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PARTE VI 

O BALANÇO DA POLÍTICA: O BNH NA BERLINDA 

 confronto entre as promessas e as realizações na política habitacional 
não deixa margem a dúvidas: o saldo é negativo. Isso não quer dizer 

que não se tenham alcançado resultados positivos, mas, ao contrário, que 
não tiveram eles o efeito necessário para o êxito dos objetivos a que se 
propunha a política. 

Em 17 anos de BNH foram financiadas pouco mais de um milhão de 
casas populares. Tais cifras são apontadas muitas vezes como prova da 
superioridade da solução BNH em relação à política anterior. 

Até a metade da década de 1950 as instituições de previdência social 
construíram mais de 100 mil unidades e possuíam 929 conjuntos 
residenciais com 32.936 habitações alugadas aos trabalhadores.1 Por outro 
lado, a Fundação da Casa Popular, como se viu anteriormente, produziu 
aproximadamente 17 mil casas populares.2 Com base nesses números pode-
se supor que, no período populista, a FCP e os vários institutos não 
chegaram a produzir 200 mil residências.3 

Tais cifras, apontadas muitas vezes como evidência da superioridade 
da solução BNH, poderiam pender a balança em favor da política 
habitacional pós-1964, não fossem as qualificações a que estão sujeitas para 
efeitos de uma comparação adequada. 

O montante das habitações construídas ou financiadas, per se, não é 
evidência de que se tenha resolvido melhor o problema habitacional. O que 
importa não são as quantidades absolutas, mas a relação entre oferta unidades 
construídas e demanda. As diferenças de população, o grau de urbanização e o 
próprio tamanho das cidades nos dois períodos poderiam perfeitamente 

                                                 
1 Mensagem para o Congresso Nacional do presidente Juscelino Kubitschek em 1956. 
2 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, Fundamentos e Bases de um Plano de 
Assistência habitacional. Rio, 1961, 60 pp. 
3 Essa estimativa não inclui os financiamentos realizados pela Caixa Econômica Federal e as 
diversas Caixas estaduais, pois essas instituições serviam basicamente uma clientela de 
classe média e alta. 

O 
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contrabalançar a vantagem numérica. A inexistência de dados sobre a demanda 
atendida nos períodos torna, entretanto, impossível qualquer comparação. 

A SITUAÇÃO DO ESTOQUE DE HABITAÇÃO POPULAR 

As informações sobre a situação habitacional brasileira nos últimos 
anos mostram que o BNH não tem sido capaz de enfrentar à altura o desafio 
da casa própria. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD 
(Tabela 12) indica que entre 1972 e 1976 houve um aumento de 114% dos 
domicílios de construção rústica4, contra apenas 0,7% dos duráveis. A se 
crer nesses dados, embora a deterioração da situação na área rural tenha 
sido mais grave – pois houve um aumento de 130,9% das construções 
rústicas e uma redução de 273% das habitações duráveis – ocorreu também 
uma piora relativa no setor urbano. Enquanto os domicílios rústicos 
cresceram 78,9%, os duráveis aumentaram 14,3%. 

Tabela 12. Situação domiciliar do Brasil nos anos 1972 e 1976 
(excluída a Região VII: Norte e Centro-Oeste) 

Situação Domiciliar 
1972 Regiões: I a VI 1976 Regiões: I a VI 

D. 
76/72 

M. 
76/72 

Domicílios Moradores Domicílios Moradores % % 

Rústicos 
Urbano 723.452 - 1.294.015 - 78,9 - 
Rural 1.501.610 - 3.467.527 - 130,9 - 
Total 2.225.062 10.821.162 4.761.542 24.459.107 114,0 126,0 

Duráveis 
Urbano 10.776.431 - 12.314.531 - 14,3 - 
Rural 5.216.785 - 3.791.214 - 27,3 - 
Total 15.993.216 79.503.529 16.105.755 76.239.726 0,7 4,1 

