duas décadas 

do século XIX aprofundou a questão da falta de moradia e a tornou um problema 

nas principais cidades do país, em especial no Rio de Janeiro, à época, a maior 

cidade brasileira. A “solução” encontrada para a falta de moradia popular foi o 

cortiço, construção constituída por 

 

fileira de quartos de aluguel, fisicamente semelhante à senzala. Apenas em 
um as portas se fecham por dentro, em outros por fora. São, em geral, 
cômodos construídos para alugar, com tanques e instalações sanitárias de 
uso comum (...). Os cortiços serviam de moradia para 4% da população do 
Rio por volta de 1869 e chegaram a 25% nos primeiros anos da República. 
(TASCHNER, 1997, p. 9). 
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Segundo Abreu (2013), a proliferação dos cortiços na área central da cidade 

do Rio de Janeiro já era combatida pelas autoridades públicas através de um 

discurso sanitarista. Em 1876 é proibida a construção de novos cortiços na área 

central do Rio de Janeiro, pois se associava aquele tipo de moradia às epidemias 

surgidas na época. (BONDUKI, 1998).  

O Estado brasileiro, portanto, tratava o problema da falta de moradia como 

um problema de saúde pública, e seus discursos e ações, de cunho sanitarista, 

eram voltados ao combate aos riscos de propagação de epidemias, como varíola e 

febre amarela, que constituiriam graves ameaças à saúde da população.  

Esse discurso higienista fundamentou as reformas urbanas empreendidas na 

gestão de Pereira Passos (1902 – 1906), em convergência aos anseios de 

modernização e limpeza urbana da elite comercial da época. Assim, para o 

reordenamento do centro da cidade, tão necessária quanto a coleta de lixo eram o 

alargamento das ruas, para fazer “o ar circular”, e a extinção dos cortiços, locais 

insalubres, de propagação de doenças e entraves ao progresso.  

 

Nesta reforma, a questão habitacional foi marcada pela política do bota 
abaixo, ou seja, pela remoção da população que residia nos cortiços e 
casas de cômodos para áreas afastadas do centro urbano do Rio de 
Janeiro. Contava com o apoio técnico dos médicos responsáveis pela 
política municipal, cuja argumentação mais relevante era tornar o centro da 
cidade um ambiente mais respirável. Nesse sentido, a reforma de Pereira 
Passos não teve como premissa básica manter o vínculo da população 
carente com seu local de moradia ao transferi-la para a periferia. 
(CORREIA, p. 32).  

 

 A população removida, incluindo a que não podia arcar com os custos do 

deslocamento entre o local de trabalho e as novas moradias, passou a ocupar as 

encostas de morros, o que criaria as formas de habitações populares que viriam a 

ser conhecidas como favelas.  

 

Nesse primeiro momento, o modo de lidar com essa problemática era a 
remoção autoritária, deixando os moradores pobres desamparados. Assim 
aconteceu com os moradores dos cortiços localizados no centro da cidade 
do Rio de Janeiro. Essa prática de expulsão dos mais vulneráveis resultou 
na criação de outras formas de habitações populares nos morros cariocas, 
recebendo depois o nome de favela, por conta daquele que foi identificado 
como o seu primeiro e mais famoso caso - o morro da Favella, hoje morro 
da Providência. As favelas se constituíram uma opção de moradia, não só 
para os pobres urbanos expulsos do glamouroso Centro da cidade 
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(remodelado posteriormente tendo Paris como referência), mas também, 
acolhiam os muitos migrantes, oriundos do interior do estado e de outras 
regiões do Brasil, os quais procuravam uma vida melhor na promissora 
capital federal. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 90). 

 

Na década de 1930, com a expansão da população urbana em decorrência 

da crise do modelo agroexportador e do avanço da industrialização, surgiram as 

primeiras políticas públicas voltadas à habitação popular, com o reconhecimento de 

que a questão habitacional não seria resolvida apenas através do investimento 

privado, mas requeria, necessariamente, intervenção do poder público (BONDUKI, 

1998). 

Em 28 de junho de 1937, durante o governo Vargas são criadas as Carteiras 

Prediais vinculadas aos sistemas de previdências dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), através do Decreto 1.749. Segundo Souza (2005), os IAPs eram 

“modelos de pensões vinculadas a gênero ou categoria profissional, organizados a 

partir de 1933, de forma a abranger as mesmas categorias em todo o território 

nacional”.  Através dessas Carteiras Prediais, os recursos dos IAPs4 poderiam ser 

utilizados para construção e aquisição de moradias pelos seus associados, com 

redução das taxas de juros e elevação dos prazos máximos de financiamento. 

Também em 1937, ainda, como forma de amenizar o déficit habitacional, foi criado 

através do Decreto-Lei nº 58, o financiamento de lotes urbanos na periferia com 

juros baixos e amplas prestações.  

 

O Governo Vargas (1930-1945) iniciou a regulação da moradia por meio de 
iniciativas como o Decreto-Lei 58/1937, que regulamentava a venda de lotes 
à prestação; pela criação das carteiras prediais dos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões; e pelo Decreto-Lei do Inquilinato, de 1942, 
congelando os aluguéis. Tais medidas sugerem que o governo não 
escolheu a política de aluguel de imóveis públicos, que viria a caracterizar a 
política de habitação popular na França e na Inglaterra no pós-Segunda 
Guerra. Ao contrário, prevaleceu a opção pelos programas da “casa 
própria”. (SANTOS; DUARTE, p. 4). 

 

Com relação à cidade do Rio de Janeiro, ainda em 1937 é promulgado o 

Código de Obras do Distrito Federal, que definiu uma política de total intolerância às 

                                                           
4 Em novembro de 1966, todos os institutos que atendiam aos trabalhadores do setor privado foram 
unificados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). O INPS, por sua vez, migrou para o 
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), em junho de 1990. 
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favelas, proibindo novas construções, bem como melhorias nas construções já 

existentes. Em contrapartida, o Código de Obras determinava a construção de 

parques proletários provisórios, enquanto novas moradias fossem preparadas para 

receber a população de favelas que estavam em processo de extinção. Segundo 

Conceição (2016), a favela a partir da década de 30 “passou a ser o grande 

problema público e de governo da cidade do Rio de Janeiro”. 

 

O tema favela só entrou propriamente na agenda oficial em 1937 com o 
Código de Obras da Cidade, prevendo a demolição destas áreas – que 
eram consideradas aberrações – e a remoção de seus habitantes para os 
parques proletários, numa atitude normatizadora e disciplinante do poder 
político. Pode-se perceber que a inserção do tema favela no planejamento 
da cidade não se inicia pela preocupação com a condição de vida deste 
segmento da população, mas sim pelo desejo de liquidar o que era 
percebido como um incômodo. (CORREIA, p. 32).  

 

O primeiro parque proletário foi construído em 1941 no bairro da Gávea, 

seguido por dois outros, erigidos ainda no Estado Novo (1937-1945), nos bairros do 

Leblon e do Caju. Seu caráter civilizatório e higienista se materializava em regras 

disciplinadoras rígidas, que deveriam ser seguidas por seus moradores, sujeitos ao 

despejo da moradia em caso de descumprimento. Planejados para serem 

provisórios, os três parques proletários se tornaram habitações permanentes e 

abrigaram por volta de 4.000 pessoas, oriundas de diversas favelas extintas. Esse 

número ficou bem abaixo da expectativa do governo, que era o de criar parques em 

número suficiente para abrigar mais de 300.000 pessoas. Abandonados pela 

prefeitura municipal, e classificados como favelas pelo Censo de 1950, os parques 

proletários existiram até 1970, quando foram destruídos e seus moradores 

realocados em vilas operárias em áreas afastadas da cidade (CONCEIÇÃO, 2016).  

Entre o fim da Era Vargas (1945) e o início da ditadura militar (1964-1985), 

duas iniciativas federais de enfrentamento à crise de moradia popular se destacam: 

a criação da Fundação Casa Popular (FCP), em 1946, e a Lei de Favelas, em 1956 

(SANTOS; DUARTE).  

A Fundação Casa Popular (FCP) foi o primeiro órgão criado em âmbito 

nacional para prover habitação à população de baixa renda. Entretanto, possuía 

limitação de recursos, dependendo basicamente do orçamento da União, num 
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período de alta inflação e baixa rentabilidade dos investimentos em habitação social.  

Como agravante, ainda enfrentava a oposição dos setores da indústria da 

construção civil, que temiam que ela monopolizasse os recursos dos IAPs e 

contribuísse para escassez de materiais de construção destinados à incorporação 

imobiliária com foco na classe média, principalmente cimento, o que contribuiu para 

o seu fracasso (BONDUKI, 1998). 

A Lei de Favelas tinha como objetivo oferecer crédito às municipalidades para 

financiar melhorias nas condições de moradia. Também não teve muito sucesso, 

mas é importante mencionar a experiência da Cruzada São Sebastião (1955). A 

Cruzada foi uma proposta de ação política, idealizada pela Igreja Católica e liderada 

pelo então bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, que visava 

urbanizar todas as favelas cariocas em um período de doze anos. Iniciada com o 

projeto de formação do bairro São Sebastião, no Leblon, sua diferença principal para 

com as demais iniciativas da época consistia em não defender o remocionismo, e, 

na sua inevitabilidade, a Cruzada pregava a manutenção dos moradores às áreas 

próximas dos seus trabalhos e locais de lazer. Especificamente no caso do bairro de 

São Sebastião, 916 famílias removidas das favelas Praia do Pinto e Ilha das Dragas, 

ambas no bairro do Leblon, foram alocadas em apartamentos construídos no mesmo 

bairro. 

 

Apesar de ser uma atividade liderada por um bispo católico, a Cruzada teve 
apoio moral e financeiro por parte do governo brasileiro. O presidente Café 
Filho disponibilizou Cr$ 50 milhões e um terreno no Leblon para construção 
dos apartamentos. Juscelino Kubitschek disponibilizou um grande terreno 
na região da Penha, onde se instalou o mercado São Sebastião, o qual, a 
partir de sua arrecadação, sustentava financeiramente parte dos trabalhos 
sociais da Cruzada. Esse apoio de grande porte do poder público 
evidenciava cada vez mais que, apesar do agente realizador ser a Igreja 
Católica, a ação não deixava de ser inserida em um projeto maior de gestão 
governamental. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 103). 

 

É importante destacar que essa iniciativa tinha, também, um caráter 

anticomunista, e, ao pregar o convívio próximo entre trabalhadores e patrões, 

tencionava demonstrar a irrelevância do conceito de luta de classes, num período 

em que o comunismo tinha uma forte presença nas favelas cariocas (CONCEIÇÃO, 

2016). A despeito da sua ousada proposta inicial, a Cruzada atendeu a apenas doze 

das 130 favelas existentes na cidade, sendo o bairro São Sebastião a sua principal 
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obra. Segundo Conceição (2016), o bairro São Sebastião não foi integrado ao bairro 

do Leblon e a “favelização e a segregação marcam o cotidiano da Cruzada e 

mostram o fracasso dessa obra quando interpretada a partir dos ideais de seu 

fundador.”. 

No estado do Rio de Janeiro é criado em 1962, pelo então governador Carlos 

Lacerda, a Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara (COHAB-

GB), que aprofundou o trabalho de remoção da “população favelada” para conjuntos 

habitacionais construídos pelo estado. A política das remoções era voltada 

especialmente para as favelas localizadas na zona sul carioca, mais valorizada pelo 

mercado imobiliário. Seu sucessor, Negrão de Lima, moderou as ações da COHAB, 

e em 1968 criou a CODESCO (Companhia de Desenvolvimento de Comunidades), 

que de certa forma, reconhecia os direitos da população favelada, atuando na 

urbanização de algumas favelas. Entretanto, também em 1968, por intervenção 

direta do governo federal (militar) foi criada a Coordenação de Habitação de 

Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio (CHISAM), que no seu 

desenvolvimento retomou a política de extinção das favelas e remoção compulsória 

dos seus moradores. A COHAB-GB foi então subordinada à CHISAM, “e essas duas 

instituições foram as grandes responsáveis pelo programa de remoção de favelas no 

Rio de Janeiro em proporções até então não vistas” (Conceição, 2016, p. 111). 

 

Tendo como diferencial a filosofia de manutenção dos favelados no seu 
lugar de origem e ressaltando a importância da regulamentação da posse 
da terra, o programa desenvolvido pela CODESCO partia do desenho dos 
próprios moradores para, posteriormente, os arquitetos redesenharem as 
plantas das casas. Entretanto, sua atuação foi se esvaziando a partir de 
1968, quando o governo federal cria a Coordenação de Habitação de 
Interesse Social da Área Metropolitana do Rio de Janeiro – CHISAM. Sua 
principal missão era claramente divulgada: restabelecer o remocionismo 
como tratamento dominante às favelas do Rio de Janeiro, contando, para 
tanto, com a parceria da COHAB e do governador Negrão de Lima. A 
contabilidade final foi de 114 favelas afetadas. (CORREIA, p. 34). 

 

 Já na esfera federal, no mesmo ano de início do regime militar, em 1964, 

foram criados o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de 

Habitação (BNH). O BNH seria responsável pela execução da política habitacional, 

que consistia em reduzir a escassez de moradias, especialmente onde ela se dava 

de forma mais acentuada, ou seja, nas classes de renda mais baixas. A criação 
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desses órgãos logo no início do regime militar se justificava pela grave situação do 

setor habitacional brasileiro, que possuía um déficit estimado em oito milhões de 

moradias. 

 

O crescimento explosivo da demanda por habitações urbanas (derivado da 
intensificação do processo de urbanização do país), em um contexto 
fortemente inibidor do investimento na área (marcado por forte aceleração 
inflacionária, taxas de juros nominais fixas e leis populistas no mercado de 
aluguéis), acabou por gerar um déficit habitacional estimado em oito 
milhões de habitações. (SANTOS, 1999, p.10). 

 

Segundo Bonduki (1998), o BNH (1964-1986) financiou 4,5 milhões de 

unidades residenciais durante a sua existência, o que representou 24% de todo o 

mercado habitacional produzido. Entretanto, apesar de responsável por ¼ da 

produção habitacional no país, em seus 22 anos de existência, o BNH não enfrentou 

o problema da falta de moradia popular de forma adequada, justamente por não 

reconhecer que a moradia para as classes mais baixas não poderia se inserir na 

lógica de mercado dos demais financiamentos, devendo ser subsidiada. Por tal 

motivo, apenas 25% ou 1,1 milhão de moradias do total da sua produção foi 

destinada à população com renda familiar de até cinco salários mínimos (SOUZA, 

2005). 

 

O não enfrentamento da questão da moradia popular levou a parcela mais 
carente da população a produzir suas próprias casas irregularmente, quase 
sempre em locais não utilizados pelo mercado formal e pouco apropriados 
para o estabelecimento de moradias. (SANTOS; DUARTE, p. 5). 

 

O reconhecimento da incapacidade desse sistema em solucionar as 

demandas por moradia da população de baixa renda, que culminara no 

agravamento do problema, fez com que o governo, no fim dos anos 70, introduzisse 

inovações voltadas para o segmento de renda mensal inferior a três salários 

mínimos, visando, basicamente, auxiliar a autoconstrução e/ou atuar na 

reurbanização de áreas habitacionais degradadas. Entretanto, tal iniciativa se 

traduziu em resultados ínfimos: menos de 6% do total de unidades financiadas ao 

longo da existência do BNH (SANTOS, 1999). 
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É importante salientar que essa mudança na política habitacional do BNH 

ocorreu num contexto de forte crise econômica internacional, que elevou o índice de 

inflação, afetando a renda dos trabalhadores e, por consequência, impactando na 

inadimplência dos financiamentos contratados e dificultando a manutenção da 

política de crédito habitacional. Com o aprofundamento da crise inflacionária e 

social, o BNH foi extinto em 1986 e teve as suas atividades assumidas pela Caixa 

Econômica Federal. 

Com relação ao Rio de Janeiro, a partir da década de 80, período de 

reabertura democrática, as práticas remocionistas perderam força e foram 

substituídas pelas ações de reurbanização de favelas. Símbolo dessa nova fase de 

ação foi o programa “Cada família, um lote”, criado durante a primeira gestão do 

governador Leonel Brizola (1983-1986) que visava regularizar a situação fundiária 

de milhares de lotes considerados clandestinos, e também efetuar melhorias 

urbanas nessas áreas, mantendo os moradores nas comunidades. Outro programa 

importante foi o “Projeto Mutirão” (1982), que incentivou a autoconstrução nas 

favelas, por meio de mutirões. Segundo Conceição (2016), a intenção do governador 

Brizola era a de transformar as favelas em bairros populares. Entretanto, o programa 

não conseguiu alcançar os objetivos aos quais se propôs. 

 

Aquele que deveria ter sido o principal programa da política habitacional do 
Governo Brizola (1983-1986) – o programa Cada família, um lote – tinha 
como objetivo distribuir um milhão de títulos de propriedade. Porém, 
fracassou enormemente, ao ter conseguido entregar apenas 32.817 mil 
títulos em todo o Estado. Do total previsto, 400 mil títulos deveriam 
corresponder à regularização de lotes em favelas, que seriam urbanizadas 
por etapas até se transformarem em bairros populares. Ao final de 1986, 
somente 13.604 destes títulos foram entregues nas 15 favelas beneficiadas 
pelo programa, todas na capital. (COMPANS, 2003. Apud: CONCEIÇÃO, 
2016, p.122). 

 

Seguindo essa lógica de urbanização de favelas, foi criado durante a primeira 

gestão do prefeito Cesar Maia (1993-1997), em dezembro de 1995, o programa 

“Favela Bairro”, que se tornaria o mais amplo e eficiente programa de urbanização 

das favelas cariocas. O “Favela Bairro” teve grande investimento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), através de convênio assinado entre esse 

banco e a Prefeitura do Rio de Janeiro, com orçamento de 300 milhões de dólares, 
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apenas para a primeira fase do programa, dos quais 60% seriam custeados pelo 

BID. Com ações implementadas em cerca de 150 favelas durante os seus doze 

anos de existência (1995 – 2009), dividido em três fases5, apesar das mudanças 

significativas, o programa também sofreu graves críticas: 

 

As favelas urbanizadas pelo Programa ganharam mudanças significativas 
em seus cenários, mesmo não recebendo todas as ações planejadas. 
Muitas delas, por exemplo, foram asfaltadas pela primeira vez e receberam 
sistema de saneamento básico por causa da presença do Favela Bairro. No 
entanto, o Programa também sofreu sérias críticas. Quatro delas são 
apontadas por Delecave e Leitão (2013, 268-271): 1 - Não foi eficiente no 
processo de regularização fundiária; 2 - Tratou as favelas de forma muito 
homogênea, sem levar em consideração os conflitos e características 
locais, ao elaborar um plano urbanístico; 3 – Não conseguiu concretizar 
muitas das ações previstas para o campo social; e 4 - Não promoveu nem 
incentivou a participação popular no planejamento das reformas 
urbanísticas. (CONCEIÇÃO, 2016, p.123). 

 

Dessa forma, os programas de habitação popular criados desde que a falta de 

moradia passou a ser vista como um problema a ser resolvido pelo Estado podem 

ser divididos em duas vertentes: remocionista e urbanizadora (não remocionista). A 

política de remoções vigorou do fim do século XIX até meados dos anos 70 (com 

exceção da Cruzada São Sebastião), enquanto as políticas de urbanização das 

favelas, com a manutenção da população nos seus locais de origem, ganharão força 

no fim da década de 70, com o processo de reabertura democrática do país.  

Entretanto, é necessário destacar que as políticas de urbanização 

exemplificadas nos programas “Cada família, um lote” e “Favela Bairro” serão de 

iniciativa estadual e municipal, respectivamente. Com a extinção do BNH, as 

políticas de habitação serão fragmentadas entre estados e municípios e só serão 

rearticuladas em esfera federal com a criação do Ministério das Cidades em 2003, e 

concretizadas através do Programa Minha Casa Minha Vida, em meados de 2009. 

Por sua vez, o PMCMV se tornou o grande protagonista da produção 

habitacional brasileira, fazendo com que muitos estados e municípios não produzam, 

nem proponham outras políticas habitacionais, pois o MCMV, além do grande 

                                                           
5 Segundo Conceição (2016), o “Favela Bairro” teve continuidade nas seguintes gestões municipais: 
Luiz Paulo Conde (1997-2001) e César Maia (2001-2005; 2005-2009).  
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volume de recursos de que dispõe, “contaria com procedimentos bem mais simples 

de operacionalização” (ROLNIK et. al., 2015, p. 152). 

 

2.2. O início do programa 

 

A fase inicial do MCMV, que durou aproximadamente dois anos, de meados 

de 2009 a meados de 2011, estipulou como meta a construção de um milhão de 

moradias, divididas pelas três faixas de renda do programa: 400 mil unidades para 

as famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos (posteriormente Faixa 1)6, 400 mil 

unidades para as de renda de 3 a 6 salários mínimos (Faixa 2), e 200 mil unidades 

para as famílias cuja renda bruta era de 6 a 10 salários (Faixa 3)7. 

Uma das principais críticas feitas ao programa nesse seu início é a 

delimitação de que apenas 40% das unidades fossem do Faixa 1, se fora 

comprovado que o déficit era de 90% nessa faixa de renda8. 

 

As apresentações oficiais que acompanharam o lançamento do programa 
se apoiavam nos dados quantitativos do déficit habitacional – àquela altura 
calculado em 7,2 milhões de moradias, 90% delas concentradas nas faixas 
de renda inferiores a três salários mínimos, 70% nas regiões Sudeste e 
Nordeste, quase 30% nas regiões Metropolitanas – para afirmar que o 
Programa o reduziria em 14%. (AMORE, 2015, p. 17). 

 

Segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro, contratada pelo Ministério das 

Cidades e publicada em junho/2009, o déficit habitacional no Brasil em 2007 era de 

6,2 milhões de moradias, das quais 5,1 milhões estavam concentradas nas áreas 

urbanas.  

                                                           
6 Uma vez que os valores do programa não são indexados pelo salário mínimo, e, portanto, não foram 
atualizados de acordo com o seu aumento, desde a segunda fase do MCMV as faixas não são mais 
identificadas com o número de salários da renda bruta familiar. 
7 O PMCMV estabelece regras distintas para famílias que pertencem à Faixa 1 e para aquelas que 
pertencem às Faixas 2 e 3, entretanto, são exigências em todas as faixas para participação no 
programa: possuir mais de 18 anos, não possuir casa própria ou financiamento habitacional em 
qualquer localidade do Brasil e nunca ter sido beneficiado por programas de habitação social do 
governo. 
8 Na segunda fase do MCMV, os imóveis destinados a Faixa 1 do programa deveriam ser de, pelo 
menos, 60% do total de 2 milhões de unidades. 
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Na sua metodologia a pesquisa em questão divide o déficit habitacional em 

duas categorias: o “déficit por reposição do estoque”, que se refere aos domicílios, 

rústicos, precários, portanto, insalubres e sem condições de habitabilidade, que 

deveriam ser substituídos, e o “déficit por incremento de estoque”, que diz respeito 

aos domicílios improvisados, que se tornam moradia alternativa (imóveis comerciais, 

embaixo de pontes e viadutos, etc.), à parte da coabitação familiar (quando as 

famílias manifestaram o interesse de possuir domicílio exclusivo) e aos domicílios 

alugados, tanto aqueles em que famílias inteiras habitavam um único cômodo, 

quanto aqueles nos quais as famílias pobres, ou seja, que recebiam até 3 salários 

mínimos, pagavam mais de 30% da renda familiar ao locador do imóvel. 

