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ParcerIas PúBlIco-PrIvaDas com foco no 
atenDImento à classe méDIa BrasIleIra

5.1 Introdução

O Programa Minha Casa Minha Vida faz parte do PAC. Como já indicamos 
neste livro, este último intensificou a formação das parcerias público-privadas, 
dentro do contexto de introdução de medidas anticíclicas na política monetária, 
que foram motivadas pela crise econômica internacional de 2008. 

Este capítulo tem por objetivo analisar quais são os principais agentes finan-
ceiros, construtores e compradores da casa própria no Programa Minha Casa 
Minha Vida, através de um estudo de caso realizado na cidade de São Carlos 
(SP), a fim de demonstrar que, ao mesmo tempo que o fomento da Caixa Econô-
mica Federal (CEF) contribuiu decisivamente para a construção de casas pró-
prias para todas as classes sociais, estimulou a especulação imobiliária, e as 
melhores localidades continuaram a ser direcionadas para pessoas com maior 
poder aquisitivo. 

Por outro lado, a melhoria das condições de renda na base da pirâmide social 
abriu possibilidades de composição de renda com familiares para comprar a casa 
própria, com base na solidariedade familiar para contornar as dificuldades; por 
fim, continuou a apresentar déficits consideráveis nos planos para as pessoas de 
renda de 0 a 3 salários-mínimos.

Este estudo foi feito com base nos relatórios da administração da Caixa Eco-
nômica Federal, relatórios do Ministério das Cidades, dados da grande mídia e 
um estudo de caso realizado na cidade de São Carlos, onde aplicamos questioná-
rios e fizemos entrevistas com os corretores de grandes empresas, produtores in-
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dependentes e compradores. Os dados empíricos foram analisados tendo como 
inspiração o estudo sobre a construção do mercado da casa na França, de Pierre 
Bourdieu (2001), e discussões sobre a problemática das classes sociais no caso 
brasileiro, com base em Souza (2012) e Pochmann (2013).

Na primeira parte do capítulo apresentamos um mapeamento geral sobre o 
Programa Minha Casa Minha Vida e um panorama financeiro geral da CEF, de 
maneira a entender que, ao mesmo tempo que a Caixa empreendeu modelos de 
financiamento com vantagem comparativa em relação ao mercado tradicional, 
atuou dentro das regras do mercado e da especulação imobiliária, obtendo resul-
tados financeiros expressivos, amenizando a burocracia e possibilitando van-
tagem comparativa em relação aos outros bancos; a Caixa considera, ainda, o 
endividamento como estratégia para melhorar seus resultados, em sintonia com 
o modelo econômico adotado. 

A segunda parte do capítulo problematiza as limitações existentes na classi-
ficação das classes sociais com base na renda, e a emergência de uma nova classe 
trabalhadora no Brasil. O objetivo é problematizar como a atuação da CEF foi 
importante para viabilizar a compra da casa própria nas três faixas do Programa 
Minha Casa Minha Vida, ao mesmo tempo que interferiu negativamente na es-
peculação financeira, o que ajudou a reproduzir a segregação dos espaços geográ-
ficos e está relacionado ao não cumprimento de uma série de determinações do 
Estatuto da Cidade. 

O tópico seguinte identifica o campo dos produtores da casa própria em São 
Carlos1, identificando alguns grandes e pequenos construtores, relação que ne-
cessariamente passa pela CEF, como representante do governo federal, e pelo 
governo municipal, que tem poder de barganha por conta do Plano Diretor e das 
liberações documentais em seu poder, construindo relações formais e informais 
de favorecimento para construtoras e empreiteiras.

Com base em entrevistas com cinco corretores e cinco compradores de casas 
e apartamentos em São Carlos, analisamos a relação entre estes, o agente finan-
ceiro e o governo municipal, com o intuito de compreender as discrepâncias 
entre o Programa Minha Casa Minha Vida e as peculiaridades observadas no 
município de São Carlos.

O estudo de caso considera a dominação econômica e publicitária no 
campo da construção por parte das grandes construtoras, como dominantes 

1. São Carlos é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo, na região Cen-
tro-Leste, a uma distância de 58 km do centro geográfico, e a uma distância rodoviária de 230 
quilômetros da capital paulista. Abarca duas importantes universidades públicas (USP e UFSCar), 
além de universidades privadas, motivo que recebe a alcunha de “Cidade da Tecnologia”.
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no campo, contrabalançadas à autarquia da Prefeitura São Carlos, Progresso e 
Habitação São Carlos (Prohab), e outros desafiantes, chamados aqui de pe-
quenos construtores autônomos.

Antes, porém, apresentamos uma caracterização do Programa Minha Casa 
Minha Vida.

5.2 Programa Minha Casa Minha Vida: uma primeira 
aproximação

O programa foi criado em 2009, logo após o início da crise de 2008, discutida 
no Capítulo 3 deste livro. O governo brasileiro reagiu rapidamente a essa crise, 
adotando medidas de expansão do crédito pelos bancos públicos (Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES) para compensar a retração do setor 
privado e também com medidas de apoio aos setores em dificuldade. Como me-
dida de caráter anticíclico, o governo manteve os investimentos em infraestru-
tura previstos no PAC e mobilizou a Petrobrás para que também mantivesse 
seus investimentos.

Foi nesse contexto, com o objetivo de criar condições de ampliação do mer-
cado habitacional para atendimento das famílias com renda de até 10 salários 
mínimos, que o governo anunciou o Programa Minha Casa Minha Vida, em 
março de 2009.

O programa foi criado pela Medida Provisória n. 459 de 2009, posterior-
mente convertida na Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, que tinha como objetivo 
a construção de um milhão de moradias em curto prazo, tendo para isso alocado 
R$ 34 bilhões. Teve como inspiração o modelo chileno e mexicano, que, na oca-
sião, foram avaliados pelos órgãos representativos do setor empresarial como 
aqueles mais adequados para dinamizar a produção habitacional, resguardando 
um papel protagonista para o setor empresarial. O protagonismo do setor privado 
é tão grande que alguns autores defendem que o Programa Minha Casa Minha 
Vida é um projeto do setor da construção, e que nesse contexto o mercado teria 
pressionado o governo para a sua introdução (Cardoso; Aragão; Araújo, 2011).

Em novembro de 2010, conforme mostra a figura a seguir, a meta nacional 
estabelecida para o programa atingia 72%, sendo que, em alguns estados, como 
Paraná, Goiás, Alagoas e Rio Grande do Sul foram inclusive superadas:
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Figura 5.1 Mapa da construção de casas do PMCMV
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Fonte: Brasil – Mistério das Cidades (2010).

Dando continuidade ao Programa Minha Casa Minha Vida, durante o go-
verno Dilma, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou no mês de de-
zembro de 2012 novas medidas de estímulo ao setor da construção civil. 

De acordo com o ministro, a indústria da construção civil tem grande impor-
tância para a economia brasileira, pois gera emprego e formalização, além de rea-
lizar o sonho dos brasileiros de adquirir a casa própria. “Além disso, o setor é 
responsável por quase metade do investimento que nós fazemos no país. Assim, 
estimular esse setor significa estimular o investimento no país.” (Guido Mantega 
apud Brasil, 2012e). Durante o seu pronunciamento, a presidenta Dilma Rous-
seff destacou a importância das medidas apresentadas. “O setor da construção 
civil vem reivindicando essas medidas [...] É um reconhecimento da importância 
do setor para geração de empregos e estímulo a várias cadeias produtivas” (Brasil, 
2012e).

O Programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou um milhão de famílias. 
Para a segunda fase (2011-2014), o objetivo é construir 2,6 milhões de unidades, 

UF META CONTR. %PROP.
AC 3.939 2.559 65%
AL 19.679 27.320 139%
AM 22.238 10.840 49%
AP 4.589 656 14%
BA 80.744 62.353 77%
CE 52.644 11.849 23%
DF 16.538 4.592 28%
ES 16.846 10.493 62%
GO 27.613 35.108 127%
MA 72.756 38.802 53%
MG 88.485 71.557 81%
MS 12.244 10.391 85%
MT 13.390 11.626 87%
PA 50.667 26.174 52%
PB 21.306 10.027 47%
PE 44.706 24.465 55%
PI 21.837 13.831 63%
PR 44.172 46.376 105%
RJ 74.657 41.225 55%
RN 19.224 12.639 66%
RO 8.495 3.681 43%
RR 2.793 1.369 49%
RS 51.795 60.303 116%
SC 24.049 26.953 112%
SE 11.301 8.965 79%
SP 183.995 141.026 77%
TO 10.297 3.269 32%
TOTAL 1.000.000 718.449 72%
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com investimentos previstos para um total de R$ 143 bilhões, considerando as 
outras linhas de financiamento. O programa é dividido em três linhas de finan-
ciamento que serão detalhadas mais adiante.

Trata-se de um exemplo concreto no Brasil das alianças entre mercado e Es-
tado, o que, por sua vez, ajuda a construir o mercado de trabalho. Nesse pro-
grama, o mercado é representado pelas construtoras e empreiteiras que, após 
passarem por licitações, assinam contratos com o Estado, responsabilizando-se 
pela entrega das casas na data prevista e pelo recrutamento de mão de obra por 
meio do Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal (CadÚ-
nico), que é um banco de dados dos beneficiários do programa de inclusão social 
intitulado Bolsa Família (Jardim; Flores, 2013).2 

Portanto, para a introdução do Programa Minha Casa Minha Vida, o PAC 
conta com as prefeituras, já que são elas as responsáveis pela manutenção do ca-
dastro das famílias que fazem parte do programa social. O cadastro possui 12 
milhões de famílias, cerca de 48 milhões de pessoas. Com esse cadastro, o mer-
cado de trabalho gerado pelo PAC passa a ser uma alternativa para a saída dos 
beneficiários do programa Bolsa Família (Jardim; Flores, 2013). Nesse sentido, 
colocando em convergência projetos sociais (Bolsa Família) e o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), o Estado promoveu alianças com instituições 
do mercado que direta e indiretamente possibilitaram a inclusão de uma parte da 
sociedade.

Segundo Bourdieu (2001), a intervenção do Estado em termos de política 
pública ocorre à medida que os serviços forem considerados como insubstituí-
veis e para proteger as pessoas contra uma inaceitável discriminação pelos preços. 
Assim, pode-se considerar um serviço mais controlado pelo Estado se for consi-
derado como indispensável pela opinião pública e o mercado falhar nesse do-
mínio. No caso brasileiro, considerando os grandes déficits habitacionais, esse 
tipo de política ganha uma grande dimensão de legitimidade perante a opinião 
pública.

A seguir, apresentamos o papel da Caixa Econômica Federal e da política de 
habitação no processo.

2. O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado oficialmente pela Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que consta conforme o artigo primeiro, “ações de transferência de renda com condiciona-
lidades”, com a unificação e criação na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, com o propósito de 
redução da pobreza e diminuição de seu ciclo vicioso em famílias com crianças e adolescentes de 
até 17 anos através da cobrança das condicionalidades. O programa tem continuidade no go-
verno Dilma Rousseff. Até dezembro de 2012, o programa tinha atingido 12 milhões de famí-
lias. Atualmente, tem sido considerado um programa social efetivo na diminuição da pobreza 
no Brasil.
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5.3 Caixa Econômica Federal e o mercado de habitação via 
Minha Casa Minha Vida 

Entre 2003 e 2012 o governo federal aplicou um modelo de desenvolvimento 
que teve como novidade uma justificação moral relacionada à política monetária, 
ou seja, em que a emissão de títulos públicos em favor das instituições finan-
ceiras públicas tenha por objetivo o fomento do capital produtivo e do PAC, com 
a intenção de geração de emprego e renda; dito de outra forma, inclusão social via 
mercado, ao mesmo tempo que se busca criar empresas campeãs nacionais com 
envergadura para competição no mercado global em sociedade com parceiros 
públicos (Silva, 2013). O mesmo contexto foi constatado por Jardim (2007) em 
relação à política de fundos de pensão e inclusão social. Para falar do programa 
habitacional, retomamos aos anos 1960. Vejamos.

O Banco Nacional de Habitação foi criado em 1964 e utilizava os recursos do 
FGTS para financiamentos habitacionais. Com a piora das condições econômicas e o 
aumento do desemprego, tanto o fundo diminuiu consideravelmente seus ativos como 
aumentou a inadimplência dos mutuários, levando ao fechamento do banco em 1986. 

A CEF herdou a função de financiamentos habitacionais, tornando-se, prati-
camente, o único agente do FGTS. Com o objetivo de usar o fundo para financiar a 
construção de habitações e para preservar o fundo dos rombos e riscos de inadim-
plência, a Caixa adotou critérios rigorosos de financiamento, restringindo o acesso à 
população de baixa renda na década de 1990 (Bonduki, 2008). Com o vazio de pro-
gramas habitacionais centralizados na década de 1990, foram criados programas 
alternativos em municípios e estados, com base em mutirões. Um dos responsáveis 
no processo era Nabil Bonduki, que tem, nesse espaço social uma dupla impor-
tância, como ator e autor: como ator, ele teve vários cargos relacionados à moradia 
nos municípios de São Paulo e foi um dos coordenadores do Projeto Moradia (1999-
2000) pelo Instituto Lula, quando tivemos os primeiros embriões que gerariam o 
Ministério das Cidades em 2003 e o Programa Minha Casa Minha Vida em 2009.

O Ministério reuniu as áreas de habitação, saneamento, transportes urbanos e 
política de ordenação territorial. Para Bonduki (2008), apesar do avanço que re-
presentou a criação do Ministério das Cidades, sua fraqueza institucional ainda é 
um problema, pois apesar de ser responsável pela gestão da política habitacional, 
na prática a grande capilaridade e poder da Caixa faz que a aprovação de solicita-
ções de financiamentos e acompanhamento dos empreendimentos seja de sua res-
ponsabilidade, puxando a questão habitacional para a lógica do financiamento em 
detrimento de problemas que limitam uma justa ordenação territorial. Ressal-
tamos a importância de leituras acadêmicas críticas sobre o Ministério das Ci-
dades, uma vez que foi um ator relevante na sua concepção.
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Segundo Soares et al. (2013), no primeiro governo do presidente Lula (2003-
2007) manteve-se o crédito direto ao mercado privado da habitação, tal qual no 
governo Cardoso, porém com um aumento de recursos do FGTS e a inclusão 
dos recursos do SBPE. A partir de 2009, a Caixa passa a ter papel seminal. Ve-
jamos o impacto do programa na Caixa Econômica Federal através dos dados: 
em 2012 o banco atingiu R$ 1,3 trilhão em ativos, sendo R$ 702,9 bilhões em 
ativos próprios, o que representou um aumento de 37,8% em relação a 2011, 
fruto da injeção de recursos via títulos públicos e aumento dos resultados 
oriundos do aumento do crédito às pessoas físicas e jurídicas.