Urbano Total 11.499.883 - 13.600.392 - 18,3 - 
Rural Total 6.718.395 - 7.255.542 - 8,0 - 
Total geral 18.218.278 90.325.691 20.867.297 101.319.686 14,5 12,2 
Regiões de I a VI, pela ordem: RJ, SP, PR-SC-RS,MG-ES, Nordeste e Distrito Federal. 
Fontes: PNAD-1976 e Centro de Informações da Gazeta Mercantil. 
Publicada em: CAMPOS, A. C. “Decai o nível da habitação no Brasil”, in Gazeta Mercantil. 
Rio, 20 de dezembro de 1978, p.1, c.2, p.2, c.5, 6, 7 e 8. Tabela retirada da p.2. 
Obs.: Para efeito de comparação foi excluída a região VII (Nordeste e Centro-Oeste), que não 
consta da pesquisa realizada em 1972. 

                                                 
4 Segundo o IBGE consideram-se como construções rústicas aquelas onde predominam 
paredes e cobertura de taipa, sapé, madeira nãoaparelhada, material de vasilhame usado e 
piso de terra batida. 
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O número de moradores por tipo de domicilio é outro dado que 
indicaria a diminuição na qualidade habitacional no período analisado. Em 
1972, 10,8 milhões de pessoas moravam em habitações rústicas; quatro anos 
depois, esta cifra se eleva para 24,5 milhões, significando um aumento da 
ordem de 126%. Por outro lado, os moradores dos denominados domicílios 
duráveis,5 que eram, em 1972, 79,5 milhões, caem, em 1976, para 72,2 
milhões, representando uma diminuição de 4,1%.6 

Ressalte-se, entretanto, que o quadro anterior pode estar distorcendo 
a trajetória real da situação habitacional do país. Embora não se saiba em 
que amplitude, os dados apresentados sugerem inconsistências com as 
informações anteriores do próprio IBGE. Pelo censo de 19707 haveria, 
aproximadamente, o dobro de domicílios rústicos quando comparados com 
o levantamento de 1972. Mesmo sabendo que os dados do PNAD 72 não 
incluem o Norte e o Centro-Oeste, causa estranheza constatar uma queda de 
aproximadamente 50% nos domicílios rústicos entre 1970/1972 e, logo no 
período posterior, 1972/76, verificar um crescimento vertiginoso, acima dos 
100%. Numa primeira apreciação, o mais plausível seria considerar fortes 
distorções nos dados da PNAD 72. 

De qualquer forma – quer se considere a hipótese mais catastrófica 
(1972/1976) ou a mais otimista (1970/1976), onde ocorreu uma menor 
deterioração do estoque habitacional – o que interessa resgatar é o fato de o 
BNH não ter logrado inverter a curva descendente do agravamento da 
situação domiciliar no Brasil. 

Se o BNH não conseguiu um maior impacto sobre o melhoramento 
do estoque de habitações existente, o que dizer, entretanto, quanto ao seu 
desempenho em relação aos seus próprios objetivos? Foram estes 
alcançados? O que predominou: o econômico ou o social? 

                                                 
5 O IBGE considera como domicilio durável aquele que apresenta paredes de alvenaria ou 
parede preparada; piso de cimento, madeira ou cerâmica e cobertura de telha, amianto ou 
laje. Essa definição, contudo, é passível do, muitas críticas, pois, caso se acrescentassem a 
essas especificações algum outro indicador habitacional (por exemplo, rede de água, esgoto, 
eletricidade etc.), o número dos domicílios duráveis sofreria uma drástica redução. 
6 Não é possível comparar separadamente a evolução dos moradores da área urbana e rural 
nesse período, uma vez que a PNAD 72 não faz tal distinção. 
7 IBGE, Rio de Janeiro. Superintendência de Estatísticas Primárias. Departamento de 
Censos. Censo demográfico: Brasil. Rio, 1973, p. 241. 
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O DESEMPENHO SOCIAL DO BNH 

Não foi o objetivo social o vitorioso, conforme se pode depreender da 
Tabela 13. Das unidades financiadas com recursos do Sistema Financeiro da 
Habitação, até dezembro de 1980, 65% destinaram-se às camadas de renda 
média e alta da população. 

