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Resumo  

Partindo da premissa de que a produção das cidades no Brasil vem se alterando 

profundamente no período recente (anos 2000), tendo na produção do ambiente construído o 

principal vetor das transformações socioespaciais, este paper analisa e procura empreender uma 

síntese dos impactos evidenciados na urbes metropolitanas de Goiânia (capital do Estado de 

Goiás). Entre os principais fatores determinantes desse processo, consideram-se: as alterações 

no circuito imobiliário, no contexto da globalização financeirizada; o dinamismo do mercado 

imobiliário nacional no período pré-crise 2015 (considerado um dos melhores países para 

investimento, entre 2009 e 2013, pela AFIRE); a reestruturação da política pública de habitação, 

a qual promoveu expansão dos subsídios e dos financiamentos (via fundos estatais aportados ao 

setor privado) e a retomada da provisão pública a partir dos programas Crédito Solidário, PAC 

Urbanização e Minha Casa Minha Vida. No caso de Goiás, esse dinamismo soma ainda as 

ações do programa estadual Cheque Moradia (crédito outorgado de ICMS para construção, 

melhoria/ampliação de moradias), reformulado em seu arcabouço normativo visando amparar as 

parcerias com o Governo Federal (via “Cheque Complemento”). 

Esse conjunto de fatores desencadeou uma série de transformações urbanísticas, como: 

o deslocamento da habitação social para áreas perimetropolitanas; a produção do segmento 

econômico de imóveis nas bordas da cidade e a “periferização da verticalização”, a partir do 

MCMV/PNHU, com a presença de grandes Incorporadoras (MRV, Tenda, PDG, Rossi, Living, 

Viver, entre outras); que somadas ao modismo de lançamentos de novos bairros planejados nas 

imediações de parques urbanos; à verticalização alto padrão, tanto residencial quanto business 

(life style, mixed use e lajes corporativas) e aos imponentes CHFs (a “periferia rica”), vem 

consolidando um novo padrão de urbanização (“morfológico expandido”), de segregação 

residencial, novos modos de morar, novas sociabilidades e a metropolização da jovem capital do 

cerrado.   
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Public housing policy and production of the built environment: the 

Goiás case and contemporary Goiânia city (the metropolis of the 

cerrado) 
 

Abstract 

 

 Based on the premise that the production of cities in Brazil has been changing 

profoundly in the recent period (years 2000), with the production of the built environment as the 

main vector of socio-spatial transformations, this paper analyzes and seeks to undertake a 

synthesis of the impacts evidenced in the cities of Goiânia metropolis (capital of the State of 

Goiás). Among the main determinants of this process are: changes in the real estate circuit, in 

the context of financial globalization; the dynamism of the national real estate market in the pre-

crisis period 2015 (considered one of the best countries for investment between 2009 and 2013 

by AFIRE); the restructuring of the public housing policy, which promoted the expansion of 

subsidies and financing (through state funds contributed to the private sector) and the 

resumption of public provision from the programs Crédito Solidário, PAC Urbanização and 

Minha Casa Minha Vida. In the case of Goiás, this dynamism also adds to the actions of the 

state housing check program (ICMS credit granted for construction, improvement / extension of 

housing), reformulated in its normative framework to support partnerships with the Federal 

Government (via "Complementary Check"). 

 This set of factors triggered a series of urban transformations, such as: the 

displacement of social housing to perimetropolitan areas; (MRV, Tenda, PDG, Rossi, Living, 

Viver, among others), the production of the economic segment of real estate on the edges of the 

city and the "peripheralization of verticalization", from the MCMV / PNHU. coupled with the 

trend of launching new planned neighborhoods in the vicinity of urban parks; to the high 

standard verticalization, both residential and business (life style, mixed use and corporate slabs) 

and the imposing CHFs (the "rich periphery"), has consolidated a new pattern of urbanization 

("morphological expanded"), residential segregation, new ways of living and sociabilities, and 

the metropolization of the young capital of the cerrado. 

 

Keywords: Housing Policy; Urban Reconfiguration; Metropolization. 

 

 

1. Contextualização e Metodologia 

O presente artigo procura compreender e evidenciar o conjunto de 

transformações recentes no espaço urbano da RM de Goiânia, no contexto da 

globalização financeirizada, de alterações no circuito imobiliário brasileiro e 

reestruturação da PNH, com expansão do crédito, dos subsídios e recursos de fundos 

estatais direcionados ao setor privado (período pré-crise), o que impulsionou a adoção 

de novas estratégias, produtos urbanísticos e expansão territorial em direção as 

periferias, mudando a forma de produção e consumo do espaço urbano nas cidades e 

metrópoles brasileiras (Royer, 2009; Shimbo, 2010; Fix, 2011; Sanfelici, 2013; Rolnik, 

2015 Anitelli, 2015).  
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Na RM de Goiânia o impacto desse dinamismo construtivo registrado no último 

decênio pode ser observado em diferentes facetas, cuja síntese é o objeto da presente 

investigação. A metodologia da pesquisa engloba um conjunto de abordagens e 

técnicas, que se desdobram em diversas etapas: revisão bibliográfica; pesquisa 

documental (Governo, empresas, peças publicitárias, matérias jornalísticas etc); análise 

gráfica e imagética (levantamento fotográfico, imagem de satélite e mapeamento 

georreferenciado com apoio no uso software ArcGis/ESRI); além de pesquisa 

participativa realizada em visitas técnicas e atividades comunitárias, visando apurar a 

percepção quanto às condições de habitabilidade e satisfação residencial.  