Segundo o relatório de Administração “a Caixa baixou juros, reduziu tarifas, 
ampliou a base de clientes e o número de produtos disponíveis e encontrou no 
ganho de escala a compensação pelas taxas e tarifas menores” (Caixa Econômica 
Federal, 2012), atingindo um lucro de R$ 6,1 bilhões em 2012, uma alta de 17% 
em relação a 2011 e aumento de 41,8% nas operações de crédito. 

Uma vez que a Caixa está dentro da lógica financeira e inserida na lógica de 
política monetária, isso fomentou a lógica de financiamentos habitacionais em 
detrimento da política urbana e social.

 Para demonstrarmos a envergadura das operações e contratações habitacio-
nais da CEF, apresentamos o gráfico a seguir:

Gráfico 5.1 Contratações e operações habitacionais da CEF em bilhões de reais

250
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Fonte: Relatórios da administração da CEF (2012).

Como observamos no Gráfico 5.1, os números do financiamento habita-
cional são impressionantes, chegando a R$ 205,8 bilhões em operações em 2012. 
Lembramos que a CEF representou 71,3% do mercado imobiliário em 2012. No 
mesmo ano, entre as operações contratadas, estão R$ 46,7 bilhões com recursos 
da poupança (SBPE), os quais representam recursos para financiamentos tradi-
cionais e linhas que utilizam recursos do FGTS, com R$ 38,7 bilhões, como o 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
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A seguir, apresentamos as três faixas do programa:

Tabela 5.1 Especificidades das três faixas do PMCMV

Faixas (R$) Condições Unidades (Julho-2013)
Faixa 1  
(até 1.600)

Comprometimento da renda: máximo de 10% 

Prestação mínima: 50 reais

Subsídio: até 95%

Valor do imóvel: até R$ 76 mil

Validação da renda: CadÚnico/FGTS/RAIS

340.774 unidades de um 
total previsto de 1.272.624 

(fase 1 e 2)

Faixa 2  
(de 1.601 a 3275)

Juros 5,116% a.a. + TR

Juros 6,168 a.a. % + TR (poupança)

Com 3 anos ou mais de contribuição ao FGTS

Juros 4,594% a.a + TR (poupança)

Juros 5,641% a.a + TR (poupança)

822.361 de um total de 
1.184.942 contratações

Faixa 3  
(de 3.276 a 5.000)

Juros 7,16% a.a. + TR

Com 3 anos ou mais de FGTS

Juros 6,867% a.a. + TR

84.724 de um total de 
325.709

Fonte: PAC (2012); G1 (2013); BB (2013).

Como se vê na Tabela 5.1, a maior parte das moradias contratadas são as 
localizadas nas faixas 2 e 3 somadas aos financiamentos do SBPE (não enqua-
drados no PMCMV).3 Isso faz que a pessoas de classe média e alta (do ponto de 
vista da renda) sejam maiores do que os voltados para a as classes sociais de 
menor renda, nas quais há maior déficit habitacional. Portanto, os dados nos 
falam da reprodução da política habitacional para classes privilegiadas, apesar 
do discurso de inclusão. Segundo Hirata (2010) é na renda de até 3 salários-
-mínimos que se concentra 90% do déficit habitacional4. Portanto, esses dados 
demonstram as limitações do programa, que trata da questão fundiária como 

3. No Programa Minha Casa Minha vida, de 2009 a 2012 foram contratadas 2,3 milhões de moradias, 
totalizando R$ 135,2 bilhões, e já foram entregues 1 milhão de residências, beneficiando 4,1 milhões 
de pessoas. É necessário, portanto, compreender quais são as faixas atendidas nesse programa.

4. Segundo a Fundação João Pinheiro (onde os dados de déficit são utilizados pelo Ministério das 
Cidades), para medir o déficit habitacional entram na conta as habitações precárias, a coabi-
tação familiar, o ônus excessivo com o aluguel (mais de 30% da renda), inadequação de domicí-
lios (carência de serviços urbanos), porém esses cálculos não levam em conta dados do Ipea 
sobre o estoque imobiliário.
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secundária e como prioridade o modelo de desenvolvimento com fomento à ge-
ração de emprego e renda.

Visando a atingir as classes populares, para a segunda fase do PMCMV, a 
meta é construir dois milhões de unidades habitacionais, das quais 60% sejam 
voltadas para as famílias de baixa renda. 

Tecnicamente falando, em termos de demanda pelas casas, no caso da faixa 
1, a Caixa coloca duas alternativas: o interessado deve se cadastrar nos programas 
habitacionais da prefeitura ou participar de uma entidade civil organizadora 
(sem fins lucrativos) habilitada pelo Ministério das Cidades, para a realização de 
mutirões ou contratação de empresas para construir habitação de interesse social. 

A discussão apresentada anteriormente nos remete a uma discussão sobre 
classe social, que será apresentada a seguir. 

5.4 Programa Minha Casa Minha Vida: discussão a partir 
dos conceitos de classe social 

Sabemos que Marx considerava a divisão social das classes colocando 
como critério a propriedade dos meios de produção, em que a classe domi-
nante seria a dona dos meios de produção e a classe trabalhadora seria a pro-
prietária da força de trabalho, remunerada por meio de um salário, sendo 
praticado sobre esse trabalho a mais-valia, que na prática significaria a explo-
ração de uma classe sobre a outra. Além disso, Marx falava de uma pequena 
burguesia para classificar uma classe intermediária que não se situava em ne-
nhum dos dois polos.

Segundo Chauí (2013), essa classe tinha proximidade social e ideológica com 
a burguesia, podendo ser proprietária de bens e imóveis, representada por pro-
fissões liberais, burocracia estatal e empresarial (administração e gerência), pe-
quena propriedade fundiária e pequeno comércio. A autora faz uma aproximação 
conceitual dessa classe com a classe média tradicional brasileira, que apresenta 
tanto capital cultural como econômico, o que a diferencia das classes populares.

Por sua vez, Souza (2012) questiona se haveria uma nova classe média ou 
uma nova classe trabalhadora no Brasil, surgida a partir do modelo de desenvol-
vimento estabelecido em 2003. O fenômeno da ascensão de classe, para o autor, 
tem explicação na crescente busca por qualificação profissional das camadas 
menos favorecidas da população, e na agregação de valor a profissões como em-
pregadas domésticas, pedreiros, vendedores ambulantes, operadores de telemar-
keting e na inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, 
sobretudo em cargos de chefia. 
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Nesse sentido, o autor defende que não é possível fazer uma boa classifi-
cação apenas pela variável “renda”. Segundo ele, a classe média estabelecida é 
uma classe dominante porque se forma pela apropriação privilegiada de capital 
cultural, ainda que tenha também acesso privilegiado ao capital econômico. 
Assim, a classificação por renda esconderia um processo de gênese das classes e 
seu processo de reprodução, como tudo se passasse por um instrumento de mo-
bilidade social espontânea. De qualquer maneira, de acordo com o autor, ainda é 
difícil classificar essas classes sociais no Brasil contemporâneo, pois são hetero-
gêneas e melhoraram de vida em condições diferentes.