Somente 35% das unidades financiadas destinaram-se formalmente às 
famílias com rendimentos mensais abaixo de cinco salários mínimos (faixa 
de abrangência legal das Cohabs). 

Tabela 13. Financiamentos Habitacionais concedidos 
através de SFH até 31 de dezembro de 1980 

Clientela Unidades Financiadas % 
Mercado popular* 1.004.884 35,0 
Mercado econômico** 627.824 21,8 
Mercado médio*** 1.241.175 43,2 
Total 2.873.883 100,0 
*Cohabs e habitações construídas diretamente pelo BNH para população de baixa renda. 
**Cooperativas Habitacionais, Institutos, Mercados de Hipotecas. 
*** SBPE e Recon. 
Fonte: Banco Nacional da Habitação (BNH), Departamento de Planejamentos e Coordenação 
(Dplan). Rio, 1981. 

A distorção é ainda maior se atentarmos para o fato de que o 
investimento por unidade habitacional na faixa popular é muitas vezes 
menor do que os dos demais estratos de renda. 

Pela Tabela 14 pode-se constatar que os mutuários com rendimentos 
mensais até 5,85 salários mínimos captam apenas 23,68% dos recursos do 
Sistema Financeiro da Habitação. Dentro desse setor popular chamam 
atenção os estratos mais pobres, com renda até 3,10 salários mínimos, que 
não chegam a usufruir de 10% das aplicações. 

Ressalte-se ainda que as três faixas superiores utilizam quase a metade 
dos investimentos enquanto as seis faixas mais baixas não alcançam 15%. 

Pode-se afirmar que o BNH vem utilizando não só os recursos 
captados através da caderneta e letras imobiliárias, mas também a poupança 
compulsória (FGTS) para financiar os estratos de maior renda. Embora, em 
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meados de 1979, o FGTS representasse 42% das disponibilidades do BNH,8 
aos setores populares couberam, como se viu, minguados recursos. 

Tabela 14.  
Estimativa dos recursos financeiros pelo SFH por faixa de renda/79 

Faixa de renda 
familiar salários 

mínimos) 

Mutuários por 
faixa de financ. 

(A) 

Valor médio do 
financ. em UPC 

(B)* 

Estimativa dos 
recursos 

destinados a 
cada faixa C = 

A x B  
(1.000 UPC) 

% por 
faixa 

% 
acumulado 

... – 0,88 33.548 50 1.677,4 0,15 0,15 
0,88 – 1,32 126.069 150 18.910,4 1,71 1,86 
1,32 – 1,66 106.045 225 23.860,1 2,16 4,02 
1,66 – 1,92 80.822 275 22.226,1 2,01 6,03 
1,92 – 3,10 121.471 350 42.514,9 3,84 9,87 
3,10 – 3,84 99.760 450 44.332,0 4,06 13,93 
3,84 – 5,85 172.555 625 107.846,9 9,75 23,68 
5,85 – 9,73 170.610 925 157.814,3 14,27 37,95 
9,73 – 12,46 124.440 1325 164.883,0 14,91 52,86 

12,46 – 16,69 94.995 1775 168.516,2 15,24 68,10 
16,69 – 25,37 125.227 2325 291.152,8 26,33 94,43 

25,37 - ... 19.983 3075 61.447,7 5,57 100,0 
Total 1.275.525 - 1.105.181,8 100,0  

*Ponto médio de cada faixa. 
Fonte: Dantas, M. “O maior desafio do sistema financeiro da habitação; só quem é pobre 
mantém as prestações em dia”, in Relatório Reservado. Rio, 13 (680), p.1, nov. de 1979. 

De acordo com os dados conhecidos (Relação Anual de Informações 
Sociais RAIS, 1976), aproximadamente metade dos recursos do FGTS são 
oriundos de assalariados com renda média mensal superior a cinco salários 
mínimos. Sabe-se também que o referido Fundo necessita ser rentável para 
poder corrigir e remunerar os depósitos compulsórios. Mesmo assim, a 
nível teórico, nada impede que o BNH, a partir de uma decisão política, 
possa destinar um maior percentual de sua receita para aplicação no 
mercado popular. 

