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RESUMO 

O déficit habitacional brasileiro está concentrado, significativamente, nas regiões 
metropolitanas e nas famílias com renda mensal até seis salários mínimos. Resultado da elevada 
desigualdade na distribuição da renda pessoal no Brasil e do pouco vigor da política habitacional 
dirigida a esse estrato de renda, o volume de novas moradias para atender o déficit desse segmento 
situa-se em torno de sete milhões de unidades. 

O Programa Minha Casa Minha Vida, iniciado no ano de 2009, tem como promessa o 
investimento de R$ 34 bilhões em subsídios para habitações de baixa renda e como objetivo a 
diminuição em 14 % do déficit habitacional brasileiro. Porém, na prática, as condições de 
financiamento específicas para cada tamanho de município, região metropolitana e faixa de renda 
familiar continuam excluindo muitas famílias do mercado formal de habitação, atendendo às 
necessidades habitacionais de forma desigual em municípios de médio porte e regiões metropolitanas. 
O impacto diferenciado do programa é oriundo de variações na distribuição de renda e de preços dos 
imóveis entre as regiões, variações essas não completamente contornadas pelas condições 
diferenciadas do programa.  

Nesta direção, o presente trabalho tem como propósito avaliar a taxa de inclusão das 
famílias com renda de até seis salários mínimos no Programa Minha Casa Minha Vida, levando em 
consideração diferentes condições de financiamento aplicadas nas Regiões Metropolitanas brasileiras. 

O que motiva o objetivo do trabalho é o pressuposto de que as condições de financiamento 
oferecidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida às famílias de baixa renda das Regiões 
Metropolitanas brasileiras impossibilitam um real impacto sobre a demanda por habitações. e existe a 
necessidade de adaptação regional dessas condições para que o programa apresente maiores taxas de 
inclusão e possa colaborar com a diminuição do déficit habitacional brasileiro. 
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The Different Conditions for Financing the Program “Minha Casa 

Minha Vida” for Brazilian Metropolitan Areas and their Impacts on the 

Demand for Low-income Housing 

The Brazilian housing deficit is concentrated significantly in metropolitan areas and in families with 
income up to six times the minimum wage. As a result of high inequality in the distribution of personal 
income in Brazil, and of little effectiveness of housing policies directed at this stratum, the volume of new 
housing to meet the deficit of this segment stands at around seven million units.   
 The Program “Minha Casa Minha Vida”, which begun in 2009, promises an investment of R $ 34 
billion in subsidies for low-income housing aimed to decrease by 14% the Brazilian housing deficit. 
However, in practice, financing conditions specific to each size of municipality, metropolitan region and 
family income turn out to exclude many families from taking part in the formal housing, given that the 
housing needs are unevenly distributed in medium-sized cities and metropolitan areas. The differential 
impact of the program comes from variations in the distribution of income and house prices between 
regions, these variations are not completely circumvented by the different conditions specified in the 
program.   
For this reason, this study aims to evaluate the inclusion rate of households with incomes up to six times 
the minimum wage in the “Minha Casa Minha Vida” programme, taking into account different financing 
conditions applied in four metropolitan areas of Brazil.  
What motivates the objective is the assumption that the financing conditions offered by “Minha Casa 
Minha Vida” program to low-income families of Brazilian metropolitan areas preclude a real impact on 
the demand for housing. Also, evidence suggests that there is a need for regional adaptation of the 
conditions of this program to provide higher rates of inclusion in order to collaborate with the decrease of 
Brazilian housing deficit.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A desigualdade e concentração de renda e a falta de políticas habitacionais eficientes 
que proporcionem o acesso da população de baixa renda à habitação formal contribuem para o 
déficit habitacional entre a população de baixa renda. 

Pesquisas comprovam que a desigualdade de renda no Brasil, medida através do 
Índice de Gini, está entre as maiores do mundo. Além disso, podem ser verificadas grandes 
disparidades entre as regiões metropolitanas brasileiras no que diz respeito ao grau de 
concentração de renda e nível de pobreza. O gráfico 1 traz as curvas de concentração de 
Lorenz para as quatro regiões metropolitanas estudadas (Belém, Recife, Rio de Janeiro e São 
Paulo) e deixa evidentes diferenças na concentração de renda. É possível verificar que as 
regiões metropolitanas de Recife e Belém apresentam maior grau de concentração de renda do 
que as regiões metropolitanas do sudeste do país, cuja curvas de concentração praticamente 
sobrepõem-se. 