 

2. Política habitacional brasileira: altos e baixos do PMCMV (fim do Programa 

para quem mais precisa?) 

Na retrospectiva histórica da política habitacional brasileira dois “momentos” se 

destacam com maior institucionalização, fluxos contínuos de financiamento e produção 

de unidades habitacionais: BNH (governo militar: 1964-1985) e MCMV (início no 

governo democrático: 2009 à atualidade, mas redimensionado a partir de 2016). Apesar 

de importantes diferenças no formato dos dois programas, observam-se similaridades 

reveladoras: ambos foram propostos com o objetivo de redução do déficit habitacional e 

promoção do crescimento da economia do país, assentados na estratégia central de 

aproximação entre o setor público e privado (DUTRA, 2013; FIX, 2011).  

Estratégia que ganha maior corpo no período recente, a partir da criação do 

Ministério das Cidades, em 2003, dando início a reestruturação da política nacional de 

habitação, objetivando a retomada dos financiamentos habitacionais, a inserção das 

classes de menores rendas no acesso a produção formal de moradia, além de um 

conjunto de alterações no marco regulatório visando dar maior segurança jurídica aos 

financiamentos. 4 No âmbito da inserção do circuito imobiliário no contexto da 

globalização financeirizada, a abertura de capitais por meio da oferta pública de ações 

das construtoras/incorporadoras na Bolsa de Valores (IPO, sigla em inglês) possibilitou 

a capitalização das empresas do setor via securitização de títulos (chamados no Brasil 

                                                             
4 Uma síntese das medidas institucionalizadas nesse período pode ser consultada em Cardoso, 2013 

(Org.).   
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de CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários), atraindo a participação de 

investidores estrangeiros e impulsionando a demanda por imóveis que resultou no boom 

construtivo recente, especialmente após o PMCMV – consolidando “a versão tropical 

da financeirização da moradia”, embora, ainda com alcance restrito no segmento 

residencial, como nos alerta Fix (2011) e Rolnik (2016).  

O “modelo de mercado” baseado no crédito, criado através da política pública de 

habitação, colocou a habitação de interesse social no leque de produtos negociados 

pelas Incorporadoras S/A, registrando a captação de grande volume de recursos: entre 

2004-2014 foi captado no mercado secundário de ações cerca de 27 bilhões de reais, por 

um total de 23 empresas da construção civil, o que deu lastro aos construtores, 

tornando-os menos dependentes do Sistema Financeiro Habitacional. Nesse ambiente, o 

país despertou o interesse global e foi transformado num dos melhores lugares do 

mundo para os investidores estrangeiros, avaliado pela AFIRE como “um mercado 

seguro e com boa apreciação de capital”, posicionado “como um dos mercados mais 

atraentes para se investir em imóveis no mundo”, entre 2009 e 2013 (alternando 1ª e 2ª 

posição) – condição interrompida como reflexo da crise econômica-política nacional, 

caindo para a 5ª posição em 2015.5 

A expansão do mercado imobiliário nacional no período pode ser observada pelo 

volume de crédito habitacional em relação ao Produto Interno Bruto – PIB (R$ 4,8 

trilhões em 2013/IBGE): a Associação Brasileira de Empréstimos e Poupança – 

ABECIP, informa que “os empréstimos habitacionais no país saltaram de 3% do PIB 

em 2003 para 9,6% do PIB no ano de 2015.6 Conforme as estatísticas do Banco Central 

o volume de crédito imobiliário (recursos onerosos do SBPE mais o FGTS) passou de 

um total de empréstimos de R$ 5,0 bilhões (2002), para R$ 40,7 bilhões (2008); e 

atingiu o dobro do montante em 2010: R$ 83,1 bilhões; e em 2014 alcançou o ápice de 

                                                             
5 Associação de Investidores Estrangeiros em Imóveis reconhece potencial brasileiro. 17/03/2012. In: 

http://www.publicidadeimobiliaria.com/2012/03/associacao-de-investidores-estrangeiros.html; Imóveis: 

investidores estrangeiros ampliam suas apostas no Brasil. 29/05/2013. In: 

http://www.asbea.org.br/escritorios-arquitetura/noticias/imoveis-investidores-estrangeiros-ampliam-

apostas-no-brasil-290153-1.asp. Crise leva investidor para os Estados Unidos. 28/03/2016. In: 

http://exame.abril.com.br/negocios/dino/noticias/crise-leva-investidor-para-os-estados-unidos.shtml. 