                                                 
8 Em 31 de maio de 1979 o IBGE atingia o montante de 258.742 bilhões de cruzeiros, 
enquanto a poupança voluntária alcançara 363.951 bilhões, conforme dados fornecidos pela 
Delegacia Regional do BNH de Belo Horizonte aos autores. 
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Um possível “subsídio cruzado” com os recursos do FGTS, que 
favoreça as populações de baixa renda, e seja viável financeiramente, não 
só se justifica do ponto de vista social, como pode ser “cobrado” 
politicamente. Não tem o poder público, nas mais diversas ocasiões, 
afirmado que uma de suas atribuições relevantes é procurar corrigir as 
desigualdades sociais engendradas pelo livre jogo do mercado? Entre os 
propalados direitos à cidadania não tem o discurso governamental, nos 
últimos 17 anos, enfatizado a dimensão social, muitas vezes inclusive em 
detrimento das prerrogativas de participação política stricto sensu? O 
desempenho da política de habitação popular se encarregaria de mostrar 
quão distante esteve a retórica oficial das realizações concretas nessa área. 

Durante a trajetória do BNH, além de escassos, os investimentos no 
mercado popular passaram paulatinamente a privilegiar os grupos de maior 
rendimento, causando graves distorções aos objetivos sociais do banco. 

A faixa salarial de um a três salários, que um dia foi a própria razão 
de ser do BNH, passou a ser cada vez menos representada nos novos 
conjuntos. Concentrou-se a ação nas faixas mais altas, de três a cinco 
salários mínimos, sendo que contingentes razoáveis de mutuários se 
encontram acima do limite de renda legal definido para as Cohabs. Este, 
como se mencionou anteriormente, foi o preço pago para o saneamento 
financeiro das Companhias Habitacionais nos meados da década de 1970. 

Tabela 15. Comparação entre os três primeiros conjuntos  
comercializados em 1968 e os três últimos de 1978 – Cohab-MG 

Faixa Salarial dos Mutuários 
Anos: 1968 1978 

Conjuntos: 
Uberaba, Uberlândia e  

Vale do Jatobá 
Água Branca, Três Pontas, 
Visconde do Rio Branco 

Faixa Salarial 
Mutuários 

(n. absoluto) 
% 

Mutuários 
(n. absoluto) 

% 

1 a 3 salários 204 94 129 40 
3 a 5 salários 9 4 164 51 

5 ou mais salários 4 2 30 9 
Total 217 100 323 100 

Fonte: Dados primários: Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab-MG) 
OBS.: Os salários mínimos encontram-se corrigidos a preços de 1977. 
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Embora não se disponha de informações de nível nacional sobre a 
renda dos mutuários das Cohabs ao longo dos últimos anos, dados sobre 
Minas Gerais parecem justificar a hipótese formulada acima. Comparando 
os três primeiros conjuntos comercializados em 1968, naquele Estado, com 
três outros negociados, dez anos depois, fica evidenciado que os segmentos 
da população de renda mais baixa perderam peso substancial, deixando de 
representar a principal clientela da política. Como se pode ver na Tabela 15, 
as famílias com renda mensal de um a três salários mínimos constituíam em 
1968 o contingente mais numeroso: 94% dos mutuários daqueles conjuntos. 
Em 1978 o quadro reverte dramaticamente, cabendo agora aos estratos de 
renda mais baixa 40% das moradias construídas pela Cohab-MG nos novos 
conjuntos. A faixa de três a cinco salários mínimos, que em 1968 havia 
constituído apenas 4% dos mutuários, passa a ser o alvo privilegiado da 
política, representando 51% das famílias dos novos conjuntos. Além disso, 
os setores acima de cinco salários mínimos, que antes constituíam apenas 
2% de todos os mutuários, passam em 1978 para 9%. 

