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RESUMO 

Buscou-se fazer um levantamento de alguns exemplos em que o aluguel social é aplicado para verificar 

quais são as características e melhores práticas que podem ser adaptadas para a situação do Brasil e 

também quais são os principais pontos de atenção de experiências passadas. Soluções para os problemas 

habitacionais são pensadas ao redor de todo o mundo, independente do nível de desenvolvimento do país. 

Cada tipo de alternativa depende muito das conjunturas locais, variando desde soluções mais 

centralizadas nas mãos do estado federal até descentralização por municípios, ONGs ou empresas 

privadas com os mais diferentes modelos de operação. Alguns exemplos são os de aluguel social na 

França (HLM), em Cingapura, na América Latina (Chile, Colombia, México), além de nos Estados 

Unidos e Inglaterra. 

No Brasil, com um déficit habitacional de 6,1 milhões de residências os programas de moradia do 

governo são em sua maioria voltados para a propriedade do imóvel. O Minha Casa Minha Vida (MCMV) 

é a principal bandeira do governo federal para prover moradia a famílias de baixa renda entregando 2,8 

milhões de unidades de 2009 quando foi lançado até maio de 2016. Apesar dos grandes avanços, o 

modelo não é suficiente para resolver o problema de habitação brasileiro. Modelos complementares 

voltados à locação são menos conhecidos e têm tentado ser uma alternativa para complementar o leque de 

soluções. No Brasil são três os principais programas existentes que visam diminuir a demanda 

habitacional através da locação: Programa de Arrendamento Residencial (PAR), Programa de Locação 

Social (PLS) e o Auxílio Aluguel. Além dos modelos em funcionamento, vale citar outros dois modelos 

propostos que se encontram em fase de discussão na cidade de São Paulo: Parceria Público Privada de 

Locação Social, encabeçado pelo município de São Paulo e o programa de Locação Acessível Residencial 

(LAR), proposto pelo SECOVI-SP. 

Palavras-chave: aluguel social, habitação social, Brasil, experiências internacionais.  

 

Social Housing for Rent: Brazilian and International Experiences 

ABSTRACT 

A survey had been made of some examples in which social rent was applied to verify what are the 

characteristics and best practices that can be adapted for the situation of Brazil and also what are the main 

points of attention of past experiences. Solutions for housing problems are thought around the world, 

regardless of the level of development of the country. Each type of alternative depends very much on 

local situations, ranging from more centralized solutions in the hands of the federal state to 

decentralization by municipalities, NGOs or private companies with the most different models of 
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operation. Some examples are social rental in France (HLM), Singapore, Latin America (Chile, 

Colombia, Mexico), as well as in the United States and England. 

In Brazil, with a housing deficit of 6.1 million residences, government housing programs are mostly 

aimed at property ownership. My House My Life (MCMV) is the federal government's main flag to 

provide low-income housing to 2.8 million units from 2009 when it was launched until May 2016. 

Despite the great advances, the model is not enough to solve the problem of Brazilian housing. 

Complementary renting models are less well known and have tried to be an alternative to complement the 

range of solutions. In Brazil, three main programs exist to reduce housing demand through leasing: 

Residential Lease Program (PAR), Social Rental Program (PLS) and Rent Assistance. In addition to the 

models in operation, it is worth mentioning two other proposed models that are currently under discussion 

in the city of São Paulo: Public Private Partnership for Social Lending, headed by the municipality of São 

Paulo and the Residential Accessible Rental Program (LAR), proposed by SECOVI-SP. 

Keywords: social rent, social housing, Brazil, international experiences.  

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A falta de moradia digna é um dos problemas mais urgentes na América Latina, com déficits 

quantitativo e qualitativo muito elevados. O problema afeta um número crescente de pessoas 

devido ao rápido surgimento de domicílios unifamiliares e famílias nucleares. Adicionalmente, a 

escassez de solo urbanizável, os altos custos de produção de moradia e a dificuldade em acessar 

financiamentos contribuem para os desafios com relação à moradia que países como o Brasil 

vêm enfrentando. A situação tem impacto consideravelmente maior sobre os segmentos mais 

pobres da demanda, uma vez que essas famílias não dispõem de recursos para arcar com altos 

custos de moradia e, por consequência, acabam invadindo terras de maneira irregular ou 

adquirindo terrenos ilegais. 

Nesse sentido, a moradia em regime de aluguel pode ser uma solução complementar às políticas 

de habitação tradicionais. A alternativa oferece melhores condições de moradia em relação à 

habitação informal e de qualidade semelhante à de habitação formal; oferece melhor localização 

e flexibilidade pela maior disponibilidade de alugueis em áreas centrais com melhor acesso a 

trabalho, transporte público e serviços urbanos; e é um bom sistema para aqueles que necessitam 

de domicílios por menos tempo como solteiros, estudantes, imigrantes e outros residentes 

temporários. Ademais, é mais sustentável fiscalmente do que os subsídios à aquisição de 

propriedade. 

Enquanto tais modelos têm sido amplamente aplicados na América do Norte e em diversos 

países europeus e asiáticos com relativo sucesso, as políticas de habitação por aluguel nos países 

da América Latina em geral são escassas. Nesse contexto, o presente artigo discute os principais 

aspectos relacionados ao tema, em busca da promoção de maior dinamismo em torno de 

iniciativas relacionadas ao tema. 
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2. PROBLEMAS E OBSTÁCULOS PARA A HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

2.1 Recursos públicos insuficientes 

Governos federais, estaduais e municipais não possuem recursos públicos suficientes para 

fornecer habitação social de forma a atender à demanda resultante do aumento da população do 

país e do crescimento urbano, além do déficit habitacional já existente. 

O déficit orçamentário federal em 2016 chegou a R$ 170,5 bilhões e esse número, por si só, 

demonstra a dificuldade financeira do setor público subsidiar habitação social. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM em 

maio de 20161, mais de 60% das cidades brasileiras teriam déficits de caixa até o final do ano. 

Apenas 10% das 5.570 cidades do país tinham renda suficiente para pagar suas despesas e 576 

cidades não conseguiram pagar os salários dos funcionários do governo no tempo (11% daqueles 

por mais de seis meses). O padrão afeta não apenas os funcionários públicos, mas também os 

fornecedores dos municípios. A pesquisa mostrou que 59,2% das cidades atrasaram o pagamento 

de fornecedores (8,6% daqueles por mais de seis meses). 

A situação para a maioria dos governos estaduais não é diferente. A exemplo, em 17 de junho de 

2016, o estado do Rio decretou estado de calamidade pública quanto a sua situação financeira, 

uma vez que não seria capaz de lidar com o déficit de R$19 bilhões previsto para 2016. Segundo 

o Banco Central do Brasil, o déficit do Rio em relação ao seu lucro líquido em abril de 2016 era 

de 19%. O estado do Rio Grande do Sul reportou 16%, seguido de Minas Gerais (14,7%), São 

Paulo (13,7%), Sergipe (10%), Ceará (8,7%) e Alagoas (6,6%). 

O Relatório de Gestão Fiscal Federal em 2015 mostrou que a dívida do Estado de São Paulo, em 

relação ao seu lucro líquido, era equivalente a 168%, a dívida do Rio era de 198%, Minas Gerais 

199% e a pior delas, Rio Grande do Sul, foi de 227%. O limite legal é de 200%2. 

