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RESUMO 

Este trabalho propõe um estudo e diagnóstico a respeito do mercado imobiliário para habitações de 

interesse social (HIS), especificamente para empreendimentos financiados pelo programa Minha Casa 

Minha Vida (MCMV) da Caixa Econômica Federal (CEF) no Estado de Goiás e na cidade de Goiânia. A 

revisão bibliográfica trata inicialmente de uma análise da economia nacional no período pós crise de 2008 

até os dias atuais, além de um estudo acerca do mercado imobiliário e especificamente para o de HIS. Foi 

realizado também um estudo de caracterização e quantificação do déficit habitacional no Brasil e no 

Estado de Goiás, além de um breve estudo acerca da qualidade construtiva em empreendimentos do 

MCMV. A metodologia buscou a obtenção e tratamento dos dados da Associação das Empresas do 

Mercado Imobiliário de Goiás (ADEMI) e da Caixa Econômica Federal, todos em relação aos 

empreendimentos enquadrados no MCMV na cidade de Goiânia e Sul de Goiás. Procedeu-se uma análise 

comparativa considerando a renda, quantidade de imóveis, valores totais e médios, taxa de venda, sendo 

possível fazer as análises e conclusões a respeito do segmento específico de estudo e seu desenvolvimento 

nos últimos anos para a região de Goiânia e Sul de Goiás. O trabalho conclui identificando os riscos 

atuais de investir na construção de imóveis MCMV e a importância que indicadores como a localização, 

público alvo e valor de venda tem sob o ponto de vista da viabilidade econômico financeira. 
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Market Assessment for Housing Social in the State of Goiás 

ABSTRACT 

This work proposes a study and diagnosis regarding the market for social housing, specifically for 

projects financed by the "My House My Life" program of the bank Caixa Econômica Federal in the 

State of Goiás, central area of Brazil. The literature review initially addresses an analysis of national 

economy in the post-crisis period of 2008, as well as a study of the real estate market and specifically the 

social housing. A study on the characterization and quantification of the housing deficit in Brazil and in 

the State of Goiás was carried out, as well as a brief study about the constructive quality in housing social 

projects. The methodology sought to obtain and process the data of the Association of Companies of the 

Real Estate Market of Goiás and Caixa Econômica Federal, all in relation to the developments within the 

My House My Life" program in the city of Goiânia and in the south of Goiás. A comparative analysis was 

carried out considering the indicators: income, total and average values, sale rate, being possible to make 

the analyzes and conclusions regarding the specific segment of study and its development in the last years 

for the specific region of Goiânia and South of Goiás The work concludes by identifying the current risks 

of investing in the construction of housing social properties and the importance that indicators such as 

location, target public and sale value have from the financial economic viability perspective. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil é considerada um setor estratégico para o país, compõe a 

economia de forma ampla ao interligar diferentes mercados e indústrias, além de sustentar, direta 

e indiretamente, grande volume da mão de obra empregada. 

Produto da construção, a moradia só se concretizou como Direito Humano Fundamental a partir 

da emenda n0. 25 de 2000 que modificou o art.6° da CF/88 (BRASIL, 1988) dando status de 

direito de caráter imediato, se adequando às mudanças internacionais. A partir desse momento, o 

governo federal passou a discutir as políticas públicas necessárias à efetivação desse direito e, 

consequentemente, a diminuição do déficit habitacional. 

De acordo com os dados divulgados pela Fundação João Pinheiro (FJP, 2018), estimou-se, que o 

déficit habitacional do Brasil, há dez anos, já ultrapassava a casa dos 7 milhões de moradias e, 

deste total, em torno de 90% referiam-se a famílias de baixa renda, inferior a três salários 

mínimos. Nesse contexto, nasceu, entre outros, um dos maiores programas de interesse social 

voltado à habitação no mundo - em volume de investimento e moradias concedidas – o Programa 

"Minha Casa, Minha Vida", que até o final de 2015, havia contratado 4,157 milhões de unidades 

habitacionais. Entre 2009 e 2014, o PIB da construção cresceu cerca de 31%, representando uma 

taxa anual de 5.5%, enquanto que a taxa média do PIB brasileiro foi de 3,3% (CBIC, 2016a). O 

Programa executou 88,8 bilhões de reais, entre os anos de 2011 a 2014, quanto aos investimentos 

previstos no PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento – versão 2), segundo dados da 

CBIC (2016b). 

Ao se iniciar a implementação do Programa, em 2009, houve um período de fortes incentivos e 

garantias de financiamentos para esse tipo de empreendimento, porém com poucas exigências e 

garantias sobre a qualidade e desempenho do produto entregue, ou seja, as moradias. Já em um 

cenário posterior, a partir de 2011, a economia nacional começou a apresentar queda nos índices 

econômicos e elevação do desemprego, até a recessão. 