Independentemente da comprovação rigorosa da tendência à 
“elitização” dos conjuntos populares, cuja verificação exigiria série 
histórica de dados nacionais, informações sobre a clientela das Cohabs em 
período recente, para várias cidades brasileiras, não deixam dúvidas quanto 
a quem está sendo privilegiado pela política de habitação popular, conforme 
se pode depreender da Tabela 16. 

Em Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e 
Natal, onde foi possível o levantamento sobre a situação socioeconômica 
dos mutuários das Cohabs, constatou-se que as famílias de renda mensal de 
um a três salários mínimos não constituem a maioria. Digno de nota é o 
elevado percentual de mutuários com renda familiar acima de cinco salários 
mínimos, faixa essa que por lei estaria vedada à atuação das Cohabs. 

Corolário dessa política que vem privilegiando os estratos populares de 
renda mais elevada é a mudança da composição ocupacional dos mutuários 
das Cohabs. Os poucos dados esparsos e fragmentários de que se tem notícia9 

                                                 
9 a) As informações sobre a ocupação dos mutuários da Tabela 15 indicam que, enquanto em 
1968, 25.010 eram operários qualificados e empregados especializados do terciário moderno, 
em 1978, essa cifra sobe para 52%. Dados sobre a ocupação dos mutuários da Cohab na 
cidade de Natal mostram a predominância de empregados do terciário qualificado. Fundação 
João Pinheiro. Centro de Desenvolvimento Urbano. Belo Horizonte, 1979, p. 32. 
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dão conta de que hoje operários qualificados e empregados especializados do 
terciário moderno tendem a ser os grupos dominantes nos novos conjuntos. 

Tabela 16.  
Faixa Salarial dos Mutuários das Cohabs em algumas cidades – 1978* 
Renda 

familiar 
Florianópolis 

% 
Recife  

% 
Rio de Janeiro  

% 
Salvador 

% 
Belo Horizonte 

% 
Natal 

% 
Até 3 salários 
mínimos 

34,0 44,0 29,8 22,1 43,4 18,8 

De 3 a 5 
salários 
mínimos 

31,2 29,0 31,6 23,9 43,4 31,3 

Mais de 5 
salários 
mínimos 

34,8 27,0 27,4 44,9 13,2 49,9 

Sem 
informação 

_ _ 11,2 9,1 _ _ 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
*Os dados constantes desta tabela refletem a situação socioeconômica dos moradores dos 
conjuntos habitacionais das cidades incluídas no ano de 1978, com exceção de Belo Horizonte, 
onde a pesquisa foi empreendida em 1977. Não necessariamente tais mutuários correspondem 
aos compradores iniciais das casas populares comercializadas pelas Cohabs. 
Fontes: Para as cidades de Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Os dados utilizados 
foram obtidos através de pesquisa direta, coordenada pelo BNH e executada por diversas 
instituições regionais. Tais dados foram consolidados pelo Instituto Universitário de Pesquisa 
do Estado do rio de Janeiro (IUPERJ). 
Para Belo Horizonte utilizam-se os dados preliminares da pesquisa “Processo de Morar, levada 
a efeito pela Plambel – Belo Horizonte. Para Natal os dados foram extraídos da pesquisa 
executada pela Fundação João Pinheiro, A experiência em Amarante. Os dados para Natal 
abrangem oito conjuntos, mas deixam de fora “Nova Esperança”, o mais antigo e maior 
conjunto da cidade. Em virtude desse fato é possível que os mutuários de até três salários 
mínimos estejam ligeiramente sub-representados.  

