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RESUMO 

 

 

 

Essa tese tem por objetivo analisar o processo de implementação da política 

habitacional, o programa MCMV, de modo a demonstrar se esse processo é afetado pelo 

legado das políticas que são elaboradas no nível local de governo e pela sua trajetória. 

Foram analisados, de um lado o desenho do programa e os recursos institucionais que o 

governo federal dispunha para alcançar os seus objetivos e, de outro, os resultados e a 

dinâmica da gestão municipal na implementação do programa. A tese apoia-se na 

literatura sobre relações intergovernamentais e coordenação federativa para mostrar que 

os mecanismos do governo federal foram insuficientes para induzir o município a 

produzir a quantidade de unidades habitacionais previstas com base no déficit 

habitacional da região para as famílias de baixa renda. Argumenta-se que o processo de 

implementação é afetado pela ação dos atores locais que tem o controle do processo e 

decidem o que e como serão implementadas as políticas. Esse argumento é sustentado 

pela teoria da implementação e pela abordagem da path dependence para auxiliar na 

interpretação da atuação desses atores na dinâmica da implementação local. A pesquisa 

é empírico-teórica, qualitativa, estudo de caso quanto à estratégia de pesquisa, cujo 

objeto empírico é o município de Maringá-Pr e os dados foram levantados por meio de 

entrevista semiestrutura. Os resultados mostram que apesar da frágil articulação 

intergovernamental houve complementariedade de competências entre os entes 

federativos, visto que o município subsidia com a doação de terrenos para viabilizar a 

política. Conclui-se que o cenário das poucas unidades produzidas e localizadas nos 

bairros periféricos, apesar de estarem supridas pelos equipamentos sociais, é reflexo da 

forte aliança entre os atores públicos locais e os grupos de interesse que direcionam suas 

ações voltadas para a promoção da cidade, fato que inflaciona o custo do imóvel, 

limitando as possibilidades de produção de moradia para a população de baixa renda. 

 

 

Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida; Implementação; RIGs; 

                          Coordenação Federativa; Path Dependence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This thesi’s aim is to analyse the implementation of a brazilian housing program, 

MCMV, in ordem to identify if this process is affected by the legacy of the policies that 

are formulated at the local level of government and by its path. The program structure, 

the federal government institutional resources provided in order to achive the program’s 

purpose were studied along with the results and the municipal management’s dynamic 

on the program’s implementation. The literature has its base on intergovernmental 

relations and federative coordination to indicate that the federal government 

mechanisms were insufficient to make the municipality producing enough housing to 

families with low income according to the area’s housing deficit. Its argued that the 

implementation process is affected by the action of local actors who controls the process 

and used to decided how the policies will be implemented and what will be 

implemented. This point of view is supported by the implementation theory and by the 

path dependence approach, both help understanding the performance of these actors in 

the dynamics of the local implementation. The research is theoretical empirical, 

qualitative, case study regarding the research strategy, wich the empirical object is the 

municipality of Maringá- PR and the instrument used to collected the data was a semi-

structured interview. The results shows that despite the intergovernmental articulation 

weakness, the competences between the federatives bodies worked as complementary 

because the municipality has contributed donating building sities in order to policy 

feasible. It was concluded that few units builted and located on the suburb, despite being 

supplied with social facilities they suffer the consequences of a strong agreement 

between public actors and interest groups that guide their actions to promote the town, 

fact that increases housing prices limiting the possibilities of producing housing for low 

income families.  

 
 

Keywords: My Life My House Program, Implementation; IGRs, Federative 

                 Coordination; Path Dependence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA TESE 

 

 

A Constituição de 1988 estabeleceu princípios de que as unidades da federação brasileira devem 

cooperar entre si na realização dos interesses nacionais. Está previsto no inciso IX do art. 23 da 

Constituição Federal que a União, os Estados e os Municípios têm competências partilhadas 

em diversas áreas sociais, inclusive na provisão de moradias. Essa cooperação está presente 

quando da definição de políticas públicas ao se estabelecerem as metas, as diretrizes e os planos 

que garantam uma atuação equilibrada, de acordo com a atribuição de cada um dos entes 

federados.  

 

O modelo de competências partilhadas para as políticas sociais, adotado pela Constituição 

Federal de 1988 em decorrência da adoção do federalismo1 cooperativo, implica a União 

possuir poderes de financiamento e regulamentação, enquanto os governos subnacionais, 

sobretudo os municípios, ficam com o poder de implementação (FRANZESE, 2010, LÍCIO, 

2012, SILVA, 2014). 

 

Constituem-se princípios do federalismo a autonomia e a interdependência (ABRUCIO, 2005). 

A autonomia entre os entes federados favorece a competição entre eles, enquanto que a 

interdependência exige a cooperação mútua (ABRUCIO e GAETANI, 2006). Embora, dotados 

de autonomia, inúmeros municípios que dependem imensamente dos repasses federais e 

estaduais para implementarem políticas públicas sociais e em geral apresentam baixas 

capacidades administrativas, fiscal e financeira (SILVA, 2014), realidade que marca a 

interdependência. 