Nessa discussão sobre o surgimento de uma nova classe média, Jardim e 
Silva (2013) afirmam em um estudo sobre o consumo das classes populares que 
não é possível falar do surgimento de uma “nova classe média”, mas da ascensão 
econômica da classe trabalhadora pela retomada dos empregos nos anos 2000. 
Esse argumento é inspirado em Pochmann (2013), para quem:

A interpretação de classe média (nova) resulta, em consequência, no apelo à reo-
rientação das políticas públicas para a perspectiva fundamentalmente mercantil. 
Ou seja, o fortalecimento dos planos privados de saúde, educação, assistência e 
previdência, entre outros. Nesse sentido, não se apresentaria isolada a simul-
tânea ação propagandista desvalorizadora dos serviços públicos (Pochmann, 
2013, p.11)

Segundo Bourdieu (2001), as classes sociais superiores na França buscaram 
se apoiar no sistema escolar para operar as reconversões impostas pelos rigores 
da concorrência. 

No entanto, para o caso do governo brasileiro, com a geração de empregos e 
renda, políticas de distribuição de renda e de inclusão universitária (como Reuni, 
cotas sociais e raciais, sistema Sisuc, Prouni e Fies) as classes inferiores conquis-
taram possibilidades de maior concorrência por meio do capital cultural e econô-
mico, aumentando a capacidade de concorrência de uma classe social que não 
tinha condição de reproduzir sua posição por meio da herança. Isso tornaria mais 
complexa a análise das classes sociais atendidas pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida.

Segundo Pochmann (2013), há uma ampliação na taxa de ocupação do total 
da força de trabalho e na formalização de empregos, com queda na pobreza abso-
luta na primeira década de 2000, embora 95% das vagas abertas tenham remune-
ração mensal de até 1,5 salário-mínimo. Ou seja, o grupo incorporado pelo 
mercado de trabalho é a classe trabalhadora. O arranjo que possibilitou essa in-
serção é a ferramenta de PPPs. 
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Nessa direção, Silva (2013) comenta que as parcerias público-privadas são 
evidências dessa convergência estratégica e financeira entre os setores público e 
privado, dando ao primeiro considerável poder de articulação por conta do ca-
pital econômico sob seu controle (via títulos públicos e monopólio institucional). 
Segundo Pochmann (2013), a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e o 
PAC representam passos para transição da macroeconomia financeira para a da 
produção. Numa linha semelhante, Jardim (2009) comenta que os programas de 
inclusão do governo Lula que passam pelo mercado expressam a busca pela mo-
ralização/domesticação das finanças através da inclusão social via mercado. 

O cenário do Programa Minha Casa Minha Vida pode ser evidência de uma 
redução da desigualdade social, ou, para sermos mais precisos, de um deslocamento 
do eixo de desigualdade em que os pobres melhoraram sua situação – o que é signi-
ficativo diante das condições básicas de sobrevida e heterogeneidade da inclusão 
social dos últimos 10 anos –, e os empresários parceiros, aqui particularmente re-
presentados pelas construtoras, ficaram também ricos, no contexto da estratégia 
propagada pelo governo federal, ou seja, a de criar os “campeões nacionais”, com o 
objetivo de ampliar o mercado interno e aumentar a participação no mercado ex-
terno, por sua vez inseridos dentro de uma estratégia de competição global.

A seguir, apresentamos uma discussão sobre os problemas relacionados ao acesso 
à casa própria aos mais pobres e às dificuldades relacionadas à especulação imobiliária.

5.5 Controvérsias do Programa Minha Casa Minha Vida: 
atrasos e especulação imobiliária

Os atrasos nas entregas das casas da faixa 1 do PMCMV têm diversos mo-
tivos, além do fato da paralisação pela CEF de contratações durante nove meses 
para revisão de exigências técnicas (Valor Econômico, 2012). Para essa faixa, a 
fonte de recursos de financiamento são o Fundo de Arrendamento Residencial 
(FAR), utilizado por empresas privadas produtoras das unidades, e o Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS) para unidades contratadas por entidades organi-
zadoras sem fins lucrativos (Soares et al., 2012).

Segundo Oliveira (2011), há vários fatores adicionais para atrasos na faixa 1. 
Assim, no caso de mutirões e autoconstrução na zona rural, a construção pode ser 
afetada por período de safras, morte ou doença de algum membro da família. Para 
a contratação de serviços, há falta de mão de obra em período considerado aque-
cido; da mesma forma, o autor cita licitações esvaziadas – por falta de interesse ou 
por falta de empresas disponíveis na região –, a pouca disponibilidade de materiais 
de construção, os poucos profissionais como engenheiros e arquitetos, a demora de 
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notificação ao agente financeiro, dificuldade de pagamentos de contrapartidas por 
parte do município ou estado, condições climáticas adversas e, finalmente, a falta 
de trabalhadores do setor da construção civil, já que o mercado aquecido tem em-
pregado mão de obra nas outras faixas do Minha Casa Minha Vida, ou mesmo em 
demais obras do PAC, tais como as obras para a Copa do Mundo e Olimpíadas.

Há, ainda, questionamentos sobre a real necessidade da criação de um pro-
grama como o Minha Casa Minha Vida. Para Mayer (2011), advogado da ocupação 
Dandara em Belo Horizonte (MG), os imóveis inativos deveriam ser desapro-
priados conforme aponta o Estatuto da Cidade e a Constituição, o que em si já su-
priria grande parte do déficit habitacional. Assim, o programa seria desnecessário. 

Segundo Pochmann (2013), os novos trabalhadores estão na base da pirâ-
mide, com renda de até 1,5 salários mínimos, ou seja, recebem aproximadamente 
R$ 933 reais no máximo, tomando por base o salário-mínimo de R$ 622 no ano de 
2012. Logo, apesar do programa, teriam dificuldade em ter acesso à casa própria.

Essa constatação lembra a reflexão de Bourdieu (2001), para quem a apa-
rente democratização do acesso à propriedade, dissimula diferenças segundo a 
localização, com oposição entre o suburbano e o citadino, determinando grandes 
desvios de modo de vida. Ainda segundo o autor, a ligação entre a casa e a he-
rança, portanto, a família, enfraqueceu-se, dando lugar a preferências relacio-
nadas ao capital econômico, cultural, trajetória social, idade, estatuto 
matrimonial, número de crianças e posição no ciclo de vida familiar. Nesse sen-
tido, pelo menos no caso da França estudada por Bourdieu, a propensão a com-
prar depende do peso relativo do capital econômico e cultural, pois há receio das 
incertezas relacionadas ao futuro no trabalho e à falta dos meios financeiros.

A seguir apresentamos a Tabela 5.2 atualizada dos valores-limite para casas 
e apartamentos:

Tabela 5.2 Valores avaliados das moradias da CEF por população municipal

Região Valor máximo 
do imóvel (R$)

Renda  
máxima (R$)

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro (inclusive região 
metropolitana)

190.000,00 5.000,00

Municípios com população ≥ 1 milhão de habitantes ou 
municípios sede de capitais estaduais não mencionados 
anteriormente

170.000,00 5.000,00

Municípios com população ≥ 250 mil habitantes e em 
municípios integrantes de regiões metropolitanas, inclusive 
RIDE

145.000,00 5.000,00

Municípios ≥ 50 mil habitantes 115.000,00 4.300,00
Demais municípios 90.000,00 4.300,00

Fonte: BB (2013)
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Como podemos ver, a cidade de São Carlos está enquadrada no valor de  
R$ 115.000, mas já esteve entre R$ 92.000 e R$ 94.000 em 2011. 