 
  Gráfico 1: Curvas de Lorenz para as regiões metropolitanas selecionadas 

 
 
 
O déficit habitacional brasileiro está concentrado, significativamente, nas regiões 

metropolitanas e nas famílias com renda mensal até cinco salários mínimos, cuja capacidade 
de acessar o mercado formal de habitação, através dos programas federais de habitação, é 
muito baixa. Resultado da elevada desigualdade na distribuição da renda pessoal no Brasil e 
do pouco vigor da política habitacional dirigida a esse estrato de renda, o volume de novas 
moradias para atender o déficit desse segmento aproxima-se de sete milhões de unidades. O 
gráfico abaixo ilustra a concentração do Déficit Habitacional Urbano, entre as faixas de renda 
mais baixa, nas regiões metropolitanas estudadas: 

 
Além disso, as políticas públicas brasileiras de habitação para a população de baixa 

renda, em muitos casos, não se adéquam às condições orçamentárias dessas famílias ou, até 
mesmo, às diferenças regionais na capacidade de pagamento das famílias de baixa renda. 
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O que motivou este trabalho foi o pressuposto de que as condições de financiamento 
oferecidas pelo novo programa habitacional federal, Programa Minha Casa Minha Vida, às 
famílias de baixa renda das Regiões Metropolitanas brasileiras impossibilitam um real impacto 
sobre a demanda por habitações e existe a necessidade de adaptação regional dessas condições 
para que o programa apresente maiores taxas de inclusão e possa colaborar com a diminuição do 
déficit habitacional brasileiro. 

O Programa Minha Casa Minha Vida, lançado em Março de 2009, tem como objetivo 
subsidiar a aquisição do imóvel novo para os segmentos populacionais de menor renda e reduzir 
o déficit habitacional brasileiro em 14%. Através deste programa, o governo federal visa 
construir um milhão de casas para famílias que recebem até dez salários mínimos, contribuindo 
com até R$16 bilhões em subsídios para a construção das casas do programa e formará, 
inclusive, um fundo para inadimplências. 

Este programa oferece diferentes condições de financiamento para três faixas de 
rendimento. A primeira faixa de renda inclui as famílias que apresentam um salário familiar de 
até três salários mínimos; a segunda, as famílias que recebem entre três (inclusive) e seis 
(exclusive) salários mínimos; a terceira, as famílias com renda entre seis (inclusive) e dez 
salários mínimos (inclusive). Além disso, há uma diferenciação das condições de financiamento 
por tamanho de município. As diferentes condições são evidenciadas nas taxas de juros 
incidentes, no valor máximo do imóvel, no valor do subsídio oferecido pelo governo e no 
comprometimento de renda familiar.  

Com relação à taxa de juros que incide sobre o valor financiado e a porcentagem de 
comprometimento de renda permitida, as condições variam de acordo com a faixa de renda à 
qual a família pertence. Estas condições estão resumidas na tabela 1. 

 
Tabela 1: Taxa de juros e comprometimento máximo de renda 

Faixa de renda Taxa de juros 
nominais 

Comprometimento 
de Renda  

0 a 3 s.m. Não incidem juros 10% da renda ou 
R$50 

3 a 5 s.m. 5%a.a. + TR 30% 
5 a 6 s.m. 6%a.a. + TR 30% 

6 a 10 s.m. 8,16%a.a. + TR 30% 
       Caixa Econômica Federal 

 
 
Não existe um prazo máximo para a quitação do financiamento para a faixa de renda 

entre zero e três salários mínimos (inclusive), pois esta faixa da população deve pagar uma 
prestação que equivalha a 10% de sua renda familiar ou R$ 50,00 por um prazo fixo de 10 anos. 
Já para as outras faixas de renda, o prazo para quitação variará de acordo com o valor do imóvel 
escolhido e a renda da família, mas não pode ultrapassar 30 anos. 