Tabela 2 – Déficit Habitacional e percentual em relação aos domicílios particulares 

permanentes, por situação do domicílio, segundo regiões geográficas, unidades da federação 

e regiões metropolitanas (RMs) – Brasil – 2007. 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. Déficit habitacional no Brasil -

2007, 2009. 
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No déficit habitacional urbano, essa pesquisa apontou a concentração de 

quase 90% do total na faixa de renda até três salários mínimos. 

Figura 1 – Déficit Habitacional Urbano, por faixas de renda média familiar mensal – Brasil – 2007 

 

Fonte: Extraída de Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. Déficit habitacional 

no Brasil 2007. 

 

A Fase 1 do MCMV estipulou a meta de construção de 1 milhão de novas 

moradias, distribuídas pelas faixas do programa e com o investimento total de 28 

bilhões de reais. 

Entretanto, embora agrupados sob o mesmo nome, o PMCMV possui “um 

conjunto diversificado de ações com lógicas e objetivos distintos” (ROLNIK, 2015, 

p.130). O PMCMV é uma “marca” que agrega em si diferentes formas de acesso ao 

produto “casa-própria”, destinado às classes baixa e média, públicos alvo do 

programa: 

 

O “Minha Casa Minha Vida” é, antes de tudo, uma “marca”, sob a qual se 
organiza uma série de subprogramas, modalidades, fundos, linhas de 
financiamento, tipologias habitacionais, agentes operadores, formas de 
acesso ao produto “casa própria” – esta sim uma característica que unifica 
as diferentes experiências. (AMORE, 2015, p. 15). 

 

O PMCMV compreende dois subprogramas: O PNHU – Programa Nacional 

de Habitação Urbana e o PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural. 

O PNHR tem como finalidade subsidiar a produção ou reforma de imóveis 

para agricultores familiares e trabalhadores rurais, por intermédio de operações de 
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repasse de recursos do orçamento geral da União ou de financiamento habitacional 

com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.9 Ele não será 

aprofundado, uma vez que não foram contratados imóveis nesse subprograma na 

cidade do Rio de Janeiro. 

O PNHU está dividido pelas três faixas de renda atendidas pelo MCMV: o 

Faixa 1, o Faixa 2 e o Faixa 3.10  

Sob o Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, existem 3 modalidades distintas, 

tanto na origem de recursos que os subsidia, como no seu público alvo: FAR, FDS 

(mais conhecido como Entidades) e o PNHR, já citado.  

Na modalidade Entidades, famílias organizadas por uma Entidade 

Organizadora habilitada junto ao Ministério das Cidades, que podem ser 

organizações populares, associações, sindicatos ou cooperativas, serão totalmente 

responsáveis tanto pela produção, quanto pela ocupação dessas unidades. 

 

A produção dessa modalidade é contratada por organizações populares, 
associações, cooperativas, que compõem o universo de “entidades”, que 
devem se responsabilizar integralmente pela indicação das famílias e por 
todo o processo de produção – da pesquisa do terreno à entrega das 
chaves, passando pelo desenvolvimento e aprovações de projeto e 
execução das obras civis. (RIZEK; AMORE; CAMARGO, 2014, p. 532). 

 

Os recursos de execução dessa modalidade vêm do FDS (Fundo de 

Desenvolvimento Social), que fora criado em 1993 para financiar programas sociais 

locais e estava praticamente inoperante, e que com o início do PMCMV passou a 

receber recursos orçamentários da União.  

Na sua concepção, o MCMV – Entidades foi considerado um avanço no 

sentido da possibilidade de promover a construção por autogestão e conferir aos 

movimentos sociais de luta por moradia e reforma urbana condições de produção 

                                                           
9 Texto da Seção III da Lei 11.977, disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l11977.htm, acessada em outubro/2018. 
10 Durante a terceira fase do programa, em março/2016, um pouco antes do processo de afastamento 
da Presidente Dilma Rousseff, foi lançada a Faixa 1,5, que só entrou em vigor em 2017. Ela segue a 
mesma linha das Faixas 2 e 3, mas as famílias devem possuir renda de até R$ 2.350,00 (aumentada 
para R$ 2.600,00) e o desconto máximo pode chegar a R$ 47.500,00 sobre o valor de financiamento.  
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dessas moradias, entretanto, até o final de 2013, ou seja, já na segunda fase do 

PMCMV, a meta de 3% do total de unidades ainda não havia sido atingida: 

 

[...] o Programa MCMV na modalidade “Entidades”, de acordo com dados 
oficiais coletados na pesquisa (e a despeito de uma baixa confiabilidade 
desses dados), apesar da meta de compor 3% de toda a produção do 
programa em âmbito nacional, até o final de 2013, tinha contratado menos 
de 1% de todas as unidades habitacionais do Programa. (RIZEK; AMORE; 
CAMARGO, 2014, p. 532). 

   

Em decorrência da pouca relevância quantitativa em comparação às demais 

modalidades, tanto na cidade do Rio de Janeiro11 como no resto do país, mas, 

principalmente, por não se inscrever na lógica de mercado do MCMV – FAR (Faixa 

1) e do MCMV – FGTS (Faixas 2 e 3), a modalidade Entidades não será 

aprofundada. 

 A modalidade MCMV - FAR é a mais conhecida e com a maior contratação 

de unidades da Faixa 1. Nessa modalidade, destinada aos municípios com mais de 

50 mil habitantes, os empreendimentos são comprados pelo FAR (Fundo de 

Arrendamento Residencial), e a ele pertencem até serem repassados às prefeituras, 

que determinará a sua ocupação, através de sorteios ou reassentamento. 

O FAR foi criado pela Lei 10.188, de 12 de fevereiro de 2001 para 

financiamento do PAR (Programa de Arrendamento Residencial), programa criado 

durante o segundo governo FHC, que tinha por objetivo proporcionar moradia à 

população de baixa renda, sob a forma de arrendamento, com opção de compra. A 

história e características do PAR serão descritas mais adiante. Com a 

implementação do MCMV – FAR, esse fundo passou a receber recursos da União 

para operacionalização da modalidade. 

                                                           
11 Foi contratado apenas um empreendimento do programa Entidades na cidade do Rio de Janeiro na 
primeira fase do programa, o Grupo Esperança, composto de 70 casas, construídas sob a forma de 
mutirão, e localizado em Jacarepaguá (Colônia Juliano Moreira). O contrato foi assinado entre o 
Banco X e a entidade organizadora Fundação Bento Rubião em fevereiro/2011, durante a primeira 
fase do MCMV, entretanto, devido à morosidade para registro do contrato, uma vez que se tratou do 
primeiro do MCMV - Entidades na cidade, a liberação de recursos e consequente início das obras só 
ocorreu em 2012, já na segunda fase do programa. Informações sobre o Grupo Esperança e outros 
projetos da Fundação Bento Rubião estão disponíveis em http://autogestao.unmp.org.br/wp-
content/uploads/2015/05/MCMV-ENTIDADES-RJ.pdf.  
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No MCMV-FAR, a construtora é responsável por todo o processo de produção 

do empreendimento, desde a escolha do terreno, aprovação dos projetos, execução 

e legalização das obras.  O FAR, através do Banco X, contrata a construtora e 

financia a execução das obras. Já a sua ocupação será determinada pela prefeitura 

municipal, através de cadastro específico e que será submetido, posteriormente, ao 

Banco X para análise e qualificação desses dados. 

As prefeituras podem participam também através da doação de terrenos, 

“isenção tributária e desburocratização nos processos de aprovação e licenciamento 

e também na flexibilização das normas urbanísticas para permitir aumentar os 

índices de utilização do solo”. (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 36). 

Já na modalidade FGTS, correspondente às Faixas 2 e 3, os 

empreendimentos são, também, propostos pelas construtoras ou incorporadoras, 

porém, elas também serão responsáveis pela sua comercialização. Dessa forma, as 

empresas proponentes são, também, proprietárias desses imóveis, até que os 

mesmos sejam vendidos aos adquirentes, que receberão descontos proporcionais à 

sua renda bruta familiar na aquisição dessas unidades.  

A diferença entre as faixas 2 e 3 diz respeito ao valor de desconto e à taxa de 

juros que será aplicada sobre o financiamento – quanto menor a renda, maior o 

desconto e menor a taxa de juros. Não existe impedimento de que uma família que 

se enquadre na Faixa 3 financie imóvel enquadrado na Faixa 2, mas o seu 

financiamento terá a taxa de juros e desconto determinados de acordo com a sua 

renda. 

Nessa modalidade o Banco X será responsável tanto pela avaliação técnica 

dos projetos apresentados pelas construtoras, como nas demais modalidades, mas 

também pelo estudo de viabilidade desse empreendimento, uma vez que o seu 

sucesso depende da comercialização das suas unidades.  Ainda, será atribuição do 

Banco X a avaliação de crédito dos adquirentes12 que desejarem financiar as 

unidades e assinatura dos contratos. 

                                                           
12 Chamada carta de crédito. Nessa modalidade, o futuro adquirente é avaliado por sistemas de 
análise de crédito do Banco X para verificar se possui capacidade de pagamento para arcar com as 
prestações do imóvel. O resultado da análise definirá o valor máximo de financiamento, através das 
seguintes variáveis: renda bruta familiar, data de nascimento do participante de maior idade e o valor 
do imóvel desejado.  
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Portanto, nessa modalidade o Banco X financia através do FGTS – Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, tanto a construção dos empreendimentos, através 

de assinatura de contrato com a construtora/incorporadora, quanto a compra desses 

novos imóveis, através de assinatura de contratos com as pessoas físicas que 

tiverem sido aprovadas na análise de crédito do Banco. 

 

Figura 2 – Metas quantitativas MCMV (unidades e investimento) por faixas de renda e modalidades. 

 

Fonte: Extraído de AMORE, 2015. 

 

Segundo dados disponibilizados pelo Banco X, na cidade do Rio de Janeiro, 

nessa primeira fase do PMCMV, foram contratados 54 empreendimentos na Faixa 1 

(FAR), totalizando 16.037 unidades, 22 empreendimentos na Faixa 2, totalizando 

4.059 unidades e 47 empreendimentos na Faixa 3, totalizando 10.026 unidades. 

Somando-se as contratações das três faixas de renda, o número de unidades 

produzidas chegou a 30.122, correspondendo a 2,86% da produção do país, que foi 

de 1.053.000 unidades. 

O PMCMV está na sua terceira fase. A primeira iniciada em 2009, durou até 

meados de 2011. A segunda fase, de 2011 a 2014, ampliou a meta para mais dois 

milhões de unidades, e a terceira fase, iniciada em 2015, cuja meta é a produção de 

três milhões de unidades, ainda está em andamento. 
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2.3. Habitação de interesse social - o MCMV Faixa 1 (FAR) 

 

Nos empreendimentos que pertencem a essa modalidade, o governo federal, 

através do Banco X, e com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), 

contrata e remunera a construtora pela execução de determinado empreendimento, 

de acordo com o andamento da obra.  A análise dos projetos e o acompanhamento 

de execução das obras, em todas as faixas do programa, são de responsabilidade 

do departamento de engenharia do Banco X, chamado de gerência de habitação. 

Os projetos apresentados pelas construtoras nessa faixa de renda deveriam 

seguir alguns critérios mínimos, entre eles a exigência de tipologia mínima de sala, 

dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço, tanto para casas, quanto para 

apartamentos. A área útil mínima para casas era de 32 m² e de 37 m² para 

apartamentos. O teto de valor das unidades variava de acordo com a UF e, ainda, se 

o município pertencia à capital ou região metropolitana do respectivo estado. Na 

cidade do Rio de Janeiro o teto de avaliação era de R$ 47.000.00 para casas e de 

R$ 51.000,00 para apartamentos. 

Havia, ainda, a exigência de que os empreendimentos possuíssem no 

máximo 500 unidades, prazo de execução de até 12 meses e prazo de legalização 

de até 3 meses, contados a partir da assinatura do contrato entre a construtora e o 

Banco X. Portanto, após a assinatura, a construtora teria no máximo 15 meses para 

entregar os imóveis construídos e legalmente aptos para serem ocupados pelos 

moradores. 

Essa é uma diferença fundamental em relação às Faixas 2 e 3,  às quais 

pertencem os chamados empreendimentos de mercado: os empreendimentos da 

Faixa 1 terão a sua ocupação formada inteiramente por indicação, assim, os futuros 

moradores serão definidos pelo governo local (prefeituras) ou, em alguns casos,  

pelo governo estadual. 
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2.3.1. Seleção dos beneficiários – O “Banco de Cadastro de Demandas”  

 

Nos empreendimentos do FAR, a seleção dos beneficiários é feita pelo 

governo local. Essa seleção pode ser por “demanda aberta”, ou seja, sorteio (em 

banco de dados da prefeitura municipal com a inscrição de famílias interessadas), 

ou por “demanda fechada”, que significa reassentamento. Independentemente da 

forma da demanda, “no caso da Faixa 1, os empreendimentos são ofertados a uma 

demanda cativa, determinada pelos cadastros definidos pelas prefeituras” (RUFINO, 

2015, p. 55). O valor do desconto sobre o imóvel pode chegar a 90% e as famílias 

pagarão, durante dez anos, uma prestação praticamente simbólica - em 2010 as 

prestações eram limitadas a 50 reais ou 10% da renda familiar bruta, o que fosse 

menor. 

Na cidade do Rio de Janeiro, durante a primeira fase do programa, o cadastro 

era feito diretamente pela pessoa interessada em centro de atendimento da 

Secretaria Municipal de Habitação (SMH), em estande localizado no prédio da 

Prefeitura ou em site lançado para esse fim13. Independentemente da forma 

escolhida para o cadastramento, a família deveria estar inscrita no CadÚnico14 

(Cadastro Único para Programas Sociais) ou ser inscrita pela Prefeitura, e 

posteriormente inserida no chamado “Banco de Cadastro de Demandas”, e, assim, 

estaria apta ao sorteio. Portanto, são dois cadastros: o CadÚnico (administrado pelo 

Governo Federal, gerido pelo Banco X, alimentado com as informações obtidas 

pelas prefeituras) e o “Banco de Cadastro de Demandas”, que é o banco da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, que era administrado pela sua Secretaria Municipal de 

                                                           
13 Informações disponíveis no site http://www0.rio.rj.gov.br/habitacao/minha_casa_minha_vida.htm. 
Embora a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) não exista na gestão Crivella, pois suas 
atribuições migraram para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMUIH), o site 
permanecia disponível para acesso em outubro/2018. Informações do programa na gestão Crivella e 
sobre os sorteios no “Banco de Cadastro de Demandas” desde 2011 podem ser acessadas em 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/minha-casa-minha-vida.  
 
14 O CadÚnico – ou Cadastro Único para Programas Sociais – é um sistema que contém informações 
sobre as famílias brasileiras de baixa renda , ou seja, aquelas que possuem meio salário mínimo 
mensal por pessoa integrante da mesma ou aquelas em que a renda total mensal é de até três 
salários mínimos. Através do CadÚnico, essas famílias então, tem a possibilidade de ingressarem em 
programas sociais promovidos pelo Governo Federal, tais como o Bolsa Família e o Minha Casa 
Minha Vida – Faixa 1. Informações obtidas nos sites http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2010/03/cadunico e https://portalbrasil10.com.br/cadunico/#CadUnico_o_que_e, acessados 
em outubro/2018. 
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Habitação. As famílias deveriam estar inscritas em ambos os cadastros para que 

pudessem participar dos sorteios. Em junho de 2010 a prefeitura do Rio de Janeiro 

informou ao Banco X possuir em seu “Banco de Cadastro de Demandas” 346.322 

famílias inscritas. 

Na realização dos sorteios, os seguintes critérios priorizariam a definição para 

a escolha das famílias contempladas: 

a) Famílias moradoras em áreas de risco (margens de rios, encostas, etc); 

b) Famílias que aguardavam reassentamento; 

c) Famílias que comprovassem possuir pessoas com mais de 60 anos; 

d) Famílias que comprovassem possuir portadores de necessidades 

especiais (PNE). 

Pude verificar a priorização dos critérios para a escolha das famílias descritos 

nos itens c e d acima, uma vez que no site da prefeitura15 constam os editais e os 

resultados dos sorteios dos empreendimentos ocupados por demanda aberta, onde 

foram separadas algumas unidades para sorteios somente entre portadores de 

necessidades especiais (PNE), no item “Deficientes”, bem como para idosos, no item 

“Idosos”. Esses sorteios “prioritários” ocorreram, pelo menos, três dias antes dos 

sorteios “gerais” e reservaram 1% das unidades residenciais para PNE e 3% para 

idosos. Verifiquei ainda, que eram sorteados por empreendimento por volta de 1,2 

vezes do número de unidades. 

Isso se justifica pelo fato de que, após os sorteios, que deveriam acontecer 

quando o empreendimento estivesse com 95% de conclusão, as famílias escolhidas 

eram convocadas a apresentar ao Banco X os documentos de identificação pessoal 

e de renda, que permitissem comprovar que estavam de fato enquadradas nos 

critérios já citados, tais como não possuir imóvel, não ter sido beneficiada 

anteriormente por programas de habitação social do governo e, por fim, possuir 

renda familiar bruta de até 3 salários, ou R$ 1.395,00, além de estarem inseridas no 

CadÚnico. As que estivessem aptas deveriam aguardar a assinatura do contrato do 

imóvel com o Banco X, e, devido à morosidade da qualificação dos cadastros, 

poderia acontecer até quando estivessem já residindo nos imóveis. 
                                                           
15 Informação disponível em http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/minhacasaminhavida-2011, acessado 
em outubro /2018. 
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Com relação aos sorteios realizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro nessa 

primeira fase do programa, as listas disponíveis no seu site me permitiram, ainda, 

definir quais os empreendimentos dessa primeira fase do programa que foram 

ocupados por “demanda aberta” ou sorteio, e, portanto, aferir aqueles que foram 

ocupados por “demanda fechada”, ou seja, reassentamento.  

Das 16.037 unidades divididas nos 54 empreendimentos contratados na 

primeira fase do programa na modalidade FAR, 4.597 unidades pertencentes a 13 

empreendimentos foram ocupadas por sorteio, correspondendo a 28,66% do total, 

embora fosse determinado que o máximo de ocupações por reassentamento deveria 

ser de 50%: 

 

[...] apesar do limite máximo de 50% para unidades habitacionais 
destinadas a situações em que a escolha das famílias foi dispensada de 
sorteio, o município do Rio de Janeiro já teria utilizado “quase 90%” em 
termos de unidades para situações de reassentamento, com a perspectiva 
de apenas em algum momento no futuro adequar tais percentuais à norma 
atribuída. 

Esse descompasso da prática com a norma também esteve presente na 
entrevista concedida pela gerente do trabalho social do PMCMV da 
Secretaria Municipal de Habitação (SMH) ao relatar que de 2009 a 2012 
foram inaugurados 49 condomínios dos quais 36 foram usados para 
reassentamentos e apenas 13 para atender aos inscritos no cadastro para 
sorteio. Esses dados indicam que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem usado 
massivamente o PMCMV para o deslocamento de famílias removidas de 
forma involuntária de seus locais originais de moradia, atribuindo como 
justificativas os deslizamentos causados pelas chuvas de 2010, as obras 
para os grandes eventos (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016 
por exemplo) ou as obras de urbanização de favelas. (CARDOSO; MELLO; 
JAENISCH, 2015, p. 78). 

 

A determinação de utilização de no máximo 50% das unidades para 

reassentamento consta no Item 3 – Indicação de Beneficiários da Portaria nº 140 de 

5 de abril de 2010 do Ministério das Cidades: 

 

3.3 Será admitida a indicação de um grupo de famílias provenientes de um 
mesmo assentamento irregular, em razão de estarem em área de risco, 
terem sido desabrigadas por motivo de risco ou outros motivos justificados 
em projetos de regularização fundiária e que tiverem que ser realocadas, 
ficando dispensadas da aplicabilidade dos critérios de hierarquização e 
seleção previstos neste normativo.  

3.3.1 A indicação fica limitada a 50% (cinquenta por cento) da quantidade 
de unidades habitacionais produzidas no município. 
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Talvez a maior crítica feita à atuação da Prefeitura do Rio de Janeiro é a de 

que seu objetivo principal no apoio ao PMCMV estaria voltado essencialmente para 

o reassentamento, justificando essa necessidade pela escolha da cidade para sediar 

os megaeventos esportivos – Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016. Operacionalizada pela Secretaria Municipal de Habitação, 

algumas remoções foram objeto de grande repercussão como, por exemplo, o caso 

da Vila Autódromo, cuja população em 2014 era de aproximadamente 600 famílias 

e, que após dois anos de remoções, demolições e muita resistência por parte dos 

moradores, foi reduzida para apenas 20 famílias, portanto, perto de 3% da sua 

população anterior.16 A arbitrariedade nas remoções era tamanha que durante as 

obras do Morar Carioca17 no Morro da Providência, as casas a serem 

desapropriadas e demolidas tinham suas portas pintadas com a sigla da Secretaria 

Municipal de Habitação, SMH, que foi traduzida pelos moradores para “Saia do 

Morro Hoje”.18  

 

Figura 3 – Inscrição feita pela Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro em porta de 

moradia localizada no Morro da Providência. 

 

Fonte: Extraída do site http://historiaearquitetura.blogspot.com/2013/01/saia-do-morro-

hoje.html  

                                                           
16 Dados obtidos em reportagem disponível em 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/25/politica/1469450857_996933.html, acessada em 
outubro/2018. 
17 O Morar Carioca foi um projeto da Prefeitura criado na gestão de Eduardo Paes que pretendia 
urbanizar as comunidades da cidade até 2020. O Morro da Providência, por estar localizado na área 
central, fazia parte das ações que seriam executadas pela Prefeitura para revitalizar a área portuária, 
através de serviços de infraestrutura, tais como a implantação de novas redes de água, esgoto e 
drenagem, além da construção de um teleférico e de um plano inclinado para facilitar a circulação e a 
acessibilidade dos moradores.  
18 Reportagem sobre o Morar Carioca no Morro da Providência disponível em 
http://historiaearquitetura.blogspot.com/2013/01/saia-do-morro-hoje.html, acessada em outubro/2018. 
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2.3.2. O Trabalho Técnico-Social (TTS) 

 

Uma vez que o público alvo do MCMV - FAR é majoritariamente formado por 

pessoas oriundas da “informalidade” no modo de habitar, tanto no sentido de não 

propriedade “legal” da moradia anterior, quanto na utilização dos serviços básicos de 

energia e água/esgoto (“gatos”), o programa exigia a realização do Trabalho Técnico 

Social (TTS), que deveria ser “entendido como um conjunto de ações inclusivas, de 

caráter socioeducativo, voltadas para o fortalecimento da autonomia das famílias, 

sua inclusão produtiva e a participação cidadã, contribuindo para a sustentabilidade 

dos empreendimentos habitacionais.”19  

Segundo Instrução Normativa nº 8 de 26 de março de 2009 do Ministério das 

Cidades, o Trabalho Técnico Social deveria ser iniciado na fase de planejamento do 

empreendimento, ou seja, antes até do início das obras. Portanto, havia a 

necessidade de todo um trabalho “pré-ocupação”20 que, em decorrência, 

principalmente, da falta de organização e interação entre os diferentes participantes 

– Prefeitura, Banco X, moradores - e do pouco tempo disponível para tal, fazia com 

que o TTS se resumisse a apenas três processos: sorteio dos apartamentos entre os 

beneficiários aprovados, eleição do síndico e aprovação do regimento interno do 

condomínio. 