Acesso em 20 de abril de 2016.   
6 Na década anterior, em análise sobre a crise do financiamento habitacional no Brasil, Coutinho e 

Nascimento (2006) mostram que a relação crédito habitacional versus Produto Interno Bruto – PIB cai 

progressivamente: de 10% em 1998 para 4% no final dos anos 90, e para 2% em 2001.  

http://www.publicidadeimobiliaria.com/2012/03/associacao-de-investidores-estrangeiros.html
http://www.asbea.org.br/escritorios-arquitetura/noticias/imoveis-investidores-estrangeiros-ampliam-apostas-no-brasil-290153-1.asp
http://www.asbea.org.br/escritorios-arquitetura/noticias/imoveis-investidores-estrangeiros-ampliam-apostas-no-brasil-290153-1.asp
http://exame.abril.com.br/negocios/dino/noticias/crise-leva-investidor-para-os-estados-unidos.shtml
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R$ 153,4 em empréstimos habitacionais, experimentando seu primeiro declínio em 

2015, e nova queda em 2016 (como mostra o Gráfico a seguir). 

 

      Gráfico 1: Brasil – Evolução dos Financiamentos Habitacionais (2002 – 2016). 

 

Para Borges e Moysés (2011), o dado ainda mais positivo da década, no entanto, 

é que esse boom imobiliário revelou uma importante inflexão no atendimento às 

famílias de menores rendas, principalmente, entre 2007 e 2010: diminuição 

proporcional dos empréstimos de recursos do FGTS nas faixas de renda acima de 5 

salários mínimos em favor das faixas de rendas mais baixas (até 5 salários mínimos). 

Estratégia aprofundada posteriormente, já que os descontos do FGTS no financiamento 

de imóveis (Resolução nº 289/98) eram restritos as famílias das faixas de renda II e III, 

e com a Resolução nº 783/2015 do Conselho Curador do FGTS, passou a beneficiar 

também a Faixa I (renda entre 0 e 3 salários mínimos), o que contribuiu para o aumento 

significativo do seu uso: desde 1998, a soma dos recursos para subsídios aportados pelo 

FGTS é de aproximadamente R$55 bilhões; sendo que o PMCMV, desde abril de 2009, 

foi o responsável por mais de R$ 39 bilhões desse montante de desconto (site CAIXA, 

posição até 30/06/2016), sendo que em 2013 alcançou mais de 50% de todas as 

contratações realizadas (Gráfico a seguir),  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SBPE (Poupança) 1,7 2,2 3,1 4,8 9,3 18,4 30,1 34,0 56,2 79,9 82,7 109,2 112,5 62,8 36,7

FGTS 3,7 3,6 3,9 5,5 6,9 6,9 10,6 15,8 26,9 34,3 35,9 40,1 40,9 54,8 68,9

5,2 5,8 7,0 10,3 16,2
25,3

40,7
49,8

83,1

114,2
118,6

149,3
153,4

117,6
105,4
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Gráfico 2: Brasil – Participação do PMCMV no Financiamento Habitacional – SBPE + FGTS + 

MCMV (2009 – 2016). 

Fonte: Estatísticas BACEN/SFH e CAIXA (Banco de Dados CBIC). Elaborado pela autora. 

 

Lançado em 2009 (MP nº 429 e Lei nº 11.977), no imediato pós-crise financeira 

internacional de 2008, o PMCMV foi uma importante medida visando impactar 

positivamente a economia e desde seu lançamento o Programa adotou metas muito 

ambiciosas: MCMV 1 (2009-2011): produção de 1 milhão de moradias e investimento 

de R$ 55,1 bilhões (34 subsídios e 21,1 financiamentos); MCMV 2 (2012-2014): 

produção de + 2 milhões de moradias e investimento de R$ 125,7 bilhões (72,6 em 

subsídios e 53,1 financiamentos), embora no decorrer da execução do Programa foi 

necessário realizar suplementação orçamentária (somando os dois períodos o 

investimento total alcançou R$ 234 bilhões e a meta de 3 milhões de moradias foi 

ultrapassada ainda em 2014). A terceira fase do Programa, o chamado MCMV 3 (2015-

2018), apesar de anunciada em 2015 foi oficializada em março de 2016, tendo a meta de 

construção de mais 2 milhões de moradias e prevendo um total de investimento de R$ 

210,6 bilhões (R$ 80,9 bilhões em subsídios, sendo: R$ 41,2 bilhões OGU  e R$ 39,7 

bilhões do FGTS; mais R$ 129,7 bilhões para financiamento por meio do FGTS). 

Contudo, em virtude do agravamento da crise econômica-fiscal e política-institucional, 

todas as metas foram revistas e o “MCMV 3” foi re-lançado por três vezes.  