O setor da construção civil, como a grande maioria, foi afetado. Os créditos e financiamentos 

foram reduzidos e exigências quanto à qualidade e desempenho das construções foram 

implementadas (impulsionado pelo grande volume de ocorrências de patologias no pós-obra dos 

empreendimentos de baixo padrão entregues), como certificações e, mais recentemente, 

programas de controle da qualidade como o "De Olho na Qualidade" da Caixa Econômica 

Federal (CEF), principal financiadora dos programas de habitação de interesse social (HIS). 

Ainda, segundo dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

material elaborado pela fundação João Pinheiro (FJP, 2018), em 2015, o déficit habitacional no 

Brasil era de 6,355 milhões de domicílios, dos quais 87,7% estão localizados em áreas urbanas. 

Nesse mesmo período, ainda de acordo com a mesma pesquisa, para o Estado de Goiás, o déficit 

era de 210.125 domicílios, sendo 98% em áreas urbanas, representando um déficit total de 9,4% 

para o Estado. 

O déficit habitacional no Brasil está mais concentrado na faixa de renda de até três salários-

mínimos. Em 2013, o déficit nessa faixa de renda corresponde a 83,4% do déficit habitacional 

urbano do país. De maneira geral no Brasil cerca de 47,1% dos domicílios inadequados em 

termos fundiários concentra-se nas famílias com esta faixa de renda de até três salários mínimos 

(FJP, 2018). Segundo outra pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (2014), até 2024, o 

Brasil deverá proporcionar moradia adequada para cerca de 20 milhões de famílias, portanto 

pode-se destacar a grande necessidade de expansão do mercado imobiliário no Brasil voltado a 

habitações de interesse social (HIS). 

A atividade imobiliária tem como principal objetivo gerar um produto bem antes de sua 

concepção final, tendo que lidar com um mercado futuro cheio de incertezas com relação à sua 

demanda, associado à um grande investimento inicial para lançar seu produto (BALARINE, 
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1995; YUNUS, 2017). Percebe-se então a dificuldade em se lançar um novo empreendimento de 

HIS no Brasil sem os incentivos e garantias por parte do governo, considerando que a faixa da 

população atendida é a de menor renda e menor estabilidade financeira.  

Porém, se há déficit habitacional, ou seja, demanda pelo produto de baixo padrão, e incentivos 

econômicos, os empreendimentos de HIS no Brasil se tornam atrativos, consequentemente, 

sujeitos a estudos de viabilidade. Estudos estes que envolvem o diagnóstico do mercado 

imobiliário em questão que, além de destacar suas particularidades e comportamento, têm como 

objetivo definir questões estratégicas como a localização, público alvo, valor de venda e 

momento favorável ao lançamento do empreendimento.  

O objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico da oferta do mercado imobiliário do 

Estado de Goiás com enfoque no segmento econômico. Em Goiás, segundo o Relatório da CBIC 

(2016a), foram contratadas mais de 241 mil unidades habitacionais até o ano de 2015. Para a 

composição deste diagnóstico, foi avaliada a oferta no mercado imobiliário de Goiânia a partir 

do ano de 2011 e Sul de Goiás a partir de 2009, por meio de dados obtidos à ADEMI-GO 

(Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás) e da Caixa Econômica Federal. 

O segmento econômico é de alta relevância para o cenário nacional, estima-se que os efeitos 

diretos (relativos às obras) e indiretos (ao longo da cadeia produtiva) da execução integral das 

obras contratadas no Programa Minha Casa Minha Vida, desde 2009, gerariam renda equivalente 

a 4,4% do PIB, além de requerer o emprego total de 5 milhões de trabalhadores (CBIC, 2016a).  

Busca-se contribuir para a análise de mercado e viabilidade no segmento de HIS especificamente 

para a região metropolitana de Goiânia, auxiliando no lançamento de novos empreendimentos 

nesse setor. 

2. SÍNTESE DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA COM ENFOQUE NO SEGMENTO 

ECONÔMICO 

Uma breve contextualização da economia nacional e da questão do déficit habitacional é 

apresentada inicialmente. Na sequência, aborda-se a importância do desenvolvimento de uma 

análise do mercado imobiliário, seguida de duas problemáticas em relação ao segmento 

econômico: a localização e a qualidade e desempenho das habitações. 

2.1 Contextualização da Economia Nacional no Pós Crise de 2008 

A crise de 2008 causada pela quebra do mercado imobiliário americano, surpreendentemente, 

causou efeitos minimizados ao Brasil em relação aos demais países emergentes. Nos anos 

iniciais da deflagração da crise mundial, o mercado imobiliário brasileiro reagiu de forma 

positiva, apresentando crescimento de 121% nos cinco anos seguintes, de acordo com o Banco 

de Compensações Internacionais (BID, 2017). Consequentemente, a valorização imobiliária 

expandiu a disponibilidade de crédito para a aquisição de imóveis. 