A seguir apresentamos estimativas de financiamento do programa. Todos os 
casos da tabela a seguir estão considerando que o mutuário já tenha mais de 3 
anos de contribuição ao FGTS, o que diminui as taxas de juros:

Tabela 5.3 Estimativas de compra de imóveis com base no simulador da CEF

Salário 
(R$)

Valor
CEF (R$)

Valor
Construtora 

(R$)

Entrada
CEF (R$)

Entrada
Construtora 

(R$)

Valor do 
subsídio (R$)

Financiamento/ 
primeira prestação/ 

última prestação  
(360 meses) (R$)

933,00 92.000 92.000 32.018,89 0 17.960,0 42.021,11/279,90/117,17
933,00 92.000 112.000 32.018,89 20.000 17.960,0 42.021,11/279,90/117,17
933,00 94.000 115.000 34.018,89 21.000 17.960,0 42.021,11/279,90/117,17
933,00 112.000 115.000 52.018,89 3.000 17.960,0 52.018,89/279,90/117,17

1.600,00 92.000 92.000 1.978,07 0 17.960,0 72.061,93/480,00/200,92
1.600,00 92.000 112.000 1.978,07 20.000 17.960,0 72.061,93/480,00/200,92
1.600,00 112.000 115.000 21.978,07 3.000 17.960,0 72.061,93/480,00/200,92

Fonte: Simulador CEF (2013).

Depreende-se da Tabela 5.3, para o salário de R$ 933,00 – um salário-mí-
nimo e meio conforme Pochmann (2013) –, que é praticamente impossível fi-
nanciar uma casa sem o apoio da prefeitura ou de entidades sociais. Até a renda 
limite da faixa 1, com salário de R$ 1.600,00, a especulação imobiliária dificulta 
a compra de um imóvel em locais mais bem localizados por conta da especu-
lação imobiliária.

Segundo Soares et al. (2013), com base em um estudo das habitações cons-
truídas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida em Uberaba (MG), o 
governo federal priorizou a lógica de mercado ao estabelecer o programa, fi-
cando evidente que a prefeitura cedeu aos interesses das construtoras, descon-
siderando a importância das Zonas Econômicas de Interesse Social (ZEIS) 
como instrumentos de política urbana e habitacional, colocando áreas contí-
guas às ZEIS à disposição do programa.

Para termos ideia de como a especulação imobiliária está naturalizada pelo 
governo – que busca políticas para tentar contornar a questão dentro da própria 
lógica do mercado, o que de certa forma contraria o Estatuto das Cidades –, 
temos uma entrevista do Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, na qual de-
monstra o entendimento do governo sobre a questão:

É natural que, construindo-se mais, a economia é aquecida e os preços dos 
terrenos subam. Isso é uma consequência natural do sucesso do programa. Para 
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resolver uma parte dos problemas, o governo aumentou recentemente o limite 
de valor para o financiamento do imóvel. É uma mudança pontual para que o 
programa não seja comprometido [...] Quanto maior a oferta, menor será o 
preço, e o mercado será equilibrado de forma saudável (DW Brasil, 2012).

Se considerarmos o discurso apresentado, que considera o ponto de vista do 
Ministério das Cidades em termos de política habitacional e do Estatuto das Ci-
dades, que prevê barreiras contra a renda fundiária, chama a atenção o conteúdo 
de racionalidade econômica do ministro. A nosso ver, isso seria resultado do 
papel performativo da ciência econômica, disciplina que, na busca por se des-
prender do mundo social, contribui para criar essas verdades nos indivíduos e 
nas instituições. 

Portanto, o problema das políticas públicas em encarar as classes sociais 
apenas sob o aspecto da faixa de renda, como considera a CEF, tratando o 
déficit como uma questão de financiamento, segundo Ermínia Maricato – 
que, por sua vez, participou da elaboração do Estatuto da Cidade – é que sem 
tocar na questão da renda fundiária e sem considerar a terra dentro de um 
contexto de inclusão social, sustentabilidade e harmonia do crescimento ur-
bano, continuaremos a reproduzir a exclusão (Tavares, 2011). Segundo Souza 
(2012), a reprodução das classes sociais fica escondida pela “pseudomobili-
dade da renda”.

Claro que essas questões adquirem maior ou menor gravidade dependendo 
da cidade, pois o significado da exclusão em espaços urbanos como São Paulo se 
torna muito mais grave do que em cidades menores, com problemas relacionados 
a serviços públicos e mobilidade urbana em diferentes graus.

Um dado interessante sobre como a especulação tem interferido nas faixas 
do Programa está relacionado à concorrência para a compra de terrenos e cons-
trução de moradias entre as entidades organizadoras sem fins lucrativos, as imo-
biliárias e construtoras. Sobre esse assunto, Maria das Graças Xavier, da União 
dos Movimentos de Moradia de São Paulo faz o seguinte comentário:

A maior parte do programa é voltada para rendas maiores que 4 salários e nós 
trabalhamos com a faixa de até 3 salários. Hoje os movimentos vão até uma re-
gião, fazem estudo do terreno e, até comprar, a Caixa demora a repassar e a imo-
biliária vem e compra o terreno antes do movimento, por um valor maior 
(Tavares, 2011) 

Dessa maneira, a burocracia em relação aos movimentos populares faz que 
percam a concorrência para as imobiliárias que têm capacidade econômica. Esses 
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movimentos são utilizados muitas vezes como próprio instrumento de valori-
zação, ao mesmo tempo que o encarecimento das unidades habitacionais difi-
culta o acesso por parte de pessoas que não se enquadram no programa – seja por 
limitação de renda ou por restrições documentais. 

As imobiliárias em São Carlos, cidade onde realizamos a pesquisa de 
campo, adquirem terrenos na expectativa de sua valorização e os negociam 
com as construtoras; além disso, vendem unidades habitacionais tanto para o 
Prohab quanto para as grandes e pequenas construtoras, o que demonstra uma 
considerável interferência, longe de ser desprezível com respeito às elites imo-
biliárias locais.

5.6 Programa Minha Casa Minha Vida em São Carlos: o 
campo dos produtores

Segundo Bourdieu (2001), a noção de campo permite levar em consideração 
as diferenças entre as empresas e relações objetivas de complementaridade na 
rivalidade, com vantagens específicas que determinam a posição que cada em-
presa ocupa no espaço do campo. No caso do mercado de casas na França, o autor 
observou a presença esmagadora das empresas nacionais e a persistência de pe-
quenas empresas artesanais.

Com o objetivo de compreender as nuances do programa em São Carlos, 
uma vez que há uma relação entre governo federal (via Ministério das Ci-
dades e CEF), governo municipal, imobiliárias, entidades organizadoras e 
construtoras, realizamos uma análise do campo/mercado dos produtores na 
cidade. 