 

Dos três eixos recomendados na Instrução Normativa nº 08, nos municípios 
do Rio de Janeiro, Queimados e Belford Roxo, o Trabalho Técnico Social 
desenvolvido foi basicamente a organização da assembléia para o sorteio 
das unidades, a organização do condomínio com a eleição do síndico e a 
discussão e aprovação do regimento interno e atendimento individualizado 
quando se fazia necessário. (CARDOSO; MELLO; JAENISCH, 2015, p. 98). 

 

No Banco X, na cidade do Rio de Janeiro21, a realização do Trabalho Técnico 

Social era acompanhado por uma coordenação específica, cuja responsabilidade 

era a de aprovar os projetos apresentados pela prefeitura municipal ou empresa 
                                                           
19 Portaria n° 168, de 12 de abril de 2013, (D.O.U. DE 15.04.2013) do Ministério das Cidades. 
20 Inicialmente de 3 meses antes da ocupação, posteriormente ampliada para 8 meses pela Portaria 
nº 21 do Ministério das Cidades, de 22 de janeiro de 2014. 
21 Acredito que, apesar das especificidades locais, a estrutura rígida do Banco X tenha contribuído 
para que essa tarefa tenha sido executada de forma semelhante pelas coordenações do TTS da 
instituição nas diferentes cidades que contrataram empreendimentos do Faixa 1. 
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terceirizada contratada para esse fim, supervisionar as etapas da sua implantação e 

a consequente liberação dos recursos relativos à sua execução. Nessa modalidade, 

havia a obrigatoriedade da execução do TTS, e os seus custos constituíam uma 

categoria à parte dos custos de execução física das obras. 

Os analistas pertencentes a esse setor, chamados de técnicos sociais 

deveriam possuir curso superior em Ciências Sociais, Serviço Social ou Psicologia, 

entretanto, a sua função, dentro da estrutura do Banco seria burocrática, uma vez 

que as tarefas a serem cumpridas pela instituição, conforme determinação do 

Ministério das Cidades, seriam aprovar os projetos apresentados pela prefeitura do 

Rio de Janeiro e verificar, através de relatórios mensais de acompanhamento e 

relatórios semestrais de avaliação, a execução desse trabalho, cujos resultados 

deveriam, então, ser remetidos ao Ministério. De acordo com Cardoso, Mello e 

Jaenisch (2015), o Banco X desenvolvia o seu trabalho orientado por metas, rotinas 

e burocracia típicas de um banco e o sucesso do TTS seria “medido”, como se fosse 

uma “obra” pressupondo “uma linearidade, que, na prática, não existe”.  

Isso porque no caso específico do Rio de Janeiro, muitas vezes o trabalho 

técnico social acontecia na iminência da ocupação dos empreendimentos pelas 

famílias reassentadas e até com as famílias já morando nos imóveis, não havendo, 

dessa forma, tempo hábil para um trabalho mais cuidadoso ou direcionado às 

famílias alocadas nesses condomínios: 

 

[...] a equipe social se dirigia à assembleia de sorteio das unidades sem 
saber de antemão o perfil da população que iria ocupar o novo 
empreendimento, informação que só foi compartilhada com a equipe social 
quando os beneficiários já haviam se instalado nas unidades. Esse fato, que 
mostrou-se recorrente também em outros municípios, demonstra a falta de 
integração do setor social com a direção política das secretarias municipais. 
Tratando-se de reassentamentos, que é o caso da maioria dos condomínios 
do município do Rio de Janeiro, a preparação não poderia ser apenas do 
cadastro, mas sim organizada no mínimo 6 meses antes da remoção para 
viabilizar um trabalho comprometido com os reais direitos dos beneficiários. 
(CARDOSO; MELLO; JAENISCH, 2015, p. 98). 

 

Algumas questões que aparecem durante a realização do trabalho técnico 

social são, na verdade, questões que dizem respeito ao MCMV – FAR como um 

todo e são apontadas pelos moradores como grandes dificultadores para a 

permanência das famílias, especialmente as de menor renda, nesses imóveis. Em 
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primeiro lugar, a questão do custo da moradia, ou seja, os custos de vida em 

condomínio, materializados nas taxas de condomínio, de água e energia elétrica, 

principalmente. Lembrando que a maioria das famílias é oriunda de áreas em que o 

abastecimento de água e energia se dá na “informalidade”, através dos chamados 

“gatos”, ainda que a prestação seja quase simbólica, as demais taxas 

sobrecarregam os orçamentos das famílias e fazem da inadimplência condominial 

um grande problema na sustentabilidade desses empreendimentos.  

 

O PMCMV estimula o consumo, facilita o crédito individual e reforça os 
valores e a ideologia da propriedade e do consumo. O valor da prestação – 
somado às taxas de condomínio, água, energia elétrica, gás, além de 
gastos com a manutenção do prédio e das áreas comuns – coloca em risco 
a permanência das famílias de menor renda e faz refletir sobre se é a 
alternativa para essa população. Como em outros programas, observa-se a 
inadimplência e um movimento dos moradores em vender seus imóveis e 
retornar para as áreas de origem. (PAZ et al., 2015, p. 278). 

 

Há, ainda, a distância do local de origem e de toda a rede primária de contato 

(família, amigos e vizinhos), além do modelo de gestão dos condomínios, que impõe 

regras de convivência, consideradas autoritárias e que acabam por afastar os 

vizinhos, em vez de promover a sociabilidade.  Por fim, a verticalização dos imóveis 

e a utilização de métodos construtivos que não permitem alterações da planta 

arquitetônica contribuem para impactar negativamente a percepção desses 

moradores sobre “as novas moradias”. 

 

Duas questões relacionadas aos impactos sociais e econômicos na vida das 
famílias merecem destaque: o custo de morar nos empreendimentos da 
faixa 1 do PMCMV e a vida em condomínio com seu impacto na 
organização social. (PAZ et al., 2015, p. 279). 

  

Com relação às regras de convivência em condomínios, essas “propostas 

impositivas de disciplinarização e de civilização” (CONCEIÇÃO, 2016, p. 59) 

deveriam partir, também, das construtoras dos empreendimentos. Quando da 

entrega dos imóveis pertencentes a empreendimentos MCMV – FAR, as mesmas 

eram responsáveis por fornecer a cada família um documento denominado “Manual 

do Usuário”, que deveria conter tanto as informações relativas ao imóvel, como, por 

exemplo, a localização das tubulações elétricas, hidráulicas e orientar sobre o uso 
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do interfone, como também aconselhar sobre regras básicas de convivência em 

apartamentos (por exemplo, falar sobre o excesso de barulho) e uso e conservação 

das áreas comuns.  

Ressalto que esse documento não é exigido pelo Banco X para as demais 

faixas do programa, embora algumas construtoras de empreendimentos de mercado 

tenham, por costume, entregar uma espécie de caderno de orientações, porém 

estritamente técnicas, aos adquirentes. Em suma, nos empreendimentos de 

habitação de interesse social, é preciso descrever aos moradores hábitos que os 

orientem (disciplinem) a “conviver de forma civilizada”.  

Como exemplo dessa prática, exemplifico que em um dos empreendimentos 

FAR contratados nessa primeira fase do programa, a construtora contratada foi 

impelida a apresentar um documento “mais simples e menos técnico”, por se tratar 

de produto destinado à população de baixa renda, utilizando vocabulário “preciso e 

adequado aos usuários”, sem deixar de lado as informações essenciais, e 

destacando a manutenção básica dos equipamentos e áreas comuns do 

condomínio.  

 O Trabalho Técnico Social realizado pela prefeitura do Rio de Janeiro será 

mais aprofundado na Cena 2, onde descrevo a observação de reunião para eleição 

de síndico de empreendimento pertencente ao MCMV – Faixa 1 (FAR). 

 

2.3.3. MCMV – FAR – Características dos projetos 

 

Conforme explicitei anteriormente, nessa modalidade os empreendimentos 

são comprados junto às construtoras pelo FAR e pertencem a ele, exclusivamente, 

até que os imóveis sejam alienados, ou seja, repassados aos beneficiários. Porém, 

não houve, num primeiro momento, a definição dos critérios de localização desses 

empreendimentos, isto é, as construtoras puderam escolher onde construir.  

Como nessa faixa do programa, em teoria, não existe o lucro, pois o custo de 

construção das unidades é igual ao seu preço, as construtoras buscaram viabilizar 



43 
 

os empreendimentos através da escolha de terrenos mais baratos e de 

padronização dos projetos arquitetônicos.  

Portanto, o que ocorre nos empreendimentos FAR do MCMV é que o lucro 

está diluído nos custos de construção e nos custos do terreno: 

 

Dentro dessa racionalidade, conduzida pelas empresas, a escolha dos 
terrenos e as características dos projetos são condições essenciais para 
“viabilizar” os empreendimentos. A seleção de terrenos mais baratos, a 
ampliação da escala e padronização dos projetos tornam-se assim 
estratégias financeiras essenciais no desenvolvimento do PMCMV. 
(RUFINO, 2015, p. 55). 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, todos os 54 empreendimentos contratados na 

primeira fase do MCMV – FAR possuíam unidades avaliadas pelo teto do programa: 

47.000 reais, se fossem casas ou 51.000 reais, se fossem apartamentos. 

Existem três aspectos que podemos destacar nos empreendimentos da Faixa 

1 do programa na cidade do Rio de Janeiro: localização afastada dos centros 

urbanos, número de unidades superior às demais faixas e padronização dos 

projetos. 

Com relação à localização, por conta dessa liberdade irrestrita na escolha dos 

terrenos dos empreendimentos da primeira fase do MCMV - FAR, na cidade do Rio 

de Janeiro ocorreu uma grande concentração de empreendimentos na Zona Oeste, 

especialmente nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, região mais afastada do 

centro da cidade e, também, com menor oferta de serviços públicos. Nessas 

localidades as terras são mais abundantes e, portanto, mais baratas, e, em muitos 

casos já constituíam o land bank das construtoras proponentes. Uma vez que nessa 

modalidade o lucro possível é menor, tais terrenos foram escolhidos para serem 

utilizados em empreendimentos voltados à classe de renda mais baixa do programa. 

Conforme dados fornecidos pelo Banco X, nessa primeira fase, do total de 54 

empreendimentos e 16.037 unidades contratadas na Faixa 1, 32 empreendimentos, 

somando 10.621 unidades, estão localizados em bairros da Zona Oeste: Senador 

Camará, Campo Grande e Santa Cruz, correspondendo a 66,23% do total das 

unidades contratadas.  
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Figura 4- Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I contratados na primeira 

fase do programa – 2009-2011 – na cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

Importante destacar, porém, que alguns empreendimentos do FAR na 

primeira fase do PMCMV foram construídos em terrenos doados pelo poder público, 

e, nesses casos, estavam localizados em áreas mais valorizadas e/ou de maior 

proximidade com os centros urbanos da cidade, como é o caso do 

megaempreendimento Bairro Carioca, localizado em área conhecida como 

Triagem22, no bairro do Rocha, e distante aproximadamente 8 km do centro da 

cidade. Dividido em 11 módulos, que somam 93 blocos de 5 andares, totalizando 

2.240 apartamentos, todos de tipologia mínima de sala, dois quartos, cozinha 

banheiro e área de serviço, o empreendimento foi contratado no final do ano de 

2010, construído em terreno comprado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

junto à Light Serviços de Eletricidade S/A23 e cedido ao FAR. Sua localização pode 

ser considerada extremamente privilegiada em relação aos demais: é vizinho à 

estação de metrô do bairro e impossível de passar despercebido durante o trajeto 
                                                           
22 Triagem é uma estação de metrô da Linha 2 e um bairro não-oficial do Rio de Janeiro, na Zona 
Norte da cidade. O local recebeu esse nome durante o período ditatorial do Estado Novo na Era 
Vargas, quando instituições militares ali situadas recebiam prisioneiros para uma “triagem”, 
destinando os presos políticos para centros de detenção específicos. (RIBEIRO; VEIGA, 2014, p. 14).  
23 Empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade do Rio de Janeiro (seu maior 
polo consumidor), além de boa parte da Baixada Fluminense. 
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entre as estações de Triagem e Maria da Graça, na Zona Norte da cidade. A sua 

ocupação foi iniciada em 2012 e se deu através de demanda fechada, ou seja, 

reassentamento. O empreendimento foi utilizado para reassentamento de famílias 

removidas de comunidades de várias áreas da cidade: da Zona Sul (Santa Marta, 

Babilônia, Chapéu Mangueira, Pavão-Pavãozinho, Vidigal, Rocinha e Tabajaras), da 

Zona Central (São Carlos e Providência), da região da Grande Tijuca (Formiga, 

Borel, Salgueiro, Turano, Tanque, Andaraí e Morro dos Macacos) e da Zona Norte 

(Complexos do Alemão e do Lins). 

De acordo com Ribeiro e Veiga (2014), o Bairro Carioca foi amplamente 

utilizado como marketing político pela gestão do prefeito Eduardo Paes (2009-2016), 

por ser considerado o mais ambicioso projeto habitacional de reassentamento de 

famílias que foram removidas de “áreas de risco” ou de áreas afetadas pelas obras 

realizadas para as Olimpíadas de 2016.   

Além de ceder o terreno, a Prefeitura se comprometeu a executar, com 

recursos próprios, os serviços de infraestrutura, como redes de água e esgoto, 

pavimentação e iluminação pública, além de reformar os imóveis já existentes no 

local para que fossem implantados: escola, creche, mercado, centro esportivo e 

centro cívico. Importante ressaltar que a Prefeitura, de fato, executou e mantinha, 

até o ano de 2018, o funcionamento desses serviços no local. 

Tais características fazem o Bairro Carioca ser considerado um 

empreendimento modelo no MCMV – FAR:  

a) Boa localização e boas condições de mobilidade: distante apenas 8km da 

região central da cidade, possui estações de metrô e trem próximas, além 

de ser servido por diversas linhas de ônibus. 

 

b) Facilidade de acesso aos serviços públicos, uma vez que os mais 

demandados fazem parte do projeto: creche, escola e posto de saúde 

(clínica da família). 
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Todavia, tais casos foram menos recorrentes, o que pode ter sido motivado 

pela burocracia demandada na desapropriação de “terrenos públicos”. 24 O tempo 

necessário à legalização desses terrenos era inversamente proporcional à rapidez 

exigida de contratação, tanto do governo federal, quanto das construtoras e do 

próprio Banco X. Era preciso “fazer o programa rodar e rodar rápido”. 

No MCMV – FAR, o terreno onde será erigido o empreendimento pode ser de 

propriedade da construtora, de proprietário que não seja a construtora (nesse caso, 

a construtora possui um instrumento de opção de compra e venda do terreno) ou de 

propriedade do poder público e, nessa situação, será doado ou vendido ao FAR. 

Exceto no caso de doação pelo poder público, o terreno é comprado por esse 

Fundo. 

Com exceção dos megaempreendimentos Bairro Carioca e Haroldo de 

Andrade25, onde houve doação pela prefeitura e governo do Estado, 

respectivamente, todos os demais terrenos de empreendimentos contratados na 

cidade do Rio de Janeiro pertenciam a construtoras. 

Dessa forma, quando consideramos apenas os empreendimentos cujos 

terrenos eram de propriedade de construtoras, ou seja, quando a construtora, de 

fato, definiu onde ele seria erigido, o número de unidades é de 12.537, divididos em 

39 empreendimentos, e a proporção de unidades localizadas em bairros da Zona 

Oeste sobe para 84%.   

Com relação ao número de unidades, uma das exigências do programa era a 

limitação de 500 unidades por empreendimento. Isso pode ser justificado pelo 

considerável aumento na demanda por serviços públicos que seria acarretado com o 

aumento da população de determinado local. Se tomarmos como média que cada 

imóvel abrigaria uma família de quatro integrantes, seriam 2.000 pessoas a mais, 

                                                           
24 Outro caso de terreno doado pela Prefeitura é o do empreendimento Parque Carioca, contratado na 
segunda fase do MCMV – Faixa 1 (FAR). Localizado em Curicica, foi usado para reassentamento de 
famílias removidas da Vila Autódromo.  Reportagem sobre o empreendimento disponível em 
http://rioonwatch.org.br/?p=20108, acessada em outubro/2018. 
25 Construído no bairro de Barros Filho, em terreno doado pelo Governo do Estado, o 
empreendimento Haroldo de Andrade possui 1.260 apartamentos e a sua ocupação foi coordenada 
pela Secretaria de Estado de Habitação, por meio da CEHAB (Companhia Estadual de Habitação do 
Rio de Janeiro). Trata-se do único caso na primeira fase do MCMV – FAR na cidade do Rio de 
Janeiro em que a demanda foi definida pelo governo estadual em vez do municipal. 
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que utilizariam transporte, escolas, postos de saúdes, entre outros serviços públicos 

básicos.  

Entretanto, apesar da exigência de que os empreendimentos possuíssem 

essa limitação no número de unidades, as construtoras buscaram burlar essa regra, 

ao propor empreendimentos com localização contígua e com projeto arquitetônico 

idêntico, formando, na prática, megaempreendimentos. 

 

A regulamentação do programa propunha um limite de 500 unidades por 
empreendimento. No entanto, os empreendedores resolveram facilmente 
esse problema ao subdividir os megaempreendimentos, aprovando projetos 
em terrenos contíguos, mas com as mesmas tipologias arquitetônicas, 
soluções construtivas e implantação nos terrenos. (CARDOSO; ARAGÃO, 
2013, p. 55). 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, os 54 empreendimentos contratados na primeira 

fase do programa são, efetivamente, 21, pois 44 deles formam 11 

megaempreendimentos, ou seja, foram propostos pela mesma construtora, tem 

localização contígua e o mesmo projeto arquitetônico. 

 

Figura 5 – Megaempreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I contratados na 

primeira fase do programa – 2009-2011 – na cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

Das 16.037 unidades contratadas no MCMV - FAR na sua primeira fase, 

13.877 pertencem a megaempreendimentos, o que equivale a 86,53% do total. 
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Assim, ao considerarmos somente os megaempreendimentos, a média de unidades 

por empreendimento sobe para 1.261, 2,5 vezes o número máximo estipulado pelo 

programa.  

Isso ocorreu pelo fato de terem sido compradas grandes glebas de terrenos 

em bairros da Zona Oeste, onde as terras são mais abundantes e, 

consequentemente, mais baratas. Para a inclusão no programa, esses terrenos 

foram desmembrados e divididos em empreendimentos. 

De qualquer forma, ainda que considerados de forma isolada, percebe-se 

uma diferença significativa na média de unidades por empreendimento de acordo 

com a faixa de renda. Na primeira fase do PMCMV, na cidade do Rio de Janeiro, o 

número médio de unidades habitacionais por empreendimento na MCMV - Faixa 1 - 

FAR é de 297, enquanto nas faixas 2 e 3 a média é de 184 unidades e 213 

unidades, respectivamente.  

Quando o Banco X passou a receber das construtoras os projetos de 

empreendimentos do MCMV – FAR, em meados de 2009, não existia a preocupação 

por parte dessas empresas sequer em dissimular de que se tratavam de 

empreendimentos diferentes, como verificamos em relato de empregado que 

participou desse processo: 

 

“A construtora enviou seis conjuntos de documentos, um pra cada 
empreendimento, pra análise do pessoal da engenharia, mas só um estava 
completo. Daí quando a gente questionou a ausência de parte deles, nos 
pediram pra tirar cópia e juntar onde faltava, pois seria muito mais rápido, 
pra nós e pra eles. Isso porque era tudo idêntico, a única coisa que mudava 
era o número de apartamentos, de resto, local, projetos, materiais, tudo 
igualzinho”. (Entrevista com representante do Banco X) 

 

 Em um estudo de caso desenvolvido nesse megaempreendimento, localizado 

no bairro de Santa Cruz, verificou-se que se tratava de um dos projetos mais 

distantes e isolados do programa, pois fora construído em área vizinha a campos 

verdes e plantações, a aproximadamente 6 km do centro do bairro de Santa Cruz, e 

possuía transporte público deficitário: a linha de ônibus mais próxima estava a mais 

de 600 metros de distância e o serviço era inconstante. Com relação ao Projeto, 

Nadal (2018) descreve: 
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O desenvolvimento do Jesuítas consiste em seis complexos separados por 
cercas de arame, cada uma com cerca de 30 prédios de quatro andares 
idênticos, com unidades habitacionais idênticas. Cada complexo é 
organizado em torno de uma estrada interna sem saída e é fechado e 
guardado em uma única entrada na Estrada dos Palmares. Três dos seis 
complexos receberam moradores despejados de assentamentos irregulares 
e áreas de risco na cidade, enquanto nos outros três foram alocadas 
pessoas que se candidataram a moradia do MCMV. Não existiam serviços 
públicos ou comerciais na área na data da inauguração do empreendimento 
em 2012.  

Na época da pesquisa, dois anos depois, uma escola pública primária e um 
centro de saúde haviam sido abertos na Estrada dos Palmares, a cerca de 
500 metros da estação mais próxima. Condomínio e algumas pequenas 
lojas informais oferecendo uma seleção escassa de produtos de 
conveniência tinham aparecido em torno dos complexos. (NADAL; LINKA, 
2018, p. 11, tradução nossa). 26 

 

Alguns moradores utilizam parte da sua residência para local de pequeno 

comércio, e isso é tolerado desde que não sejam alteradas as plantas dos imóveis, 

uma vez que o método construtivo de alvenaria estrutural utilizado nos prédios não 

permite modificações. Ainda, a utilização de cômodos do imóvel de moradia para 

fins comerciais é amplamente difundida em diferentes condomínios populares, e 

está associada a duas questões:  

a) Quando o condomínio fica isolado de estabelecimentos comerciais, a 

existência de pequenos comércios alternativos atenderá à demanda de 

consumo dos moradores; 

b) A necessidade de geração de renda para as famílias, algumas que 

inclusive já possuíam um pequeno comércio no local de origem, ou que 

prestam serviços de cuidadores de crianças, idosos ou doentes. 

                                                           
26 The Jesuítas development consists of six complexes separated by chain-link fences, each with 
about 30 identical four-story buildings with identical housing units. Each complex is organized around 
an internal cul-de-sac road and is gated and guarded at a single entrance on Estrada dos Palmares. 
Three of the six complexes have received residents evicted from irregular settlements and areas at 
risk in the city, while the other three have been allocated to households who willingly applied for 
MCMV housing. No public or commercial services existed in the area at the date of the development’s 
inauguration in 2012. By the time of the survey two years later, a public primary school and a health 
center had opened on Estrada dos Palmares, about 500 meters from the nearest condominium, and a 
few small informal shops offering a scant selection of convenience goods had appeared around the 
complexes. 
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Segundo Andrade (2015), em trabalho realizado no mesmo complexo de 

condomínios: 

 

A monofuncionalidade do empreendimento gerou a necessidade, também 
previsível, de promover o surgimento de estabelecimentos comerciais e de 
serviços no entorno dos condomínios, no afastamento entre a Estrada dos 
Palmares e o limite dos condomínios e, ainda, no interior das unidades 
habitacionais. Apenas um pequeno número de lojas projetadas pela 
construtora foi finalizado após a ocupação dos conjuntos, sendo que este 
número não atende as necessidades da população, como também a própria 
localização situada numa das extremidades do complexo de condomínios. 
Todavia, mais do que isto, a questão do surgimento de estabelecimentos 
comerciais não está associada apenas à necessidade de consumo das 
famílias, mas também à de geração de renda. E, também, parte das 
atividades precisaser desenvolvida na própria moradia, particularmente nos 
casos em que o trabalho doméstico é realizado paralelamente à atividade 
que gera recursos financeiros para a família. O cuidado de crianças, idosos 
e ou pessoas doentes se insere nessas situações.  