Segundo Carneiro (2017), entre os anos de 2011 a 2014, os sinais apresentados pela economia 

eram de desaceleração, gerando aumento de estoques e déficit financeiros. Porém, a redução e 

manutenção de taxas de juros conteve o PIB em números positivos (menor taxa em sequência 

para o ano de 2014, 0,1%). 

Para o ano de 2015, ainda segundo o autor, a desvalorização cambial, aumento das tarifas e o 

choque de juros jogam a economia a uma situação de recessão e aumento da inadimplência. 

No cenário do mercado imobiliário, segundo Bronzati (2017), o ano de 2017 teve como resultado 

a desvalorização real dos imóveis com uma taxa de 1,32% (abaixo da inflação, 10,67%) e queda 

de 33% dos financiamentos. 

Em 2018, as expectativas para o crescimento econômico do país foram diminuídas em relação ao 

projetado, porém há perspectivas positivas no que tange o mercado imobiliário. Segundo dados 
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da CBIC (2018), no primeiro trimestre de 2018, houve uma clara redução do estoque, com queda 

de 14,8% e aumento das vendas em 22,3%, ambos em relação ao mesmo período de 2017. 

2.2 Abordagens do Déficit Habitacional 

O déficit habitacional está presente em todo o território brasileiro, em diferentes escalas e se 

acentua principalmente nos grandes centros urbanos, sendo um grande problema a ser enfrentado 

pelos governos federais, estaduais e municipais, como citam Morimitsu e Silva (2014). 

Trata-se de um problema de difícil solução, que se acentua a medida que a terra urbana se 

transforma em mercadoria, o que pode gerar uma crescente valorização no mercado imobiliário. 

Por isto muitas famílias, principalmente as de baixa renda, não conseguem realizar a aquisição 

de terrenos e construir suas moradias, sem empreender sacrifícios no sistema de autoconstrução 

(MORIMITSU; SILVA, 2014). 

Tratar da correção do déficit habitacional também é tratar outros problemas sociais, pois o acesso 

à moradia está diretamente ligado à melhoria de saneamento, educação e cidadania. 

Segundo pesquisa da FGV (2014), no ano de 2013 havia 68,4 milhões de famílias no país, e até o 

ano de 2024 surgirão mais 16,8 milhões de famílias, sendo que 10 milhões serão de baixa renda 

(renda familiar de 1 a 3 salários mínimos). A pesquisa também estimou para o ano de 2014 um 

déficit urbano de 5 milhões de domicílios, o que representaria uma necessidade de gerar 

domicílios adequados para 20 milhões de famílias até o ano de 2024.  

Para o ano de 2014, a faixa de famílias com renda de até 3 salários mínimos representava 83,9% 

do total de famílias com déficit, e a faixa de 3 a 5 salários para este mesmo período representava 

9,7%. É possível notar um perfil financeiro entre quase todas as famílias com déficit 

habitacional: quase todas possuem uma renda de até 3 salários e algumas de 3 até 5 salários 

mínimos.  

Para o estado de Goiás percebe-se uma porcentagem acima da média nacional para famílias de 

até 3 salários, representando 87,5% em 2014, e as famílias entre 3 e 5 salários representando 

8,2%, levemente abaixo da média nacional. 

2.3 Análise do Mercado Imobiliário 

A justificativa quanto ao desenvolvimento de uma análise do mercado imobiliário se constrói 

pela necessidade de se conhecer melhor as áreas de potencial investimento e as formas de atingir 

o público alvo.  

Estas informações são fundamentais para entender pontos de aprimoramento do produto, além de 

desenvolver estratégias de comercialização que otimize a absorção do mercado envolvido.  

Uma opção para a fundamentação da análise de mercado, como ferramenta de diminuição dos 

riscos de investimento e aprimoramento do produto final, é defendida por Fernandez, Ilha e 

Oliveira (2003) com a seguinte composição estrutural: 

• Análise da oferta concorrente - Envolve a utilização do histórico de oferta de 

empreendimentos do mesmo setor com o objetivo de se determinar a capacidade de 

absorção de novos lançamentos, a oferta futura do segmento e estimativa de vendas. 

Toma-se como base os preços unitários e totais, condições de pagamento e diferenciação 

arquitetônica dos concorrentes. 

• Análise da demanda - Envolve o uso de dados locais como o perfil do comprador para se 

estimar a demanda da região e suas necessidades não preenchidas pelos empreendimentos 

existentes. E também se utiliza dados macro para obtenção da perspectiva de crescimento 

dessa demanda. 

• Análise do ambiente - É, resumidamente, o estudo da localização, composto pela análise 

macro (cidade) e micro (vizinhança).  
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Uma vez definidas as melhores localizações para o empreendimento, as chances de atingir as 

necessidades do público alvo tendem a aumentar, elevando também a possibilidade de sucesso 

do empreendimento. 