Os dominantes no campo em São Carlos são a MRV, construtora de aparta-
mentos para as faixas 2 e 3 – melhores localizações, e parceira nacional da CEF 
no PMCMV – com 1.908 apartamentos, sem considerar os números que não 
foram lançados oficialmente; a Rodobens, que também atua nacionalmente, 
construtora de casas para as faixas 2 e 3 – localização: afastada do centro da ci-
dade, o que seria compensado por um modelo habitacional com proposta homó-
loga a loteamentos com lazer das classes mais altas, com 2.094 casas; finalmente 
a RPS Engenharia, que atua regionalmente – construtora parceira da prefeitura e 
do Prohab, com 1.186 apartamentos e casas para a faixa 2, e 1.224 para a faixa 1 
(destaque para 1.000 casas no Jardim Zavaglia), incluídas no Programa de Ar-
rendamento Residencial (PAR).

A única empresa que atua na faixa 1, mas não exclusivamente, é a RPS En-
genharia, que construiu nessa faixa o Residencial Zavaglia, com mil casas, em 
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contrato com o Prohab5 São Carlos e uma série de empreendimentos para as 
faixas 2 e 3, inclusive voltados para funcionários públicos. Já o construtor inde-
pendente entrevistado, um tipo de “construtor artesanal”, atua também na faixa 
2, porém com construção na Cidade Aracy, um bairro considerado pobre em São 
Carlos. 

Segundo o diretor do Prohab, a instituição busca aproveitar o censo reali-
zado, cadastram e enviam as famílias inseridas na faixa salarial para análise da 
Caixa, mas segundo o diretor, “do total de 800 formulários, apenas 160 cum-
prem os requisitos exigidos”, no caso do habitacional São Carlos VIII (Prefeitura 
Municipal de São Carlos, 2005), inserido na faixa 1.

Em estudo realizado em São Carlos, Lessa (2009) faz uma análise de três 
empreendimentos na cidade através da comparação entre tipos morfológicos ur-
banos e arquitetônicos na produção de elite e de interesse social, observando a 
apropriação/assimilação de valores, configurações, modos de organização e de 
consumo da primeira pela segunda. Todos esses empreendimentos corres-
pondem a loteamentos e condomínios fechados, que, segundo a autora instaura a 
fragmentação do tecido urbano e um novo tipo de segregação social e espacial, 
com controle físico e eletrônico.

Um dos corretores entrevistados pela pesquisa confirma que as pessoas que 
procuram os imóveis querem casas análogas aos residenciais mais luxuosos, 
muitas vezes não conscientes de sua própria incapacidade financeira.

Em consonância com as ideias de Souza (2012), a aquisição do imóvel ad-
quire uma conotação de vitória individual pelo próprio esforço, advindo da con-
quista de um emprego. É interessante como esse aspecto está relacionado à 
materialização física da simbologia de algumas conquistas, em que o lazer ad-
quire, segundo Lessa (2009), importância dentro de uma lógica de vida saudável 
e tranquila – observado tanto no Condomínio Dahma I, como no Village Dahma 
I (ambos mais nobres) e no Oscar de Barros, este mais simples, voltado a funcio-
nários públicos. 

Porém, o lazer aparece como diferencial de quem pode pagar, denotando, 
dessa forma, uma conotação de status ou de distinção social.

5. As exigências para os projetos do Prohab é não possuir restrição cadastral no Serasa ou SPC, ter 
família constituída, concubinato ou ser arrimo de família, não ser proprietário de outro imóvel 
e residir na cidade de São Carlos há mais de três anos. No caso do Parque Novo Mundo, a pre-
feitura ofereceu incentivos tributários como isenções do ISS da construção, IPTU durante a 
construção e ITBI na transmissão do imóvel (Prefeitura Municipal de São Carlos, 2005).
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5.7 Relação entre compradores, corretores, financiadores e 
o espaço social

Segundo Bourdieu (2001), a realização da compra se dá pela correspondência 
das características sociais dos compradores e das empresas, das formas de publi-
cidade e dos vendedores (muitos possuem baixa escolaridade). 

Na pesquisa realizada em São Carlos foi possível perceber que a homologia 
entre corretores e compradores faz parte da estratégia de convencimento com 
frases como: “Eu sei, também tenho essa dificuldade e a enfrentei”. Um exemplo 
da similitude de habitus entre compradores e vendedores foi percebido em uma 
entrevista com um dos compradores:

Eu tinha desconfiança quando um corretor estava oferecendo uma determinada 
oportunidade de compra de imóvel. Mas quando o corretor me disse que também 
estava comprando um imóvel, que pretendia casar em breve e que estava depen-
dendo da ajuda dos pais, me senti mais seguro pois estava exatamente na mesma 
condição e, além disso, se o corretor comprou naquele mesmo lugar, parecia ser um 
investimento mais acertado (Mutuário entrevistado do Mont Park, 2013).

Sem dúvida esse “código” é importante para que o comprador tenha con-
fiança na compra realizada. Bourdieu (2001) comenta que “não há interação que 
dissimule tão bem a sua verdadeira base como a relação entre o comprador e o 
vendedor numa transação imobiliária”, pois a verdade da interação está nos dois 
agentes e no espaço social onde estão inseridos.

A maior parte dos corretores entrevistados tem ensino superior incom-
pleto/completo e trabalha apenas por comissão (1,3% do valor dos imóveis), 
com relatos de meses que ficaram sem receber ou que receberam pouco por 
não terem conseguido vender imóveis. Os corretores assumem todos os 
custos de alimentação e transporte – logo, a pressão para fechar um negócio 
está relacionada à sua própria precariedade no trabalho e, para além dos dis-
cursos, há de fato uma afinidade de habitus com muitos compradores: moram 
com pais, em casas alugadas ou financiadas e todos pretendem comprar uma 
casa no futuro.

Sobre a relação com outros corretores e com o trabalho de corretor, os entre-
vistados fizeram os seguintes comentários:

Neste ramo tem que tomar cuidado com o que fala e com quem fala, pois vivemos de 
comissão e muitas vezes falta ética [...] No mercado imobiliário a concorrência entre 
os corretores é muito grande. É uma área com grande rotatividade porque tem muita 
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gente buscando renda rápida e fácil; entra para tentar a sorte, mas logo desiste 
quando percebe as dificuldades da área, como, por exemplo, o trabalho sem vínculo 
empregatício (Corretor 1 – grande empresa imobiliária em São Carlos).

Em um comentário, um corretor nos contou que há muitos profissionais da 
área imobiliária com uma segunda ocupação, por causa da irregularidade da 
renda por comissão.

O representante da construtora independente entrevistado trabalha em re-
gime de CLT. Embora ele também possa vender imóveis, seu trabalho está mais 
relacionado à contratação de trabalhadores para a construção. Um de seus prin-
cipais apontamentos é que a CEF demora demais para liberar os financiamentos 
e, dessa maneira, eles ficam muito tempo com as casas paradas. 

Segundo os corretores da grande construtora pesquisada e o funcionário da 
construtora independente (que atua em um bairro mais pobre de São Carlos, a 
Cidade Aracy), a maior parte das pessoas tem dificuldades em comprar imóveis 
por incapacidade financeira, dificuldades de compreender o processo burocrá-
tico e problemas com a documentação. Acrescenta que a maioria dos compra-
dores tem por intenção sair do aluguel ou sair da casa dos pais e morar com 
cônjuge, com composição de renda do casal.