 

Assim, o Projeto Jesuítas possui as características mais criticadas do MCMV: 

localização isolada e distante dos serviços públicos, grande número de unidades e 

padronização do projeto arquitetônico dos imóveis. 

 Importante salientar que a construtora responsável pelo Projeto Jesuítas foi 

também proponente de vários outros empreendimentos, totalizando mais de 8.000 

unidades da primeira fase do MCMV – FAR, correspondendo a quase metade do 

total de contratações dessa fase. Todas as suas unidades estão localizadas em 

bairros da Zona Oeste. 

Figura 6 – Megaempreendimento Jesuítas, localizado no bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ. 

 

Fonte: Marcação minha em mapa da região, obtido no Google Maps (2018). 
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Essa foi uma característica recorrente no MCMV, não só no Faixa 1, mas, 

também no MCMV de mercado (Faixas 2 e 3): os empreendimentos tendiam a ser 

apresentados pelas mesmas grandes construtoras.  Quando tomamos o caso da 

construtora do Projeto Jesuítas, as suas mais de 8.000 unidades se localizam em 21 

empreendimentos, que formam, por sua vez, 5 megaempreendimentos, pois são 

contíguos e possuem o mesmo projeto arquitetônico.  

 

2.3.4. O método construtivo de alvenaria estrutural 

 

Como já explicitei, no MCMV – FAR, em teoria não existe o lucro, pois os 

custos seriam equivalentes aos valores de comercialização das unidades. 

Entretanto, o que acontece, de fato, é que o lucro das empresas está embutido nos 

custos de produção e dos terrenos. Assim, a estratégia das construtoras com 

relação aos terrenos foi utilizar, para essa faixa de renda, aqueles mais afastados 

dos centros urbanos, consequentemente mais baratos, que já compunham o seu 

banco de terrenos (land bank) ou foram adquiridos para esse fim.  

Aliadas a essa escolha dos terrenos mais periféricos, a padronização dos 

projetos e a adoção do sistema construtivo de alvenaria estrutural (ou alvenaria 

autoportante) possibilitaram a ampliação da escala de produção e foram largamente 

utilizadas pelas construtoras para diminuição dos seus custos de construção.  

 

[...] a questão da padronização é fundamental na estratégia das empresas, 
não apenas por conta das soluções técnicas adotadas (forma-túnel ou 
alvenaria estrutural), mas, principalmente, pela possibilidade de redução de 
custos de gestão e também de custos de execução (materiais e mão de 
obra). As grandes empresas financeirizadas trabalham com uma escala de 
produção que leva a uma apropriação de custos realizada na escala do 
conjunto das obras e não apenas do empreendimento. Nesse sentido, a 
padronização é uma estratégia fundamental para ampliação da 
rentabilidade. (CARDOSO; MELLO; JAENISCH, 2015, p. 84). 

 

A alvenaria estrutural é um método construtivo pelo qual as próprias paredes 

suportam os pesos (cargas) de todo o imóvel, incluindo lajes, telhados (se casas) e 

esquadrias (janelas e portas), e os distribuem para as fundações, dispensando a 
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construção de vigas e colunas, obrigatórias na construção convencional27. No 

método de alvenaria estrutural, as instalações hidráulicas e elétricas são realizadas 

juntamente com a fase de levantamento das paredes, pois as tubulações são 

passadas por dentro dos blocos estruturais, diminuindo o tempo necessário à 

construção e, por consequência, os custos. Entretanto, justamente porque a 

alvenaria possui função estrutural, não é permitida a modificação da planta 

arquitetônica dos imóveis, por não ser possível a retirada e cortes de paredes. 

 

Como estratégia de aceleração da produção, a adoção de sistemas de 
vedação autoportantes foi bastante representativa nas experiências 
investigadas. A impossibilidade de alterações ao longo do tempo segundoas 
necessidades habitacionais, imposta por esses sistemas, torna ainda mais 
grave a padronização do projeto das unidades, ressaltando que o 
atendimento habitacional pelo PMCMV inviabiliza qualquer outro 
atendimento para todo o sempre. (RUFINO, 2015, p. 64). 

 

Para as construtoras, a alvenaria estrutural possui diversas vantagens em 

comparação ao sistema construtivo convencional (Figura 7), entretanto, em outros 

estudos foi verificado o descontentamento dos moradores quanto à impossibilidade 

de modificação dos imóveis construídos por esse método nos empreendimentos do 

MCMV, principalmente entre as famílias mais numerosas e de menor renda. 

 

Junto a isso, os resultados da tabulação dos dados do questionário 
mostraram uma grande diversidade de composições familiares, confirmando 
a inadequação de um único tipo de arranjo interno: o de “2 quartos”. 
Acrescenta-se a isto o fato dos sistemas construtivos utilizados no PMCMV 
invariavelmente serem fechados, ou seja, eles não dialogam com outros 
sistemas. Porém, mais do que isto, não comportam alterações, o que 
significa que os moradores têm pouca flexibilidade para [re]organizar seus 
espaços de vida de acordo com suas necessidades. (ANDRADE, 2015, p. 
188). 

 

 

 

 

                                                           
27 Informações obtidas no site http://blogpraconstruir.com.br/etapas-da-construcao/alvenaria-
estrutural/, acessado em novembro/2018. 
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Figura 7 - Tabela comparativa entre a construção convencional e a construção por alvenaria 

estrutural 

 

Fonte: https://www.hometeka.com.br/aprenda/entenda-a-diferenca-entre-construcao-

convencional-e-alvenaria-estrutural/, acessado em novembro/2018. 

 

Figura 8 – Construção em alvenaria estrutural 

 

Fonte: http://condominioalemanha.blogspot.com/2015/08/alvenaria-estrutural.html, acessado 

em novembro/2018. 

CON STRU ÇÃ O CON V EN C ION A L A LV EN ARIA ESTRUTU RAL

Separação entre estrutura e vedação:
– Estrutura: vigas,pilares e lajes em concreto 

armado com ferragem;
   – Vedação: tijolos comuns, blocos cerâmicos 

vazados.

Maior rendimento da mão de obra para execução 
de alvenaria. O profissional executa uma maior 

área quadrada por dia.

Retirada de formas e escoramentos após o 
mínimo de 21 dias.

A maioria das formas é feita dentro das próprias 
canaletas dos blocos, eliminando formas de 
madeira e diminuindo a quantidade de aço 

utilizada.

Para a execução da alvenaria, leva uma 
quantidade maior de massa de assentamento.

Para execução de alvenaria, leva menos massa 
de assentamento, pois a medida do bloco é 

maior.

São necessárias formas de madeira para pilares 
e vigas.

A obra como um todo é modulada de acordo 
com o tamanho do bloco, o que diminui o risco 

de erro de medidas.
As tubulações elétricas e hidráulicas são 

instaladas após a alvenaria ser executada, o que 
leva à necessidade de se cortar as paredes para 
embutir a tubulação, o que gera desperdício de 
materias, mão de obra e maior quantidade de 

entulho.

As tubulações elétricas e hidráulicas são 
instaladas enquanto se levanta a alvenaria, o que 
gera economia e evita o desperdício de mão de 

obra e materiais.

Tem menor percentual de 
industrialização/racionalização e maior uso de 

mão de obra, o que leva mais tempo.

Maior racionalização e industrialização, o que 
gera maior rendimento da mão de obra, 

possibilita a programação de gastos em cada 
etapa e diminui e desperdício.
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Na minha experiência com os empreendimentos do MCMV – FAR no Rio de 

Janeiro recordo de uma situação curiosa ocorrida em empreendimento contratado 

na primeira fase do programa, quando apenas três meses após a ocupação dos 

apartamentos, o Banco X foi comunicado pela construtora responsável pelas obras 

de que uma moradora, sem autorização ou aviso prévio, demolira uma parede 

interna do seu apartamento, no intuito de acrescentar área a um dos dormitórios do 

imóvel. Ocorre que além da perda da garantia do imóvel28, pois a alteração não fora 

efetuada pela construtora, o empreendimento havia sido construído através de 

alvenaria estrutural, e a derrubada de paredes poderia causar até o desabamento do 

prédio. A fim de resolver a questão, outro morador, que se auto intitulara 

“representante do bloco 11”, enviou mensagem ao Banco X informando que um 

pedreiro, contratado pela moradora, havia utilizado tijolos maciços na restauração da 

parede, entretanto, a gerência de habitação do Banco X respondeu que tal material, 

por não apresentar as mesmas dimensões do bloco estrutural, não resolveria o 

problema, podendo acarretar, inclusive novas tensões na estrutura, solicitando o 

imediato fechamento do vão no mesmo nível e com o mesmo material. Alguns dias 

depois, o “representante do bloco” enviou nova mensagem, informando que não 

trataria mais do assunto, por entender que não competia a ele, apenas à moradora 

resolver toda a “situação a respeito da parede”. O Banco X, por meio de sua 

superintendência regional, solicitou à construtora que orçasse os serviços 

necessários ao reparo e questionou se aquela empresa estaria disposta a executá-lo 

mediante o ressarcimento de todos os custos. A construtora “respeitosamente” 

registrou que não estava de acordo com a sugestão29.  

Apesar de não ter acompanhado a resolução do imbróglio, a intenção de 

descrever esse fato vem da questão, também recorrente nos imóveis que fazem 

parte dos programas de habitação de interesse social, de alteração pelos moradores 

da estrutura interna, e até externa (“puxadinhos”) das residências, numa tentativa de 

readequação da nova casa à realidade familiar.   

                                                           
28 Os imóveis do Minha Casa Minha Vida possuem seguro contra danos físicos dos imóveis, cuja 
vigência é de cinco anos pós-entrega. 
29 Dessa forma, a construtora se viu desobrigada a arcar com qualquer prejuízo em caso de ameaça 
de desmoronamento ou desmoronamento parcial desse imóvel, coberturas existentes no seguro 
contra danos físicos do empreendimento. 
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No MCMV – FAR, a padronização mínima dos imóveis no tipo “sala-2quartos”, 

com o agravante da utilização do sistema construtivo de alvenaria estrutural, que 

não permite modificações dos imóveis, contribui para impactar negativamente a 

percepção desses moradores sobre as novas moradias. 

Com relação aos números do MCMV na cidade do Rio de Janeiro, faz-se 

necessário explicar um fenômeno ocorrido, que foi a migração de empreendimentos 

concluídos ou em fase de conclusão, pertencentes ao PAR – Programa de 

Arrendamento Residencial para o MCMV - FAR.  

 

2.3.5. O PAR migrado  

 

O PAR – Programa de Arrendamento Residencial é um programa criado em 

1999, no segundo governo FHC (1999-2003), que tem como objetivo produzir 

moradias para a população de renda de 3 a 6 SM, em municípios com população 

superior a 100.000 habitantes, sob a forma de arrendamento residencial.  

Os imóveis contratados no âmbito do PAR são de propriedade exclusiva e 

integram o patrimônio do FAR. De forma semelhante ao MCMV – FAR, no PAR o 

Banco X contrata as construtoras para a execução das obras e, após a produção, 

recebe os imóveis prontos30 para definição da população que será alocada naquele 

empreendimento.  

Entretanto, ainda que a indicação da demanda seja feita pelas Prefeituras, a 

seleção será feita pelo Banco X, durante a análise de risco de crédito para 

aprovação (ou não) da carta de financiamento individual/familiar (CARDOSO; 

ARAGÃO, 2013).  

A principal diferença do PAR para os outros programas diz respeito à forma 

de arrendamento, através da qual as famílias beneficiárias pagarão durante 15 anos 

as prestações mensais do imóvel, mas não serão proprietárias, pois os imóveis 

                                                           
30 A forma de condomínio fechado também é predominante nos empreendimentos do PAR e as taxas 
condominiais inadimplentes também ensejam no cancelamento do contrato de arrendamento e na 
retomada do imóvel pelo Banco X para arrendamento a um novo interessado. 
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permanecerão sendo propriedade do FAR, numa espécie de leasing. Dessa forma, o 

risco do negócio é menor, pois os imóveis são mais fáceis de serem retomados em 

caso de inadimplência. 

Embora o prazo de arrendamento seja de 15 anos, após o quinto ano, o 

arrendatário pode exercer a opção de compra do imóvel, à vista, com o uso dos 

recursos da sua conta do FGTS ou de forma parcelada. O arrendatário poderá, 

ainda, optar por devolver o imóvel ou pela renovação do contrato de arrendamento. 

Por conta da maior facilidade em retomar os imóveis inadimplentes, e também 

devido às desistências, em número considerável, que ocorrem antes do término do 

contrato de arrendamento, o trabalho do Banco X na análise de crédito para a 

ocupação das unidades de empreendimentos do PAR está sempre acontecendo, 

pois cada unidade desocupada gera prejuízo ao FAR, que, além de não receber as 

prestações do contrato cancelado, ainda é responsável pela quitação do condomínio 

de cada unidade “ociosa”’. Existe, ainda, um alto risco de que esses imóveis 

desocupados sejam “invadidos”, uma vez que se tratam de imóveis prontos, muitos 

em áreas de risco e/ou locais mais afastados dos centros urbanos, o que torna a sua 

fiscalização mais difícil. 

Com a criação do MCMV, foi interrompida a contratação para construção de 

empreendimentos do PAR, pois todos os esforços deveriam ser envidados para que 

o novo programa atingisse as ousadas metas estabelecidas pelo governo federal. 

Os empreendimentos que estavam em construção, permaneceriam vinculados ao 

PAR. 

Porém, em 5 de abril de 2010, quando o Programa Minha Casa Minha Vida 

possuía pouco mais de um ano de existência, fortes chuvas atingiram o estado e a 

cidade do Rio de Janeiro, ocasionando deslizamentos, desalojamentos e mais de 

200 mortes31. Os estragos causados pelas chuvas foram utilizados na justificativa 

para a solicitação da Prefeitura do Rio de Janeiro junto ao Governo Federal para 

compra de todos os empreendimentos do PAR concluídos ou em fase de conclusão, 

                                                           
31 Informações sobre as chuvas de abril/2010 disponível em 
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Desastres_naturais_no_Rio_de_Janeiro_em_abril_de_2010, acessado 
em novembro/2018. 
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a fim de que fossem utilizados para o reassentamento de famílias que estariam nas 

chamadas “áreas de risco” 32.  

É importante salientar que os primeiros empreendimentos do MCMV – FAR 

foram contratados no final de 2009 e estavam ainda muito longe da conclusão. Uma 

vez que o PAR possuía uma dinâmica diferente, a do arrendamento, para que a 

compra pudesse ser efetivada seria necessária a migração dos empreendimentos do 

PAR para o MCMV – FAR, motivo pelo qual tais empreendimentos ficaram 

conhecidos no Banco X como “PAR migrado”. 

Dessa forma, 15 empreendimentos, totalizando 3.787 unidades, 

correspondendo a 23,61% do total de unidades contratadas na primeira fase do 

MCMV – FAR pertencem ao chamado “PAR migrado” e foram ocupados por 

demanda fechada, ou seja, por reassentamento. 

Treze dos 15 empreendimentos do PAR migrado foram entregues e ocupadas 

por reassentamento ainda no ano de 2010, totalizando 3.291 unidades. Os dois 

empreendimentos restantes foram concluídos e ocupados no ano seguinte. 

 

Figura 9 - Empreendimentos do PAR que migraram para o MCMV – FAR  

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

                                                           
32 Reportagem sobre o reassentamento de famílias de “áreas de risco” disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=675420, acessada em novembro/2018. 
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  Para o Banco X, a migração dos empreendimentos, embora tenha 

causado certo transtorno devido à burocracia do processo, representou dois 

benefícios: a demanda seria definida diretamente pela Prefeitura, portanto, não 

haveria mais prejuízos ao FAR em decorrência de unidades “ociosas” ou “invadidas”, 

e, ainda, o PAR migrado teve os seus números somados aos do MCMV, o que 

contribuiu bastante para o atingimento das metas de contratação da primeira fase do 

programa.   

 

 

2.4. Habitação de mercado – o MCMV Faixas 2 e 3 (FGTS) 

 

Nessa modalidade, chamada de habitação de mercado do MCMV, os 

empreendimentos são apresentados ao Banco X pelas construtoras interessadas em 

adquirir crédito para financiar a sua construção. Entretanto, ao contrário do Faixa 1, 

onde os imóveis construídos pertencerão ao FAR, na habitação de mercado eles 

serão de propriedade das construtoras até a comercialização e alienação dessas 

unidades aos futuros adquirentes.  

Dessa forma, o Banco X financiará tanto a construção desse 

empreendimento, através da concessão de crédito às construtoras, como a 

aquisição dessas unidades, através da concessão de crédito às pessoas físicas. A 

aquisição dessas unidades pode acontecer enquanto o imóvel estiver em 

construção, chamado “na planta”, e, também, após o término das obras. A exigência 

para o enquadramento no programa é a de que o imóvel seja novo e o que define o 

imóvel como novo são as seguintes características:  

 

a) Nunca ter sido habitado ou objeto de financiamento ou alienação anterior; 

b) Possuir até 180 dias da emissão do “Habite-se”. 
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Portanto, no MCMV - FGTS as empresas proponentes são, também, 

proprietárias desses imóveis, até que os mesmos sejam vendidos aos adquirentes, 

que, por sua vez, receberão descontos proporcionais à sua renda bruta familiar na 

aquisição dessas unidades.  

A diferença entre as faixas 2 e 3 do MCMV – FGTS diz respeito ao valor de 

desconto e à taxa de juros que será aplicada sobre o financiamento – quanto menor 

a renda, maior o desconto e menor a taxa de juros, assim, uma família que se 

enquadre na Faixa 3 poderá financiar imóvel enquadrado na Faixa 2 e vice-versa, 

pois o financiamento terá a taxa de juros e desconto determinados de acordo com a 

sua renda. Nesse caso, segundo os critérios da Fase 1 do MCMV, se a renda bruta 

familiar fosse superior a 7 salários mínimos (SM), não haveria desconto sobre o 

valor financiado. 

Figura 10 – Descontos máximos do MCMV – FGTS, de acordo com a faixa salarial, na cidade 

do Rio de Janeiro – valores da Fase 1 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

Figura 11 – Taxas de Juros, prazo e valores máximos do MCMV – FGTS, de acordo com a 

faixa de renda, na cidade do Rio de Janeiro – valores da Fase 1 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 
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Durante a primeira fase do programa a limitação de renda para a Faixa 2 era 

de 2.790 reais e para a Faixa 3, última faixa do programa, a renda familiar máxima 

deveria ser de até 4.650 reais (à época 10 salários mínimos). O valor máximo do 

imóvel era de 130.000 reais33, teto do programa e correspondente aos imóveis 

construídos nas cidades e regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Distrito Federal. 

 

Figura 12 – Faixas de renda do PMCMV – Fase 1 

 

Fonte: Extraído de Amore, 2015. 

 

No chamado MCMV de mercado, a remuneração pelo Banco X à construtora 

ocorre, também, de acordo com a execução da obra, mas, nessa modalidade, ela se 

dará sobre os financiamentos contratados com as pessoas físicas, portanto, é 

essencial que a construtora possua uma demanda inicial, uma porcentagem de 

vendas assegurada. 

Para o Banco X, nos empreendimentos de mercado, é exigido que a 

construtora comprove, no mínimo, a comercialização de 30% das unidades 

integrantes do empreendimento, através da apresentação de promessas de compra 

e venda assinadas com os compradores, ou o repasse inicial34 de 20% das unidades 

com o Banco X, ou seja, é preciso que a construtora contrate “de saída”.  Essa é 

uma cláusula suspensiva e inegociável dos contratos de financiamento de 

empreendimentos de mercado, e as construtoras possuem até seis meses para a 

sua comprovação, sob pena de anulação do contrato. Ainda, como na imensa 

maioria dos casos essas empresas contratam empréstimo junto ao Banco X para a 
                                                           
33 O teto foi ampliado para 190.000 reais na Fase 2 do MCMV. Atualmente, na Fase 3, o teto é de 
240.000 reais. 
34 Repasse é o termo utilizado para referência ao financiamento habitacional às pessoas físicas, 
através da “carta de crédito”. 
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construção do empreendimento, pode ser exigido, também, um percentual mínimo 

de repasses durante as obras, cujos valores serão utilizados para abater o saldo 

devedor do empréstimo contratado. 

Dessa forma, nessa modalidade, o Banco X será responsável tanto pela 

avaliação técnica dos projetos apresentados pelas construtoras, como nas demais 

modalidades, mas também pelo estudo de viabilidade desse empreendimento, uma 

vez que o seu sucesso depende da comercialização das suas unidades.   

Com o início do MCMV na cidade do Rio de Janeiro, verificamos, enquanto 

funcionários do Banco X, uma questão curiosa. Alguns empreendimentos que 

estavam em análise e, pelo seu valor de avaliação, estariam na Faixa 2 do 

programa, foram reenquadrados na Faixa 1 a pedido das próprias construtoras. Isso 

ocorreu porque com a criação do MCMV – FAR, cuja demanda é de 

responsabilidade da prefeitura, algumas empresas optaram por “receber menos” 

pelos imóveis, mas evitar, tanto os custos decorrentes da sua comercialização, 

como, por exemplo, gastos com marketing, corretores e etc., quanto a possibilidade 

de cancelamento do contrato, caso essa comercialização não fosse bem sucedida. 

 

2.4.1. Os números iniciais do MCMV de mercado na cidade do Rio de Janeiro 

 

Segundo dados do Banco X, na primeira fase do MCMV foram contratados 22 

empreendimentos na Faixa 2, totalizando 4.059 unidades e 47 empreendimentos na 

Faixa 3, totalizando 10.026 unidades.  

Com relação à Faixa 2, 15 dos 22 empreendimentos contratados nessa 

primeira fase se localizam, também, no bairro de Campo Grande, correspondendo a 

um total de 2.594 unidades e, portanto, 63,90% do total de unidades contratadas no 

período. Um empreendimento de 45 unidades foi contratado em Sepetiba, assim, 

65% das unidades do MCMV – Faixa 2 estão localizados em bairros da zona oeste. 

Os 35% restantes estão divididos em três bairros da zona norte da cidade: 
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Figura 13 – Contratações Faixa 2 – MCMV – Fase 1 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

 Na Faixa 2, foram contratados 3 megaempreendimentos nessa primeira fase, 

totalizando 2.457 unidades, ou seja, 60,53% das unidades. Dois deles estão 

localizados em Campo Grande, um com 720 unidades e o outro com 737 unidades. 

O terceiro se localiza em Honório Gurgel e possui 1.000 unidades. 

Já na Faixa 3, dos 47 empreendimentos contratados, 13 estão localizados no 

bairro de Campo Grande, 2 em Guaratiba, 1 em Bangu, 1 em Senador Camará e 1 

em Jardim Sulacap, totalizando 4.070 das 10.026 unidades contratadas, 

correspondendo, assim, a 40,59% do montante de unidades contratadas para essa 

faixa de renda. Já nos bairros da região administrativa de Jacarepaguá35 foram 15 

empreendimentos, totalizando 3.036 unidades, que correspondem a 30,28% do total 

de unidades contratadas nessa primeira fase do MCMV. Dessa forma, mais de 70% 

dos empreendimentos da Faixa 3 do MCMV nessa primeira fase estão localizados 

em bairros da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

                                                           
35 Os bairros da região administrativa de Jacarepaguá são: Anil, Curicica, Freguesia, Tanque, 
Gardênia Azul, Jacarepaguá, Pechincha, Praça Seca, Taquara e Vila Valqueire. Informações 
disponíveis no site http://www.rio.rj.gov.br/web/cvl/ra, acessado em novembro/2018. 
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Figura 14 – Contratações Faixa 3 – MCMV – Fase 1 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

Entretanto, é importante salientar que a Zona Oeste possui oito regiões 

administrativas (RA), divididas em duas áreas de planejamento (AP)36: as regiões 

administrativas de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Cidade de Deus pertencem à AP-

4, enquanto as regiões administrativas de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, 

Guaratiba e Realengo pertencem à AP-5.  