2.4 A Problemática da Localização no Segmento Econômico 

A localização extrapola o fator preço pelo detalhe que, normalmente, existem imóveis com 

características semelhantes em diferentes regiões, elevando a localização como fator 

determinante à aquisição do imóvel.  

O local onde se encontra o imóvel traz consigo todo o peso sociocultural da vizinhança, além da 

infraestrutura e serviços ofertados. De acordo com Villaça (1977), a localização pode ser 

definida como “os atributos de um ponto do território que definem suas possibilidades de 

relacionamento com os demais pontos desse mesmo território”. A partir disso, pode-se entender 

que os serviços e infraestrutura disponíveis na região do empreendimento estão dentro da 

composição de valor do imóvel, ou seja, o consumidor compra a localização, além do imóvel 

propriamente dito. 

A realidade da política urbana brasileira no que tange a implantação de empreendimentos de 

Habitação de Interesse Social (HIS), historicamente, destinou áreas pouco favorecidas quanto à 

disponibilidade de serviços e infraestrutura e áreas afastadas dos grandes centros como uma 

forma de diminuir custos. Esta é uma realidade que compromete a função social da habitação, 

alicerce previsto na constituição.  

Sabe-se que esse tipo de política pública gera reflexões negativas na vida urbana atual, 

descentralizando os grandes centros, dotados de infraestrutura básica e acessibilidade, 

consequência da abertura de novas frentes de urbanização não planejadas.  

Começando pela Constituição de 1988 aliada ao Estatuto da Cidade de 2001, o princípio da 

função social da cidade passou a ser peça chave na revisão das propostas quanto à 

implementação de empreendimentos HIS, definindo uma ordenação e planejamento da ocupação 

e uso do solo urbano através do Plano Diretor de cada cidade. 

2.5 Qualidade e Desempenho do Processo Construtivo no Segmento Econômico 

Com base nos objetivos e avanço do Programa MCMV, diversos empreendedores têm buscado 

produzir empreendimentos dentro do padrão HIS, o que acarretou em uma “explosão” em 

diversas áreas econômicas e sociais do Governo, surgindo novos empregos, aumentando 

arrecadações de impostos e, ainda, gerando lucros para diversos setores, principalmente os 

empreendedores. 

Desse modo, cabe destacar que a problemática da habitação se encontra relacionada à 

consideração dos pilares: quantidade, qualidade, custo e durabilidade, sendo que a quantidade se 

relaciona ao déficit habitacional, enquanto que a qualidade envolve outros conceitos como 

desempenho e construtibilidade, além de estar diretamente relacionada com custo e durabilidade.  

Conforme Pina (2013), verifica-se que no Brasil existe empenho em prol da produção de 

habitações, contudo, ainda que se produza muito, essas construções são realizadas de modo 

primário, exigindo um custo elevado e com qualidade inferior aos padrões mínimos.  

Face a isso, o Ministério da Transparência (2017) aponta que quase metade dos imóveis 

construídos para o público mais carente do MCMV, entre 2011 e 2014, apresentaram 

irregularidades quanto ao projeto. Cerca de 49% dos imóveis que contemplam famílias que 

ganham até R$ 1,8 mil, apresentaram falhas de execução, entre elas, destacam-se: trincas e 

fissuras (30,8%), infiltração (29%), vazamentos (17,6%) e problemas na cobertura (12,3%).  
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Diante do número expressivo de irregularidades que comprometem a qualidade construtiva dos 

imóveis do programa MCMV que foram relatados desde o lançamento do programa até março de 

2013, a Caixa Econômica Federal fez o lançamento do serviço intitulado: “De Olho na 

Qualidade”, que consistia inicialmente em um registro na Central de Atendimento, mas logo se 

tornou também um manual de regras e padrões a serem cumpridos pelos construtores, onde 

estavam descritos critérios mínimos exigidos pela Caixa Econômica para a qualidade, 

durabilidade e segurança dos empreendimentos, elementos que formam os pilares do programa 

de habitação. 

Com base nos dados apurados ao longo dos anos antecedentes ao lançamento deste manual, a 

CEF pode identificar e diagnosticar as possíveis irregularidades e falhas presentes nos imóveis 

entregues ao programa MCMV, constituindo assim as manifestações patológicas que não são 

aceitas pelo programa. 

O desempenho constitui um conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma edificação 

habitacional e seus sistemas, com base em requisitos do usuário, independentemente da sua 

forma ou dos materiais constituintes.  

Para que a construção possua o desempenho esperado, conforme a norma de desempenho NBR 

15575-1 (ABNT, 2013), o mesmo deve atender às expectativas básicas dos usuários, que são 

basicamente a questão da qualidade, durabilidade, habitabilidade e segurança.  

Na pesquisa promovida pela CBIC com o apoio do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (CBIC, 2016c) que teve como objetivo levantar um panorama geral da indústria da 

construção em relação ao processo de implementação dos requisitos da ABNT NBR 15575 e 

identificar os desafios da cadeia da construção sobre esse tema, alguns resultados apontaram os 

benefícios da adoção desta norma.  