Quando interpeladas sobre as causas da “elitização” de seus conjuntos, 
as Cohabs reagem de várias maneiras.10 Por um lado, afirmam que esta é a 
única forma de garantir um desempenho financeiro satisfatório. Além disso, 
apontam a validade social dessa estratégia, já que os setores beneficiados (três 
a cinco salários) são também pobres. Outras vezes, também encaram o 

                                                 
10 Essas características foram constatadas também pelos autores nas Cohabs da Bahia e Espírito 
Santo e confirmadas por técnicos do BNH com experiências na área de habitação popular. A 
denominação “elitização de conjuntos” tem aqui puramente um caráter didático, pois as 
famílias que recebem de três a cinco salários evidentemente não pertencem a nenhuma elite. 
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fenômeno como uma decorrência estrutural que escapa aos seus raios de ação 
enquanto instituição. Segundo essa lógica, como o crescimento acelerado das 
metrópoles e cidades médias nos últimos anos não foi acompanhado por uma 
adequada oferta de novas habitações, ocorreu um processo de especulação 
imobiliária em larga escala. Nesse sentido, as cooperativas, que em princípio 
deveriam atender a baixa e a média classe média, são pressionadas por 
pessoas de estratos mais altos de renda para atendê-los. Aqueles setores 
preteridos por essas agências, e sem alternativas no mercado, pressionam por 
sua vez as Cohabs. Segundo técnicos dessas empresas, mesmo que a faixa do 
mercado popular fosse obedecida escrupulosamente, as possibilidades de 
fraudes não poderiam ser descartadas. Expedientes como declarar renda de 
apenas um membro da família ou exclusivamente de uma das fontes de 
rendimentos são quase impossíveis de detectar. Nesse sentido, haverá sempre 
uma margem de incertezas que não pode ser controlada totalmente pelas 
Companhias.11 Em conjunturas desse tipo, os maiores prejudicados são os 
setores de posição instável no mercado de trabalho. 

Por outro lado, reconhece-se que, em parte, essa tendência elitizante é 
agravada por determinados procedimentos técnicos que poderiam ser 
transformados. O primeiro instrumento que se pode usar para aumentar as 
possibilidades de as classes de baixa renda (um a três salários) obterem casa 
própria diz respeito à implantação de novos métodos de recrutamento e 
seleção que não discriminam as famílias de inserção mais débil no mercado 
de trabalho e de prole mais numerosa. 

O segundo, mencionado anteriormente, consiste em implementar, 
desenvolver e dinamizar a autoconstrução através de programas alternativos 
de lotes urbanizados e de centrais de materiais. 

BNH PARADIGMA DE POLÍTICAS: EXPORTANDO KNOW-HOW 

O “balanço” ficaria incompleto se confinado apenas à análise dos 
objetivos conscientemente reconhecidos pela política habitacional. Não 
raro, os efeitos antecipados das políticas têm alcance maior que a realização 
dos objetivos a que elas deliberadamente se propõem. Além disso, uma 

                                                 
11 Os dados fornecidos anteriormente sobre os ágios na “venda das chaves” caracterizam a 
tentativa de setores de maior poder aquisitivo se apropriarem de casas tipo Cohab. 
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política é mais que os resultados que consegue: é também um paradigma 
para outras políticas. 

Ao longo de seus 17 anos de existência, tem a política habitacional se 
expandido para outras áreas, extravasando em muito o território que lhe 
fora inicialmente assinalado. O fenômeno não teria maiores implicações se 
refletisse apenas um caso de “imperialismo organizacional” ou de ocupação 
de “vazios” criados por ineficiência. Não é esse o caso do BNH, que 
exporta know-how. 

Em se tratando de saneamento básico, constata-se, no referente ao 
abastecimento de água, uma ação bastante dinâmica do BNH. Grosso modo, 
pode-se dizer que esses sistemas servem 80% das cidades brasileiras e 
beneficiam uma população de 50 milhões de pessoas, representando 71% da 
população urbana do país. 

Quanto ao esgoto sanitário, a atuação do BNH tem sido mais 
modesta, tentando primeiramente minorar os problemas das grandes 
metrópoles. Apenas 28% da população urbana, aproximadamente 20 
milhões de pessoas, usufruem de serviços de esgoto sanitário.12 

Se do ponto de vista quantitativo houve, especialmente em relação ao 
abastecimento de água, um avanço considerável, o mesmo não se pode 
dizer das consequências sociais da transferência para esses serviços da 
filosofia empresarial que norteia a ação do banco. 