                                                           
36 Decreto n.º 3158 de 23 de jul ho de 1981 da Prefeitura do Rio de Janeiro, disponível em 
http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil/Arquivos/PDF/D3158M.PDF. Acessado em novembro/2018. 
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Dessa forma, quando consideramos as contratações das Faixas 2 e 3 dessa 

primeira fase do MCMV sob a perspectiva da sua divisão por áreas de planejamento, 

conseguimos os seguintes resultados: 

 

Figura 15 – Contratações Faixa 2 – MCMV – Fase 1 na cidade do Rio de Janeiro, por bairro, 

região administrativa (RA) e área de planejamento (AP) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

Figura 16 – Contratações Faixa 2 – MCMV – Fase 1 na cidade do Rio de Janeiro por área de 

planejamento (AP) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

Assim, na Faixa 2 foram contratados 65% de unidades na AP5, nas regiões 

administrativas de Campo Grande e Santa Cruz e os 35% restantes em RAs da 

AP3: Madureira, Inhaúma e Méier. 
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Figura 17 – Contratações Faixa 3 – MCMV – Fase 1 na cidade do Rio de Janeiro, por bairro, 

região administrativa (RA) e área de planejamento (AP) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

Figura 18 – Contratações Faixa 2 – MCMV – Fase 1 na cidade do Rio de Janeiro por área de 

planejamento (AP) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 

 

Nas contratações da faixa 3, embora a AP5 permaneça em primeiro lugar 

com 41% das unidades, podemos perceber uma concentração de contratação de 

AP1
154
1%

AP3
2766
28%

AP4
3036
30%

AP5
4070
41%
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unidades, correspondente a 30% do total contratado, nos bairros pertencentes à 

região administrativa de Jacarepaguá.  

Vale lembrar que essa região administrativa tem melhor IDH, ocupando a 12ª 

posição no ranking do IDH das RA da cidade do Rio de Janeiro, enquanto as RA de 

Campo Grande e Santa Cruz, onde se localizam a maior parte dos 

empreendimentos do MCMV – Faixa 2 e do MCMV – FAR, ocupam a 22ª e 27ª 

posições, respectivamente, do total de 32 regiões administrativas: 

 

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), por ordem de IDH, segundo as 

Regiões Administrativas da cidade do Rio de Janeiro – 2000. 

.  

Fonte: Dados: IBGE - Censos Demográfico 2000. Cálculos - Convênio IPP/IUPERJ/IPEA 

FJP-MG - http://www.data.rio/datasets/7ebe28fc54f049ef8f2370a00b4defd5.  

Ordem 

segundo 

o IDH Região Administrativ a

Esperança 

de v ida ao 

nascer     

(em anos)

Tax a de 

alfabetização 

de adultos (%)

Índice de 

longev idade 

(IDH-L)

Índice  de    

educação      

(IDH-E)

Índice de 

renda            

(IDH-R)

Índice de 

Desenv olv imento 

Humano Municipal 

(IDH)

1 Copacabana 77,76 98,51 107,97 (a) 1631,44 (b) 0,879 0,990 1,000 0,956

2 Lagoa 76,83 98,32 103,74 (a) 2228,78 (b) 0,864 0,989 1,000 0,951

3 Botafogo 76,52 98,57 113,07 (a) 1498,20 0,859 0,990 0,993 0,947

4 Tijuca 74,73 97,99 107,10 (a) 1184,43 0,829 0,987 0,954 0,923

5 Barra da Tijuca 72,69 96,62 94,91 1694,12 0,795 0,961 1,000 0,918

6 Vila Isabel 75,19 97,77 104,53 (a) 1005,99 0,836 0,985 0,927 0,916

7 Centro 76,12 97,58 99,24 633,36 0,852 0,981 0,850 0,894

8 Santa Teresa 74,06 96,05 94,09 573,48 0,818 0,954 0,833 0,868

9 Méier 71,58 97,25 96,98 619,89 0,776 0,972 0,846 0,865

10 Ilha do Gov ernador 72,66 96,07 91,97 616,28 0,794 0,947 0,845 0,862

11 Irajá 73,93 97,20 89,11 450,26 0,815 0,945 0,793 0,851

12 Jacarepaguá 71,78 95,40 89,13 527,72 0,780 0,933 0,819 0,844

13 Rio Comprido 71,36 95,75 87,80 482,20 0,773 0,931 0,804 0,836

14 Madureira 72,59 96,81 88,74 388,22 0,793 0,941 0,768 0,834

15 Inhaúma 71,82 96,91 89,66 400,37 0,780 0,945 0,773 0,833

16 Ramos 71,68 95,83 84,56 427,62 0,778 0,921 0,784 0,828

17 Ilha de Paquetá 74,06 94,22 67,66 457,61 0,818 0,854 0,795 0,822

18 São Cristov ão 71,39 94,60 84,71 363,41 0,773 0,913 0,757 0,814

19 Realengo 70,39 96,23 88,64 339,73 0,756 0,937 0,746 0,813

20 Penha 69,74 95,44 83,75 360,33 0,746 0,915 0,755 0,805

21 Anchieta 70,23 96,40 86,17 310,10 0,754 0,930 0,730 0,805

22 Campo Grande 68,71 95,49 85,51 304,24 0,728 0,922 0,727 0,792

23 Bangu 69,81 95,02 83,79 287,03 0,747 0,913 0,718 0,792

24 Portuária 69,59 92,58 74,90 283,60 0,743 0,867 0,716 0,775

25 Pav una 67,41 94,66 81,04 247,90 0,707 0,901 0,693 0,767

26 Cidade de Deus 67,35 93,56 81,10 207,56 0,706 0,894 0,663 0,754

27 Santa Cruz 65,99 93,56 80,13 212,21 0,683 0,891 0,667 0,747

28 Guaratiba 67,12 90,74 74,37 234,37 0,702 0,853 0,684 0,746

29 Rocinha 67,91 87,90 69,50 219,95 0,715 0,818 0,673 0,735

30 Jacarezinho 66,30 92,20 75,68 177,98 0,688 0,867 0,638 0,731

31 Maré 66,03 89,46 68,76 187,25 0,684 0,826 0,646 0,719

32 Complex o do Alemão 64,38 89,07 72,04 177,31 0,656 0,834 0,637 0,709

Renda per 

capita (em 

R$ de 2000)

Tax a bruta de 

frequência 

escolar (%)
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Segundo, CARDOSO et al. (2013), as áreas de planejamento 4 e 5, embora 

localizadas na Zona Oeste, tem sido alvo de políticas públicas diferenciadas, e isso 

se reflete na definição dos projetos que serão implementados nessas áreas:  

 

As Áreas de Planejamento (APs) são divisões administrativas criadas pela 
prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente a cidade possui cinco 
APs que se subdividem em Regiões Administrativas (RAs). A área de 
planejamento 5 (AP5) corresponde a 48% do município e a 26,6% da 
população carioca, com vinte bairros e cincos RAs. A zona oeste, 
configurada como o novo vetor de crescimento da cidade, é dividida em 
duas APs, a AP4 e a AP5. A AP5 vem se transformando no local de fixação 
da população pobre da cidade, através da instalação de empreendimentos 
via PMCMV e com poucos investimentos sociais e em infraestrutura. Já a 
AP4 tem atraído um público diferenciado, muito em decorrência das 
políticas públicas que definem a área da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá 
como o centro dos megaeventos, como as Olimpíadas de 2016, os Rock in 
Rio de 2011 e 2013 e a Cúpula Rio+20 de 2012. (CARDOSO et al., 2013, p. 
145). 

 

Verifiquei que existe apenas um megaempreendimento do Faixa 3 nessa 

primeira fase do MCMV, localizado em Jacarepaguá, totalizando 1.170 unidades, o 

que corresponde a 11,6% do total de unidades contratadas no período, bem abaixo 

do percentual alcançado pelo MCMV – Faixa 2, de 60,53% e do MCMV – FAR, de 

82,90%.  

Analisando o documento da Prefeitura do Rio de Janeiro que lista os 

empreendimentos do MCMV com “Habite-se” concedido até julho de 2014, pude 

verificar a porcentagem desses empreendimentos das faixas 3 a 6 (Faixa 2) e 6 a 10 

(Faixa 3) que se localizam nas diferentes Áreas de Planejamento (AP). 

O “Habite-se” é o nome popular para a certidão emitida pelas prefeituras 

municipais que atesta que o imóvel construído ou reformado está apto para ser 

habitado, por ter seguido os parâmetros exigidos na sua licença de obras/reforma e 

pela legislação municipal. Na cidade do Rio de Janeiro, no caso de construção de 

empreendimentos, após o término das obras, o interessado deve solicitar a vistoria 

para concessão do “Habite-se”, através da apresentação, entre outros documentos, 

das declarações das concessionárias de serviços públicos de água potável, esgoto 

sanitário, gás, luz e telefone, e do certificado de aprovação do corpo de 

bombeiros   Após a concessão do “Habite-se”, será fornecida uma certidão que 
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possibilitará o registro do imóvel junto ao Registro Geral de Imóveis 

(RGI)37. Portanto, sem o “Habite-se”, não há a instalação regular do condomínio. 

Dessa forma, enquanto nos dados obtidos junto ao Banco X pude verificar o 

quantitativo de empreendimentos e unidades na contratação, ou seja, muitas vezes 

até antes do início das obras, o documento da Prefeitura do Rio de Janeiro relativo 

ao “Habite-se”, me permitiu analisar os dados de empreendimentos já concluídos e, 

portanto, aptos a serem ocupados. 

Como as informações do Banco X sobre os empreendimentos contratados se 

referem à primeira fase do MCMV, portanto, contratações ocorridas até meados de 

2011, o natural seria que eles já tivessem o “Habite-se” concedido em julho de 2014, 

tendo em vista que o prazo de obras para os MCMV de mercado era de até 24 

meses.  

 

Figura 19 - Quantitativo de unidades de empreendimentos do MCMV – Faixa 2, com Habite-

se concedido até julho/2014 na cidade do Rio de Janeiro, por bairro 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no arquivo HABITE-SE - Empreendimentos do Minha 

Casa Minha Vida, da Prefeitura do Rio de Janeiro, disponível em 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3061429/4126730/MCMVatjul_2014.pdf. Documento 

acessado em novembro/2018 

 

 

                                                           
37 Informações obtidas no site http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeConteudo?id=2764772, 
acessado em novembro/2018. 
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Figura 20 – Quantitativo de unidades de empreendimentos do MCMV – Faixa 2, com Habite-

se concedido até julho/2014, por Área de Planejamento (AP). 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no arquivo HABITE-SE - Empreendimentos do Minha 

Casa Minha Vida, da Prefeitura do Rio de Janeiro, disponível em 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3061429/4126730/MCMVatjul_2014.pdf. Documento 

acessado em novembro/2018. 

  

Na Faixa 2, a maioria dos imóveis, correspondendo a 75%, estão localizados 

em bairros da AP5, e 24% na AP3, na qual estão localizados os bairros da zona 

norte da cidade, com a exceção dos bairros da região da Tijuca38 que pertencem à 

AP2. Um empreendimento de 34 unidades, localizado no bairro de Santo Cristo, na 

região central da cidade (AP1) fecha o quantitativo de unidades. Segundo os dados 

da prefeitura, sozinho, o bairro de Campo Grande responde por 40,95% do total de 

unidades e nenhum empreendimento da AP4 teve “Habite-se” concedido no MCMV 

– Faixa 2 até julho/2014. 

 

                                                           
38 São bairros da região da Tijuca que pertencem à AP2: Andaraí, Grajaú, Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca e 
Vila Isabel. Os demais bairros da AP2 são todos bairros da zona sul carioca. 

AP1
34
1%

AP3
697
24%

AP5
2236
75%
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Figura 21 - Quantitativo de unidades de empreendimentos do MCMV – Faixa 3, com Habite-

se concedido até julho/2014, na cidade do Rio de Janeiro, por bairro. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no arquivo HABITE-SE - Empreendimentos do Minha 

Casa Minha Vida, da Prefeitura do Rio de Janeiro, disponível em 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3061429/4126730/MCMVatjul_2014.pdf. Documento 

acessado em novembro/2018. 

 

Figura 22 – Quantitativo de unidades de empreendimentos do MCMV – Faixa 3, com Habite-

se concedido até julho/2014, por Área de Planejamento (AP). 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no arquivo HABITE-SE - Empreendimentos do Minha 

Casa Minha Vida, da Prefeitura do Rio de Janeiro, disponível em 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3061429/4126730/MCMVatjul_2014.pdf.  Documento 

acessado em novembro/2018. 
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Na Faixa 3, percebe-se uma menor concentração dos imóveis. A maioria dos 

empreendimentos, correspondendo a 45%, está localizada em bairros da AP4, 34% 

na AP3 (bairros da zona norte, exceto região da Tijuca), 16% em bairros da AP5 

(Campo Grande, Pedra de Guaratiba e Bangu) e 5% na AP1 (São Cristóvão). 

Segundo os dados da prefeitura, a região administrativa (RA) de Jacarepaguá 

(Jacarepaguá, Anil, Praça Seca e Taquara) responde por 38,14% do total de 

unidades com “Habite-se” concedido até julho/2014. A porcentagem de unidades do 

Faixa 3 localizadas no bairro de Campo Grande cai para 12,33%. 

Com base nos dados fornecidos pelo Banco X e nos dados do documento da 

prefeitura do Rio de Janeiro, verifiquei que, aparentemente, existe uma divergência 

entre o número de unidades localizadas nas AP4 e AP5 para a Faixa 3 do programa. 

Enquanto, o Banco X informa que foram contratadas 41% das unidades na AP5 e 

30% na AP4, o documento da Prefeitura informa que foram concedidos “Habite-se”, 

até meados de 2014, para essa faixa de renda no total de 45% para a AP4 e apenas 

16% para a AP5. Não pude investigar qual seria o motivo dessa divergência, embora 

seja importante ressaltar que pode ter ocorrido atraso de obras e/ou o aumento do 

teto de avaliação dos imóveis de 130 para 190 mil reais na segunda fase do MCMV, 

a partir de junho de 2011, pode ter reenquadrado na Faixa 2, empreendimentos que 

antes pertenciam à Faixa 3. 

De qualquer forma, a intenção ao abordar esses dados é mostrar que, ao 

utilizar a perspectiva de divisão por áreas de planejamento, percebe-se uma 

diferenciação entre as faixas 2 e 3, que diz respeito à localização na maior faixa de 

renda de todos os imóveis do programa contratados na RA de Jacarepaguá (AP4), 

onde os terrenos são mais valorizados que aqueles localizados nas RA de Campo 

Grande e Santa Cruz, embora todos estejam localizados na zona oeste.  

Entretanto, com o desenvolvimento do Programa notou-se um movimento 

cada vez maior dos empreendimentos de mercado para os bairros de Campo 

Grande e Santa Cruz e, para muitas construtoras, é impossível construir 

empreendimentos do programa na cidade do Rio de Janeiro que não se situem 

nesses bairros. Assim, uma crítica que tem sido feita ao MCMV de mercado é a de 

que a concessão do desconto acabou por sobrevalorizar os preços dos imóveis, 

num cenário em que as construtoras tem sido as grandes beneficiárias. 



72 
 

2.5. As etapas de análise dos empreendimentos  

 

Os empreendimentos são analisados no Banco X sob três perspectivas: 

técnica (ou de engenharia), jurídica e de risco de crédito. Essas análises são 

executadas por setores distintos do banco e são comuns tanto às três faixas de 

renda do MCMV, quanto aos empreendimentos que não pertencem ao programa, ou 

seja, cujo valor de avaliação é superior ao teto do imóvel no MCMV, atualmente em 

240.000 reais, que são financiados com recursos do SBPE – Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo. 

A análise jurídica é feita por advogados concursados do Banco X e consiste 

em reunir a documentação legal da empresa (contrato social, certidões dos cartórios 

de distribuidores cíveis e de protestos, certidão de regularidade junto à Receita 

Federal, à Justiça Federal, às Secretarias de Fazenda Municipal e Estadual, etc.), 

bem como dos seus sócios (no caso de empresas de responsabilidade social 

limitada) e do terreno onde será construído o empreendimento (matrícula do imóvel, 

certidão de regularidade de IPTU), a fim de que seja verificado se eventuais 

apontamentos restritivos podem constituir óbice para a contratação da operação 

com o Banco X.  

Já a análise de risco de crédito possui duas etapas: análise da empresa e do 

empreendimento. Antes de se analisar o empreendimento, é indispensável que a 

empresa possua análise de risco de crédito no Banco X, cuja validade é anual. O 

setor responsável, chamado gerência de risco de crédito, é formado também por 

analistas, que precisam possuir formação superior em qualquer área e são 

designados através de processo seletivo interno do banco. Nessa análise de risco 

de crédito, a empresa apresenta a sua documentação contábil, são considerados o 

seu faturamento, endividamento, o histórico de empreendimentos contratados, etc., 

e receberá um conceito, um limite global e uma capacidade de pagamento mensal, 

que serão utilizados na análise de viabilidade do empreendimento. Nessa análise do 

empreendimento são considerados os custos e é verificado se a construtora possui 

capacidade financeira para arcar com os custos da construção até o término das 
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obras, e, caso a empresa tome empréstimo do Banco X, também se possui 

condições de arcar com o pagamento das prestações desse empréstimo. 

A análise de engenharia é a mais importante, pois se trata do 

empreendimento em si. Consiste de plantas, orçamentos, cronogramas, documentos 

de aceite das concessionárias de serviços de energia, água e esgoto, licença 

ambiental, etc., ou seja, tudo o que precisa ser analisado do ponto de vista técnico, 

de engenharia e arquitetônico. Tal análise é subdividida em análise prévia, que 

consiste na avaliação das unidades, e a definitiva, que diz respeito à análise 

completa, com a emissão de um laudo, atestando a viabilidade técnica do 

empreendimento. 

As gerências internas de Habitação do Banco X são as responsáveis pela 

análise técnica dos empreendimentos, bem como pela medição mensal das obras e 

liberação dos recursos, de acordo com a sua execução. Esse setor possui um corpo 

técnico formado por engenheiros e arquitetos, que são os responsáveis pelas 

análises e medições, que são mensais, e também uma parte administrativa, 

chamados analistas, voltada para a montagem dos processos, recepção e 

conferência de documentos e a liberação dos recursos dos empreendimentos, que 

são os funcionários nesse setor que fazem o serviço mais “burocrático”, e lidam 

basicamente com papel. Para se candidatar a uma vaga interna de analista é 

necessário possuir nível superior, em qualquer área de formação, e o acesso se dá 

através de processo seletivo interno. Já para as vagas de engenheiros/arquitetos 

existe um concurso específico, ou seja, o funcionário é engenheiro/arquiteto 

concursado. 

Verifica-se uma grande diferença etária entre os analistas e os 

engenheiros/arquitetos desse setor. Enquanto os analistas possuem, em média, 10 

anos de empresa, a grande maioria dos engenheiros e arquitetos da gerência de 

Habitação do Banco X trabalha há mais de 30 anos na empresa e é oriunda do 

extinto BNH39. Isso se deve ao fato de que o número de cargos para analistas foi 

ampliado ao passo que os concursos para engenheiros/arquitetos se tornaram cada 

vez mais escassos. Por conta disso, também, o Banco X contrata empresas 

                                                           
39 Com o fim do BNH em 1986, os funcionários dessa empresa foram incorporados ao Banco X. 
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terceirizadas que são habilitadas a efetuar análises e medições de obras, que são 

supervisionadas pelos engenheiros/arquitetos concursados.  

A gerência de Habitação do Rio de Janeiro é responsável pela análise e 

acompanhamento de empreendimentos em toda a cidade, além de outras cidades 

da região metropolitana do RJ, como os municípios da Baixada. Devido ao aumento 

das contratações do MCMV, os municípios de Niterói e São Gonçalo passaram a 

contar com uma gerência de habitação específica em outubro de 2013.  

Com o início do PMCMV houve uma separação entre os funcionários 

responsáveis pela análise dos empreendimentos do Faixa 1 e os de mercado. Isso 

aconteceu porque existia a urgência de “fazer o programa rodar” e as 

especificidades das análises dos empreendimentos, dos trâmites de liberação de 

recursos, como, por exemplo, a questão do Trabalho Técnico Social (TTS) exclusiva 

do Faixa 1, tornou necessária essa separação para que a especialização levasse a 

uma celeridade fundamental para o atingimento das metas de contratação 

estipuladas pelo Governo Federal, através do Ministério das Cidades. 

Em 2015 houve quase que a interrupção da contratação de empreendimentos 

do Faixa 1 devido a questões orçamentárias, e a parte da gerência de Habitação 

que cuidava desses empreendimentos passou a acompanhar empreendimentos de 

mercado de pequenas e médias construtoras. Já a parte que cuidava dos 

empreendimentos de mercado passou a acompanhar os empreendimentos das 

chamadas grandes construtoras.  

As grandes construtoras, inclusive, possuem uma gerência de habitação 

nacional exclusiva, sediada na cidade de São Paulo. Existe um lobby muito forte 

para essas empresas, pois, na perspectiva do Banco X, se essas construtoras 

retirarem as suas carteiras de clientes da instituição, as metas se tornarão 

inatingíveis. 

“Pra você ver, os caras dessas construtoras ligam pra cá, e não é pedindo 
não, é questionando por que não liberou a parcela do empreendimento tal, 
que precisa do recurso hoje, se não vai falar com o pessoal de São Paulo. É 
muita marra.” (Entrevista com funcionário de gerência de habitação do 
Banco X). 
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Após a aprovação por essas três áreas, engenharia, jurídica e de risco de 

crédito, o contrato de construção do empreendimento está apto a ser assinado. 

 O Banco X é dividido ainda em Superintendências Regionais (SR), 

cada uma possuindo sua respectiva Plataforma de Construção Civil/Habitação, onde 

trabalham os funcionários que lidam diretamente com as construtoras. As 

plataformas são a “ponte” entre essas empresas, que procuram o Banco X através 

das SR, e as chamadas “área meio”, como são chamados internamente os setores 

de engenharia, de risco de crédito e jurídico. A cidade do Rio de Janeiro é dividida 

em quatro Superintendências Regionais: Centro, Norte, Sul e Oeste.  

 As metas de contratação de empreendimentos habitacionais de 

mercado do Banco X são divididas pelas SR, e seu atingimento é direcionado 

especificamente às plataformas de habitação. Uma vez que todas as SR possuem 

relacionamento com as construtoras de empreendimentos de mercado, as 

construtoras podem escolher entre qualquer uma das Superintendências para 

buscar o financiamento de um empreendimento. Isso gera uma disputa entre as SR 

e, embora exista um “acordo de cavalheiros” em que se busca respeitar o histórico 

de relacionamento entre a superintendência e a construtora, por diversas vezes, 

essas empresas usam desse poder de escolha para conseguir “vantagens” no 

processo de contratação: 

 

“Nós tínhamos essa construtora que fazia todos os empreendimentos por 
aqui (sua Superintendência Regional), até antes do Minha Casa Minha Vida 
eles já estavam, e é uma construtora grande, né? Importante. Então, um 
dia, eles vieram com essa conversa de não querer mais assinar os 
contratos PF40 na agência, de querer assinar nos finais de semana e isso é 
proibido pelo regulamento interno nosso. Então, dissemos que, infelizmente, 
por motivos até maiores que a nossa vontade, não poderíamos fazer. 
Notamos então que os contratos foram minguando até não ter mais. 
Soubemos depois, até porque essas coisas a gente fica sabendo mesmo, 
estamos todos no mesmo barco, que essa construtora estava fazendo lá na 
outra superintendência. Agora, de que forma, né, é que eu me pergunto, 
mas eu fiz o que é certo, minha consciência está tranquila. (Entrevista com 
funcionário de Superintendência Regional do Banco X). 