As modalidades do Programa, o público alvo e as faixas de renda das famílias 

beneficiárias também foram sendo ajustadas ao longo da sua existência, objetivando 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MCMV 0 0 0 0 0 0 286.305 718.826 576.376 756.850 848.166 568.738 406.893 119.599

Total: SBPE + FGTS 280.708 321.152 398.612 519.886 528.323 583.942 694.2551.082.2691.036.264 962.8491.020.9651.024.465 959.334 832.467

Quantidade UH          
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corrigir falhas e atualizar os valores despendidos.  A produção pelo PMCMV no 

computo total das três fases – período entre 2009 e 2016 – soma 4.282 contratações para 

construção de novas moradias, das quais 2.750 milhões já haviam sido entregues as 

famílias beneficiárias até abril de 2016, levando o atendimento a 96% dos municípios 

brasileiros (a quase totalidade dos 5.570 municípios do país); somando um investimento 

total de R$ 294,5 bilhões no período considerado (como ilustra imagem a seguir). 

 

Figura 1: Números do Programa Minha Casa Minha Vida (2009-2016) 

Fonte: CAIXA, posição em 30/04/2016. Elaboração da autora.  

 

Contudo, num contexto de austeridade e corte de gastos, com o orçamento 

comprometido por força da PEC 241/55 de 2016, tem início uma série de medidas que 

atestam a alteração de foco do Programa e sua descontinuidade: IN nº 24/2016 

"desautoriza" as contratações do MCMV com recursos do FGTS; Portaria nº 186/2016 

cancelou a contratação de 10 mil UH do MCMV Entidades (revogada); portaria de 

transição do MCMV nº 539/2016 estabeleceu prazo até dezembro/2017 para pessoas 

físicas contratarem pelo Programa (revogada pela Portaria 570/2016, alongando o prazo 

até dezembro/2018); anuncio de retomada das contratações na Faixa 1 de renda em 

fevereiro de 2017, porém, em números tímidos e com novos recuos. Ou seja, desde 

2015 o PMCMV foi duramente afetado (inclusive com paralisação de obras), sobretudo, 

na Faixa 1 de Renda, que tem dependência de até 90% dos subsídios: no MCMV1 

(2009-2010) abocanhou 48% dos investimentos; no MCMV2 (2011-2014) algo em 

torno a 45% e no MCMV3 praticamente desapareceu, enquanto as contratações na 

Faixa 2 absorveu 85,4% dos investimentos do Programa (o Gráfico a seguir). 
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Gráfico 3: Brasil: PMCMV - unidades habitacionais contratadas, por Fase do Programa e Faixa de 

Renda (2009-2016) 

Fonte: Tabela apresentada pela CAIXA (posição em 30/04/2016). Elaborado pela autora. 

 

3. Destaque nas contratações de Habitação de Interesse Social: o Caso Goiás e a 

Metrópole do Cerrado 

No que diz respeito aos financiamentos habitacionais, o cenário do mercado 

imobiliário goiano, a partir da segunda metade dos anos 2000, vinha mostrando muita 

pujança. As estatísticas do Banco Central mostram que o total de empréstimos 

habitacionais (recursos do FGTS mais o SBPE) que era de R$ 77,5 milhões em 2002, 

alcançou a cifra de R$ 6,9 bilhões em 2014 (volume mais de 88 vezes superior)7 e teve  

leve recuo em 2015, quando a crise econômica política fiscal já atingia muito 

fortemente o setor construtivo brasileiro (caindo para R$ 6,2 bilhões). Em termos de 

evolução do número de unidades habitacionais adquiridas via SFH houve um 

crescimento extraordinário: de 2.654 unidades em 2002 para 63.493 unidades em 2011 

(o ano de pico dos financiamentos imobiliários); 59.247 unidades em 2014; caindo para 

55.535 unidades em 2015.  

Desde o início do PMCMV o Estado de Goiás vem se destacando nacionalmente 

em termos de contratações realizadas: em 2010 foi o 1º a alcançar a meta estipulada 

                                                             
7 Conforme análise da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário – ADEMI, no ano de 2011, além 

dos recursos do FGTS e SBPE – CAIXA, a movimentação de empréstimos imobiliários por outras 

instituições financeiras que entraram no mercado de imóveis, como o Banco do Brasil, Itaú, Santander, 

Bradesco, HSBC etc., no mercado imobiliário goiano alcançou mais de R$ 8 bilhões. 

 

 MCMV 1  MCMV 2 MCMV 3

FAIXA 3 146.623 307.054 56.171

FAIXA 2 375.784 1.216.341 449.661

FAIXA 1 482.741 1.226.605 20.660

1.005.128

2.750.000

526.492
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(situação inversa a várias Unidades da Federação que não conseguiram alcançar a meta 

de contratações); em 2011 ficou em 2º lugar no alcance da meta e em 4º lugar em 

números absolutos; posição que foi se mantendo com pequenas alterações, chegando em 

2016 como a 6º unidade da federação com maior número de contratações no total 

realizado pelo PMCMV: 244 mil unidades habitacionais.  