Como dito anteriormente, através do Programa Minha Casa Minha Vida, o governo 
federal oferece subsídios para a aquisição de imóveis novos. O valor financiado pelo programa é 
calculado, portanto, subtraindo do valor total do imóvel o valor do subsídio. O valor deste 
subsídio varia de acordo com a faixa de renda da família e de acordo com a localização e 
tamanho da população do município ao qual pertence a família. Segue abaixo a tabela 2, que 
apresenta estas condições. 
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Tabela 2: Valor do subsídio oferecido pelo programa MCMV 

Regiões 3 salários mínimos 4 salários mínimos 5 salários mínimos 6 salários mínimos 
Imóvel 
novo 

Imóvel 
usado 

Imóvel 
novo 

Imóvel 
usado 

Imóvel 
novo 

Imóvel 
usado 

Imóvel 
novo 

Imóvel 
usado 

RMs de SP, R e DF R$6.38
4 

R$23.000 R$2.800 R$16.000 - R$9.000 - R$2.000 

Cidades com mais de 
100mil habitantes, 
capitais e demais 

RMs 

R$5.01
6 R$17.000 R$2.200 R$10.000 - R$3.000 - R$2.000 

Cidades de 50mil a 
100mil habitantes 

R$4.10
4 

R$13.000 R$1.800 R$6.000 - R$2.000 - R$2.000 

Caixa Econômica Federal 
 
 
A última condição do programa a que se deve fazer referência é o valor máximo do 

imóvel a ser adquirido, o qual também variará de acordo com a localização e tamanho da 
população do município ao qual pertence a família. Segue abaixo a tabela 3, que resume estas 
condições. 

 
Tabela 3:Valor máximo do imóvel 

Municípios Valor 
RM de SP, RJ e DF R$130.000 

Municípios com mais de 500mil habitantes, demais capitais estaduais e seus 
municípios limítrofes R$100.000 

Demais municípios R$80.000 
            Caixa Econômica Federal 

 
O objetivo do presente trabalho é revelar o limitado alcance do programa Minha Casa 

Minha Vida em sua tarefa de cobrir o déficit habitacional nos estratos de menor renda das 
regiões metropolitanas. O valor limite dos imóveis, de um lado, limitam substantivamente a 
oferta de habitação para as famílias de rendimento mensal até 6 salários mínimos, e as 
desigualdades regionais em termos de distribuição de renda e de preços dos imóveis, de outro 
lado, atuam no sentido de limitar ainda mais o alcance do programa em determinadas regiões 
metropolitanas. 

Considerando-se financiamento mais subsídios, o valor máximo de imóvel que pode ser 
adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida por famílias de rendimento entre 3 e 6 salários 
mínimos pode ser bastante baixo se comparado com as condições atuais do mercado imobiliário 
nas regiões metropolitanas. Há ainda que se considerar que existem diferentes regiões 
metropolitanas com mesmo valor máximo de imóvel, mesmo havendo diferenças significativas 
em relação a preço de terrenos (que quando muito elevados inviabilizam a oferta dos agentes 
privados) e distribuição do déficit habitacional entre as faixas de renda. Com isso abre-se espaço 
para que haja atendimento desigual do déficit habitacional entre as regiões metropolitanas 
brasileiras. Por isso, tomamos para comparação no presente trabalho as regiões metropolitanas 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Recife, já que São Paulo e Rio de Janeiro possuem mesmo 
valor máximo de imóvel para o programa Minha Casa Minha Vida, bem como são iguais entre si 
os valores máximos para Belém e Recife. 

O que motiva o objetivo do trabalho é o pressuposto de que as condições de 
financiamento oferecidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida às famílias de baixa renda das 
Regiões Metropolitanas brasileiras impossibilitam um real impacto sobre a demanda por 
habitações. e existe a necessidade de adaptação regional dessas condições para que o programa 



Página 4 de 12 

 

apresente maiores taxas de inclusão e possa colaborar com a diminuição do déficit habitacional 
brasileiro. 