Entre estes, encontra-se a determinação de critérios claros em caso de reclamações dos usuários, 

uma vez que a norma define o método de avaliação e os parâmetros de atendimento para cada 

requisito, o que pode eliminar, na maior parte das vezes, a subjetividade das avaliações.  

O esclarecimento sobre a responsabilidade da empresa também consta entre os benefícios mais 

citados na pesquisa, na medida em que a norma estabelece os compromissos de cada agente, 

incluindo projetistas, fornecedores, usuários, construtora e incorporadora. 

A grande maioria dos entrevistados (78%) citou que a aplicação da norma de desempenho traz 

como benefício a melhoria da qualidade de produtos (CBIC, 2016c). 

No entanto, cabe ressaltar que a impossibilidade de atender aos requisitos normativos em 

habitações de padrão popular foi apontada por mais da metade dos participantes da pesquisa, em 

sua maioria construtores, incorporadores e projetistas (CBIC, 2016c). 

Claramente, as questões relacionadas a projeto e especificações foram as mais recorrentes, o que 

destaca a evidente necessidade de definições no início do processo de desenvolvimento da 

habitação, resgatando a importância do projeto.  

Entre outros possíveis e necessários aperfeiçoamentos para a melhor continuidade da produção 

no segmento, destacam-se: a solução do problema do elevado valor dos terrenos em regiões 

metropolitanas, a melhoria da produtividade das construtoras, a avaliação da capacidade de 

pagamento das famílias e a criação de mecanismos mais eficazes entre os agentes para eliminar 

burocracias (CBIC, 2016a). 



Página 6 de 17 

 

3. METODOLOGIA 

Após a revisão bibliográfica, a pesquisa abrangeu as fases de coleta e análises de dados da etapa 

de pesquisa de campo, apresentadas na Figura 1. Estas etapas estão descritas na sequência. 
 

Figura 1: Etapas da pesquisa de campo 

 

 

2.1 Coleta e Levantamento dos Indicadores Imobiliários da ADEMI – GO 

Primeiramente, para as análises comparativas quanto a situação geral do mercado imobiliário e o 

segmento econômico estudado, foram utilizados os relatórios mensais fornecidos pela ADEMI-

GO (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás) a partir do ano de 2011 até o 

ano de 2017.  
Estes relatórios são produzidos mensalmente, desde a sua criação, e o seu fornecimento de dados 

é de responsabilidade das construtoras associadas, através do preenchimento de um formulário 

padrão.  

A Figura 2 ilustra parte de um dos relatórios fornecidos pela ADEMI. 
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Figura 2: Exemplo de parte do relatório mensal da ADEMI-GO (ADEMI – GO, 2017) 

 
 

Em uma primeira etapa, foi realizada a construção de planilhas a partir dos relatórios fornecidos 

pela ADEMI-GO, utilizando apenas os dados de empreendimentos que se enquadram no 

programa MCMV. A partir destas planilhas, foram feitos os gráficos e análises tanto dos dados 

da ADEMI, quanto sua comparação com os dados obtidos na CEF.  

• Foram considerados os dados por segmento: 

• Número de unidades disponíveis; 

• Número de unidades vendidas; 

• Vendas Sobre a Oferta. 

Esta análise dos dados permitiu determinar a velocidade e fluxo de vendas, além de tendência de 

estoque desse segmento de empreendimentos em Goiânia. Considerando estes dados para toda a 

oferta, foi feita uma análise do desenvolvimento desse mercado específico nos últimos anos, e 

também desenvolver gráficos comparativos em relação aos dados fornecidos pela Caixa 

Econômica Federal. 

2.2 Coleta e Análise de Dados da Caixa Econômica Federal - GO 

Paralelo aos dados da ADEMI-GO, para se estudar o segmento de HIS na região Sul de Goiás, 

foram analisados dados e indicadores internos da Caixa Econômica Federal, a respeito do 

MCMV, desde a criação do programa, até outubro de 2017. Estes dados foram disponibilizados 

para fins acadêmicos específicos e exclusivos, pela divisão interna de Gerência Executiva de 

Habitação Goiânia da CEF.    
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Os dados coletados são exclusivos da região Sul de Goiás, devido ao fato da Gerência executiva 

de Goiânia controlar essa região, e não o Estado como um todo. Os dados foram obtidos através 

de um site interno restrito aos funcionários da Caixa, acessado somente através do sistema 

interno do banco. A Figura 3 ilustra parte dos dados fornecidos pelo site. 

 
Figura 3: Relatório da CEF relativo ao número de contratações do programa MCMV (CEF, 

2017)

 
 

Através das abas, foi possivel filtrar a quantidade de imóveis contratados por divisão de renda 

(ou de faixas do programa) e também por data, sendo mês a mês, desde o início do programa 

(abril de 2009) até o mês mais recente já concluído (outubro de 2017). O relatório fornece para 

esses filtros a quantidade total de imóveis, o valor do financiamento, valor do subsídio e valor 

total dos imóveis.  