 

                                                           
40 Contratos assinados entre a construtora, o Banco X e as pessoas físicas na contratação de 
imóveis. 
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O relacionamento com os adquirentes de empreendimentos do MCMV – 

Faixas 2 e 3 é muito importante para o Banco X, na medida em que, além de cumprir 

com as metas de contratação de unidades habitacionais, contribui bastante para o 

atingimento das outras metas bancárias tais como abertura de contas, emissão de 

cartões de créditos e contratação de seguros, como exemplo. Dessa forma, essa 

disputa interna entre as diferentes superintendências para conquistar e manter o 

atendimento às grandes construtoras deve ser entendida como forma de possibilitar 

que ela se destaque das demais também no conjunto de produtos acessórios que 

serão agregados na contratação do produto “casa-própria” no MCMV de mercado. 
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3. CENAS DO MCMV 

 

3.1. Cena 1 - Interna Banco X 

 

Esta cena se passa em uma reunião entre funcionários do Banco X e 

representantes de construtora de pequeno porte, realizada nas dependências da 

gerência de habitação do banco, no centro da cidade do Rio de Janeiro, em 

setembro de 2018. Os participantes da reunião são coordenadora da gerência de 

habitação do Banco X, engenheiro terceirizado que presta serviços para essa 

gerência, sócio-diretor e engenheiro de pequena construtora e eu, funcionária da 

chamada parte negocial do Banco. O objetivo desta reunião é a contestação dos 

valores avaliados para um empreendimento MCMV de mercado, proposto pela 

construtora, que chamarei de Construtora Pedreira, no município de Itaboraí, 

localizado na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 

 A intenção de apresentar essa reunião ocorrida recentemente, quase dez 

anos após o início do MCMV, pretende demonstrar que alguns fatores 

característicos da fase inicial do MCMV, notadamente do MCMV – FAR 

permanecem: a localização de megaempreendimentos em áreas mais afastadas dos 

centros urbanos, onde o acesso aos serviços públicos e boas condições de 

mobilidade são mais escassos, aliada à utilização de método construtivo de 

alvenaria estrutural, menos custosa para as construtoras, mas que não permite 

alterações nas plantas dos imóveis. 

Com relação ao fato que o empreendimento não se localizar na cidade do Rio 

de Janeiro, esclareço que devido à grande valorização dos terrenos que se deu 

durante a evolução do programa, nesta Fase 3 do MCMV de mercado (Faixas 2 e 3) 

existe uma tendência à apresentação de projetos em cidades nas quais o mercado 

imobiliário ainda está em desenvolvimento e, por consequência, onde os terrenos 

são mais baratos.   

Nos últimos três anos, por circunstâncias que explicarei a seguir, os 

empreendimentos do MCMV de mercado estão aumentando na cidade de Itaboraí, o 
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que está diretamente ligado ao fato dessa cidade ter sido escolhida para a 

instalação do Comperj - Complexo Petroquímico do Estado do Rio. 

Anunciado em junho de 2006, com investimento previsto inicial de 6,1 bilhões 

de dólares41 e expectativa de geração de 200 mil empregos diretos e indiretos, o 

Comperj, empreendimento da Petrobrás idealizado para ser o maior complexo 

petroquímico do país e um dos maiores do mundo, fez a cidade de Itaboraí 

experimentar um crescimento na construção de imóveis comerciais, hotéis, 

shoppings e outros empreendimentos erguidos para atender a demanda prevista 

com esse novo complexo da estatal42. Isso causou, também, uma supervalorização 

dos seus terrenos e imóveis. Um caso emblemático foi o de um imóvel localizado no 

centro da cidade que estava avaliado em 100 mil reais e passou a valer um milhão 

de reais após o anúncio das obras do Comperj43. 

A expectativa era de que o referido complexo petroquímico estivesse em 

pleno funcionamento em 2012, entretanto, devido a diversos problemas que 

ocorreram antes e durante as obras, começando por questões de ordem 

ambiental44, passando por mudanças de projeto, denúncias de superfaturamento e o 

envolvimento de suas construtoras em corrupção, evidenciada na “Operação Lava 

Jato”, houve sucessivos atrasos das obras, culminando na sua total paralisação em 

2015.   

A indefinição quanto ao futuro do Comperj, levou a cidade de Itaboraí a uma 

decadência econômica: a atividade comercial despencou quase pela metade, mais 

de 700 lojas fecharam e os preços dos imóveis caíram quase 45% nos últimos três 

anos.45 

                                                           
41 Informações disponíveis no site https://g1.globo.com/economia/noticia/unidade-de-gas-marca-
retomada-do-comperj-e-permitira-aumento-da-producao-do-pre-sal.ghtml, acessado em 
novembro/2018. 
42 Informações disponíveis em https://eticasa.wordpress.com/2010/10/28/itaborai-aquece-setor-
imobiliario/, acessado em novembro/2018. 
43 Informações disponíveis no site http://www.resimob.com.br/rebaixamento-do-comperj-pela-
petrobras-acaba-com-o-sonho-de-itaborairj/, acessado em novembro/2018.  
44 Informações disponíveis no site https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-obra-mais-enrolada-do-
brasil/, acessado em novembro/2018. 
45 Informações disponíveis no site https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/comperj-com-obra-
parada-e-desemprego-itaborai-fecha-mais-de-700-lojas-e-ve-violencia-crescer.ghtml, acessado em 
novembro/2018. 
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Por outro lado, a queda dos valores dos imóveis e dos terrenos explica a 

escolha da cidade para a apresentação de novos projetos imobiliários do MCMV. 

Isto porque no caso do empreendimento cujos valores serão contestados na 

reunião que descreverei, a empresa que possuía os terrenos, devido às incertezas 

relacionadas ao futuro do Comperj, optou por vendê-los à Construtora Pedreira que, 

por sua vez, os adquiriu para a construção desses empreendimentos do MCMV de 

mercado. 

Esse fato ocorreu, também, em outros empreendimentos contratados pelo 

Banco X na cidade de Itaboraí. 

Aqui é importante recordar a prática do land bank descrita no segundo 

capítulo desta monografia. O land bank é uma prática das empresas de construção 

civil que consiste na compra de áreas para incorporação imobiliária futura, como 

uma forma de valorizar parte de seu capital e fazê-lo render, considerando o 

histórico de crescente valorização fundiária.  

 No caso da cidade de Itaboraí houve uma supervalorização dos terrenos e 

imóveis, por consequência do anúncio do Comperj, em 2006. Foram construídos 

imóveis comerciais, hotéis, shoppings e etc. para atender a demanda que seria 

criada por conta desse novo complexo. Porém, por diversos fatores já mencionados, 

em 2015 as obras do Comperj foram paralisadas, causando grande desvalorização 

desses imóveis e terrenos, antes sobrevalorizados. Dessa forma, a crise no mercado 

imobiliário de Itaboraí, consequência direta das incertezas com relação ao futuro do 

Comperj, fez com que algumas empresas que possuíam ou adquiriram terrenos na 

cidade à época do seu anúncio, numa lógica de retenção especulativa, contando 

com valorização fundiária sempre crescente, se vissem na necessidade de se 

desfazerem desses terrenos, com temor de que essa desvalorização se 

aprofundasse e pudesse, por fim, tornar os terrenos mais baratos do que o capital 

investido na sua compra e manutenção (gastos com IPTU, por exemplo). 

 Segundo dados do IBGE46, Itaboraí tinha em 2018, população estimada de 

238 mil pessoas. No Censo de 2010 a população era de aproximadamente 218 mil 

                                                           
46 Informações disponíveis no site https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/itaborai/panorama, acessado em 
novembro/2018. 
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pessoas, assim, houve um crescimento de quase 9,5% da população em oito anos. 

Em 2016, o salário médio era de 2,2 salários por trabalhador e a sua população 

ocupada era de 13,2% em relação à população total, bem abaixo da média estadual 

que era de 69,7% no período. Com relação à infraestrutura, apresentou 65,2% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado e 10,6% de domicílios urbanos em 

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, 

fica na posição 65 de 92, e 88 de 92, respectivamente. 

Na primeira fase do MCMV (2009- 2011) – apenas um empreendimento do 

MCMV – Faixa 3, com 165 unidades foi contratado no município de Itaboraí. Na 

segunda fase – (2011-2014) foram 10 empreendimentos, sendo 5 do Faixa 2 e 5 

Faixa 3, totalizando 956 unidades, um acréscimo de 579% no número de unidades 

em comparação à primeira fase. Nesta terceira fase (desde 2015) já são 15 

empreendimentos contratados, todos pertencentes à Faixa 2, totalizando 2.587 

unidades, um acréscimo de 270% em comparação à segunda fase. Além disso, 

estão em estudo no Banco X mais 2.500 unidades divididas em nove novos 

empreendimentos a serem construídos em Itaboraí, todos de mercado. Nenhum 

empreendimento MCMV - Faixa 1 foi construído no município em nenhuma das 

fases do programa. 

Figura 23 – Contratações do MCMV de mercado em Itaboraí por Fase do Programa 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações obtidas junto ao Banco X. 
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Nesta Fase 3, ápice da contratação do MCMV de mercado em Itaboraí, a 

Construtora Pedreira entrou em contato com o Banco X, através da 

superintendência onde trabalho para apresentar o seu projeto de empreendimento. 

Essa escolha se deu por indicação de outra “construtora nossa”, que já possui 

mercado constituído em Itaboraí, com 1.200 unidades contratadas e vendidas e mais 

1.000 em estudo. Conforme expliquei no capítulo anterior, no Banco X são as 

superintendências regionais, através das suas plataformas de habitação, que 

constituem a chamada área negocial do banco, lidando diretamente com as 

construtoras, e “fazendo a ponte” entre essas empresas e a gerência de habitação 

do banco. 

A Construtora Pedreira é uma pequena construtora sediada em Belo 

Horizonte/MG, com quinze anos de fundação e que sempre construiu na sua cidade 

sede ou cidades adjacentes, todas pertencentes à região metropolitana de Belo 

Horizonte. Assim, o empreendimento que está sendo tratado será a primeira 

experiência dessa empresa em atuar em estado diferente de Minas Gerais. 

O empreendimento proposto, denominado Joyland III, é composto de 205 

casas de pavimento único, todas de sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e varanda, e 

será localizado no bairro de Três Pontes em Itaboraí, a 7 km de distância do centro 

da cidade. O condomínio Joyland III é parte do megaempreendimento Joyland que 

será composto pelo total de 1.200 casas divididas em cinco empreendimentos 

contíguos. As casas do projeto possuem em média 45m2, em terrenos de 180m2, e 

o método construtivo que será utilizado é de alvenaria estrutural, através de paredes 

de concreto pré-moldadas.  Nesse sistema construtivo, não é possível a 

demolição dessas paredes, uma vez que elas são a própria estrutura das casas. 

Também não é possível a ampliação dessas casas para um segundo pavimento, por 

exemplo. Esse é um dos fatores que contribuem para que essas casas sejam 

classificadas como de “padrão baixo”47. O empreendimento será em formato 

condomínio e terá como equipamentos de uso comum, piscinas, quadras e praças. 

A rua de acesso ao empreendimento ainda não foi asfaltada, embora a solução de 

                                                           
47 Segundo a Norma ABNT NBR 12721 - Avaliação de custos de construção para incorporação 
imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios, as casas de padrão baixo são aquelas 
formadas por sala, dois quartos, cozinha, banheiro e varanda, com metragem média de 50m2. Essa é 
a tipologia das casas do empreendimento Joyland. 
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pavimentação definitiva seja exigência para todos os empreendimentos do MCMV e 

deva estar concluída quando da finalização das obras. 

A Construtora Pedreira solicitou um valor médio de 170 mil reais por casa, 

entretanto, o valor determinado pelo engenheiro avaliador foi de 120 mil reais. 

Houve uma tentativa de reavaliação, que foi frustrada, pois os valores foram 

mantidos. Assim, a construtora solicitou uma reunião com gerência de habitação do 

Banco X, a fim de obter maiores esclarecimentos sobre os valores avaliados.  

O Banco X está representado nessa reunião por três pessoas, sendo dois do 

corpo técnico – uma arquiteta do próprio banco, que chamarei de coordenadora, 

pois é a chefe do setor da gerência de habitação que trata com as pequenas e 

médias construtoras do MCMV, e um engenheiro terceirizado, que chamarei de 

avaliador, pois foi o responsável pela avaliação do empreendimento – e por mim, da 

área negocial. Já a Construtora Pedreira está representada por dois funcionários: o 

diretor e um engenheiro. 

A coordenadora é uma arquiteta de carreira do Banco X, que tem por volta 

dos cinquenta e cinco anos de idade, e mais de trinta anos de empresa. Ela é 

oriunda do extinto BNH, como a maior parte dos engenheiros/arquitetos da gerência 

de habitação da cidade do Rio de Janeiro. Tem um ar sóbrio e formal, que se reflete 

tanto na sua postura, quanto nas suas roupas – veste um terninho preto. Essas 

características, além do fato dela ser uma mulher, contrastam com a dos demais 

engenheiros, homens, que estão nessa reunião vestidos com roupas mais informais.  

É importante mencionar que a coordenadora é a única mulher em cargo de 

chefia dessa gerência de habitação (são seis coordenadores no total), embora o 

número de homens e mulheres do setor seja praticamente equiparado. Uma 

curiosidade é que todas as arquitetas são mulheres e todos os engenheiros são 

homens, embora isso não implique qualquer diferenciação no trabalho que é feito 

por eles, pois todos são responsáveis pelas análises dos empreendimentos.  

Com relação à questão de gênero nas empresas construtoras, não fiz um 

estudo aprofundado e, obviamente, não participei de todas as reuniões com 

empresas parceiras, mas foram raríssimas as vezes em que atendi engenheiras/ 

arquitetas de construtoras nesses dez anos de trabalho com habitação. A 
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construção civil é um segmento majoritariamente masculino. Talvez o fato de que o 

acesso ao Banco X se dê, exclusivamente, por concurso público, tenha contribuído 

para que o número de homens e mulheres técnicos (engenheiros/arquitetos) não 

seja tão desigual quanto no setor privado. Isso é até mais relevante quando 

consideramos que essas arquitetas têm mais de trinta anos de empresa, ou seja, 

exercem a profissão desde um tempo em que, supostamente, a abertura para 

mulheres trabalharem com construção civil era ainda menor. 

O engenheiro avaliador tem por volta de sessenta anos, cabelos nos ombros 

e está vestindo jeans, camiseta e tênis. Apesar de não ser funcionário do Banco X, 

já presta serviços de avaliação de imóveis para a gerência de habitação do Rio de 

Janeiro há mais de quinze anos. Traz nas mãos o dossiê de avaliação do 

empreendimento e conversa algo a respeito com a coordenadora. O contraste entre 

eles chega a ser engraçado, não parecem estar vestidos para o mesmo evento. 

Já a Construtora Pedreira, está representada por seu jovem diretor, também 

sócio da construtora, que imagino ter menos de quarenta anos, vestido de camisa 

social e calça jeans. Tem um sotaque mineiro bem acentuado e traz um notebook. 

Junto dele está o engenheiro da empresa, um homem alto, careca, de 

aparentemente uns cinquenta anos, também vestido de camisa social e jeans, e que 

só não falará menos que eu nessa reunião48. 

A reunião será realizada em sala localizada no andar que aloja a gerência de 

habitação, no prédio do Banco X, no centro do Rio de Janeiro. É uma sala cinza, 

bem iluminada e espaçosa, com uma mesa bem grande onde cabem, 

confortavelmente, mais de 30 pessoas. Somos apenas cinco, e ficamos todos juntos 

numa das pontas da mesa. O diretor da construtora abre o seu notebook. 

A reunião se inicia com o diretor dizendo estar muito preocupado com os 

valores de avaliação do Joyland III e mostra em seu notebook um mapa do Google 

mencionando que um empreendimento semelhante teria sido avaliado por valores 

superiores ao do seu empreendimento, embora esteja em área denominada “Reta 

Velha”, que, segundo o diretor, seria “inviável” por ter sido dominada pelo tráfico de 

drogas. O engenheiro da construtora afirma que eles possuem terreno nessa região 
                                                           
48 A minha presença tem um caráter mais formal do que participativo, uma vez que não possuo os 
conhecimentos técnicos necessários à argumentação que se dará a seguir. 
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e que não podem nem entrar no mesmo, por determinação do chefe do tráfico local. 

Por tal motivo, estariam, inclusive doando esse terreno à prefeitura de Itaboraí, mas 

que a prefeitura “não sabe se quer, pois não teria o que fazer com aquele terreno.”. 

Mencionam, ainda, que esse empreendimento avaliado “a maior” é próximo a 

empreendimento “do Faixa 1”49, sendo portanto, “um lugar muito pobre”. 

O MCMV – FAR, modalidade a qual a construtora se refere, se caracterizou 

pela localização periférica e não são raros os casos de influência direta do tráfico de 

drogas ou de milícias nos condomínios do programa. Essa questão será 

desenvolvida na Cena 2. 

Em seguida, mencionam que as demais amostras que possuem e estão 

próximos ao Joyland III se referem a empreendimentos de prédios de apartamentos, 

com a mesma infraestrutura de lazer de quadras e piscinas, porém o Joyland tem 

menos adensamento, por se tratar de casas, possuindo até praças dentro do 

condomínio e, portanto, deveria “estar até melhor avaliado”. 

É comum que as construtoras “peçam” um valor acima do que a engenharia 

considerará como válido para os imóveis, visto que a sua intenção é a maximização 

do lucro. Caso a construtora acredite que o valor foi subavaliado, ela tem o direto de 

contestar a avaliação, desde que o faça no prazo de um mês da divulgação dos 

valores, e apresente comprovação, normalmente através de estudo de mercado da 

região do empreendimento, que são basicamente planilhas de vendas de outros 

empreendimentos da mesma região que possuam valores de venda mais próximos 

dos valores requeridos. A comparação dos valores praticados em empreendimentos 

existentes na região é a forma através da qual as construtoras usualmente 

questionam os valores pelos quais seus empreendimentos são avaliados. Esse 

comparativo também é utilizado para pleitear uma reavaliação dos imóveis no 

decorrer das obras. Esse estudo de mercado da região do empreendimento também 

é considerado pelo Banco X na valoração dos imóveis. Entretanto, nesse caso, o 

                                                           
49 Não consegui verificar tal informação, uma vez que não foram contratados empreendimentos dessa 
modalidade no município de Itaboraí. 
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engenheiro avaliador argumentou que a “Norma” não lhe permitiria utilizar 

apartamentos para subsidiar a avaliação do condomínio de casas50.  

A coordenadora da engenharia do Banco X questiona ao avaliador se apesar 

de não se tratarem de empreendimentos de casas, esses apartamentos não 

poderiam ser utilizados na definição de “uma variável padrão” para subsidiar a 

avaliação do Joyland III. O avaliador responde que utilizou a variável renda, que a 

determinação da renda censitária é a melhor variável, que não seria subjetiva e 

permitiria distinguir claramente os lugares desenvolvidos daqueles que ainda estão 

em desenvolvimento. 

O uso de variáveis permitiria a objetividade na análise de valoração dos 

imóveis pela engenharia do Banco X, e a ideia do avaliador é de que a sua 

objetividade será tão maior na medida em que usar o maior número de diferentes 

variáveis no seu estudo. 

A construtora alega que o valor avaliado de R$ 120.000,00 é quase o preço 

do “Faixa 1”, que está em 96 mil, ao que o avaliador responde que o padrão da 

construtora é baixo e seus terrenos são menores do que os das outras casas da 

região. A construtora questiona, então, como o Banco X comercializa um 

empreendimento ao lado, avaliado em R$ 132.000,00, que é de uma grande 

construtora, sendo que “casa é um padrão melhor do que o prédio”, que tem um 

terreno individual e que para o comprador um terreno de 180m² e de 250m² para 

“quem tá comprando não tem relevância” para o “público de Itaboraí”, para esse 

“público do MCMV”. 

O avaliador responde que trabalha já há 14 anos avaliando imóveis na região 

e que tem por hábito conversar com os moradores e que as pessoas gostam de 

terrenos grandes nesses lugares, que é uma “característica cultural”, “porque tendo 

terreno grande você pode construir não piscina, mas uma churrasqueira”. O 

avaliador diz que todas as pessoas afirmam que gostariam de ter um terreno maior e 

que só não tem porque não poderiam pagar. O diretor contra argumenta que se elas 

não poderiam pagar por um terreno maior, esta nem deveria ser uma questão. 

                                                           
50 A Norma a qual o avaliador se refere é a ABNT NBR 14653-2 – Avaliação de bens – Parte 2: 
Imóveis urbanos, que, ao distinguir casas e apartamentos na sua classificação quanto ao tipo, não 
permitiria a sua comparação na valoração de imóveis. 
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O diretor segue afirmando que fez pesquisas e que as pessoas tendem a 

preferir casas a apartamentos, que o “público do MCMV” está disposto até a se 

transferir para outras cidades em busca de um imóvel que esteja no seu orçamento 

familiar. A coordenadora responde que tem verificado uma mudança significativa de 

moradores de São Gonçalo para Itaboraí, pelo fato de que “São Gonçalo estaria 

muito deteriorado e violento” e que até as construtoras “não querem mais construir lá 

por conta dessa situação”. O diretor argumenta que “fez muitos Faixa 1” em Minas 

Gerais e pode perceber a diferença entre os condomínios quando existe um trabalho 

técnico social bem feito, que permite que os condomínios fiquem organizados, e que 

quando o TTS é “feito às pressas, os empreendimentos viram o caos”. A 

coordenadora responde “isso nós sabemos e realmente é complicadíssimo.”. 

Conforme explicitado no segundo capítulo, a realização do TTS, que deveria 

começar no período pré-ocupação, no caso da cidade do Rio de Janeiro, devido à 

falta de organização e interação entre os diferentes participantes do processo e do 

pouco tempo disponível para esse trabalho (principalmente naqueles em que a 

ocupação se daria por reassentamento), fazia com que ele se resumisse a apenas 

três etapas: sorteio dos apartamentos entre os beneficiários aprovados, eleição do 

síndico e aprovação do regimento interno do condomínio.  

Entretanto, a utilização do argumento “Faixa 1” da Construtora Pedreira tem 

uma conotação depreciativa, com intenção de demonstrar que um empreendimento 

que estaria próximo à empreendimento “Faixa 1” não deveria ter sido avaliado e 

contratado pelo Banco X por um valor 20% acima do Joyland, que, segundo a 

construtora é bem melhor localizado. 

É importante mencionar que a coordenadora possui experiência com o Faixa 

1, pois é a sua coordenação que gerencia os empreendimentos do MCMV – FAR na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Em seguida, o avaliador diz que as casas que foram utilizadas na sua 

amostra de avaliação tinham acabamento “muito superior ao do Joyland, cujo 

padrão é baixo”. O diretor pergunta se ele esteve em todos os imóveis que utilizou 

na amostra, ao que o avaliador responde que não, mas “que pela sua experiência”, 

conseguia saber que se tratava de material de boa qualidade. O diretor retruca então 
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que “experiência é subjetiva, aí cai a objetividade”. O avaliador novamente menciona 

a sua experiência no mercado de Itaboraí e no uso da renda censitária para afirmar 

a objetividade da sua avaliação. 