As diferenças apresentadas pelo construtor independente é que as pes-
soas priorizam preço e apenas critérios básicos da casa; da mesma forma, 80% 
das pessoas não têm renda suficiente e por isso utilizam o Decore (compro-
vação de complementação de renda autônoma registrada em cartório), o que 
na prática representa uma renda informal ou um contorno às exigências le-
gais para se enquadrar na burocracia. Esse último caso levaria a um maior 
comprometimento da renda, do que os 30% exigido por lei para financia-
mentos. Porém, segundo o construtor, esse comprador, já habituado a ter boa 
parte da sua renda comprometida com aluguel, em geral está disposto a 
“apertar” as contas.

Com respeito às informações sobre o perfil dos compradores, segundo os 
corretores entrevistados, a maior parte das pessoas que procuram uma casa pró-
pria tem ensino médio completo com faixa etária em torno de 25 anos. Perfil dos 
compradores: professores, vendedores, estudantes, funcionários de empresas 
metalúrgicas, comércio, eletricistas, entre outros. A maioria busca compor renda 
de casal para comprar a casa, utilizando na maior parte das vezes renda compro-
vada em carteira e RPA (complementação de renda) para atingir uma melhor 
condição de financiamento. 

Outra questão importante é a confiança. Um dos corretores fez um comen-
tário sobre a relação de confiança com os compradores:
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Muitos compradores acham que estamos enganando-os, de fato muitos corretores 
não estão preparados para fazer uma venda e podem agir de má-fé ou por falta de 
informação (Corretor 1, 2013). 

Em geral quando um comprador está desconfiado, nós chamamos um gerente 
para confirmar uma informação, isso costuma dar mais confiança e ajuda a fe-
char o negócio (Corretor 2, 2013).

Como podemos perceber, há uma relação de desconfiança por parte dos 
compradores em relação aos corretores. Estes, por sua vez, colocam-se como meio 
para reduzir o fosso entre as esperanças e as possibilidades dos compradores, em 
que o corretor age como banco, posicionando-se como defensor da pessoa, mas, 
na verdade, dentro da perspectiva de que a pessoa se reduz à sua perspectiva de 
ganhos. Para isso, fazem uso de recursos linguísticos mais próximos ou mais afas-
tados, mais técnicos, como analisou também Bourdieu (2001) no caso francês. 

Dessa maneira, segundo o autor, não é fácil discernir onde termina o Estado 
e começa a sociedade civil, pois o vendedor impõe normas jurídicas, mais aptas 
que o próprio banco, ao tomar em mãos os seus próprios interesses. Na verdade, 
o vendedor tem que se movimentar entre a tensão de forçar o cliente a fazer mais 
esforços e o receio de insolvabilidade. Obviamente, sem deixar o argumento da 
saída do aluguel, conquista do sonho da casa própria e passando pelo significado 
de um investimento financeiro que se valoriza, colocando o comprador na po-
sição de um investidor, fazendo uso da formação da vida econômica que in-
fluencia a situação psíquica e cultural como afirma Simmel (1998).

Bourdieu (2001) comenta sobre o fato de que funcionários podem ser levados, 
pela força da defesa dos interesses do seu campo e dos seus privilégios, a enveredar 
por ações que contribuem para a defesa das conquistas sociais a que estão ligados 
interesses burocráticos. Sobre esse assunto, temos o relato a seguir de um mu-
tuário de um dos empreendimentos da MRV em São Carlos, o Mont Park:

Já no correspondente bancário, fui informado de que teria que depositar mil reais 
para que o contrato fosse validado na Caixa Econômica Federal. Quando cheguei 
na CEF, a funcionária, após fazer o cadastro perguntou sobre os mil reais, que se-
riam para um seguro de vida e que a minha aceitação daria desconto na escritura. 
Após me informar no cartório, me dei conta de que estava sendo enganado e o 
curioso é que, para um cliente que estava do lado, conhecido da outra funcionária 
que estava atendendo, pediu apenas que ele colocasse uns cinquenta reais para su-
prir taxas da conta bancária (Mutuário 1 do Mont Park/MRV – São Carlos, 
2013).
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Como podemos perceber, em todas as etapas da compra de uma casa, os 
compradores passam por pressões financeiras que estão associadas à estrutura de 
remuneração dos corretores de imóveis e dos funcionários de bancos, que pre-
cisam realizar metas e acabam por “ludibriar” compradores para conseguir 
vender mais produtos financeiros. 

Outra entrevistada, que comprou apartamento no Mont Park, apontou que 
ofereceram produtos financeiros e que haveria em troca o mesmo hipotético des-
conto na escritura. Em consonância com Bourdieu (2001), essa lógica perpassa 
pela oposição entre concepção no centro e execução na periferia; entre o serviço 
público (e o interesse geral) e os interesses privados; teoria/prática; longo prazo/
curto prazo.

Esses trabalhadores (corretores, despachantes e funcionários dos bancos), 
inseridos numa lógica de curto prazo que atribui incerteza a sua própria 
renda, tem que se desdobrar para convencer o comprador de que os impactos 
na sua renda no curto prazo lhe trazem vantagens no longo prazo, com o ob-
jetivo primeiro de atingir suas próprias metas pessoais, ao mesmo tempo que 
grande parte desses trabalhadores também está em situações de classe, muitas 
vezes, semelhantes aos compradores, apresentando ao mesmo tempo inte-
resse e também homologias estruturais que refletem nos seus discursos.

Quando os corretores foram questionados sobre a relação da prefeitura e 
instrumentos de pressão das construtoras, um dos entrevistados deu o seguinte 
relato:

É um jogo que interessa tanto à prefeitura quanto à construtora. Para a prefeitura, 
são mais pessoas pagando impostos e consumindo produtos na cidade. Além disso, 
dizem que a prefeitura conseguiu que a construtora bancasse a adaptação de acessi-
bilidade nos órgãos públicos por meio das construtoras, e fez isso por meio do poder 
de pressão que ela exerce, já que é ela que regulariza terrenos e emite o habite-se por 
exemplo. Em contrapartida, a prefeitura pode facilitar a entrada dessa construtora 
em detrimento de outras (Corretor 1, 2013).

Se por um lado as construtoras oferecem um maior mercado consumidor e 
de impostos na cidade, por outro, isso encarece a longo prazo a infraestrutura 
social e urbana a ser adotada, e dessa maneira tem sido exigido maiores contra-
partidas por parte das construtoras. Em troca de toda essa contrapartida, a pre-
feitura aparentemente tende a facilitar mais a entrada de certas construtoras, e 
isso reflete diferenças na infraestrutura centro/periferia, reproduzindo a ex-
clusão e segregação espacial em novos modos. Ou novas formas de dominação 
que necessariamente passam pelo simbólico. 
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5.8 Compradores de apartamentos e casas em São Carlos 

Durante a pesquisa de campo com corretores e compradores, percebemos 
três tipos principais de compradores: jovens entre 20 e 25 anos compondo renda 
com futuro cônjuge; jovens compondo renda com os pais e compradores para 
especulação imobiliária, o que representa uma subversão do programa. Foram 
entrevistados cinco compradores das faixas 2 e 3 do Programa Minha Casa 
Minha Vida na cidade de São Carlos.