Utilizando estes dados, foram selecionados mês a mês e também faixa por faixa para então 

transportar os valores individualmente para uma planílha em eletrônica. Na planilha foi criada 

também uma aba de valor médio do imóvel, de acordo com as quantidades e valores totais  para 

cada período selecionado, podendo-se criar uma tabela que serviu de base para as análises 

gráficas e comparativas do mercado de HIS na Região Sul de Goiás.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Seguem os resultados e discussões de acordo com as etapas apresentadas no método de pesquisa. 

4.1 Quantidade de Vendas, Disponibilidade de Imóveis e VSO segundo Dados da ADEMI-

GO 

A partir da filtragem de dados da ADEMI-GO para empreendimentos do MCMV e sua tabulação 

em planilha eletrônica, foi possível produzir o gráfico da Figura 4, que relaciona a quantidade de 
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vendas de unidades, a disponibilidade de imóveis disponíveis para venda e a VSO, medida 

percentualmente e que é a relação entre os dois primeiros dados. Os dados estão divididos mês a 

mês, entre o período de janeiro de 2011 até maio de 2017, já que este foi o período de dados 

disponibilizados pela ADEMI-GO. 

 
Figura 4: Quantidade de vendas, disponibilidade de imóveis e VSO para a cidade de Goiânia 

 

 

 
 

Analisando o gráfico, é possível notar que a quantidade de imóveis do MCMV em Goiânia no 

início da pesquisa possuía seu maior valor, entre o período de 2011 até parte de 2013, 

especialmente para o ano de 2011, chegando a mais de 4500 unidades disponíveis em um único 

mês, período em que o Brasil havia se recuperado da crise e o setor da construção civil estava 

aquecido e próximo de seu auge. Assim sendo, a quantidade de empreendimentos lançados nesse 

período era maior, pois as possibilidades de venda também, já que o mercado estava aquecido e 

também segundo o gráfico, este mesmo período possuía as maiores VSO analisadas.  

Porém, para os anos de 2014, 2015 e 2016 nota-se uma grande redução no número de imóveis 

disponíveis, chegando em seu menor valor em março de 2015 (681 unidades disponíveis), 

reflexo da crise econômica enfrentada pelo país que atingiu diretamente o setor da construção 

civil, provocando uma grande diminuição no lançamento de empreendimentos novos. Apesar da 

produção menor, nota-se no gráfico que a VSO não diminuiu na mesma proporção, e ainda teve 

alguns aumentos grandes em períodos curtos, entre setembro e novembro de 2014 (17,02%) e 

maio e julho de 2015 (19,27%), o que pode ser explicado devido a um grande estoque de imóveis 

construídos nos anos anteriores que as construtoras terminaram de vender posteriormente sem 

lançar novos empreendimentos ao mesmo ritmo. 

Já a partir do meio de 2016, nota-se um aumento tanto na quantidade de imóveis 

disponibilizados (chegando a 2997 em janeiro deste ano) quanto na VSO (chegando a 9,36 % em 

agosto de 2017), indicando um acompanhamento do segmento estudado com relação à 

estabilização da economia, o que gerou um novo incentivo às empresas lançarem 

empreendimentos e também à população adquirir estes imóveis, sendo este crescimento de 

imóveis disponibilizados e VSO gradativo até o período mais atual analisado. 
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4.2 O Programa MCMV na Região Sul de Goiás 

 

Paralelo aos dados da ADEMI-GO, também foram obtidos os dados da CEF para 

empreendimentos MCMV na região sul de Goiás desde o início do programa até o mês mais 

recente analisado (outubro de 2017).  

O primeiro gráfico construído foi em relação ao valor total empenhado pela CEF em relação ao 

financiamento dos imóveis para a região estudada, dividida por faixas e por ano, para o período 

de abril de 2009 até outubro de 2017, como mostra o gráfico da Figura 5. 

 
Figura 5: Valor total empenhado pelo programa por faixa para a região sul de Goiás 2009 - 2017 

 
 

Analisando o gráfico, percebe-se que o investimento do programa MCMV teve um aumento 

inicial muito grande para os primeiros anos na região, iniciando em cerca de 175 milhões em 

2009, passando para 692,2 milhões em 2010, 1,1 bi em 2011, 1,29 bi em 2012, 1,29 bi em 2013, 

1,27 bi em 2014, 1,35 bi em 2015, 1,36 bi em 2016 e 1,16 bi em 2017 (parcial). Percebe-se então 

que durante os três primeiros anos do programa o investimento aumentou significativamente, e 

depois quase que se estabilizou. A queda em 2017 é devido ao fato dos dados referentes a este 

ano ainda não terem sido finalizados, mas a tendência é de se equiparar aos anos anteriores. 