 

2.2 Limitações e restrições das políticas atuais – Minha Casa Minha Vida 

 
O programa MCMV não permite que cidadãos de baixa renda vivam em bairros onde o terreno 

e, consequentemente, a habitação, têm maiores preços a mercado 

Historicamente, a política de habitação brasileira segue a lógica de que os mais pobres devem ser 

segregados na periferia. Sem políticas de habitação com um objetivo de integração em regiões 

mais adensadas e de melhor infraestrutura, os empreendimentos residenciais à venda estão 

situados onde a terra é mais barata, ou seja, na periferia distante. Assim, ocorre a expansão 

horizontal ilimitada, avançando em áreas frágeis e sem estrutura adequada. Simultaneamente, 

reforça-se a desigualdade na distribuição geográfica de diferentes classes sociais e a tendência da 

gentrificação (Maleronka, 2004). 

É certo que a habitação geograficamente e logisticamente acessível é de extrema importância a 

qualquer indivíduo, especialmente aos trabalhadores que prestam serviços públicos essenciais 

nos centros da cidade como enfermeiros, médicos estacionários, bombeiros, policiais, motoristas 

de ambulâncias ou engenheiros de reparos. Como consequência, a sociedade como um todo se 

                                         
1 Jornal Estado de São Paulo, 28 de maio de 2016. Disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,60-das-cidades-

terao-rombo-nas-contas,10000053825 
2 Revista Exame, 03 de junho de 2016. Disponível em http://www.contabilidade-financeira.com/2016/06/situacao-fiscal-do-

estados.html 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,60-das-cidades-terao-rombo-nas-contas,10000053825
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,60-das-cidades-terao-rombo-nas-contas,10000053825
http://www.contabilidade-financeira.com/2016/06/situacao-fiscal-do-estados.html
http://www.contabilidade-financeira.com/2016/06/situacao-fiscal-do-estados.html
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beneficia de tais serviços prestados, que muitas vezes precisam ser providos com rapidez e com 

prontidão. De tal forma, ficam claros os prejuízos que a segregação periférica de moradias de 

cunho social pode trazer a uma população inteira. 

 
Incapacidade para atender aos critérios de hipoteca da MCMV 

Além disso vale também ressaltar que, apesar do aumento substancial ao acesso à habitação 

social trazido pelo programa MCMV, ainda há um número considerável de cidadãos que não são 

atendidos por nenhum programa de habitação. Tal constatação se encontra ilustrada na tabela 

abaixo (Tabela 1). 
Salários Mín. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R$ 880 1.760 2.640 3.520 4.400 5.280 6.160 7.040 7.920 8.800

44.601 MCMV MCMV MCMV MCMV MCMV MCMV MCMV Mercado Mercado Mercado

116.000 MCMV MCMV MCMV MCMV MCMV MCMV MCMV Mercado Mercado Mercado

127.561 Sem opção Sem opção MCMV MCMV MCMV MCMV MCMV Mercado Mercado Mercado

195.628 Sem opção Sem opção Sem opção MCMV MCMV MCMV MCMV Mercado Mercado Mercado

212.121 Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção MCMV MCMV Sem opção Mercado Mercado Mercado

224.568 Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção MCMV Sem opção Mercado Mercado Mercado

253.507 Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Mercado Mercado

282.447 Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Sem opção Mercado

V
al

o
r 

im
o

b
ili

ár
io

 m
áx

im
o

 

Tabela 1: Programas habitacionais: oferta e demanda. Fonte: Ricardo Pereira Leite apud (Leite 

Jr., Elsinga, & Hoekstra, 2016) 

Assim, alguns dos grupos de baixa renda como pessoas mais velhas ou mais jovens, imigrantes 

ou aqueles com maiores problemas financeiros não atendem aos critérios de para financiamento 

e, consequentemente, não podem ser proprietários de unidades (Leite Jr., Elsinga, & Hoekstra, 

2016). Tais indivíduos permanecem, portanto, inalcançados por programas de subsídio à moradia 

e também não contemplados pelos preços praticados no mercado imobiliário.  

 

3. RESIDÊNCIAS PARA ALUGUEL: NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO 

RESIDENCIAL 

 
Dentre os países da América Latina, o Brasil é um dos que mais cultiva, nos dias de hoje, a 

cultura da casa própria. Tal tendência se apresenta atualmente como resultado de seguidos 

períodos em que políticas e incentivos vinculavam a propriedade ao sucesso e à dignidade 

individuais. As políticas de habitação social sempre foram vinculadas à ideia da propriedade do 

imóvel – e aqui mencionam-se desde as políticas habitacionais de Getúlio Vargas, a implantação 

do BNH e, nos dias de hoje, o programa MCMV.  

Entretanto e principalmente nas grandes cidades, tem surgido gradualmente uma movimentação 

positiva no sentido do aluguel como tendência residencial. De acordo com estudo da Lopes 

Consultoria Imobiliária, atualmente um brasileiro tende a se mudar de moradia, em média, 1,8x 

ao longo de sua vida (Imovelweb, 2012). Ainda segundo a pesquisa, esse número tende a 

aumentar conforme as mudanças de objetivos individuais em uma sociedade com maior interesse 

na mobilidade e na flexibilidade, bem como na habitação de regiões mais centrais e nos ganhos 

financeiros relacionados à locação. 
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A seguir citam-se alguns dos principais aspectos que têm tornado, cada vez mais, a locação 

residencial uma atrativa opção tanto para classes de maior poder aquisitivo quanto para 

segmentos sociais de mais baixa renda. 

 

3.1 Maior flexibilidade 

 

A maioria das pessoas foi ou virá a ser inquilina em algum momento de sua vida, ainda que nem 

todas o sejam por necessidade – no caso de algumas, é uma questão de mera preferência. Entre 

estas últimas figuram aquelas que não estão preparadas para comprometer-se com alternativas de 

longo prazo: famílias jovens que acabam de ingressar no mercado habitacional; estudantes e 

outros residentes temporários; indivíduos divorciados e casais que queiram reduzir seus gastos 

com moradia depois da saída dos filhos de casa, entre outros.  

A explicação para essa dinâmica é de ordem financeira. Mesmo nos mercados onde se verifica 

valorização da moradia, a locação pode ser uma alternativa melhor quando a ocupação será 

curta, haja vista que os possíveis ganhos de capital não compensam os custos transacionais — 

encerramento da hipoteca, seguros e comissões pagas às imobiliárias — relacionados à aquisição 

e venda do imóvel. Mesmo nas economias desenvolvidas, esses custos podem ser vultosos: nos 

Estados Unidos, são responsáveis por até 9% do valor de uma casa. Na América Latina, o 

percentual pode ser mais alto: 11% em média, calculado para 16 países. Nesse sentido, haveria 

um maior incentivo para se optar pela locação quanto mais temporária a mudança, quanto 

maiores os custos transacionais e de manutenção e quanto menor a taxa de valorização no 

mercado imobiliário.  

É verdade que a compra de uma casa representa a aquisição de um bem, mas também representa 

a aquisição de imobilidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 10% dos proprietários de 

imóveis residenciais mudaram nos últimos doze meses, em comparação com 40% dos inquilinos. 

O caso da América Latina é semelhante, uma vez que a elasticidade de preço da demanda é 

menor para os proprietários, o que indica que estes têm menos possibilidades de responder a 

variações de preço. Assim, em certos casos, verificou-se que os proprietários deixam suas casas 

para se tornar inquilinos em outro local.  

A situação de imobilidade pode ser mais grave para as famílias de renda mais baixa, pois não 

podem pagar a mudança. No Chile, o tempo médio de permanência em moradia subsidiada é de 

23 anos, apesar de 42% dos proprietários desejarem se mudar para uma casa ou bairro melhor. 

No México, alguns núcleos familiares estão deixando suas casas subsidiadas por problemas de 

qualidade e acesso para mudar para imóveis alugados, o que dobrou o número de casas alvo de 

reintegração de posse nos últimos doze meses. Vender uma casa de origem informal pode ser um 

processo ainda mais complexo, dada a dificuldade de acesso a crédito da demanda em potencial 

e, em alguns casos, o estigma associado aos bairros precários. 