O programa permite a composição de renda com no máximo três pessoas 
que podem ser: cônjuge ou companheiro(a); filho; pai ou mãe; padrasto ou ma-
drasta; neto; avó ou avô; irmão ou irmã; enteado; tio; sobrinho; primo; sogro; 
genro ou nora; cunhado. Podemos perceber, com essa norma, que o mercado 
busca contornar a incapacidade financeira das pessoas com a solidariedade entre 
familiares e entre gerações, conclusão que estaria em diálogo com as “leis gerais” 
da sociologia econômica, que, por sua vez, pregam a existência de relações mo-
rais, simbólicas, culturais, políticas e sociais na construção social dos mercados, 
ou seja, para além da ortodoxia das leis puramente econômicas.

Quanto aos compradores de São Carlos, percebemos dois momentos de 
compra: os compradores que compraram no início do programa e colheram vanta-
gens por terem entrado antes da especulação; outros compradores que relataram  
só ter feito a compra por conta dos subsídios oferecidos pelo programa – baixos 
juros e valor acessível –, já que posteriormente esses mesmos empreendimentos 
valorizaram vertiginosamente.

Para termos ideia da influência da especulação imobiliária, citamos o caso da Ro-
dobens, que é focada na construção de casas e construiu condomínios em São Carlos. 
Entrevistamos um comprador de uma casa do Condomínio Moradas 1, que é também 
corretor de imóveis. Quando perguntado sobre a estrutura no entorno, ele diz:

Não temos hospital próximo, apenas no bairro vizinho, o Santa Felícia.  
O ônibus aqui passa de hora em hora e, no sábado, a partir das 14 horas até o final 
do domingo passa de 2 em 2 horas. Há uma escola de ensino fundamental próxima. 
No condomínio que está sendo construído ao lado, já está partindo do valor de 115 
mil reais, é a mesma planta, sendo que o meu custou menos de 80 mil (Mutuário do 
Moradas 1, 2013).

Temos aqui uma materialização de uma segregação do espaço social que se 
sustenta na especulação imobiliária. Os empreendimentos da MRV se localizam 
perto da universidade ou perto de grandes empresas, ao passo que o empreendi-
mento do Prohab varia entre as melhores e piores localizações dependendo da 
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faixa de renda. Informamos que o construtor independente entrevistado vendia 
casas em um bairro popular, também afastado – o que tem a ver diretamente com 
sua posição no campo dos construtores.

O menos comum, segundo os corretores entrevistados, é a compra de casa 
própria por parte da nova classe trabalhadora que ingressou no mercado recente-
mente, com salários mais baixos. Segundo os corretores, é difícil convencer essa 
nova classe de sua incapacidade financeira e de suas restrições documentais 
(comprovação de endereço, inadimplência etc.). Esse grupo deseja e idealiza 
uma casa bem localizada em condomínio fechado com acesso a lazer. E, para 
isso, está disposto a correr os riscos e os constrangimentos necessários, tais como 
a não aceitação de documentos e outros fatores.

O estudo da casa própria indica que o mercado habitacional em São Carlos é 
uma construção social, influenciada pelo papel do Estado, dos municípios e das 
empresas dos mercados; ou seja, variáveis para além do aspecto econômico foram 
identificadas na construção social desse mercado. 

Conforme informa Silva (2013), apesar de haver uma dominação da corrente 
cultural das finanças nos governos no período analisado (2003-2012), o fato é que 
é necessário diferenciar isso da ideia de submissão do governo aos agentes finan-
ceiros privados, uma vez que o governo de 2003 a 2012 se posicionou como um 
grande player do mercado com financiamentos e investimentos por meio de suas 
empresas e instituições financeiras públicas, ao mesmo tempo que se colocou em 
convergência econômica e estratégica com a iniciativa privada, pelas parcerias 
público-privadas, o que torna os dados empíricos e análise mais complexa.

No caso do Programa Minha Casa Minha Vida, apesar do protagonismo do 
setor privado, as regras e a coordenação ficam a cargo do governo federal, que é 
um ator bastante poderoso nesse jogo.

Conclusões

O cenário do mercado habitacional no Brasil contemporâneo se torna mais 
complexo por causa da dominação simbólica da cultura das finanças na socie-
dade, uma vez que o governo, no período analisado, atua dentro de uma lógica de 
ajuda individualizada e de acumulação financeira, reforçando o individualismo. 
Por outro lado, o governo criou a possibilidade de compra por parte da nova 
classe trabalhadora pela solidariedade familiar (combinando rendas conjuntas) 
para contornar a primeira ideia colocada (individualismo).

Nesse contexto, o mercado opera grande especulação, o que, por sua vez, difi-
culta a compra dos imóveis; da mesma forma, os próprios compradores estão inse-
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ridos dentro da lógica da moradia como investimento financeiro, ao mesmo tempo 
que se percebe uma nova segregação espacial que privilegia as faixas 2 e 3 dos fi-
nanciamentos, em detrimento da faixa 1 do programa, teoricamente considerada o 
público-alvo. Assim, o programa estaria submetido à lógica de especulação imobi-
liária, o que tem ocasionado na cidade de São Carlos e em outras cidades uma re-
produção das desigualdades e do capital cultural e econômico para as classes mais 
privilegiadas, que são mais bem localizadas do ponto de vista da infraestrutura.

Contudo, a política de atendimento ao déficit habitacional está submetida à 
lógica do modelo de desenvolvimento econômico com foco na geração de em-
prego e renda, com fomento à construção civil, colocando a questão da renda fun-
diária e de desigualdades estruturais de acesso à casa própria em segundo plano.

Uma vez que a materialização das obras é sustentáculo da engenharia finan-
ceira empreendida pelo governo e da elite financeira, econômica e industrial, a 
continuidade das obras em longo prazo passa a ser um fator de possibilidade de 
materialização dessas políticas de governo como políticas de Estado, especial-
mente pela força da convergência de elites (parcerias público-privadas), com um 
horizonte de obras planejadas via PAC a médio prazo.

Sobre as classes sociais, informamos que o governo atendeu a todas elas, em-
bora proporcionalmente tenha atendido mais a famílias com maior capacidade fi-
nanceira; da mesma forma, atendeu também a um nicho de consumidores que 
tradicionalmente não tem acesso ao crédito facilitado e não tem boa relação com as 
altas taxas de juros. Assim, o governo buscou uma aproximação entre condições de 
financiamento mais favoráveis e capacidade financeira dos compradores.

É inegável que existe uma dominação da corrente cultural das finanças no seio 
do governo. Contudo, é necessário diferenciar isso da ideia de submissão aos 
agentes financeiros privados no caso brasileiro. Seguindo essa lógica, argumen-
tamos que o governo de 2003 a 2012 se colocou como articulador com a iniciativa 
privada, como player importante nos financiamentos e investimentos no capital 
produtivo e infraestrutura, exercendo um poder de controle relevante por meio do 
capital econômico via Tesouro associado a outros capitais que variam de setor para 
setor no PAC (como vimos no Programa Minha Casa Minha Vida) e na cadeia 
produtiva. Por outro lado, o governo coloca em prática um novo modelo de desen-
volvimento, que evidencia parcerias público-privadas, fomento da produção e 
coordenação do Estado. 

Portanto, independente das críticas e ambiguidades do processo, não po-
demos negar a importância do Programa Minha Casa Minha Vida, não somente 
na produção de oferta e da demanda de casas para as diversas classes e inclusive 
as classes populares, mas, sobretudo, pela geração de emprego que o setor de 
construção tem mobilizado, conforme veremos no próximo capítulo. 
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