Outro fato que se nota na análise do gráfico é com relação à parcela de investimento separado 

por faixas. A faixa de famílias com renda entre 6 a 10 salários mínimos se manteve quase estável 

ao longo do programa, já a faixa de renda entre 3 e 6 salários mínimos teve crescimento entre 

2009 e 2012 (chegando a 654,5 milhões de investimento), porém sofreu um decréscimo 

significativo a partir de 2012 (chegando a 351,1 milhões em 2016). Por fim, a faixa de até 3 

salários mínimos de renda sofreu um aumento gradativo ao longo de todo o programa, iniciando 

com apenas 45 milhões de investimento em 2009 e chegando a 957,8 milhões em 2016, com 
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tendência de aumento para o fim de 2017. Assim, percebe-se que, apesar do investimento total 

crescer inicialmente e praticamente se estabilizar ao longo do programa, houve uma grande 

alternância de investimentos dentro das faixas de renda. Isso pode ter ocorrido por conta da crise 

econômica nesse período do programa, que rebaixou a renda familiar de muitas famílias e 

possivelmente rebaixando sua faixa de renda para o programa. Outro motivo seria a redução do 

lançamento de grandes empreendimentos (geralmente são apartamentos e tem um custo mais 

elevado), o que fez com que as construções individuais de pequeno porte tomassem um espaço 

mais significativo com relação ao total de financiamentos, já que grande parte das construções de 

casa são voltadas para famílias de baixa renda. 

Para o gráfico da Figura 6, foi analisada a quantidade de imóveis financiados por faixas de renda 

entre os mesmos anos estudados, 2009 a 2017, como mostra a seguir. 

 
Figura 6: Quantidade de imóveis financiados por faixa de renda nos anos de 2009 a 2017 

 
 

O gráfico da Figura 6 destaca o forte crescimento inicial da quantidade total de imóveis 

financiados de 2009 até 2012, para então cair a partir de 2013 até o presente ano. No início, com 

o mercado aquecido, o crescimento se dá naturalmente, fomentado pelo incentivo governamental 

e a demanda real. A partir de 2013, com a crise econômica já instalada, houve um 

desaquecimento do mercado imobiliário e a quantidade total de imóveis financiados registrou 

enfraquecimento até o ano atual. 

Analisando as faixas individualmente, depois do crescimento natural do início do programa até 

2012, com destaque para as faixas de até 3 SM e a média de 3 a 6 SM, a quantidade de imóveis 

da faixa média caiu substancialmente nos anos subsequentes ao pico em contraposição a menor 

faixa de até 3 SM que mostrou maior resistência e até se recuperou em 2014 e 2015, para então 

voltar a cair em 2016. Essa tendência pode ser explicada considerando que o mercado como um 
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todo resfriou, por isso a demanda caiu, e os lançamentos também, porém, a menor faixa 

continuou resistindo pelo fato de ser contemplada com maiores incentivos por parte do programa 

do governo e ter a maior fatia da demanda. 

Seguindo com as análises, o gráfico da Figura 7 expõe o valor médio do imóvel por faixa de 

renda entre os mesmos anos estudados.  

 

Figura 7: Valor médio do imóvel por faixa entre os anos de 2009 e 2017 

 
 

Ao observar o gráfico, pode-se destacar um crescimento gradual do valor médio do imóvel em 

todas as faixas, que em 2009 variava de R$61.768,00 para a faixa de até 3 SM, R$70.689,00 para 

a faixa entre 3 e 6 SM e 77.136,00 para a faixa acima de 6 SM, chegando a R$131.440,00 para a 

faixa até 3 SM, R$125.477,00 para 3 a 6 SM e R$135.933,00 para acima de 6 SM, com duas 

exceções para a faixa de até 3 salários mínimos nos anos de 2012 e 2014 onde houve quedas no 

valor médio do imóvel em relação aos respectivos anos anteriores. É possível inferir que essas 

quedas são resultados de um maior volume de lançamento de imóveis em empreendimentos 

localizados em cidades com menor valor máximo de venda, diminuindo a média para esses anos. 

Como também pode ser reflexo da crise econômica ao atingir negativamente as vendas no 

mesmo período. Tomando em consideração que essa faixa de renda é responsável pelo maior 

aporte de investimentos e vendas dentro do programa, a crise econômica teria diminuído a 

demanda e, com isso, limitado o lucro do investidor como forma de compensação do mercado. O 

crescimento global do valor médio do imóvel pode ser compreendido primeiramente pelo 

aumento do custo da construção, que tem como principal indicador o INCC (Índice Nacional de 

Custo da Construção) produzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e que acompanha a 

evolução dos custos de construções habitacionais. E, além disso, no ramo de habitações de 

interesse social, pode ser reflexo do aumento de exigências e requisitos para aceitação dos 

imóveis e liberação dos repasses.  
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Comparando-se o gráfico da Figura 6 com o da Figura 5, percebe-se que, apesar da quantidade 

total de empreendimentos ter diminuído nos últimos anos, o valor investido no programa não 

diminuiu, o que pode ser explicado pelo aumento do valor médio dos imóveis ao longo do 

tempo, compensando a diminuição da quantidade de imóveis financiados, como representado 

pelo gráfico da Figura 7. 