 

Gráfico 4: Brasil: Unidades habitacionais produzidas pelo PMCMV (contratadas e entregues), por 

Unidade da Federação (2009 -2016) 

Fonte: Portal minhacasaminhavida.gov (posição em dezembro/2016). Elaborado pela autora. 

A política pública habitacional de Goiás, desde 2001, se consubstancia no 

Programa Morado Nova, operacionalizado pelo Cheque Moradia (Lei nº 13.841/2001), 

baseado na engenharia financeira de “crédito outorgado de ICMS”, gerido pela 

Agehab/Sefaz. O CM é doado a famílias com renda de até 3 salários mínimos, 
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exclusivamente para compra de materiais de construção, sendo concedido em três 

modalidades: Construção, Reforma e Comunitário (além de obras de infraestrutura). 

Sua implementação se dá a partir da formalização de parcerias entre Estado, Prefeituras 

Municipais e o beneficiário, sendo que: as Prefeituras municipais são as responsáveis 

pela doação dos terrenos, e nomeadas como intervenientes entre as famílias e a Agehab, 

incumbidas de indicar as famílias beneficiárias ao setor de Cadastro da autarquia 

Estadual; às famílias, por sua vez, cabe a contrapartida em forma de mão-de-obra (uma 

espécie de “auto-construção” assistida).  

Desde 2009, a partir do lançamento do “subsídio complementar” (Lei Nº 

16.559), o Cheque Moradia vem se "reposicionando" visando amparar as parcerias com 

o Governo Federal (no âmbito do MCMV/FAR e FGTS), promovendo uma série de 

alterações no arcabouço normativo,8 formalizando grande número de contratações em 

convênio com o Governo Federal: 1.500 unidades habitacionais contratadas em 46 

municípios com até 50 mil habitantes no MCMV Sub-50 I; 4.885 unidades habitacionais 

contratadas em 119 municípios no MCMV Sub-50 II; 3.500 unidades habitacionais em  

57 municípios goianos com população de até 20 mil habitantes pelo FGTS Imóvel na 

Planta (FGTS Sub-20); construção, reforma e ampliação de 452 unidades habitacionais 

em 33 municípios goianos pelo MCMV PNHR – Programa Nacional de Habitação 

Rural (dados apenas até 2014); e diversos empreendimentos construídos no âmbito do 

MCMV FAR e/ou FGTS, especialmente na Região Metropolitana de Goiânia: 

Residencial Real Conquista, Residencial João Paulo II; Residencial Nelson Mandela/ 

Conjunto Vera Cruz e X Etapa do Jardins do Cerrado, em Goiânia; Conjunto de 

apartamentos Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, entre outros – o que eu chamo de 

“a efervescência do ‘Cheque Complemento’ entre 2011 e  2014”, confirmando que a 

estratégia do Governo Estadual teve papel dinamizador do atendimento da política 

pública de habitação de interesse social, assegurando o protagonismo de Goiás no 

quadro nacional (como mostra o Gráfico a seguir). 

                                                             
8 Em 2012, a Lei nº 17.827 iniciou uma série de atualizações nos valores do subsídio por “tipo de obras”; 

a Lei nº 17.827/2012 incluiu a CAIXA, BB ou outras instituições financeiras credenciadas pelo MCidades 

no quadro de parceiros passíveis de formalização de convênios com a Agehab; a Lei nº 18.006/2013 

autorizou a “concessão do subsídio às Pessoas Jurídicas, desde que “a Agehab seja a entidade 

organizadora responsável “ e elevou o valor autorizado para fracionamento da folha de Cheque (podendo 

chegar a R$ 50 mil). 
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Gráfico 5: Goiás: Programa Cheque Moradia – Investimento/Ano (R$) - todas as modalidades 

(série histórica: 2001-2015) 

Fonte: AGEHAB. Elaborado pela autora.   

 

No total as contratações do PMVMV em Goiás, até dezembro de 2016, 

somavam 247.061 unidades habitacionais e investimento de R$ 19,7 bilhões. No 

somatório das contratações na Faixa 2 e 3 de renda, apenas nove (09) municípios 

goianos não receberam unidades habitacionais pelo MCMV;  considerando apenas 

Faixa 1, cerca de 55 municípios goianos não foram contemplados. Somando todas as 

faixas de renda, o PMCMV programa alcançou a totalidade do território goiano 

(posição maio/2016) – com destaque para duas regiões com as maiores contratações: 

RIDE Entorno do Distrito Federal e Região Metropolitana de Goiânia,9 concentrando 

38% das unidades contratadas entre os 20 municípios que integram a RMG: 93.325 

novas moradias construídas/em construção, sendo 21.001 UH na Faixa 1 e 72.324 na 

Faixa 2 de renda; significando um volume de recursos de R$ 7,4 bilhões em 

investimentos. Com destaque para a concentração dos novos empreendimentos de 

habitação de interesse social no Polo metropolitano: 44,4 mil unidades contratadas 

(17% do total estadual e 45% do total da RMG).  