 
 

2. METODOLOGIA 

    Foi calculado o déficit habitacional a partir da PNAD 2008 e com base na metodologia 
da Fundação João Pinheiro (2007) para as regiões metropolitanas de Belém, Rio de Janeiro, 
Recife e São Paulo. Segundo esta metodologia, o déficit habitacional é composto pelos itens 
definidos abaixo: 
 
1) Coabitação: Famílias secundárias conviventes em um mesmo domicílio com intenção de se 
mudar e constituir domicílio próprio. 
 
2) Domicílios Rústicos: Famílias que vivem  em habitação cujo material predominante nos 
revestimentos externos não é madeira aparelhada nem alvenaria. 
 
3) Domicílios Improvisados: Famílias que vivem em locais cuja finalidade original não é 
habitação. 
 
4) Ônus Excessivo com Aluguel: Famílias de áreas urbanas de renda mensal até 3 salários 
mínimos que gastam mais de 30% da renda com aluguel.  

Na tabela a seguir são apresentados os valores calculados para estes componentes do 
déficit habitacional nas regiões metropolitanas estudadas. 
 

Tabela 4:Componentes do déficit habitacional por região metropolitana 

Região 
metropolitana 

Domicílios 
rústicos 

Domicílios 
improvisados 

Ônus excessive 
com aluguel 

Coabitação Total 

Belém  4.702   561   17.587   79.785   102.635  
Recife  10.004   1.136   54.101   81.145   146.386  

Rio de Janeiro  9.542   9.547   173.084   182.011   374.184  
São Paulo  16.780   6.909   240.842   248.749   513.280  

Total  41.028   18.153   485.614   591.690   1.136.485  
PNAD 2008, elaboração própria com base em metodologia da Fundação João Pinheiro 
 
 

Assim, a partir de um banco de dados com todas as famílias entrevistadas pela PNAD 
2008 que se encaixam em pelo menos um dos componentes do déficit habitacional, foi possível 
aplicar as condições do programa Minha Casa Minha vida a estas famílias, considerando a renda 
de cada uma delas, a região metropolitana de residência, comprometimento máximo de renda e 
taxa de juros aplicados a sua faixa de renda. Isto possibilitou estabelecer a taxa de inclusão do 
programa nas regiões metropolitanas para as faixas de renda de até 3, e de 3 a 6 salários 
mínimos. 

Além disso, foi possível calcular o valor máximo de imóvel que poderia ser adquirido 
por cada família, por meio da conta reversa com a fórmula que dá o valor da primeira prestação 
do financiamento com amortização SAC. Para isso, a cada família com renda maior que 3 
salários mínimos foi aplicado o percentual máximo de comprometimento de renda que lhe cabe, 
e o valor assim obtido foi considerado como valor máximo da prestação. A seguir, foi 
considerada a taxa de juros do estrato de renda ao qual cada família pertence e o número de 
prestações permitido pelo Minha Casa Minha Vida.  
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O sistema de amortização SAC foi escolhido por ser utilizado no programa Minha Casa 
Minha Vida. As fórmulas são explicitadas abaixo, onde denota-se o valor do financiamento por 
VF, prazo por t, e taxa de juros (mensal) por i. A equação (1) representa o cálculo da primeira 
prestação SAC. 

 
𝑷𝟏 =  �𝑽𝑭

𝒕
� +  𝑽𝑭 ∙ 𝒊         (1) 

Isolando o valor do financiamento, temos o valor máximo que uma família pode financiar 
sem subsídio na equação (2): 

 
𝑽𝑭 =  𝑷𝟏

�𝟏𝒕+𝒊�
          (2) 

Adicionando-se ao valor calculado acima o subsídio máximo que cada família pode 
receber, temos o valor máximo de imóvel que pode por ela ser adquirido. Para poder calcular as 
taxas de inclusão nas regiões metropolitanas a partir destes valores, é preciso ainda ter alguma 
hipótese auxiliar sobre os preços dos imóveis ofertados dentro do programa Minha Casa Minha 
Vida. Assim, considera-se plausível supor que os ofertantes sempre que puderem procurarão 
extrair o máximo de renda possível dos demandantes, levando em conta o valor que as famílias 
podem financiar mais o subsídio que podem receber. Isso pode ser feito através de melhorias na 
construção, no padrão de acabamento, no equipamento de áreas comuns, etc. Por isso, 
considerou-se que os valores dos imóveis ofertados devem aproximar-se do valor máximo 
permitido para cada região e faixa de renda determinada como público alvo. Desta forma, foram 
considerados os valores máximos de cada região para o cálculo das taxas de inclusão. 