Os benefícios do aumento da mobilidade residencial podem ir além da questão da moradia, ao 

permitir que o mercado de trabalho se ajuste mais rapidamente às variações na demanda. De fato, 

há evidências que sugerem que o desemprego cresceu em algumas economias desenvolvidas 

entre 1960 e 1990 devido ao aumento da taxa de aquisição da casa própria. O efeito positivo do 
mercado de locação da moradia sobre o emprego não é apenas significativo, mas pode ser ainda 

mais importante do que outros fatores, como as alíquotas de impostos e as regulamentações 

trabalhistas (The Economist, 2009). A necessidade de aumentar a mobilidade dos trabalhadores é 

importante na América Latina, onde a maior parte da mão-de-obra não-qualificada é informal e 
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instável, ao passo que, nos segmentos mais especializados o mercado de trabalho registra maior 

mobilidade à medida que as economias da região se inserem nas cadeias de produção mundiais 

(Blanco et al, 2014). 

 

3.2 Densidade e melhor localização 

 
A casa alugada tem uma localização mais central do que a casa própria. De fato, a distância 

média da casa alugada ao centro é 32% menor do que no caso do imóvel próprio, o que 

demonstra que a propriedade é mais comum em áreas suburbanas. Por estar associada a 

localizações mais centrais, o imóvel para locação pode ser uma opção melhor para as famílias de 

baixa renda. Ademais, esses locais oferecem benefícios em termos de acesso a serviços urbanos 

e transporte público.  

É verdade que, com o crescimento das cidades, a proporção de moradia para locação localizada 

no centro tradicional em relação ao total de casas para locação na cidade vem diminuindo. 

Entretanto, a parcela de pessoas que residem no centro é reduzida porque as cidades crescem em 

direção à periferia – o importante é que a percentagem de moradia para locação sobre o total 

continua maior no centro do que em regiões mais afastadas. Nesse sentido, aproveitar o fato de 

que a moradia para locação tende a se situar em locais mais centrais e densos pode contribuir 

para equacionar os problemas de segregação, abandono de áreas centrais e crescimento periférico 

de baixa densidade na região (Blanco et al, 2014). 

 

3.3 Sustentabilidade fiscal para habitação social 

 
A locação é uma das principais alternativas de ocupação para as famílias de baixa renda em todo 

o mundo, e é a principal nos países desenvolvidos. Entre os inquilinos por necessidade estão as 

pessoas cujos parcos recursos as impedem de ter acesso aos mercados formais para a aquisição 

de casa própria, trabalhadores informais ou imigrantes recentes que não podem comprovar renda 

regular a fim de obter crédito hipotecário, os mutuários que não conseguiram quitar seus 

empréstimos, entre outros. 

O elevado custo da habitação em relação à renda faz com que a moradia geralmente seja o maior 

bem das famílias, o que pode causar problemas já que, ao contrário do que geralmente se 

acredita na região, o valor dos imóveis pode cair por ser muito suscetível às crises econômicas. 

Uma boa lição nesse respeito é o caso dos Estados Unidos, onde a taxa de propriedade saltou de 

64% em 1990 para 69% em 2005, em decorrência da redução das exigências para o acesso ao 

crédito e da diversificação do risco das entidades creditícias por meio de securitização das 

hipotecas. Contudo, desde a crise hipotecária que eclodiu em 2006, os preços dos imóveis 

residenciais sofreram queda superior a 30%; cerca de 10 milhões de famílias têm dívida 

hipotecária que excede o valor atual de suas casas, quase cinco milhões de famílias perderam a 

casa em processos de reintegração de posse, e foram perdidos US$ 4 bilhões em ativos 

imobiliários.  
Tudo isso indica que a solução dos problemas de déficit e acessibilidade por meio de políticas 

exclusivamente baseadas na propriedade, principalmente para os segmentos de mais baixa renda, 

não apenas não é viável, mas tampouco é necessariamente desejável. Apesar das supostas 

vantagens que determinadas obras e políticas atribuem automaticamente à propriedade privada, 
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“em algum momento os benefícios marginais para a sociedade decorrentes do incremento da 

propriedade podem não compensar os custos”.  

Por todas as razões expostas acima, expandir a habitação para locação é uma solução a ser 

explorada, uma vez que pode aumentar o acesso à habitação de qualidade para as famílias de 

baixa renda em melhores condições de acessibilidade e com menos risco financeiro (Blanco et al, 

2014). 

 

3.4 O contexto jurídico para locação: Lei do Inquilinato 

 
As relações entre inquilinos e locatários são alvo de preocupação desde os anos 1920, com a 

primeira introdução do contrato de locação na legislação federal. Desde então, são realizados 

ajustes nas medidas impostas pelo governo para regulação da locação, através de medidas 

provisórias, decretos e leis, até a promulgação da chamada Lei do Inquilinato, a Lei Federal 

8.245, em 1991. 

Inicialmente, a legislação relativa ao aluguel era voltada à regulação de preços, visando proteção 

aos inquilinos. No entanto, segundo Bonduki (Bonduki, 1998), o congelamento de preços por 

tempo prolongado mostrou-se uma medida protecionista exagerada, intervindo sobre a 

propriedade pública e o mercado, desestimulando a produção de propriedades privadas para 

aluguel. Modelos foram implementados para flexibilizar ou enrijecer a aplicação de preços, ora 

beneficiando o inquilino, ora o proprietário, desde contratos com valores fixos por tempo 

indeterminado até a possibilidade de quebra de contrato pelo proprietário a qualquer momento. 

A Lei do Inquilinato, aplicada atualmente, visou unificar a legislação de aluguel em todo o país, 

buscando equilibrar as necessidades de inquilinos e proprietários. Os contratos de aluguel, a 

partir de então, passam a ter seus limites claramente estabelecidos em contrato, com direitos e 

deveres de inquilinos e proprietários sendo explicitados desde o princípio. A Lei também quebra 

diversas barreiras burocráticas através da adoção de dispositivos antes inexistentes, concluindo 

os processos de locação e distrato com maior agilidade. O desalojamento no caso de 

inadimplências também é regulamentado, porém sua aplicação real tem encontrado dificuldades 

no Brasil. 

Um dos pontos de maior relevância para a entrada de investidores no mercado de aluguéis, seja 

para habitação social ou não, é a inadimplência e consequente necessidade de despejo dos 

moradores. O capítulo II do título II da Lei do Inquilinato descreve o rito ordinário, 

procedimentos que deverão ser seguidos para a solicitação de despejo de locatários pelos 

inquilinos.  

A Lei 12.112 de 2009 introduziu ainda novos mecanismos para facilitar o despejo de 

inadimplentes, como a concessão de ordem liminar de despejo, com prazo de desocupação do 

imóvel em 15 dias para inquilinos inadimplentes que não tenham apresentado garantias de 

pagamento. No entanto, a tramitação da ação de despejo e prolação da sentença não é impedida 

pela concessão da liminar. Deste modo, a concessão da liminar agiliza o processo, mas não o 

finaliza. Atualmente, ações de despejo podem ser finalizadas de 2 a 8 meses, de acordo com as 

garantias apresentadas pelos locatários inadimplentes, diminuindo o risco de locadores 

(Bushatsky, 2016) 

Segundo dados de Bushatsky (Bushatsky, 2016), em São Paulo houveram apenas 1.538 ações 

judiciais de despejo em São Paulo em maio de 2016, número baixo frente aos quase 1 milhão de 

imóveis residências alugados na cidade, o que equivale a cerca de 0,15%. Bushatsky afirma 
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ainda que a segurança jurídica, aliada a um bom desempenho dos tribunais na consideração e 

interpretação da legislação tem causado diminuição nos processos de arrendamento em São 

Paulo. 