                                                             
9 Criada pela LCE nº 27/1999, a Região Metropolitana de Goiânia possui na atualidade um contingente 

populacional estimado em 2.458 milhões de habitantes, conforme dados do IBGE (2016).  
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              Figura 2: Goiás: PMCMV PNHU, por município – somente Faixas 2 e 3 (2009- 2016). 

 

4. Dinâmica imobiliária na RM de Goiânia e a formação de novas periferias (o 

retrato da Goiânia City contemporânea) 

 

Desde a retomada do financiamento público de moradia (mais precisamente a 

partir de 2006), o mercado imobiliário goiano vinha mostrando muita pujança. A série 

histórica dos dados de lançamentos, ofertas e vendas líquidas de imóveis em Goiânia e 

Aparecida de Goiânia (as duas cidades com maior peso no mercado imobiliário 

goianiense), compilados pela ADEMI-GO, mostra que o ano de 1996 (pós Plano 

Real/Governo de FHC) era o marco do mercado local (4.302 unidades lançadas/ano), 

quantitativo somente ultrapassado em 2003 (Governo Lula), mas que não se sustentou, 

voltando a exibir números fracos e iniciando a recuperação, de fato, no ano de 2007, 
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quando foram lançadas 4.563 unidades/ano. Porém, sob os efeitos da crise financeira do 

subprime, voltou a cair em 2009, recuperando em 2010 e alcançando o pico de 

lançamentos em 2011 (11.829 unidades lançadas) – o ano “sui generis” do mercado 

local. Contudo, a partir de 2014 volta a encolher, ao sabor da crise econômica política 

do país, e como reflexo da conjuntura nacional (aumento da taxa de juros dos 

financiamentos imobiliários, corte de recursos, inclusive paralisação do PMCMV) – 

registrando em 2016 um desempenho similar ao ano de 1996. 

 

Gráfico 6: Mercado Imobiliário em Goiânia e Aparecida de Goiânia: Vendas Líquidas de Imóveis 

– total ano (1996-2016). 

Fonte: ADEMI-GO/Banco de dados CBIC.  Elaboração: BORGES, Elcileni, M. 

Não obstante, a compreensão do conjunto de transformações ocorridas na 

dinâmica da Grande Goiânia nas últimas décadas implica analisar conjuntamente o 

desenvolvimento urbano da região Centro Goiano, como um todo, cuja base territorial 

estende-se de Goiânia, passando por Anápolis, até Brasília (a capital federal), “como 

área urbana com expressiva influência na dinâmica regional” (Arrais, 2007). Um 

desenvolvimento urbano impulsionado, desde sempre, por forte ação do capital 

imobiliário, alimentado, principalmente, pelas rendas do pujante agronegócio, mas, 

também, por um terciário diversificado e em expansão, com inovações em segmentos 

industriais específicos (alimentícia, mineralnegócio, fármacos, etanol, veículos, 

vestuário etc.). O dinamismo do mercado imobiliário de Goiás, se vê favorecido, ainda, 

por um mercado fundiário mais acessível que na maioria dos grandes centros do país 

(conforme o índice FipeZap) e ainda em franca valorização, resultando num chamariz a 
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grandes grupos imobiliários nacionais e até mesmo grupos estrangeiros, que a partir da 

realização de acordos de parcerias, fusões/aquisições com grupos locais, passaram a 

intervir fortemente no processo de produção do ambiente construído, implementando 

inovações no campo da organização, gestão e novos produtos, que contemplam todas as 

classes sociais. 

A Ademi-GO informa diversos acordos de parcerias, como: em 2005 a 

Euroamérica, do Eurogrupo Participações e Empreendimentos Ltda, lançou seu 

primeiro empreendimento em Goiânia; desde 2006 a goiana a EBM Incorporações lança 

empreendimentos em parceria com a carioca GAFISA S/A, com as nacionais ELBOR e 

Cyrela Brazil Realty; a TCI Construtora se uniu a construtora paulista INPAR S/A; a 

FR Construtora firmou parceria com a nacional Tecnisa Const; a Tropical Imóveis teve 

incorporação parcial pela Brasil Brokers; a MB Engenharia fundiu-se a Brascan 

Residencial Properties (subsidiária da multinacional canadense Brookfield 

Incorporações); em 2010, a paulista Rossi anunciou joint venture com a Toctao 

Engenharia; a goiana CMO em parceria com a Atlântica Hotels Internacional (segmento 

multimarcas na América doSul), entregou o empreendimento Sleep In Goiânia; o grupo 

industrial português Sonae Sierra Brasil (que tem como sócio o Developers Diversified 

Realty dos EUA), iniciou em Goiânia a construção do seu 13º shopping center no Brasil 

(Shopping Passeio das Águas, inaugurado em 2013), entre outros.  