O diretor segue insistindo que o seu padrão é o mesmo do seu concorrente, 

um empreendimento contíguo ao Joyland, de prédios de apartamentos que foram 

avaliados em média 40% acima. O engenheiro da construtora argumenta que está 

há quatro anos em Itaboraí “nesse processo de viabilizar o Joyland” e que sempre 

pergunta às pessoas se elas prefeririam morar em casas ou apartamentos e que 

todos dizem preferem as casas, que “não querem ficar enclausuradas” e que não 

consegue entender essa lógica de avaliação. A coordenadora responde que a lógica 

é que essa preferência deveria estar refletida nos dados dos empreendimentos da 

região. 

Há um impasse, pois a construtora argumenta que o seu padrão é o mesmo 

do prédio vizinho aos terrenos onde será construído o complexo do Joyland, 

pertencente a uma grande construtora e que fora avaliado por um valor bem acima 

do seu empreendimento. O avaliador terceirizado argumenta não poder utilizar 

dados de apartamentos para subsidiar a análise das casas, o que é contestado pela 

construtora.  

Enquanto a engenharia do Banco X se compromete a verificar se seria 

possível comparar casas e apartamentos, o avaliador pergunta se a construtora não 

consideraria “elevar o padrão das suas casas”, a fim de que elas atinjam um “valor 

mais interessante para a construtora”. 51 

O diretor pergunta ao avaliador o que ele sugere para aumentar esse valor 

para que possa “dar um tiro certeiro”, ao que o avaliador responde “as dicas nós já 

estamos dando, melhorar o seu acabamento, colocar granitos nas bancadas dos 

banheiros e da cozinha, porque em Minas eu não sei, mas aqui no Rio, as donas de 

casa valorizam muito o granito. Botar também revestimento de azulejos até o teto do 

                                                           
51 Embora a tipologia das casas do empreendimento Joyland seja de baixo padrão, a inclusão de 
itens considerados de médio padrão, como granito, porcelanato, além do revestimento ate o teto da 
cozinha e banheiro, poderiam ter um efeito compensatório e elevar os valores de avaliação dos 
imóveis. 
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banheiro e cozinha, pintura acrílica”, um porcelanato ou uma cerâmica de melhor 

qualidade nos pisos. “São essas coisas que vão valorizar as suas casas.”. 

O diretor então questiona se fizer todas essas alterações, “se esses custos se 

refletiriam nos preços” que precisaria “chegar numa média de 145 mil a 150 mil por 

casa”. O avaliador responde que com todas essas alterações 140 mil seria bastante 

viável, ao que a construtora retruca “podemos fechar em 145?”. Todos riem e a 

coordenadora informa que isso não depende do avaliador, nem do Banco X, mas 

que será “rodado um modelo” de variáveis que analisará os imóveis com a elevação 

do padrão, e, com base nisso, definirá os valores mínimos e máximos a serem 

adotados para esses imóveis. 

O diretor da construtora então pede desculpas ao avaliador, caso ele tenha se 

sentido ofendido, que não estão “duvidando do seu trabalho”, mas que o valor de 

120 mil estava muito abaixo até dos estudos de viabilidade mais pessimistas para o 

empreendimento. O avaliador responde que não são necessárias desculpas e que 

está sempre aberto ao diálogo. A coordenadora encerra a reunião dizendo “nós 

também consideramos o empreendimento como nosso, nós também queremos 

contratar, não estamos aqui para proteger o dinheiro público, mas para investi-lo 

para obter o melhor retorno possível, esse é o nosso objetivo. Vamos rever isso.”. 

Embora a gerência de habitação tenha verificado que, de fato, os valores dos 

apartamentos da região não poderiam ser utilizados para subsidiar os valores de 

casas, com a elevação do padrão de acabamento das casas, a Construtora Pedreira 

conseguiu ter a avaliação média de 154 mil reais, que considerou adequada para 

dar continuidade ao projeto Joyland. 

A fala da coordenadora ao final da reunião, demonstrando a importância que 

a contratação desse empreendimento tem para o Banco X, é exemplo de uma 

postura relativamente recente na história dessa gerência de habitação. No início do 

MCMV seria raro que essa reunião de contestação tivesse ocorrido, principalmente 

pela quantidade de projetos que era apresentada, que não permitiria uma atenção 

maior a um empreendimento específico. Tal fala denota, também, a relevância que o 

MCMV alcançou para o atingimento das metas do Banco X e é recorrente, em 

reuniões, encontros e conferências, a afirmação de que a instituição precisa se 



89 
 

“modernizar e se adequar cada vez mais aos parâmetros de mercado” para se 

conservar na liderança do mercado habitacional no país.  

Com relação aos novos empreendimentos do MCMV em Itaboraí, por se tratar 

de um fenômeno relativamente recente, não é possível saber quais serão as 

consequências. Se o município será escolhido como nova cidade-dormitório por ser 

“mais segura” que a vizinha São Gonçalo ou se a demanda local será suficiente para 

a ocupação dos novos empreendimentos que vem surgindo, fato é que o aumento 

do número de imóveis deverá vir acompanhado do acesso satisfatório aos 

equipamentos públicos e de boas condições de mobilidade urbana, caso contrário, a 

tendência é a de isolamento desses condomínios. 

 

3.2. Cena 2 - Eleição de síndico em empreendimento MCMV – FAR  

 

A seguir apresento uma observação feita em eleição para definição de síndico 

e taxa de condomínio de um empreendimento chamado Margaridas (nome fictício), 

localizado na Estrada dos Caboclos, em Campo Grande. Esse condomínio foi um 

dos comprados pela Prefeitura do Rio de Janeiro junto ao FAR, pertencia 

originalmente ao PAR (Programa de Arrendamento Residencial), para 

reassentamento de famílias que moravam em “áreas de risco”, após as fortes 

chuvas que atingiram o Rio em abril de 2010. 

Para conseguir fazer a observação, sendo funcionária do Banco X, instituição 

que mantém estreito relacionamento com a Secretaria Municipal de Habitação do 

Rio, entrei em contato com a Coordenadoria de Inclusão Social da Prefeitura, que 

faz o trabalho de adaptação, chamado de Trabalho Técnico Social (TTS), junto aos 

reassentados. 

Após certa insistência, consegui que a Coordenadora, Sra. Rosa Gouveia 

(nome fictício), autorizasse a minha presença na reunião em questão. Pegamos uma 

van saindo do prédio administrativo da Prefeitura no bairro da Cidade Nova, no 

domingo, 15 de abril de 2012, por volta das 8 da manhã, rumo a Campo Grande.  
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No caminho a coordenadora me relatou um breve histórico do condomínio. 

O condomínio Margaridas tem aproximadamente 270 apartamentos, divididos 

em blocos de 2 andares, com 08 apartamentos de dois andares por bloco, e é 

contíguo a dois outros, Violetas e Bromélias (nomes fictícios), que são praticamente 

idênticos, pois possuem o mesmo projeto arquitetônico. Cada apartamento tem 2 

quartos, sala, cozinha e banheiro, totalizando aproximadamente 50 m². 

Esses três empreendimentos formam, portanto, um megaempreendimento, 

característica recorrente dos empreendimentos contratados na primeira fase do 

Minha Casa Minha Vida – FAR na cidade do Rio de Janeiro.  

O reassentamento das famílias, oriundas majoritariamente de comunidades 

do bairro de Acari (mais de 90%) começou em dezembro de 2010. Acari é um bairro 

de classes baixa e média baixa da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, 

localizado a mais de 30 km de distância do empreendimento Margaridas.  

Essa foi uma questão bastante controversa e debatida na política de 

reassentamento realizada pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro: a distância 

entre o local de origem das famílias do local em que seriam alojadas. As famílias 

que habitam há gerações determinadas localidades e são transferidas 

compulsoriamente para outras não sofrem apenas com a possível ausência de 

escolas e hospitais suficientes ou meios de transporte deficitários, mas também com 

a perda de toda a sua rede primária de contatos – família, amigos e vizinhos. No 

caso do condomínio Margaridas, pode ser que tenha se mantido essa rede primária, 

uma vez que a maior parte das famílias veio de comunidades do mesmo bairro, mas 

isso não pôde ser verificado. 

Em fevereiro de 2011, esses três condomínios contíguos sofreram invasão de 

grupos milicianos armados, que, num primeiro momento, ocuparam os imóveis 

vazios e, logo depois, passaram a expulsar os moradores reassentados e a 

“revender” os apartamentos para outras famílias.  

A coordenadora me diz que, durante a invasão, a Secretaria recebia vários 

telefonemas de moradores desesperados com as ameaças que recebiam dos 
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milicianos para deixarem suas casas. Essa tensão durou aproximadamente três 

meses.  

O condomínio Margaridas foi o que sofreu menos invasão, pois estava 

praticamente todo ocupado e os moradores se uniram e impediram a entrada dos 

milicianos armados de foices e pedaços de madeira. O condomínio Bromélias foi o 

mais invadido e teve que ser desocupado com a ajuda da Polícia Federal no final de 

maio de 2011. Houve a reintegração de posse e as famílias beneficiárias puderam 

ocupar ou retornar aos apartamentos a elas destinados. 52 

Uma curiosidade é que a primeira tentativa de reintegração foi frustrada, pois, 

segundo a coordenadora, o Batalhão de Polícia Militar da região que comandava a 

operação, não tinha “muito interesse” em ser bem sucedido, o que indicaria a ligação 

de policiais daquele batalhão com os milicianos. Somente com a intervenção da 

Polícia Federal a reintegração foi possível. 

O processo de desocupação foi extremamente complicado e as famílias 

“invasoras” foram cadastradas no programa de Aluguel Social da prefeitura e 

destinadas a outros conjuntos habitacionais. 

Há uma ocorrência considerável de invasões a empreendimentos do MCMV 

localizados em bairros mais afastados, como os da Zona Oeste, bem como àqueles 

que se localizam em áreas consideradas violentas. Tais invasões são usualmente 

atribuídas a ordens de traficantes de drogas ou de milicianos. Existem casos, ainda, 

de cobrança de “taxas de segurança” e de furtos e roubos de materiais de 

construção de canteiros de obras ainda em andamento.  

 A influência de traficantes e milícias em empreendimentos do MCMV – FAR 

também foi constatada em condomínios de cidades do Estado de São Paulo, 

conforme apontado em pesquisa de Rolnik et al (2015): 

 

Foram identificados na pesquisa empreendimentos dominados por grupos 
ligados ao tráfico de drogas e/ou milícias, sendo este domínio exercido tanto 
territorialmente, através do controle dos espaços coletivos, quanto 
administrativamente, através do papel exercido pelos síndicos (impostos e 
controlados por tais grupos). Estes chegam a determinar que beneficiários 

                                                           
52 Reportagem sobre a invasão desses condomínios disponível em 
https://oglobo.globo.com/rio/justica-despeja-invasores-de-casas-populares-em-condominio-na-zona-
oeste-ha-suspeita-de-dominio-de-milicianos-2765039, acessada em novembro/2018. 
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tenham que abandonar seus imóveis para que outras famílias, indicadas por 
eles, possam ocupá-los, o que revela outra situação de insegurança na 
posse por parte dos moradores, que podem ser expulsos a qualquer 
momento de suas casas sem qualquer tipo de processo legal a ser adotado. 
(ROLNIK et al, 2015, p. 407). 

 

Durante o trajeto, os integrantes da equipe da Coordenadoria foram se unindo 

a nós duas. A equipe é formada por assistentes sociais, uma psicóloga e agentes 

comunitários, num total de 8 pessoas (tal número varia de acordo com o tipo de 

reunião, entre outros motivos), sendo que são os agentes comunitários, pessoas que 

moram mais perto do condomínio, que acompanham e lidam, diariamente, com as 

situações, muitas conflituosas, que ocorrem no local. São, assim, os mais próximos 

dos moradores participando ativamente dos acontecimentos cotidianos. 

Os funcionários me questionam sobre a minha presença. Digo que pretendo 

estudar conjuntos habitacionais e que esta é apenas a minha primeira visita, para se 

acostumarem comigo. Digo que trabalho no Banco X, mas prefiro que isto não seja 

dito aos moradores. Não tive êxito, pois uma soube e me questionou quando 

receberá a escritura definitiva do imóvel, o que me comprometi a tentar descobrir. 

O Banco X não esteve oficialmente presente nessa eleição, nem em qualquer 

outro momento do Trabalho Técnico Social desenvolvido no empreendimento. Ao 

Banco X coube aprovar o projeto e liberar recursos de acordo com a sua execução. 

Mas a instituição é lembrada pelos moradores para cobrar a entrega do contrato 

firmado. Vale ressaltar essa característica denota a importância da propriedade legal 

do imóvel:  

O endereço consolida ainda outra condição para os donos do apartamento: 
afasta o “fantasma” da irregularidade jurídica da habitação, presente na vida 
de muitas famílias moradoras das favelas, cuja documentação de 
propriedade é diferente de outras formas tradicionalmente aceitas na justiça. 
A regularidade jurídica afasta ainda outro “espectro”: o da remoção. Uma 
forma de insegurança com a qual os moradores de favela convivem quase 
que cotidianamente. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 68). 

 

A localização do condomínio é numa estrada com muitos terrenos baldios e 

condução deficitária. Embora a rua seja asfaltada, não existe calçada. Deve-se 

caminhar por volta de uns 10 minutos para chegar ao comércio local, composto de 
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biroscas, uma farmácia e um mercadinho. Mais a frente existe um mercado maior, e, 

pude perceber pelas sacolas que os moradores carregavam, que muitos preferem 

andar “mais um pouco”. 

Ao chegarmos, percebo que as áreas de serviço do condomínio são do lado 

de fora dos apartamentos, o que faz com que tanques, varais cheios de roupas e 

máquinas de lavar fiquem expostos, na chamada área comum. Alguns moradores 

levantaram pequenos muros, o que é proibido, pois o peso dos tijolos pode afetar o 

sistema de esgoto. Outros colocaram grades para demarcar o “seu espaço”.  

Durante a observação, fico sabendo que muitos moradores se queixaram de 

estarem expostos, e que nesse sentido, o muro seria tanto uma fronteira física, mas 

também social / simbólica. Essa situação é recorrente em outros condomínios 

populares, como descrito no livro “Passa-se uma casa” de Licia do Prado Valladares 

(1978): 

“[...] quem não pode construir muros revestidos de tijolos, improvisa cercas 
com os mais variados elementos (tábuas, folhas, cabos de vassoura, molas 
de colchão etc.)” assim como “quem não tem condições de aumentar a área 
construída com material de alvenaria, puxa um cômodo de madeira no estilo 
do barraco da favela” (p.102). 

 

Quando comento com a equipe, ouço o seguinte clichê: “tiramos o povo da 

favela, mas não conseguimos tirar a favela do povo”. 

Os “puxadinhos” são uma grande preocupação da Prefeitura, pois 

contribuiriam para “favelizar” o conjunto habitacional. Entretanto, a ideia alegada é a 

de que esses puxadinhos estão interiorizados na forma de viver daquelas pessoas, 

“os favelados”, portanto, seria necessário impor um processo de “desfavelização” 

para evitar a sua ocorrência, ou seja, os reassentados devem ser educados para 

aprenderem a morar nos condomínios. 

Segundo Conceição (2016), em seu trabalho realizado em empreendimento 

do MCMV – FAR na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, existe, todo um 

“processo educativo de caráter civilizatório”, (o autor utiliza o conceito de Elias em 

sua tese) que deveria ensinar aos moradores regras de comportamento para viver 
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em condomínios. Esse “processo educativo civilizador” tem início com o trabalho 

técnico social executado pela prefeitura do Rio de Janeiro: 

 

Vale um pequeno adendo sobre o COTS53. Suas orientações se 
apresentam, por vezes, contraditórias: ao mesmo tempo em que insistem na 
construção de um processo com plena participação do beneficiário, dando a 
ele um papel importante no projeto, apresentam uma leitura estereotipada 
dele, partindo do princípio da necessidade de ser educado em regras 
básicas de higiene, de cuidado com o patrimônio e até de controle do 
orçamento familiar. De certa forma subestimam a ordem social à qual esses 
sujeitos pertencem e se propõem a discipliná-los, até nos aspectos mais 
privados da vida, como higiene e gastos. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 173). 

 

Existem poucos carros e muitas antenas de TV por assinatura. Ouço que isto 

é “fruto de renda informal”. Ouço, ainda, que, embora alguns moradores possuam 

carro e TV por assinatura, outros não possuem sequer cama para dormir.  

Isso acontece porque a escolha das famílias que terá direito às casas é 

baseada na renda familiar bruta, que nos empreendimentos do Faixa 1 poderia ser 

de 0 a 3 salários mínimos, ou até R$ 1.600,00, o que acarreta uma certa disparidade 

de renda entre esses moradores. 

Existe uma placa “Pizzaria” numa das casas. Em outra, um cartaz, feito de 

cartolina e afixado na porta, dizendo que se vendem salgadinhos. Numa outra área, 

um enorme pôster de uma igreja evangélica convida para o “Culto de Renovação!”. 

Como já abordei, parte dos moradores utilizam cômodos da sua residência 

para local de pequeno comércio, o que é tolerado desde que não seja alterada a 

planta do imóvel, até porque em muitos condomínios o método construtivo utilizado 

é o de alvenaria estrutural, que não permite modificações. O uso de cômodos do 

imóvel de moradia para fins comerciais atende à demanda local, pois muitos 

empreendimentos são distantes de áreas com comércio e, também, à necessidade 

de geração de renda dessas famílias.  

Em sua tese, Conceição (2016) descreve: 

 

                                                           
53 COTS: Cadernos de Orientação Técnico Social, documento orientador dos trabalhos técnico-
sociais do MCMV, quando o empreendimento fosse destinado a famílias reassentadas. 
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Alguns moradores vendiam produtos de alimentação ou de limpeza em seus 
apartamentos e outros ofereciam serviços (como manicure e cabelereiro). 
Os comércios geralmente utilizavam as janelas para exporem os produtos 
(permitindo a sua identificação) e os serviços eram anunciados em cartazes 
pequenos e discretos. Os produtos/serviços eram realizados em meio à sala 
do apartamento, ocupando – no máximo – a frente imediata da casa com 
cadeiras para o morador-cliente se sentar para, por exemplo, consumir ali 
mesmo a bebida comprada. Pelo contrato de cessão dos apartamentos, as 
atividades comerciais nesse espaço eram proibidas e o medo de uma futura 
fiscalização, talvez, inibisse o avanço essas práticas. (p.234). 

 

Entretanto, quando um morador tentara instalar um trailer para venda de 

bebidas e petiscos em frente à sua casa, o que alteraria o espaço público 

condominial, suas vizinhas:  

 

Viam aquilo como um sinal de o lugar estar se transformando em uma 
favela. Parece não terem sido as únicas: no mês seguinte, o espaço 
continuava aterrado, sem nenhum trailer em cima. Rosa me falou que o 
síndico teria conversado com o morador e proibido a instalação. Quando 
voltei lá em dezembro, havia uma mesa de sinuca no local e uma lona 
aberta em cima dela para protegê-la da chuva e de sol. O morador vendia 
as fichas e também bebidas da sua janela para os jogadores. (p. 235). 

 

A eleição, marcada para as 10 horas, já está um pouco atrasada. Ela será 

realizada no salão de festas, uma construção com piso de ardósia e telhas de 

cerâmica, o que faz dele um lugar muito quente. Percebo pelos barbantes e bexigas 

estouradas que foi usado recentemente. Não há ventilador, somente uma pia e dois 

isopores grandes encostados numa parede. 

O salão de festas e o parquinho para as crianças eram os únicos 

equipamentos de uso comunitário do condomínio.  

A fila começa a se formar na área externa do salão. Algumas pessoas 

colocam cadeiras dos lados de fora das casas e observam como se estivessem nas 

calçadas. Acredito ser uma forma de adaptação, e que pra quem sempre morou em 

casas, morar num condomínio fechado possa ser sufocante.  

Nesse caso, não existe a verticalização do condomínio, uma vez que os 

apartamentos são de dois andares, o que permite o acesso direto à calçada pelos 

moradores, tal qual estivessem em casas. Ainda, o formato do condomínio que 
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busca a utilização máxima do solo para construção de unidades, fazendo com que 

quase não exista espaço livre para mais espaços de uso comum, como praças ou 

quadras de esportes, com o adendo de que o apartamento padrão sala-dois quartos 

é o mesmo para famílias de número variado de pessoas, podem ajudar a explicar 

esse uso das calçadas. De qualquer forma, essa apropriação do espaço público em 

relação às calçadas e ruas do condomínio Margaridas gerou conflitos com os 

técnicos da prefeitura que consideravam esse uso uma “favelização” do condomínio. 

Os funcionários da Prefeitura aguardam a chegada dos representantes das 

chapas para dar início à votação. 

Duas mulheres conversam em volume alto e dizem que um dos candidatos a 

síndico bateu na mulher no dia anterior, em seguida ouço que tal chapa perderá, o 

que de fato ocorreu, pois “ninguém confia em quem bate em mulher”. 

São duas chapas disputando, compostas de síndico, subsíndico e três 

conselheiros consultivos, bem como duas propostas para a taxa de condomínio. Na 

primeira proposta, o condomínio contará com três funcionários, sendo dois porteiros 

(um por turno) e um faxineiro. A manutenção desse pessoal somado à taxa média 

de água daria R$73,00. Na segunda proposta seriam cinco funcionários, sendo 4 

porteiros (dois por turno) e um faxineiro. A média do condomínio nesta situação seria 

de R$ 81,00. Algumas mulheres reclamam dizendo que “muitos funcionários” geram 

muita fofoca, defendendo a primeira proposta: “nós que moramos aqui, sabemos”. 

Segundo a coordenadora Rosa Gouveia, a prefeitura tem arcado com o 

pagamento das contas de água até agora, mas tal situação não se prolongará por 

muito tempo. Os moradores pagam R$ 15,00 para a atual manutenção do 

condomínio. Percebo que se assustam com os valores a serem votados. Alguns 

questionam esses custos e a coordenadora responde que foram quatro meses de 

assembléias para definição dos valores e que tal discussão não é “para o momento”. 

Muitos reclamam que alguns vizinhos “gastam muita água”, que crianças brincam 

com água, sem que as mães se envolvam. Ouvem promessas de que serão 

instalados hidrômetros individuais, mas que isso “não será da noite para o dia”. 

O acompanhamento do poder público, no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro, 

é provisório e é dito várias vezes na reunião que “os moradores terão que se virar”, a 
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partir da instituição do condomínio. Existe uma pressa para que os “problemas do 

condomínio” passem a ser geridos pelos moradores. Entretanto, ao mesmo tempo 

em que o “andar com as próprias pernas” é repetido e estimulado, a direção e o 

meio de fazê-lo não são discutidos com os moradores, seguindo um modelo padrão 

compartilhado com outros empreendimentos semelhantes. 

Uma moradora diz que não votará em ninguém, outra que se não conseguir 

se manter, venderá a casa e irá embora. Um dos técnicos sociais da prefeitura me 

diz que muitas casas foram “vendidas” ou alugadas.  

A “venda” e aluguel descritos acima são informais e se verificados ensejarão 

no cancelamento do contrato original. Entretanto, em novembro/2018, através de 

uma busca simples no Google pude verificar apartamentos anunciados para “venda” 

ou aluguel, tanto no Margaridas, como nos condomínios vizinhos.    