Vale ressaltar que estes números são equivalentes aos aluguéis formais firmados no momento do 

estudo, não considerando milhares de residências de aluguel informal ocupadas pela população 

de baixa renda, onde a taxa de inadimplência tende a ser maior e não há informações sobre o 

despejo nestes imóveis. Traçando um paralelo com os beneficiários de imóveis da Faixa 1 do 

MCMV, segundo dados da Caixa Econômica Federal3, havia cerca de 22% de inadimplentes no 

financiamento da Faixa 1, números muito superiores às outras faixas do programa, em torno de 

2%. 

O processo de viabilidade do empreendimento deve levar em consideração problemáticas legais, 

baseadas no número de inadimplentes e modos de garantir a segurança do investidor ou do órgão 

promotor dos imóveis de habitação social para aluguel. Porém, discutir a validade das leis e suas 

aplicações não compete ao escopo do presente projeto. Ao invés disso e de forma simplificada, 

foram tomados apenas dados gerais e métodos de aplicação da lei de modo a se estudar a 

viabilidade técnico-financeira do empreendimento. 

 

4. EXEMPLOS INTERNACIONAIS DE LOCAÇÃO SOCIAL 

 
Soluções para os problemas habitacionais são pensadas ao redor de todo o mundo, independente 

do nível de desenvolvimento do país. Cada tipo de alternativa depende muito das conjunturas 

locais, variando desde soluções mais centralizadas nas mãos do Estado Federal até 

descentralização por municípios, ONGs ou empresas privadas com os mais diferentes modelos 

de operação. 

Buscou-se fazer um levantamento mais aprofundado de alguns exemplos em que o aluguel social 

é aplicado para verificar quais são as características e melhores práticas que podem ser adaptadas 

para a situação do Brasil e também quais são os principais pontos de atenção de experiências 

passadas. 

 

4.1 Aluguel social na França – HLM 

 
Um primeiro exemplo muito relevante de aluguel social ocorre na França, chamado HLM, 

Habitación à Loyer Modéré. Cerca de 50% dos inquilinos franceses recebem subsídios diretos no 

custo de aluguel, além do baixo preço do HLM. Isso é um dos demonstrativos do quanto a 

cultura francesa tem um viés forte para políticas públicas de auxílio à população. 

Economicamente, a França é um país com altos custos de transação (aproximadamente 14% de 

taxas para intermediários), e é muito difícil renegociar empréstimos ou conseguir 

refinanciamento. Além disso, a duração dos empréstimos é bem curta (cerca de 15 anos), 

tornando a parcela de hipoteca para a compra de imóveis muito maior que o valor do aluguel. 

Isso se configura como uma barreira para a compra por parte de cidadãos de baixa renda 
(Laferrère & Le Blanc, 2006).  

                                         
3 Caixa fecha cerco a inadimplentes o Minha Casa Minha Vida  imóveis serão retomados. Disponível em 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caixa-fecha-cerco-a-inadimplentes-do--minha-casa-e-imoveis-serao-

retomados,1765418 em 29/06/2017. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caixa-fecha-cerco-a-inadimplentes-do--minha-casa-e-imoveis-serao-retomados,1765418
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caixa-fecha-cerco-a-inadimplentes-do--minha-casa-e-imoveis-serao-retomados,1765418
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Olhando mais a fundo no modelo de gestão do HLM, as unidades existentes que foram 

construídas no passado permanecem sob gestão de companhias locais consideradas privadas, ou 

seja, que devem cobrir os custos operacionais das unidades atribuídas a elas. O governo arca 

majoritariamente com os custos de construção, renovação, manutenção e eventual demolição das 

unidades. Assim, elas seguem as regras de Sociedades Anônimas e tem lucro limitado a 4% do 

seu capital, mas não estão sujeitas a impostos. Elas são legal e financeiramente controladas pelo 

Ministério de Habitação e Finanças e em casos de falências ou recuperações judiciais essas 

empresas podem se fundir a outras melhor sucedidas. 

As agências HLM do governo alocam as unidades em estoque para o gestor eleito do município 

e para um corpo de empresas que contribui para um fundo de construção dessas unidades por 

uma taxa compulsória. Então, cada uma dessas empresas recebe uma cota das unidades vagas ou 

novas e tem poder de decisão sobre quem as ocupa, respeitando regras mínimas do HLM, como 

um valor teto que pode ser cobrado por m2 de acordo com a localização (Laferrère & Le Blanc, 

2006). 

Visando selecionar o público alvo de baixa renda, o programa possui alguns critérios baseados 

em renda e condições de composição da família. Esta deve se inscrever em uma das 

organizações que recebem as cotas de unidades e essa demanda segue uma fila. A família pode 

ou não aceitar os termos do pacote oferecido (tipo de apartamento, localização, etc.) e entrar 

novamente na espera. 

Pelo lado da saída, não há possibilidade legal de expulsar quem não se encaixa mais nos critérios 

do HLM por conta da alta proteção ao inquilino mencionada anteriormente. Isso é ampliado pois 

as organizações preferem diminuir seu risco e manter os inquilinos “bons” que pagam aluguel 

consistentemente a novos inquilinos que representam incerteza. Uma remediação possível, 

porém, é aumentar o valor do aluguel quando o inquilino excede o teto de renda permitido 

(Laferrère & Le Blanc, 2006). 

É interessante analisar também algumas características específicas dos empreendimentos como 

base de referência do modelo de apartamentos que o trabalho virá a propor. As unidades são 

padronizadas, com apartamentos individuais e coletivos, de 1 a 5 quartos. Os preços em 2012 

variavam sobre uma média de €570,00: €380,00 o aluguel em si, €70,00 de outras cobranças e 

€120,00 para aquecimento e água quente. Com uma cotação do Euro de R$2,50 em 2012, só o 

custo do aluguel médio de R$950,00 já ultrapassa o salário mínimo nacional, sendo 

completamente desproporcional à realidade brasileira (Les HLM de A à Z).  

De modo geral o programa funciona bem e é consolidado já há muito tempo na França. Há, 

porém, algumas ressalvas que questionam seu funcionamento na prática. Cerca de 45% da 

habitação popular vai para famílias com renda maior que a mediana, não atingindo quem mais 

precisa. Além disso, a maioria do estoque existente foi construído nos anos 1980-1970 quando o 

alvo eram famílias com crianças. O perfil da população de baixa renda hoje em dia mudou 

muito, principalmente para solteiros que, por falta de opções no HLM, precisam procurar no 

setor privado, que é mais caro.  

Além disso, outro contra-argumento é que por conta do programa há uma concentração grande 

dos pobres em áreas “piores” das cidades porque as companhias HLM tendem a alocar famílias 
de rendas maiores nas localidades mais valorizadas e vice-versa, gerando segregação de classes 

ao invés de aumentar a acessibilidade da população de baixa renda ao centro.  

De modo geral, essas são questões que já estão visivelmente presentes no Brasil. A pressão 

imobiliária acaba empurrando os cidadãos de baixa-renda para a periferia e o crédito e as 
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barreiras burocráticas são bastante altas, dificultando o acesso à moradia. Porém, o modelo de 

gestão francês tem características que são difíceis de conciliar com a realidade brasileira, mais 

especificamente a paulista. A simples diferença média de renda já é um impeditivo grande, pois 

torna impossível os aluguéis (a não ser que altamente subsidiados) cobrirem os custos 

operacionais.  