No segmento popular, desde a retomada do financiamento público de moradia, 

diversos grupos imobiliários atuantes neste segmento de mercado, também, vieram 

aportar no mercado goianiense (MRV, TENDA, Goldfarb/PDG, Living, Viver), 

trazendo consigo novas estratégias empresariais, disseminando localmente o modelo de 

edifícios paulistanos e os condomínios-clubes do segmento econômico (o modelo de 

“apartamento neoliberal”, referido por Anitelli, 2015), promovendo a “periferização da 

verticalização”. 

A síntese dos dados do mercado imobiliário confirma esta constatação, evidencia 

as principais tendências do mercado construtivo e a localização a priori da habitação 

dos diferentes segmentos sociais: intensificação da verticalização de “alto nível” em 

bairros nobres da cidade – tanto residencial como comercial (business style, mixed use, 

lajes corporativas) e dos grandes condomínios horizontais, as casas de condomínio no 

padrão segmento econômico e os condomínios de chácaras, caracterizado por Arrais 
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(2013) como a “segunda residência dos moradores da metrópole goianiense”; tendência 

de lançamentos dos novos bairros planejados (primeira versão lançada em Goiânia ao 

final dos anos 1990, com o Bairro Eldorado), com sucessivos lançamentos a partir de 

meados de 2000: Goiânia 2, Eldorado Parque, Moinho dos Ventos, Novo Atlântico, 

Flórida; e Parque América bairro planejado em Aparecida de Goiânia; modismo de 

lançamentos imobiliários verticais nas imediações de parques urbanos, um mote da 

especulação imobiliária no mercado local (Anitelli, 2015), propagado entre a classe alta, 

que foi fortemente replicado no segmento econômico, especialmente a partir do 

MCMV/PNHU.10 Prática que vem agravando a questão ambiental, cujo exemplo mais 

recente é o caso do Parque Cascavel, localizado na confluência de Goiânia e Aparecida 

de Goiânia.11   

Enfim, uma miríade de “empreendimentos imobiliários especulativos” (Harvey, 

2006), refletindo o processo de globalização financeirizada contemporânea, e ajuda a 

compreender as facetas do processo de reestruturação do mercado imobiliário local, 

assim como, as tensões da exclusão/inclusão imanente ao padrão de segmentação da 

moradia (a Figura a seguir ilustra a distribuição espacial da moradia em Goiânia). 

                                                             
10 Atualmente Goiânia conta com 32 parques urbanos e bosques implantados, 2 aprovados/em 

implantação; 1 parque inaugurado pelo Governo Estadual em 2016 (Parque Marcos Veiga Jardim, voltado 

a práticas esportivas), numa estratégia utilizada exaustivamente pelos promotores imobiliários – 

consolidando a marca da “cidade dos parques”. 
11 O parque Cascavel ilustra um caso grave de degradação ambiental em Goiânia; construído em 2009, 

com apenas três anos de existência começou a mostrar assoreamento, causado por uma erosão, que fez 

ceder o barranco com mais de 3 metros de altura em toda a extensão do lago, escoando a água; além de 

degradação ambiental na APP onde está localizada a nascente do córrego, que recebe fruição de água 

cheia de sedimentos e escorre por todo o manancial. Em decorrência, já em 2014, o lago ficou totalmente 

seco, coberto de terra, com mato alto e entulho – e o mercado imobiliário sentiu a fuga de compradores e 

a desvalorização dos imóveis (alguns analistas chegaram a chamar o local de “um golpe imobiliário”).  
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Figura 3: Goiânia: localização dos empreendimentos habitacionais, por tipologia construtiva e 

segmentação social versus Parques Urbanos (2016). 

 

No que diz respeito aos novos empreendimentos de habitação de interesse social 

a pesquisa de campo no âmbito desta investigação (cuja amostra foi definida a partir da 

análise das planilhas da base CAIXA e Ministério das Cidades),12 apontou 

aprofundamento da segregação residencial, da segmentação social e radicalização da 

“expulsão” das classes menos favorecidas para a periferia precária do território 

metropolitano, consolidando um novo padrão de periferização, especialmente nas 

imediações das vias de ligação ao Polo, avançando sobre os municípios do entorno 

metropolitano, em áreas perimetropolitanas, desinfraestruturadas, carentes de 

equipamentos urbanos, transporte público insuficiente e déficit de mobilidade urbana 

para realização dos extensos deslocamentos pendulares diários.   