A taxa de inclusão, deste modo, fica definida como o percentual de famílias do déficit 
habitacional de cada região metropolitana que pode ingressar no programa Minha Casa Minha 
Vida. 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 
 
 Ao calcular o percentual de famílias que estariam aptas a ingressar no programa Minha 
Casa Minha Vida, nos segmentos de 0 a 3 salários mínimos e de 3 a 6 salários mínimos, foram 
encontradas grandes diferenças entre as regiões metropolitanas estudadas. A taxa de inclusão 
para famílias na faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos é mostrada na tabela abaixo. 
 

Tabela 5: Taxa de inclusão para famílias de até 3 salários mínimos 

Região 
metropolitana Taxa de inclusão 

Belém 41,3% 
Recife 30,0% 

Rio de Janeiro 58,0% 
São Paulo 64,0% 

PNAD 2008, elaboração própria 
 
 

É possível verificar que as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, 
pertencentes à Região Sudeste do Brasil, apresentam as maiores taxas de inclusão no programa 
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Minha Casa Minha Vida, respectivamente, 64% e 58%. As demais regiões apresentam taxas 
menores de inclusão, o que evidencia uma variação na adequação do programa. 

Apesar dos melhores resultados apresentados por São Paulo e Rio de Janeiro, observou-
se que, em todas as regiões metropolitanas, nenhuma família na faixa de 3 a 6 salários mínimos 
poderia, com as condições de financiamento oferecidas pelo Programa, adquirir imóvel de preço 
próximo ao limite máximo permitido (de R$130.00 para São Paulo e Rio de Janeiro e de 
R$100.000 para Belém e Recife). Fica ainda assim evidente que os valores dos imóveis não 
condizem com a capacidade de pagamento das famílias. 

Desta forma, tomando-se o segmento de renda de 3 a 6 salários mínimos, e dividindo-o 
em decis (iniciando-se 10% mais pobres, seguindo-se com o grupo entre os 10% e os 20% mais 
pobres, e assim por diante), foram calculados os valores dos imóveis mais caros que as famílias 
em cada decil poderia adquirir. Estes valores foram calculados para sistema de amortização 
constante (SAC), não levando em conta subsídios, e de acordo com procedimento descrito pelas 
equações (1) e (2) acima.  

 
 
Tabela 6: Valores máximos de imóveis que podem ser adquiridos sem subsídio por famílias no intervalo de renda 

entre 3 e 6 salários mínimos, por percentil na distribuição de rendimentos e por região metropolitana 

Percentil Belém Recife Rio de Janeiro São Paulo 
0,0  R$ 33.614,77   R$ 33.614,77   R$ 33.614,77   R$ 34.019,77  
0,1  R$ 34.451,77   R$ 35.099,76   R$ 34.840,57   R$ 36.449,76  
0,2  R$ 37.313,75   R$ 36.449,76   R$ 37.799,75   R$ 38.204,74  
0,3  R$ 40.499,73   R$ 39.014,74   R$ 39.689,73   R$ 39.419,74  
0,4  R$ 43.199,71   R$ 40.499,73   R$ 40.499,73   R$ 40.499,73  
0,5  R$ 43.807,21   R$ 43.469,71   R$ 42.524,71   R$ 44.954,70  
0,6  R$ 45.359,70   R$ 46.115,69   R$ 46.304,69   R$ 51.434,65  
0,7  R$ 48.599,67   R$ 48.599,67   R$ 48.599,67   R$ 53.652,75  
0,8  R$ 51.299,66   R$ 52.451,49   R$ 50.759,66   R$ 53.999,64  
0,9  R$ 53.826,20   R$ 53.999,64   R$ 51.502,15   R$ 56.024,62  
1,0  R$ 55.349,63   R$ 58.896,09   R$ 58.530,28   R$ 58.896,09  

PNAD 2008, elaboração própria 
 

 
 É possível observar como os valores diferem, em um mesmo decil, entre regiões 
metropolitanas, o que revela diferenças na estrutura de dstribuição de renda, mesmo em um 
segmento limitado como este de rendimentos entre 3 e 6 salários mínimos. Essas diferenças 
ficam ainda mais evidentes quando expressas através das taxas de inclusão, indicadas abaixo. 
 