Além disso, por conta da extensão da cidade, a periferia paulista, onde seria possível construir 

novas unidades, é muito mais distante do centro relativamente às localidades onde são 

construídas as novas unidades francesas ou não há infraestrutura de transporte que facilite esse 

acesso. Assim, o problema apenas seria atingido caso as unidades fossem construídas em zonas 

especiais de interesse social, reservadas para habitação social ou próximas de pontos estratégicos 

de transporte público.  

Há, porém, características interessantes para serem adaptadas, como a gestão a ser realizada por 

empresas privadas, que, conforme visto em experiências prévias de diversos setores, têm 

competência muito maior de operar a alocação de unidades, fazer a cobrança e administração de 

inquilinos que o governo, caso cumpra com os requisitos e certificações necessárias. O modelo 

de descentralização dessas agências nas organizações dos municípios também facilita o processo 

de gestão à medida que permite a distribuição de unidades pelos agentes que verdadeiramente 

conhecem as necessidades de cada região e que são representativos de uma maneira mais 

próxima da população local. 

Assim, é interessante observar alguns exemplos no planejamento de algumas cidades francesas. 

Em Bordeaux há um plano de atender 35% das locações sociais dentro da produção global 

(equivalente a 1000 unidades por ano) e revitalizar alguns bairros existentes, inclusive o Centro 

Histórico, priorizando da mistura de classes sociais (Bordeaux, 2017). 

A estratégia de Lille foi promover renovação das áreas urbanizadas ao invés da conversão de 

áreas naturais ou agrícolas e permitir que famílias de baixa renda ficassem no centro da cidade 

através de programas de uso misto. Para garantir isso no centro, foi estabelecido que em todos os 

novos empreendimentos, sejam eles públicos ou privados, um terço deve ser obrigatoriamente 

destinado à locação social, um terço para venda a preços acessíveis e o restante a livre mercado. 

Em São Paulo já se observam formas similares de incentivo como a Cota de Solidariedade, 

medida do Plano Diretor Estratégico de São Paulo que destina o equivalente a 10% das áreas 

computáveis de novos grandes empreendimentos para a produção de habitação social (Prefeitura 

de São Paulo). 

No quesito do aluguel, foi instaurado desde 2012 o Controle de Aluguel. Quando um novo 

contrato é feito, o preço do aluguel não pode aumentar mais que um preço de referência local 

(+20%), baseado numa análise detalhada dos níveis de aluguel da cidade (L'Agence de 

développement et d´urbanisme de Lille Métropole, 2017; Leite Jr., Elsinga, & Hoekstra, 2016).  

 

4.2 O exemplo de Cingapura 

 
Outro exemplo bem orquestrado de aluguel social é o de Cingapura, feito pelo HDB – The 

Housing & Development Board. Foi estabelecido em 1960 durante a crise habitacional por conta 

da II Guerra Mundial. Era uma das piores favelas do mundo, de acordo com a British Housing 

Committee Report, com uma demanda de mais de 80.000 unidades para solucionar a 

superlotação em áreas urbanas, 20.000 para o desenvolvimento da área central e 47.000 para 
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suprir o previsto aumento da população, totalizando 147.000 unidades (Public Housing - a 

Singapore Icon).  

Em menos de 3 anos foram entregues 21.000 unidades e em 5 já havia 54.000 construídas. Hoje, 

80% da população residente em Cingapura habita os apartamentos HDB e 90% dessas pessoas 

são donas do próprio imóvel. Isso foi rapidamente atingido na conjuntura política de que o 

partido eleito focou sua campanha inteiramente no problema habitacional. No cenário 

econômico, há como grande auxiliar no financiamento o Central Provident Fund (CPF) que é 

uma espécie de previdência compulsória para aposentadoria, saúde e habitação, que é altamente 

subsidiada para famílias sem outra opção (Banco Mundial). 

O HDB planeja, desenvolve e gere todo o processo de produção-consumo das unidades de 

habitação social e da sua infraestrutura. A construção é contratada para o setor privado e usa 

contratos de longo prazo e estratégias de escala de compra com fornecedores para assegurar a 

oferta contínua de materiais e preços baixos (Banco Mundial).  

No início, os imóveis eram muito padronizados e monótonos. Não se pensou em enfatizar a 

qualidade até a queda do déficit habitacional. Mais tarde, na busca por uma cidade mais distinta 

e diversa, houve tentativas de promover a identidade dos bairros e, apoiando isso, o HDB filtrou 

suas funções administrativas para os municípios. Hoje, de 10 a 13% dos gastos operacionais do 

HDB são dos apartamentos serem progressivamente melhorados com a participação residencial 

pagando apenas uma fração do custo (Banco Mundial). 

Considerando que até 80% da população habita nesses conjuntos de aluguel social, este aparenta 

ser um modelo muito bem-sucedido. É importante levar em consideração que hoje representa um 

país muito desenvolvido e de tamanho ainda incomparável com o de São Paulo, com menos da 

metade da população e muito mais riqueza.  

Há alguns aspectos operacionais muito interessantes nesse modelo.  Primeiramente, a forma de 

financiamento pelo CPF (Central Provident Fund) é análoga ao procedimento desempenhado 

pelo do FGTS ao destinar parte de sua verba a financiamentos habitacionais. O HDB se constitui 

numa gestão totalmente pública, com envolvimento da iniciativa privada apenas na construção 

das unidades, de forma muito similar ao que ocorre no programa brasileiro Minha Casa Minha 

Vida. Há muitas características que são detalhadas e que podem ser aplicadas ou adaptadas para 

o aluguel social em São Paulo como a definição de preços, critérios de elegibilidade dos 

inquilinos e modelos arquitetônicos das unidades que serão especialmente importantes na 

segunda fase deste projeto, em que será pensado o empreendimento em si.  

 

4.3 Referências na América Latina 

 
Existe uma alta variação na taxa de moradores por aluguel entre os países da América Latina: 
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Figura 1: Percentual de habitantes de aluguel na América Latina/Caribe (áreas urbanas) - 

Blanco, A., AVolpe, F. 

 

Existem algumas soluções interessantes adotadas e sendo propostas para nos países da América 

Latinaesses países vizinhos que são bastante interessantes de olhar mais afundo.  

No Chile, 21% das famílias vivem de aluguel, mas essa tendência se concentra nas maiores 

rendas. As faixas de renda inferiores geralmente conseguem acessar uma oferta limitada e 

majoritariamente em condições informais (destas, apenas 55% apresentam condições habitáveis). 

Há um programa de subsídio de aluguel que busca fornecer flexibilidade às famílias, mobilidade 

(proximidade das oportunidades de trabalho), transitoriedade (prévia à moradia definitiva), 

diversidade e inclusão (ao incluir estrangeiros e maior idade) e localizações mais seguras 

(Ministério de Vivienda y Urbanismo de Chile, 2017).  

Esse subsídio busca atingir as famílias que façam parte dos 70% mais vulneráveis da população, 

mas que sejam capazes de pagar um aluguel mensal de US$425 a US$1.175, o que equivale a 

aproximadamente R$1.275 a R$3.525, que já uma faixa de preço bem superior ao que o público-

alvo brasileiro consegue suportar. Além disso, é destinado a famílias com duas ou mais pessoas e 

prevê um subsídio mensal de US$120 a US$140 até completar, em até 8 anos, R$6.800 

(Ministério de Vivienda y Urbanismo de Chile, 2017). 

O programa apresenta algumas dificuldades, como a baixa aplicação do subsídio (apenas 34,5% 

dos selecionados), escassa oferta de unidades e de interesse de proprietários de manter a 

operação.  