Por último, o gráfico da Figura 8 traz uma sobreposição de informações de ambas fontes de 

dados, a CEF e ADEMI, que englobam respectivamente o sul do Estado de Goiás e a cidade de 

Goiânia.  

 

Figura 8: Quantidade de imóveis financiados por faixa de renda entre os anos de 2009 e 2017 para a região sul 

de Goiás e quantidade de vendas de imóveis HIS em Goiânia para o mesmo período de tempo 

 
 

Levando em consideração as limitações das análises de dados que não abrangem o mesmo 

segmento de mercado, o gráfico da Figura 8 mostra que o volume de vendas de imóveis de HIS 

em Goiânia não acompanha a quantidade de imóveis financiados na região Sul de Goiás. Porém, 

a queda de vendas no decorrer dos anos em Goiânia para esse tipo de imóvel pode ser entendida 

como resultado de diminuição da oferta na região, ou seja, novos lançamentos, explicado pelo 

alto custo do m² encontrado na capital e, com isso, uma maior procura por regiões cada vez mais 

afastadas dos grandes centros e cidades do interior do Estado. 

 

5. CONCLUSÕES 

Percebeu-se que ao longo dos anos os investimentos no programa MCMV para o Estado de 

Goiás obtiveram crescimento e estabilização, mas nunca caíram. De certa forma, isso gera certa 

segurança para se continuar construindo esse tipo de imóvel, especialmente pelo fato de ter 

subsídios do Governo, motivo de maior atração para esse segmento. Porém, como se nota 

também através das análises gráficas, os empreendimentos do MCMV tiveram quedas em termos 

de número de lançamentos e VSO, o que indica que não são blindados aos efeitos da crise 

econômica, portanto existe um risco em se construir esse tipo de imóvel. Para o cenário atual, 
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nota-se que tanto a economia quanto as análises apresentadas apontam para uma leve 

recuperação do setor da construção civil, não sendo diferente para o segmento em questão, 

porém é necessário um estudo mais detalhado na tomada de decisão sobre investir ou não nesse 

negócio, que ainda pode ser significativamente atrativo. 

A escolha do terreno é fundamental para o êxito de qualquer empreendimento, sendo o fator 

localização determinante para o sucesso de vendas. Em contrapartida, no segmento econômico, a 

localização está relacionada ao estudo de viabilidade econômica do empreendimento e a 

permanência do valor de venda do mesmo dentro da faixa pretendida, e não como condição 

determinante à escolha de aquisição do imóvel pelo comprador. Tem-se, portanto, uma tendência 

de periferização e escolhas de cidades de menor porte para lançamento de empreendimentos 

HIS, onde se encontram terrenos de menor custo. 

Esta margem pode servir como ferramenta gerenciadora dos riscos acerca de atrasos não 

previstos de repasse do financiamento da CEF, prazo que varia de acordo com as liberações de 

crédito do governo federal ao programa, e que aumentam o tempo de retorno do investimento. 

Também se apresenta como atenuadora dos riscos relacionados ao cliente, quanto ao seu 

cadastro junto ao banco que vincula informações como renda, dívidas existentes, estado civil, 

entre outros. Riscos que podem tornar o investimento não atrativo, abaixo da taxa de 

oportunidade, dependendo da situação econômica do país e das expectativas em relação ao 

programa. 

Percebe-se que há uma grande margem de investimentos que podem ser feitos para gerar uma 

melhoria construtiva desses empreendimentos. Os principais investimentos extras podem ser 

feitos na compra de materiais de qualidade superior, além de processos construtivos mais 

precisos, a fim de atender a NBR 155575 relacionada ao desempenho das construções.  

Portanto, ao mesmo tempo em que se encontra um cenário atual em que grande parte dos 

empreendimentos desse segmento apresentam inúmeras manifestações patológicas e grande 

número de reclamações junto à CEF, ressalta-se que é possível gerar melhorias construtivas nos 

empreendimentos de HIS com intuito de atender aos requisitos de desempenho e evitar 

problemas futuros de manutenção, garantindo ao mesmo tempo um imóvel de qualidade para o 

cliente e uma boa rentabilidade ao construtor. 

O trabalho salienta a importância da análise mercadológica, por meio de diagnósticos de oferta, 

para fornecer dados de entrada a um subsequente estudo de viabilidade econômico-financeira. 

Indicadores mercadológicos são de fundamental importância para o desenvolvimento e expansão 

de investimentos para um segmento, cujas características de déficit e desempenho, o tornam de 

expressiva relevância para o cenário econômico nacional.   
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