A anexação da água e saneamento à faixa de atuação do BNH se, por 
um lado, responde a necessidades sentidas do planejamento habitacional, 
leva, por outra parte, à privatização de bens públicos, restringindo o acesso 
a estes por parte das camadas de baixa renda. 

Tradicionalmente, água e esgoto têm sido subsidiados pelas prefeituras 
municipais. As tarifas não cobrem nem os custos dos investimentos, nem os 
de manutenção. Com o Planasa, que não tem tarifas diferenciais, os custos 
para o consumidor são substancialmente elevados. Estima-se que quase 50% 
da tarifa reflitam apenas custos financeiros, ou seja, juros e correção 

                                                 
12 BNH Censo Nacional de Saneamento Básico, 1979. Dados publicados em: “Censo do 
BNH revela falta de saneamento em 1/3 das cidades”, in Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 18 
de julho de 1979. 1. cad. 1 e 2. 
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monetária. A importância está em que a tarifa representa, para as populações 
de salário mínimo, proporção expressiva da renda. 

Além disso, não se pode descurar das implicações que acarreta para 
outras políticas a privatização dos bens públicos. É sabido que nos países 
subdesenvolvidos parcela ponderável das doenças transmissíveis se deve à 
inexistência de água de boa qualidade e esgotos sanitários. A exportação da 
correção monetária para tais áreas traz ônus óbvios. 

A expansão do BNH para novas áreas, com a repercussão direta que 
traz para as políticas de saúde e bem-estar, coloca algumas indagações básicas: 
o que é hoje um bem público? O que se compra com o imposto pago? 

Tem prevalecido a solução empresarial que privilegia os aspectos 
financeiros: proteção à capacidade de investir das instituições provedoras 
dos serviços em detrimento dos de bem-estar. Esquece-se que, se o subsídio 
leva à ineficiência, o “empresarialismo” da política traz a iniquidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ma vez realizado o balanço da política, resta, por fim, resumir os 
principais tópicos levantados ao longo de análise da trajetória do BNH. 

Sob o prisma social, a política habitacional teve efeito perverso. 
Concebida para atenuar desigualdades sociais, termina ela por acentuá-la 
mais ainda, concorrendo para agravar a concentração da renda no país. 

Vista em seus próprios termos, faltou à política habitacional imaginação 
– ou decisão política – para encontrar a solução que melhor se amoldasse às 
condições das classes baixas. Desconheceram-se os mecanismos espontâneos 
de que lançam mão tais classes para atender suas necessidades habitacionais. 
Em consequência, limitou-se a política à ação “tapa-buraco”, construindo aqui 
e ali conjunto populares, arranhando mais que enfrentando o problema. 

Não cabe dúvida de que a correção monetária e o modelo empresarial 
tiveram peso ponderável no fracasso da política. Os juros mais baixos, os 
prazos mais longos e o financiamento maior não tiveram, entretanto, o 
efeito desejado na resolução do problema. 

A questão não era simplesmente encontrar “dosagem ótima” de 
componentes, mas desenvolver “feitios” novos de solução, mais 
apropriados às populações-alvo. O fracasso se deveu, em larga medida, à 
rigidez do modelo BNH. Por que casas e não lotes? Por que construir por 
empresa e não por mutirão? 

Faltou sensibilidade social à política habitacional. Não se pode 
argumentar que soluções diversas daquelas que foram colocadas em prática 
esbarrariam fatalmente nos interesses dos empresários do setor. Estes são 
orientados, fundamentalmente, para o mercado de classe média e alta, não 
percebendo vantagens em operar no de classe baixa. 

Quanto ao regime, é duvidoso que tenha sido ele a fonte única da 
rigidez da política. A explicação talvez esteja também na própria burocracia 
do sistema habitacional, onde predomina uma tecnocracia com arraigada 
mentalidade financeira e ideologia empresarial. 

A falência da política de habitações populares pode ser melhor 
aquilatada pela expansão do chamado mercado informal, paralelo ou 
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