Para o aumento de oferta de unidades, há algumas linhas de ação que estão sendo tomadas: 

promover e financiar o retrofit de imóveis e a construção e aquisição de moradias com 

financiamento privado e incentivos do Estado, com administração privada ou municipal; 

construção pelo Estado e ofertas públicas de aluguel; novos incentivos a donos de moradia como 

manutenção e seguro; e acompanhamento social aos beneficiários do programa (Ministério de 

Vivienda y Urbanismo de Chile, 2017).  
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Na Colômbia, 44,1% dos habitantes vivem em aluguel, sendo que 54% dos que possuem até 4 

salários mínimos (que são 73% destes que alugam) estão em situação informal, condição muito 

semelhante ao que ocorre no Brasil. A proposta para o programa de aluguel por parte da 

consultoria Economía Urbana é fazer uma fase de aluguel durante 2 anos em que os inquilinos 

do programa, independente da faixa salarial, não paguem mais que 30% da renda familiar e no 

ano seguinte, caso optem pela aquisição, pagam parcelas de amortização de crédito pela compra 

da unidade, também nunca excedendo 30% da renda (Salamanca, 2017). Esses valores são 

subsidiados pelo governo para chegar no valor de compra da unidade. Esse modelo é muito 

similar ao que foi proposto no PAR no Brasil. É um programa recomendado para até 2 salários 

mínimos, vinculados com o setor informal que são selecionados de uma lista de espera por um 

gestor contratado pelo Estado para fazer a administração. 

Em Guadalajara, no México, há um plano de revitalização do centro da cidade para cobrir parte 

do déficit habitacional da área metropolitana. Estudou-se que a necessidade de moradia nova já 

ultrapassou a oferta de créditos imobiliários, que sofreram um incremento de 2,8%. A população 

da área metropolitana cresceu em média 1,8% nos últimos 5 anos enquanto nos últimos 10 anos a 

população de Guadalajara caiu quase 7% como consequência da migração para outros 

municípios e o Centro Histórico em si perdeu 16% de sua população. Assim, há um plano de 

revitalização do centro da cidade criando corredores de mobilidade que promovam o 

desenvolvimento pontual de habitação vinculada aos lugares de maior importância do Centro 

(Redensificación del Centro Histórico de Guadalajara, 2017).  

A aplicação desse projeto envolve melhoria de fachadas, instalação de bancos, repavimentação 

de ruas, reforma da rede de esgoto e água, iluminação pública e plantação de árvores. É um 

projeto muito interessante a ser aplicado para São Paulo, considerando o alinhamento com o 

plano da atual gestão municipal em revitalizar o centro. Além disso, introduz a ideia de 

aproveitar as unidades vagas presentes no centro da cidade e a revitalização do centro como 

incentivo para a participação da iniciativa privada na operação do aluguel social dessas unidades. 

 

4.4 Outros Modelos 

 
É interessante também olhar para exemplos em países industrializados. Na cidade de Nova 

Iorque, por exemplo, 8,1% das unidades de aluguel são de aluguel social, o que representa 4,6% 

da população (U.S. Census Estimate, 2015) e, sendo uma cidade muito rica, atinge 

principalmente uma população de classe média. Os inquilinos são principalmente professores, 

policiais, enfermeiras – basicamente pessoas cujos serviços são essenciais à cidade. Há um 

departamento ainda (NYCHA’s Office of Resident Economic Empowerment & Sustainability 

(REES)) responsável por ajudar os residentes a aumentarem sua renda e seus ativos através de 

programas, políticas e parcerias para treinamentos profissionais e educacionais, programas 

relacionados a saúde, prevenção de violência, entre outros. Isso é possível pois esses residentes 

têm acesso a mais de 400 centros comunitários, para a maior-idade, de saúde creches e centros 

de educação complementares (About NYCHA). 

Os inquilinos são selecionados randomicamente através de um programa digital baseado nas 

prioridades atreladas a cada família que se cadastrou no sistema e fazem a ligação com as 

unidades vagas. Hoje, já está se falando em um plano de próxima geração do programa de 

aluguel social, que pretende aumentar o volume de financiamento e melhorar a sistematização da 

coleta do aluguel, fazendo melhor uso do espaço e reduzindo custos do escritório central. Isso 
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será atingido através de uma melhora operacional de tornar o serviço digital, buscar 

sustentabilidade ambiental e melhorar a segurança nas unidades, além de melhorar os serviços 

comunitários que serão custeados por ONGs e conectar os residentes a boas oportunidades de 

trabalho. (Glen, Next Generation NYCHA). 

Na Inglaterra, por sua vez, o maior marco histórico do aluguel social ocorreu em 1988 com o 

Housing Act. Este ato estabeleceu regras fundamentais para a construção de moradias populares 

e que até hoje são fundamentais. São elas: permitir associações de habitação combinar a verba 

com financiamento privado, deixar essas associações assumirem risco de incorporação, tornar 

possível a constante disponibilidade de benefícios de habitação para subsidiar aluguéis quanto 

preciso (Heywood, 2010). 

Diferentemente do setor privado de aluguéis, o aluguel social na Inglaterra é distribuído 

conforme as decisões dos conselhos locais, que estabelecem os critérios de elegibilidade para 

entrar na lista de espera para habitação social. Apesar dessa liberdade, há uma legislação que 

exige que determinados grupos sociais tenham prioridade.  

Os provedores cadastrados nos conselhos locais são proprietários e fazem a gestão do aluguel 

social. Geralmente são organizações não comerciais como governos municipais ou ONGs que 

reaplicam o lucro que geram nessa operação na manutenção de unidades existentes e para 

financiar novas (What is social housing?). 

Esse modelo é bastante descentralizado e observa-se que a maior liberdade das associações de 

fazer a gestão do aluguel foi um fator bastante positivo da experiência. Há cidades como 

Liverpool, por exemplo, que mesmo não tendo estoque, devem apresentar uma estratégia de 

alocação para determinar as prioridades e definir os procedimentos na distribuição de habitação 

social na região (Housing Allocation Scheme). 

É claro que a realidade desses dois últimos exemplos já está muito mais à frente do que o Brasil 

em sua atual conjuntura consegue atingir, mas carregam exemplos muito interessantes de como a 

tecnologia, a descentralização e a integração com outros serviços públicos são características 

importantes para a criação de programas sustentáveis social e financeiramente. 

 

5.O ALUGUEL SOCIAL NO BRASIL  

 
Com um déficit habitacional de 6,1 milhões de residências os programas de moradia do governo 

são em sua maioria voltados para a propriedade do imóvel. O Minha Casa Minha Vida (MCMV) 

é a principal bandeira do governo federal para prover moradia a famílias de baixa renda 

entregando 2,8 milhões de unidades de 2009 quando foi lançado até maio de 2016 (Junior, 

Elsinga, & Hoekstra, 2016). 

Apesar dos grandes avanços, o modelo não é suficiente para resolver o problema de habitação 

brasileiro. Modelos complementares voltados à locação são menos conhecidos e têm tentado ser 

uma alternativa para complementar o leque de soluções.  

No Brasil são três os principais programas existentes que visam diminuir a demanda habitacional 

através da locação: Programa de Arrendamento Residencial (PAR), Programa de Locação Social 

(PLS) e o Auxílio Aluguel. 

Além dos modelos em funcionamento, vale citar outros dois modelos propostos que se 

encontram em fase de discussão na cidade de São Paulo: Parceria Público Privada De Locação 

Social, encabeçado pelo município de São Paulo e o programa de Locação Acessível Residencial 

(LAR), proposto pelo SECOVI-SP. 
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5.1 Programa de Arrendamento Residencial - PAR 

O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é um programa Federal que visa propiciar 

moradia à população de baixa renda através do arrendamento residencial com a possibilidade de 

compra (União Nacional por Moradia Popular). Caracteriza-se por uma operação de aquisição de 

unidades habitacionais (a serem construídas, em construção, concluídas, a recuperar ou reformar) 

para arrendamento visando atender as camadas mais pobres dos grandes centros urbanos. Ao 

final do período de arrendamento estabelecido em quinze anos, o inquilino pode exercer a opção 

de compra do imóvel (União Nacional por Moradia Popular). 