Já os novos custos de vida, provenientes da moradia regular, como a taxa 

condominial, de energia elétrica e de água, enfim, todas as despesas de 

manutenção da casa, impactarão, e em muitos casos, demasiadamente, nos 

orçamentos das famílias do MCMV – Faixa 1: 

 

Esse modelo traz uma série de consequências, especialmente para o 
público da faixa 1, os quais, no Rio de Janeiro, na maioria dos casos, 
recebeu o apartamento como medida compensatória. A primeira grande 
consequência é o impacto dos custos de manutenção do apartamento e o 
pagamento das taxas atinentes a eles, especialmente a taxa condominial, 
inexistente nos orçamentos domésticos até então. A segunda refere-se à 
governança desses espaços, pois os síndicos precisam conciliar a alta 
inadimplência (registrada em muitos casos de pesquisa sobre o MCMV) 
com as muitas e caras contas referentes aos usos coletivos do espaço. 
(CONCEIÇÃO, 2016, p. 151). 

 

Entretanto, para participar da eleição é preciso ser o proprietário. A eleição 

não tem quórum mínimo, apenas a destituição do síndico. A eleição é pra um 

mandato de dois anos, mas existe uma alta rotatividade e poucos permanecem por 

esse período. Ouço dizerem que querem que o condomínio “ande” senão “vão tirar o 

síndico”.  
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A questão da inadimplência condominial, bem como a falta de experiência em 

administração de condomínios e o assédio que esses conjuntos sofrem por parte 

dos narcotraficantes e milicianos explicariam essa alta rotatividade de síndicos: 

 

Verificamos, em vários casos estudados, o colapso da gestão condominial 
por conta dos custos de manutenção de espaços coletivos em relação à 
renda dos moradores, resultando em alta inadimplência e conflitos com os 
síndicos. Na prevalência de relações privadas e de espaços isolados, são 
favorecidas as mediações do narcotráfico e de milícias, organizações que 
tomaram a gestão de alguns dos condomínios estudados pelas equipes.  
(REDE CIDADE E MORADIA, 2015, p.419). 

 

Um morador diz “na última eleição teve quebradeira, hoje vai ser na paz”. A 

coordenadora me explica que a outra reunião a que ele se refere foi a tentativa de 

eleição de síndico para o condomínio vizinho, Violetas. A eleição não ocorreu, pois 

os moradores alegaram incapacidade em pagar a taxa calculada. A grande maioria 

dos moradores desse condomínio é formada por ex-moradores de rua, o que tem 

gerado muitas queixas por parte dos moradores do condomínio Margaridas aos 

técnicos da prefeitura de que não poderiam confiar “naquela gente”.  

A produção de estigma e de distinção entre condomínios vizinhos foi 

verificada tanto em Cardoso et. al (2013) quanto em Conceição (2016).  

Em Cardoso et al, o estigma existiu porque um dos condomínios fora ocupado 

por moradores oriundos de favela ao passo que o outro destinado a famílias 

removidas da localidade conhecida como Vila das Torres, entre Rocha Miranda e 

Madureira, desapropriada para a construção do Parque Madureira: 

 

Estas relações com os locais de origens vêm à tona também quando se 
observa a produção de estigma entre vizinhos nos condomínios de 
Realengo: os moradores do Ipê Amarelo - que se reconhecem como uma 
população de origem de favela (Morro do Urubu) - não necessariamente se 
relacionam com aqueles que habitam o condomínio ao lado, o Ipê Branco, 
pois ali vivem os antigos moradores de Vila das Torres e, segundo 
depoimento destes últimos, há grande dificuldade de se estabelecer alguma 
relação em um lugar onde moram “favelados”. (CARDOSO et al, 2013, p. 
154). 

 

Em Conceição (2016), a distinção e “reendereçamento do estigma” aparecem 

quando os moradores do condomínio Esperança, onde foi desenvolvida a sua tese, 
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se referem ao condomínio vizinho, o Felicidade, com palavras pejorativas, e vice-

versa, embora a origem dos moradores seja a mesma. Segundo o autor: 

 

Dessa forma, enquanto os dois condomínios apresentam elementos e 
práticas – além da origem dos moradores – permitindo a comparação com a 
favela, era necessário acusar o outro de abrigar os que “não conseguiram 
evoluir”. Daí as leituras subjetivas de comportamentos, como falar em voz 
alta, ou ainda, de elementos como o carro sem capô e o pagode. Diante das 
incriminações de esses espaços serem favelas ou de estar se tornando, 
essa prática de apontar para o outro condomínio trata-se de uma forma de 
reendereçar o estigma, e, dessa vez, não só para os sujeitos, mas também 
para o espaço no qual vivem: “o condomínio do lado virou favela, mas o 
nosso não”. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 230). 

 

Noto que a imensa maioria dos moradores na fila são negros, existem muitas 

mulheres e crianças. 

Por volta das 10h30 os representantes das chapas chegam. Uma das 

técnicas sociais começa a explicar como se dará a eleição. São formadas duas filas, 

uma preferencial para deficientes e idosos, a outra já formada com o restante. 

Afixada do lado de fora das portas estão as composições das chapas e cálculos das 

taxas. Vejo que muitos se conhecem pelos apelidos e tem dificuldades em 

reconhecer os nomes dos conselheiros pelos nomes próprios. A eleição tem início. 

Vou para o lado de fora acompanhar a movimentação, muitos se queixam de 

ter que esperar pra votar. Apesar da proximidade com as casas, uma moradora 

trouxe sua própria cadeira e se desloca com ela pela fila.  

São dois agentes comunitários que recebem os documentos de identidade e a 

declaração de reassentamento (documento que comprova a titularidade do imóvel, 

enquanto os moradores não recebem a escritura definitiva), conferem o nome na 

lista e autorizam a entrada. Três técnicas sociais orientam os moradores perto das 

urnas. O técnico social responsável pelo condomínio, todo condomínio tem um, e 

todos os técnicos são responsáveis geralmente por dois, circula pelo salão 

oferecendo ajuda aos funcionários e esclarecendo dúvidas ou conversando com os 

moradores.  
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Percebe-se a dificuldade de realização do TTS de forma mais direcionada, 

quando apenas um técnico social seria responsável por, geralmente, dois 

condomínios, totalizando mais de 500 apartamentos. 

A eleição transcorre sem grandes problemas, e se encerra por volta das 12 

horas. As portas são fechadas e dá-se início à apuração. Moradores se aglomeram 

nas janelas aguardando o resultado.  

Cento e dezessete pessoas assinaram a lista, sendo que uma não quis votar, 

provavelmente a que disse que faria isso, portanto são cento e dezesseis cédulas 

para cada votação.  

A primeira urna aberta é a de definição da taxa de condomínio. A menor 

ganha com mais do triplo de votos da maior – 86 x 27, sendo a diferença de votos 

em branco. 

Em seguida é aberta a urna para a eleição do síndico. Os integrantes de 

ambas as chapas acompanham, ansiosamente, a definição. A chapa 2 ganha por 15 

votos de diferença: 64 x 49, com 3 votos em branco. 

Percebo um grande alívio entre os funcionários da prefeitura, depois fico 

sabendo que o candidato da chapa 1 queria permitir os “puxadinhos”.  

Ainda que proibida, a prática dos “puxadinhos” acabou por ocorrer em 

diversos empreendimentos do MCMV - FAR, uma vez que a tendência é que o 

trabalho técnico social termine após a eleição do síndico, e, nem a prefeitura, 

tampouco o Banco X, fiscalizarão esses empreendimentos. 

Algumas pessoas comemoram a eleição da chapa 2. Ouço que os eleitos 

sempre foram considerados lideranças no condomínio. Há um grande alvoroço do 

lado de fora, pessoas aparecem com garrafas de cerveja, uma senhora mais 

eufórica sacode uma garrafa de cerveja em alusão à comemoração com 

champanhe. Uma mulher traz refrigerantes, os eleitos e simpatizantes brindam à 

vitória. 

De acordo com um agente comunitário, essa foi uma das eleições mais 

emocionantes, pois as duas chapas que se candidataram, apesar das divergências 
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entre si, estavam unidas e impediram a invasão maciça do condomínio pelos 

milicianos. 

Voltamos para a van que vai deixando cada um no seu lugar. Vou embora 

com a promessa de tentar voltar mais vezes, o que, infelizmente, não aconteceu. 

 Apesar de ter ido uma única vez ao condomínio Margaridas, a intenção de 

introduzir a cena nesta monografia se justifica pelo fato de que algumas das 

questões mais delicadas em relação aos empreendimentos do MCMV – FAR foram 

possíveis de serem observadas ou foram relatadas a mim pelos técnicos e/ou 

moradores, ainda que de forma superficial, durante a visita. Mais que a visita em si, 

ter trabalhado no Banco X durante a implementação do MCMV, me proporcionou 

tomar conhecimento, ainda que do ponto de vista da Instituição, de diversos conflitos 

originados por determinadas características dos empreendimentos do MCMV – FAR, 

tais como:   

1) A construção de megaempreendimentos em localidades precárias, mais 

afastadas dos centros urbanos e sem acesso satisfatório a equipamentos 

públicos, o que se deveu, principalmente, à liberação às construtoras da 

decisão de onde seriam construídos esses imóveis. Assim, as construtoras se 

utilizaram do estoque de terrenos mais afastados das áreas centrais, onde as 

terras são, por consequência, mais baratas, para os projetos onde o seu lucro 

possível também seria menor, ou seja, para o MCMV – FAR. 

2) A uniformização da arquitetura das unidades, que não contempla a 

diversidade familiar existente, materializado no tipo sala-dois quartos-cozinha-

banheiro, padrão mínimo do programa, e que foi adotado em todos os 

projetos contratados na primeira fase do MCMV – FAR na cidade do Rio de 

Janeiro. Tal tipologia, aliada à utilização de métodos construtivos que não 

permitem alterações nos imóveis, com destaque para o método de alvenaria 

estrutural, onde as próprias paredes dos apartamentos sustentam o prédio, 

bem como a fiscalização que seria executada pela prefeitura desencorajaram, 

segundo Conceição (2016) a construção dos “puxadinhos” no condomínio 

Esperança, local em que foi desenvolvida a sua tese. Esses “puxadinhos” 

poderiam ser construídos tanto para o alojamento mais confortável das 
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famílias mais numerosas, quanto para a criação de pequenos comércios, que 

ajudariam na sustentabilidade do próprio condomínio, ao possibilitar a 

geração de renda e, também, a de oferecer produtos e serviços de forma 

mais acessível aos moradores, se considerarmos o isolamento de vários 

desses conjuntos. Durante a minha pesquisa, em consulta à internet, 

verifiquei que existiam cinco apartamentos “à venda” ou para aluguel nos 

condomínio Margaridas, e que, em todos eles as áreas de serviço, que eram 

expostas quando estive no condomínio em abril/2012, estão hoje, 

novembro/2018, cercadas por muros, sendo que em três desses imóveis esse 

muro originou um novo cômodo. Não sei dizer se o síndico, narcotraficantes 

ou milicianos “autorizaram” essas construções nas chamadas áreas comuns 

do condomínio ou se cada morador decidiu por si. Fato é que, a despeito da 

orientação da prefeitura de que isso “favelizaria” o condomínio, da 

construtora, de que isso poderia afetar o sistema de esgoto, e do Banco X, de 

que não poderiam ser feitas alterações nas estruturas dos imóveis sob pena 

de anulação dos contratos, os tais “puxadinhos” foram feitos. Assim, e 

tomando como base outros estudos e condomínios de origem popular na 

cidade do Rio de Janeiro, podemos pensar se não é justamente o fato da 

padronização total das unidades que encoraja a construção desses 

“puxadinhos”, a fim de tornar as moradias mais adequadas à estrutura e 

necessidade dessas famílias. 

3) O formato padrão condomínio dos empreendimentos talvez não seja o melhor 

para essas famílias, uma vez que, apesar da limitação da prestação a 10% da 

renda bruta familiar, a taxa mensal condominial demonstrou ser uma despesa 

bastante onerosa, especialmente para as famílias de menor renda, que, 

muitas vezes também não arcavam com os custos de abastecimento formal 

de água e energia, por exemplo. Esse novo custo da taxa condominial se 

justifica pela necessidade de segurança (contratação de porteiros/vigilantes) e 

limpeza (contratação de faxineiros) que são particulares ao condomínio e que 

seriam de responsabilidade da administração municipal, se os imóveis não 

estivessem “entre muros”. A consequência da inadimplência da taxa 

condominial causou, conforme Rolnik (2015) e Conceição (2016), “colapsos 

de gestão nesses condomínios e síndicos em conflitos com os moradores.”. 
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4) A presença e influência de milicianos e narcotraficantes nos condomínios do 

MCMV – FAR são, conforme Conceição (2016), as fragilidades do programa 

mais expostas à imprensa. Em alguns casos, mais que cobrar “taxas de 

segurança” ou impor aos moradores a compra de seus serviços ilegais de 

fornecimento de gás, transporte alternativo ou TV por assinatura, esses 

grupos chegaram a comandar diretamente os condomínios, expulsando 

moradores, definindo os síndicos e as taxas condominiais a serem pagas 

pelos beneficiários. É fato que isto seria mais difícil de acontecer se os 

empreendimentos não estivessem tão isolados ou localizados em áreas 

consideradas violentas. Na realidade, essa influência não está restrita ao 

MCMV – FAR. Tivemos, no Banco X, que lidar com casos de influência direta 

de narcotraficantes e milicianos também em empreendimentos do MCMV de 

mercado. Destaco dois casos, em que ambos os empreendimentos estão 

localizados no bairro de Campo Grande: um em que a construtora 

responsável foi coagida a construir um campo de futebol contíguo ao seu 

empreendimento para uso de milicianos, e outro que teve parte dos seus 

apartamentos invadidos, pois o síndico não concordou em pagar a “taxa de 

segurança” exigida por narcotraficantes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida, hoje na sua terceira fase, é o maior 

programa de política habitacional da história do país, tendo contratado mais de cinco 

milhões54 de unidades em pouco mais de nove anos desde a sua criação, em março 

de 2009. Trata-se de número superior aos 4,5 milhões de unidades contratadas pelo 

BNH em seus 22 anos de existência.  

No presente trabalho, abordei o contexto de criação do MCMV enquanto um 

programa econômico de enfrentamento aos efeitos da crise mundial de 2008, 

através do fomento à indústria da construção civil. Isto se deu pela produção de 

unidades habitacionais voltadas para as famílias com renda mensal de até 10 SM, 

população mais afetada pelo déficit habitacional histórico do país, que remonta ao 

final do século XIX. Neste sentido, além da geração de empregos no próprio 

segmento, o estímulo à construção civil seria capaz de mobilizar outros setores da 

economia, amenizando os efeitos da crise no país. Em contrapartida, o mercado 

para a aquisição dessas unidades se daria através da concessão de descontos 

proporcionais à renda familiar dos adquirentes no financiamento dos imóveis, o que 

permitiria a aquisição da “casa própria” a uma parcela da população que, sem tais 

subsídios, dificilmente teria acesso ao bem. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, através das análises dos dados de 

empreendimentos contratados para as diferentes faixas de renda na primeira fase do 

programa (2009-2011), foi possível demonstrar de que forma o protagonismo 

delegado às construtoras na proposição dos novos empreendimentos contribuiu 

para a construção de megaempreendimentos em bairros da zona oeste 

pertencentes à AP5, caracterizados por serem localidades mais afastadas dos 

centros urbanos e do acesso satisfatório aos serviços públicos e às boas condições 

de mobilidade. Isto se deu principalmente no MCMV – FAR, voltado para a classe de 

renda mais baixa, na modalidade 0 a 3 SM (Faixa 1), pois nessa faixa o lucro 

possível seria menor. Assim, a tática das empresas construtoras foi a de utilizar 

grandes glebas de terrenos localizadas em bairros da zona oeste, onde as terras 
                                                           
54 Dados de outubro/2018, fornecidos pelo Banco X.  
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são mais abundantes e, portanto, mais baratas, para a proposição dos 

empreendimentos destinados a essa faixa de renda. Muitas vezes esses terrenos já 

constituíam o land bank dessas empresas. Considerando a limitação de 500 

unidades por condomínio, a estratégia para a inclusão no programa consistiu em 

desmembrar tais terrenos, dividindo-os em empreendimentos contíguos. 

Com relação à demanda de ocupação dos empreendimentos do MCMV – 

FAR no Rio de Janeiro, foi possível verificar que mais de 70% das unidades foi 

ocupada por reassentamento, percentual superior ao determinado pelo Ministério 

das Cidades, que era de 50%. Essa política de reassentamento compulsório 

realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da sua secretaria de habitação 

(SMH), com a justificativa de realizar grandes obras de “preparação da cidade” para 

os megaeventos esportivos – Copa do Mundo 2014 e Olímpiadas de 2016 – foi 

aprofundada em decorrência dos estragos causados pelas chuvas de abril de 2010, 

quando a Prefeitura requisitou ao Governo Federal a compra e migração de 

empreendimentos contratados no âmbito do PAR (Programa de Arrendamento 

Residencial) para o MCMV – FAR, a fim de alocar nesses empreendimentos, 

populações que estariam em “áreas de risco”. Os empreendimentos do “PAR 

migrado”, como são conhecidos no Banco X, foram responsáveis por quase 25% do 

total de unidades contratadas pelo MCMV – FAR na primeira fase do programa, e 

suas unidades foram ocupadas, integralmente, com famílias reassentadas. 

Outra questão importante nos empreendimentos do MCMV – FAR se refere à 

tipologia mínima de “sala-dois quartos” que foi utilizada em todos os 

empreendimentos contratados nessa primeira fase, aliada à adoção de métodos 

construtivos de alvenaria estrutural, que não permitem alterações nesses imóveis. 

Além do fato de que essa tipologia não contempla a diversidade familiar existente, 

existe o agravante da impossibilidade de alterações nas plantas dos imóveis, o que 

contribui para impactar negativamente a percepção dos moradores sobre as novas 

moradias, especialmente daqueles com famílias mais numerosas.  

Já no chamado MCMV de mercado, voltado para a faixa de 3 a 10 SM, 

posteriormente Faixas 2 e 3, através dos números de contratações da primeira fase 

do programa, também foi possível analisar o grande número de empreendimentos 

nos bairros da AP-5 para a Faixa 2 e uma maior concentração dos 
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empreendimentos na região administrativa de Jacarepaguá, pertencente à AP4, na 

Faixa 3. Verifiquei, ainda, uma grande diferença percentual de 

megaempreendimentos na Faixa 2, quando comparado à Faixa 3. Assim, quanto 

menor a faixa de renda, maior a probabilidade de que o imóvel esteja localizado em 

bairros da AP5 e pertença a megaempreendimentos.  Embora não tenha sido 

analisado, uma vez que esta monografia utiliza como recorte temporal o período da 

primeira fase do programa (2009-2011), já ouvimos de representantes de 

construtoras do MCMV de mercado que, com o desenvolvimento do programa, 

houve uma sobrevalorização de terrenos, o que os impediria de construir imóveis do 

MCMV em bairros que não se situem na AP5. No Banco X, notamos uma 

movimentação de empreendimentos da última faixa do programa para o bairro de 

Campo Grande e, ainda, o aumento do número de empreendimentos do Faixa 2 em 

cidades vizinhas, nas quais o mercado imobiliário está em desenvolvimento, cujo 

exemplo mais significativo é o município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio 

de Janeiro.  

No subcapítulo “Etapas de análise dos empreendimentos”, foi descrito o papel 

das diferentes áreas do Banco X na contratação dos empreendimentos, em especial 

daquelas que lidam mais diretamente com o MCMV, que são a gerência de 

habitação e a superintendência regional (SR). Enquanto a gerência de habitação 

analisará os projetos e acompanhará as medições das obras, tendo um papel mais 

técnico, a superintendência será responsável pelo relacionamento negocial com as 

construtoras. A gerência de habitação não se reporta diretamente às construtoras, 

mas sempre através da SR, ou seja, a SR faz a conexão entre as engenharias do 

Banco X (representada pela gerência de habitação) e das construtoras.  Já as metas 

de contratação são destinadas às superintendências, que são quatro na cidade do 

Rio de Janeiro. Uma vez que as construtoras podem optar pela SR com a qual 

querem trabalhar, é comum que exista disputa entre as SR pelas construtoras, 

principalmente pelas grandes empresas, que possuem maior volume de negócios. 

Esse relacionamento é muito valorizado no Banco X, especialmente quando 

consideramos que os empreendimentos de mercado constituem uma excelente 

“porta de negócios” para outros produtos bancários, como contas correntes, cheque 

especial, cartões de créditos e seguros, que contam pontos e ranqueiam as SR em 

nível nacional. Sabendo dessa competição entre as diferentes SR, algumas 



107 
 

construtoras usam do seu poder de barganha em troca da manutenção do 

relacionamento com as superintendências.  

No capítulo 3 foram descritas duas cenas de etapas pelas quais passam os 

empreendimentos do MCMV: uma referente à etapa pré-contratação e uma relativa 

à etapa pós-ocupação.  

A primeira cena ocorreu em uma reunião realizada nas dependências da 

gerência de habitação do Banco X para a contestação dos valores de um 

empreendimento de mercado do MCMV, que será construído na cidade de Itaboraí. 

A descrição dessa reunião, ocorrida recentemente, teve como intenção demonstrar o 

funcionamento da prática do land bank, abordada no início desta monografia. No 

caso específico da cidade de Itaboraí, houve um movimento contrário ao que 

ocorreu na cidade do Rio de Janeiro desde que o MCMV teve início. Isto porque em 

2009, ano de criação do programa, Itaboraí estava com os terrenos sobrevalorizados 

por conta do anúncio do Comperj, em 2006, o que inviabilizou a construção de 

empreendimentos MCMV naquela cidade. Com as incertezas relacionadas ao futuro 

do complexo petroquímico, os terrenos baratearam e a cidade tem recebido cada 

vez mais empreendimentos do programa, especialmente da Faixa 2. Nesta cena 

também são abordadas a prática da construção de megaempreendimentos e da 

opção crescente de utilização do método de alvenaria estrutural nos projetos do 

MCMV, uma vez que o Joyland será composto de cinco empreendimentos 

contíguos, totalizando 1.200 casas construídas com paredes de concreto pré-

moldadas.  Por fim, a utilização desta cena se justificou por se passar no período de 

produção deste trabalho, quando pude observar, de forma mais crítica, 

determinadas situações e comportamentos que em outro momento não teriam sido 

considerados, devido à naturalização proveniente da minha proximidade com o 

campo do meu objeto. 

O distanciamento foi mais fácil na descrição da segunda cena, que se passa 

em eleição de síndico de um condomínio do MCMV – FAR, cuja ocupação se deu 

por reassentamento. Nessa eleição, ocorrida em 2012, pude observar a dinâmica 

das relações entre os representantes do Poder Público, nesse caso, funcionários da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, e os moradores. Com base nesse breve estudo de 

campo, com o apoio da bibliografia utilizada nesta monografia, principalmente a tese 
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de doutorado de Conceição (2016), pude definir algumas questões que perpassam o 

MCMV – FAR, tais como a localização periférica dos empreendimentos, o formato 

padrão condomínio e suas taxas de manutenção, a presença e/ou constante assédio 

de milícias/narcotraficantes a esses condomínios e a política de reassentamento da 

SMH que definiu a ocupação da maior parte dos empreendimentos dessa 

modalidade na primeira fase do programa.  

Por fim, devido ao recorte temporal deste trabalho, penso que ele poderia ser 

aprofundado para verificar se nas demais fases do programa essas características e 

práticas se mantêm. De qualquer forma, a pretensão desta monografia é descrever 

como nas relações entre público e privado, na primeira fase do MCMV, a balança 

pendeu para o lado do mercado. 
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