                                                             
12 A amostra selecionada compreende 20 empreendimentos de habitação de interesse social em sete (07) 

municípios da Região Metropolitana de Goiânia: 05 (cinco) municípios com maior dinâmica na provisão 

de moradia por Programas Públicos: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e 

Goianira - e outros 2 (dois) municípios com menor dinâmica mas que vem se despontando como os 

principais vetores da ação do capital imobiliário no “segmento econômico” de imóveis (caso de 

Nerópolis) e da produção social da moradia (ou autogestionária) – caso de Guapó, o 2º maior município 

da MG em contratações do MCMV Entidades.  
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A provisão habitacional na RMG, entre 2005 e 2016, somados os programas 

Crédito Solidário, PAC 1, MCMV/FAR, MCMV Entidades e MCMV/PNHU, contratou 

100.976 novas moradias; evidenciando um dinamismo extraordinário, sobretudo, a 

partir da adoção da estratégia de formulação de parcerias entre o Cheque 

Moradia/Agehab e o Governo Federal (MCMV e/ou FGTS); intensificando a 

“simbiose” entre política pública, empresas de construção civil e capital incorporador, 

referida por Shimbo (2010), funcionando como uma via de “mão dupla”: ampliou a 

capacidade de atendimento do programa estadual e ofereceu ambiente propício às 

contratações dos Programas Federais na RM de Goiânia. O Mapa a seguir apresenta a 

distribuição das novas moradias – optando pela ênfase na localização dos 

empreendimentos, separados por faixas de renda: Faixa 1, condensado na cor terra; e os 

principais bairros da produção faixa 2 destacados em azul (mostrando intensa produção 

nas bordas da cidade, principalmente Goiânia e Aparecida de Goiânia). 

 

Figura 4: RM de Goiânia: Produção habitacional (Faixa 1 e 2) – entre 2005 e 2016. 
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De modo geral, a síntese dos dados indica a dinâmica de relações estabelecidas 

entre os municípios da Grande Goiânia a partir da produção de moradia, evidenciando 

especificidades relevantes: protagonismo do Polo e da imbricação territorial com 

Aparecida de Goiânia (o lócus preferencial da produção do segmento econômico no 

dinamismo construtivo recente; conformação de uma “nova pobreza urbana”, 

avançando sobre os municípios do entorno metropolitano e contribuindo para a 

intensificação dos focos de conurbação já evidentes na década anterior. É possível 

observar ainda a concentração da produção de habitação social nos municípios lindeiros 

e com alta integração na dinâmica metropolitana, destacando: presença de 

megaempreendimentos no município de Trindade (Residencial Jardim Scala, com 1.200 

UH na tipologia de casa térrea e Residencial Jardins (1 e 2) com 600 unidades de casas 

sobrepostas); diversificação em Senador Canedo – o que eu chamo de “a opção de 

moradia que cabe em todo os bolsos”, devido a “mistura” de padrão de 

empreendimentos (lócus dos grandes CHFs, dos condomínios de casas do segmento 

econômico e, também, produção de habitação social); “inflexão” em Goianira, destaque 

na produção Faixa 1 no MCMV 1 (2009-2010), passando a maior destaque na Faixa 2 

no MCMV 2 (iniciada em 2011). Deslocamento da  produção por Entidades Sociais 

habitação popular para os municípios com menor integração territorial no espaço 

metropolitano – casos do município de Guapó, localizado a 30 km de Goiânia, 

corroborando com as constatações de Lima Neto et. al. (2014) de “aumento significativo 

da distância de localização dos empreendimentos produzidos pelo MCMV/FAR, em 

relação aos centros urbanos, na comparação da Fase 1 e Fase 2 do Programa”, em razão, 

principalmente, dos custos dos terrenos. Questão evidenciada por Moysés at. al. (2013) 

como a “manutenção da lógica mercantil e proeminência do capital imobiliário na 

determinação do mercado de terras”. 

 

5. Considerações finais 

O conjunto de informações apresentadas nesta pesquisa de doutoramento corrobora o 

entendimento corrente quanto ao boom construtivo experimentado no Brasil no período 

recente, beneficiando todas as classes sociais (ciclo interrompido com o agravamento da 

crise em 2015); em especial o acesso à moradia formal à parcela populacional 

historicamente excluída dos financiamentos habitacionais, a partir da estratégia de 
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democratização do crédito e reestruturação da política habitacional, apesar da recorrente 

crítica quanto ao endividamento das famílias, grande inadimplência registrada 

(sobretudo no cenário de aumento do desemprego e elevação dos juros/parcelas) e os 

processos de “gentrificação”, com o deslocamento em direção às áreas periféricas das 

cidades e metrópoles. 

Os dados mostrados permitem constatar que na medida em que a política pública 

habitacional goiana adotou a estratégia de formulação de parcerias com o Governo 

Federal, dinamizou o atendimento local (a maior evolução da série histórica do 

programa Cheque Moradia); e, ao mesmo tempo, assegurou o protagonismo de Goiás na 

comparação entre as Unidades da Federação (a 6ª UF que mais contratou no MCMV) – 

radicalizando a “simbiose entre política pública, empresas de construção civil e capital 

incorporador”, referida por Shimbo (2010).    

Contudo, a despeito da intensa produção de moradia no último decênio, e 

fortalecimento dos movimentos por moradia no escopo da reestruturação da PNH, com 

os novos programas habitacionais, o déficit habitacional na RMG vem aumentando 

paulatinamente, evidenciando a grande demanda demográfica na região, registrando na 

atualidade inúmeros conflitos urbanos e intenso processo de invasões urbanas 

espontâneas (especialmente em Goiânia e Aparecida de Goiânia). 
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