O principal objetivo do programa do Ministério das Cidades é reduzir o déficit habitacional em 

municípios com mais de 100.000 habitantes viabilizando imóveis para famílias com renda de até 

R$ 1.800,00 (Caixa Econômica Federal). O programa é viabilizado por recursos do Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR) e possui a Caixa Econômica Federal (Caixa) como agente 

operacional. 

A viabilidade do PAR se dá de forma parecida com o programa Minha Casa Minha Vida em 

relação aos agentes envolvidos. Cabe à Caixa avisar aos municípios quais são as localidades que 

estão incluídas no programa para que estas possam firmar um convênio com a primeira e 

comunicar as construtoras (Caixa Econômica Federal). As construtoras que possuem interesse 

apresentam seus projetos e iniciam as construções, caso aprovadas, mediante liberação mensal de 

recursos pela Caixa (União Nacional por Moradia Popular). 

A responsabilidade de indicação de famílias que podem ser beneficiadas é dos municípios, mas 

quem escolhe os inquilinos que irão ocupar os imóveis é a Caixa.  Os núcleos familiares que 

possuem interesse em um imóvel do tipo devem procurar a Secretaria de Habitação para o 

cadastro que servirá como base a ser repassado para a Caixa. O Banco Estatal também responde 

pela seleção de uma empresa que fará a administração condominial no pós-ocupação. Essas 

administradoras possuem uma remuneração mensal de 9,5% do total de arrecadação efetiva do 

mês e são responsáveis pelos contratos de aluguel, pelos imóveis e condomínios (União Nacional 

por Moradia Popular).  

Os empreendimentos precisam cumprir alguns requisitos básicos para serem enquadrados no 

PAR. Estabelece-se metragem mínima de 37m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Além 

disso, o empreendimento precisa estar em uma área bem localizada que conte com uma prévia 

existência de infraestrutura básica, facilidade de acesso a transporte público e pólos geradores de 

emprego (Caixa Econômica Federal). Tal condição favorece a inserção dessas famílias na malha 

urbana, fator que muitas vezes é negligenciado nos programas do Minha Casa Minha Vida. 

O prazo total de arrendamento estabelecidos é de quinze anos, durante os quais as famílias 

devem pagar um valor correspondente a 0,8% do valor do imóvel. Após os 180 meses, as 

famílias que cumpriram todas as obrigações dispostas inicialmente podem escolher por assumir o 

imóvel, passando então a ser proprietárias do mesmo. 

Apesar do programa ser bastante interessante, quando tirado do papel nos municípios tem 

enfrentado uma série de problemas. Constatam-se situações onde a qualidade e padrão dos 

imóveis não são respeitados, valores de alugueis sendo reajustadas de forma irregular e até 
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condomínios administrados pelo tráfico4. Como a maior parte dos programas de moradia 

voltados para o arrendamento, a administração no pós-ocupação tem se mostrado um dos 

principais problemas para a viabilidade dos empreendimentos. 

5.2 Programa de Locação Social – São Paulo SP 

O Programa de Locação Social do município de São Paulo visa a construção ou reforma de 

edifícios para aluguel social. O programa é instituído através da Instrução Normativa 01/03 da 

SEHAB – Secretaria de Habitação – que especifica as obrigações e responsabilidades de cada 

agente participante, no caso a Superintendência de Habitação Popular da Secretaria de Habitação 

e Desenvolvimento Urbano SEHAB/HABI no papel de órgão gestor, a Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP – como órgão operador e o beneficiários 

do programa como locatários. 

Neste programa os recursos financeiros provêm do Fundo Municipal de Habitação. Os recursos 

são utilizados tanto para pagamento dos subsídios dos alugueis de famílias que não consigam 

arcar com os valores de referência, quanto para o investimento realizado para a produção das 

unidades habitacionais (SÃO PAULO, 2003). O investimento realizado é recuperado no prazo de 

30 anos através dos pagamentos mensais do aluguel. O valor do aluguel pago por cada família 

possui um limite estabelecido com base na renda familiar. A quantia paga não ultrapassa os 15% 

da renda familiar, sendo 10% da renda o valor mínimo do aluguel (SÃO PAULO, 2003). 

Compete à COHAB/SP como órgão operador receber os aluguéis realizando a correspondente 

prestação de contas dos recursos investidos no programa. 

A administração condominial também é de responsabilidade da COHAB/SP. Porém, a instrução 

normativa permite que essa administração seja feita por terceiros, através de uma empresa 

terceirizada ou pela auto-gestão dos condôminos. A gestão pós-ocupação têm sido o principal 

problema para a viabilidade do modelo proposto. Os empreendimentos hoje existentes possuem 

índices altíssimos de inadimplência e carecem da manutenção necessária para assegurar a 

qualidade da habitação (Hamilton Jr., Elsinga, & Hoekstra, 2016).  

Em São Paulo, são seis os empreendimentos de locação social, sendo que três deles foram 

construídos e os demais foram implementados através de reforma em edifícios já existentes. 

Iniciado em 2002 pela prefeita Marta Suplicy, o Programa hoje compreende os seguintes 

empreendimentos: Parque do Gato (2004), Olarias (2004), Vila dos Idosos (2007), Asdrúbal do 

Nascimento (2009), Senador Feijó (2009) e por último o Palacete dos Artistas (2014) (Gatti, 

2015). 

Os resultados obtidos em cada empreendimento, porém, são bem diferentes. Nos edifícios 

remodelados Asdrúbal Nascimento – 40 unidades habitacionais – e Senador Feijó – 45 unidades 

– e na Vila dos Idosos, construída com foco no público da terceira idade – 145 imóveis –, notou-

se de fato um avanço da qualidade de vida dos inquilinos. O enfoque em modelos menores e um 

público específico que possui renda (no caso da Vila dos Idosos considera-se a aposentadoria 

como um fator que diminui os casos de inadimplência) possibilitou um melhor controle de 

gestão e resultados positivos em relação à sustentabilidade dos edifícios (Gatti, 2015). 

                                         
4 Extra publica série sobre Programa de Arrendamento Residencial. Disponível em 
https://extra.globo.com/noticias/economia/extra-publica-serie-sobre-programa-de-arrendamento-residencial-317048.html em 

29/06/2017. 

https://extra.globo.com/noticias/economia/extra-publica-serie-sobre-programa-de-arrendamento-residencial-317048.html
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Já nos empreendimentos Parque do Gato – 486 unidades – e Olarias – 137 habitações – o 

programa foi um fracasso. Destinados a famílias em situação de rua ou sem renda mínima, os 

condomínios enfrentam hoje índices altíssimos de inadimplência (70% no Parque do Gato e 57% 

no Residencial Olarias) e falta de gestão para administrar ou retomar os imóveis (Gatti, 2015). 

Sem corpo técnico na COHAB/SP e na Secretaria Estadual de Habitação e sem uma empresa 

responsável por gerir os condomínios como nos programas do PAR, a situação encontrada é 

praticamente de abandono pelo poder público. 

Estabelecido na Resolução do Programa, trabalhos sistemáticos para inserção social dos 

moradores foram pouco contemplados (Kohara, Comaru, & Ferro, 2015). O programa tem como 

principal objetivo proporcionar uma moradia de maior qualidade para populações de baixa renda, 

porém, prevê também um trabalho social de longo prazo. Este trabalho, pouco explorado nos 

programas da prefeitura, tinha como propósito capacitar os moradores e permitir uma reinserção 

na sociedade que serviria para dar condições econômicas aos inquilinos de buscar uma moradia 

ainda melhor possibilitando assim o reaproveitamento do imóvel da prefeitura por outras 

famílias em situações mais vulneráveis. 