 Em um exercício de simulação, ao se adotar valores máximos hipotéticos de imóveis, foi 
possível observar como o percentual de inclusão das famílias na faixa de de 3 a 6 salários 
mínimos do déficit habitacional varia entre as regiões metropolitanas. No Rio de Janeiro, o 
primeiro valor de imóvel para o qual uma família nessa faixa de renda pôde assumir o 
financiamento foi de R$99.000. Este valor foi de R$96.000 para Belém e Recife, e de R$98.000 
para São Paulo. As simulações foram feitas reduzindo-se repetidamente o valor do imóvel em 
R$5.000 e observando-se a taxa de inclusão nas regiões metropolitanas selecionadas, até que a 
totalidade das famílias do déficit habitacional de renda entre 3 e 6 salários mínimos fosse 
absorvida. O maior valor de imóvel que permitiria a inclusão de todas as famílias desse 
segmento foi R$60.000 para Belém, R$65.000 para Recife e R$70.000 para São Paulo e Rio de 
Janeiro. Os percentuais de inclusão são apresentados na tabela abaixo: 
 

Tabela 7: Taxa de inclusão segundo valor do imóvel 
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Valor do imóvel 
[R$] 

Belém Recife Rio de Janeiro São Paulo 

99.000 - - 2,0% - 
98.000 - - - 2,3% 
96.000 2,8% 4,8% - - 
95.000 2,8% 4,8% 14,3% 11,4% 
90.000 5,6% 28,6% 22,4% 13,6% 
85.000 22,2% 42,9% 44,9% 54,5% 
80.000 41,7% 42,9% 75,5% 75,0% 
75.000 72,2% 66,7% 89,8% 84,1% 
70.000 83,3% 85,7% 100% 100% 
65.000 97,2% 100% - - 
60.000 100% - - - 

PNAD 2008, elaboração própria 
 

Através do gráfico abaixo, é possível observar a grande variação na taxa de inclusão do 
Programa entre as regiões metropolitanas estudadas, ao se utilizar o mesmo valor hipotético de 
imóvel. As grandes disparidades são resultado direto das diferenças na distribuição de renda 
entre as regiões. 

 
Gráfico 2: Taxa de inclusão versus preço do imóvel para famílias de 3 a 6 salários mínimos 

 
 

Este trabalho buscou, através de simulações de financiamento com as atuais 
condições oferecidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, mostrar que, ao desconsiderar 
as grandes disparidades regionais na distribuição de renda, pobreza e preços médios de 
imóveis nas regiões metropolitanas e, consequentemente, na capacidade de pagamento em um 
financiamento habitacional das famílias com renda entre três e seis salários mínimos,  
impossibilitam um real impacto sobre a demanda por habitações. 

Foi possível verificar que, apesar do grande avanço que o Programa Minha Casa 
Minha Vida representa em relação às políticas habitacionais de combate ao histórico déficit 
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habitacional brasileiro entre as faixas de renda mais baixas, ele ainda exclui muitas famílias 
do mercado formal de habitação. Estas famílias continuarão arcando com excessivos aluguéis 
ou continuarão sobrevivendo em habitações inadequadas, coabitadas e/ou sem a infra-
estrutura adequada à sobrevivência. 

Para que um programa habitacional federal seja eficiente no combate do enorme 
déficit habitacional brasileiro faz-se necessária uma adaptação regional das condições de 
financiamento. Nas regiões metropolitanas onde o número de pessoas vivendo abaixo da linha 
de pobreza é muito grande, e/ou as famílias são compostas por maior número de pessoas e/ou 
o custo de vida e os preços de imóveis são mais altos, o programa deve ser desenhado, 
levando em consideração estas características, para se obter melhores resultados. 
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