O foco em empreendimentos com muitas unidades habitacionais não se provou viável, o que não 

significa que não é possível chegar a um modelo possível para São Paulo. Utilizar as 

experiências positivas da Vila dos Idosos, Asdrúbal Nascimento e Senador Feijó e evitar os erros 

já cometidos nos outros empreendimentos é um primeiro passo para a proposição de uma 

solução mais adequada para atacar o problema do déficit habitacional em São Paulo. 

5.3 Auxílio aluguel 

Com gastos expressivos pelo município de São Paulo, o que era para ser algo provisório se 

tornou uma política pública mal executada de moradia. Com 30 mil auxílios mensais, a 

prefeitura gasta aproximadamente R$ 130 milhões anualmente, valor suficiente para a 

construção de 1.000 moradias por ano (Balago, 2016). 

Idealmente o auxílio é pago para famílias em situações específicas de vulnerabilidade. Pela 

legislação municipal podem receber a ajuda famílias que estejam em área de risco, foram 

removidas por conta de obras públicas ou por determinação judicial.  

Porém não existe limite de tempo para o recebimento do valor do aluguel e nem tampouco um 

acompanhamento sobre a moradia alugada. Nesse caso, a família beneficiada acaba se mudando 

sem a garantia de melhores condições de habitação e de infraestrutura urbana. 

O auxílio aluguel não se enquadra de fato como uma política pública para diminuir o déficit 

habitacional do município. A assistência compõe um grande gasto da prefeitura que poderia ser 

melhor utilizado para garantir uma moradia mais digna à população afetada. 

5.4 Proposta alternativa existente: LAR – Locação Acessível Residencial 

De forma proativa para encarar o problema, o Sindicato da Habitação de São Paulo – SECOVI-

SP – realizou um estudo e propôs um modelo de empreendimento de aluguel de forma a 

complementar as soluções para o déficit habitacional da cidade.  

O modelo proposto pelo sindicato pode ser dividido em duas etapas principais. A primeira é 

composta por um período inicial de dez anos onde o empreendedor teria a obrigatoriedade de 

alugar todos os imóveis do edifício, com preços regulados pelo município. Após essa década 

haveria um período de três anos para a transição, onde o investidor poderia finalizar os acordos 
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de aluguel, reformar os apartamentos e vendê-los a preço de mercado (Leite Jr., Elsinga, & 

Hoekstra, 2016). A partir desse momento, o edifício deixa de desempenhar sua função social e 

volta a ser um empreendimento regulado pelas lógicas de mercado. 

Uma das premissas adotadas pelo modelo é a de que o envolvimento do poder público deve ser o 

menor possível. Para isso, a forma encontrada para incentivar os empreendedores a construir um 

empreendimento LAR ao invés de um empreendimento comum foi por fornecer um aumento do 

Coeficiente de Aproveitamento (CA) caso o LAR fosse escolhido. Para o cálculo desse valor 

adicional foi levado em conta que o empreendedor tenha a mesma quantidade de potencial de 

construção que ele teria caso escolhesse um projeto convencional (Leite Jr., Elsinga, & Hoekstra, 

2016).  Neste caso, o empreendedor poderia destinar parte do seu terreno para a construção de 

um projeto de LAR sem perder o potencial construtivo na parcela restante do lote. O aumento do 

CA não deixa de ser um subsídio, porém, por não envolver um desembolso pelo município, é 

uma forma de ajuda que tende a ser mais facilmente aceita pelo poder público e pela população. 

Outra característica adotada pelo modelo, que vale ser comentada, visa tornar o empreendimento 

mais atrativo para os inquilinos. É previsto que, com exceção de uma identificação pessoal, não 

exista nenhum outro tipo de requisito para que pessoas possam alugar os imóveis (Leite Jr., 

Elsinga, & Hoekstra, 2016). Se por um lado isso facilita o acesso à moradia àqueles em situações 

de maior vulnerabilidade, o fato da legislação brasileira facilitar a desapropriação, em casos de 

inadimplência, para inquilinos que não ofereçam garantias ao empreendedor pode ser prejudicial 

a moradores que estejam na informalidade.  

Pensando pelo lado do empreendedor, a possibilidade de venda dos imóveis após o período de 

dez anos facilita a sua implantação em áreas que possuam maior infraestrutura urbana. Diferente 

dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que muitas vezes são construídos em zonas 

afastadas, no caso do LAR, o investidor tem um incentivo em construir em zonas com serviços 

urbanos mais presentes melhorando a qualidade de vida dos arrendatários e diminuindo a 

dispersão da cidade. 

Além disso, como a construção precisa ser de propriedade do investidor por pelo menos dez 

anos, incentiva-se o uso de atributos de sustentabilidade no edifício. Cria-se uma preocupação 

maior com a eficiência que possa trazer um retorno neste período, fazendo com que se procurem 

soluções mais inteligentes e modernas para os empreendimentos (Leite Jr., Elsinga, & Hoekstra, 

2016). 

Um outro fator muito importante da proposição tem relação com a propriedade do 

empreendimento. O grupo de especialistas responsáveis pelo LAR propôs que haja um dono 

majoritário dos imóveis para garantir o controle da gerência do edifício. Esse dono precisa, 

portanto, ter 51% dos apartamentos e pode fazer a gestão condominial através de uma empresa 

específica, contratada para tal. Porém, esse dono majoritário é o responsável legal pela relação 

com os inquilinos, incluindo a cobrança dos alugueis, a gestão de contratos e eventuais ações de 

remoção. Cabe a ele manter as condições físicas e fazer a manutenção do edifício além de cobrir 

o custo de vacâncias (Leite Jr., Elsinga, & Hoekstra, 2016).  

Trata-se, portanto de uma alternativa às políticas de habitação existentes, mas que ainda assim 

possui pontos de atenção. O fato do imóvel ser de propriedade do ente privado e do período de 
aluguel ser fixado em uma década faz com que os problemas de moradia sejam atendidos de 

forma pontual. Sabe-se que o déficit habitacional é um problema bastante complexo e que 

dificilmente será resolvido em um período tão curto. Além disso, aqueles em situação de maior 
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vulnerabilidade teriam maiores riscos para viver em um empreendimento LAR já que poderiam 

ser mais facilmente despejados. 

Apesar dos pontos acima citados, entende-se que o modelo é viável e pode ser implementado de 

forma mais rápida nas cidades. Pela proposição feita, seria necessário que os munícipios 

interessados aprovassem leis que estabelecessem mecanismos para permitir o acréscimo do 

Coeficiente de Aproveitamento e de medidas para regular as obrigações dos empreendedores 

(Leite Jr., Elsinga, & Hoekstra, 2016). O investimento e a construção ficariam então a cargo do 

setor privado que teria a responsabilidade de fiscalizar o processo. 

 

5.5 Ainda existe espaço para novos modelos no Brasil 

 

É fácil entender que o problema do déficit habitacional não é nada simples de ser resolvido e que 

não existe uma solução única para tal. Dessa forma, visto que os modelos existentes e mesmo os 

propostos, mas ainda não implementados, possuem deficiências, viu-se a oportunidade de 

apresentar os vários modelos para a locação social no Brasil. 

De forma alguma existirá um modelo só para resolver o problema. Entende-se que a proposição 

de um novo modelo visa complementar as soluções existentes e ser mais uma alternativa para 

ajudar aos cidadãos em situação de vulnerabilidade a ter uma condição mais digna de moradia. 
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