 

No caso das políticas sociais, de natureza intrinsecamente distributiva, a distribuição de 

competência entre os entes da federação resulta em problemas de implementação que exigem 

                                                           
1 Elazar (1987) resume a essência do federalismo em self-rule plus shared rule, ou seja, o federalismo é uma 

combinação entre autogoverno e governo compartilhado ou regras próprias e regras compartilhadas, colocando 

sempre a questão de uma soberania compartilhada.  
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arranjos federativos conciliadores de duas diretrizes. Primeiro a orientação pela homogeneidade 

nacional requerida pelo Estado de Bem Estar, de modo que haja um padrão mínimo alcançado 

em todo o território nacional. E segundo a criação de condições de execução local que sejam 

compatíveis com a heterogeneidade da capacidade institucional em que convivem os governos 

subnacionais, de forma a garantir a homogeneidade requerida como resultado da 

implementação das políticas sociais (LÍCIO, 2012).  

 

Esses problemas decorrem da distribuição de poderes entre os três níveis de governo, que por 

si só, deveriam favorecer algum nível de cooperação, uma vez que existe complementaridade 

de atribuições para gestão das políticas nacionais, sobretudo entre o governo federal 

(financiamento e regulamentação) e os municípios (implementação) (FRANZESE, 2010). 

Tendo em vista, o progressivo poder de coordenação do governo federal que busca que as 

diretrizes nacionais sejam implementadas no ente federativo municipal essa tese mostra os 

desafios enfrentados para a implementação no plano local de governo.  

 

No sentido de contribuir para esse debate este trabalho elege como unidade de análise o 

programa Minha Casa Minha Vida, uma policy de contornos federativos onde está presente a 

ação coordenadora do Estado. Enquanto o governo federal comanda a regulamentação do 

programa, a Caixa Econômica federal operacionaliza, financia e fiscaliza o programa e os 

governos municipais facilitam a implementação. 

 

A relevância na escolha dessa policy está no expressivo número de moradias produzidas desde 

a sua criação em 2009. Foram contratadas pelo governo federal 3,1 milhões de unidades 

habitacionais no valor de 187,0 bilhões de reais em oito anos, sendo que 57% dessas unidades 

foram destinadas para as populações de baixa renda (MCIDADES, 2017). Nenhuma política 

habitacional no Brasil alcançou tamanha cobertura para essa camada da população. 

 

Nos 22 anos de existência do Banco Nacional da Habitação (BNH) foram produzidas em torno 

de 4,5 Milhões de unidades Habitacionais (AZEVEDO, 1988). Entretanto, segundo Loureiro, 

Macário e Guerra (2013, p. 6) o BNH fracassou em seus objetivos sociais de promover moradia 

para a população de baixa renda, porque “foram os mutuários com rendimentos superiores a 

vinte salários mínimos os grandes beneficiados, destinando-se apenas 3% dos recursos para as 

famílias com rendimentos abaixo de cinco salários mínimos”. Já nas décadas de 80 e 90 a 
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política de financiamento para casa própria, era restrita porque houve dificuldade de propor 

moradia para a população de baixa renda (FLEURY SILVA, SAVI e ZAPA, 2011). 

 

No entanto, a experiência dessas políticas no passado foi importante para ajuste de rota no 

desenho do programa do Programa Minha Casa Minha Vida visto que, este conseguiu priorizar 

as populações de menor renda ao se apoiar nos dados quantitativos do déficit habitacional 

brasileiro calculado em 7,2 milhões de moradias, 80% delas concentradas nas faixas de renda 

inferiores a três salários mínimos (AMORE, 2015). 

 

A literatura que trata dos empreendimentos produzidos pelo programa MCMV 

(KLINTOWITZ, 2015) tem se manifestado no sentido de afirmar que o programa tem sido 

conduzido exclusivamente pelo governo federal, implementado pela CEF e construtoras, 

destinando-se mínimo papel para os governos subnacionais. Esta tese, em uma releitura das 

normativas, lança a discussão de que no desenho do programa existe espaço para o 

partilhamento de competências entre o governo central e o governo municipal e procura mostrar 

como são efetivadas as relações intergovernamentais numa política top down como é o 

programa MCMV. 

 

Assim, esta tese tem como propósito dar conta de dupla agenda. Primeiro, estudar como se dá 

a articulação vertical entre a União e os municípios no processo de coordenação federativa, com 

foco na dinâmica da implementação da política de habitação o programa Minha Casa Minha 

Vida. E em segundo lugar, mostrar em que medida a capacidade de ação dos atores privados de 

atuarem sobre o desenvolvimento do município se faz presente, também, em uma política 

pública fortemente regulada pelo governo federal, como é o caso do programa Minha Casa 

Minha Vida.  

 

Para suporte teórico a essa segunda agenda procurou-se apoio na abordagem teórica da path 

dependence e concentrar a análise, também nas fases intermédias dos processos, como orienta 

Pierson (2000). Essa fase intermediária foi correlacionada com as implicações do modelo de 

desenvolvimento urbano que é pensado e elaborado para o município em parceria com a 

sociedade civil organizada, particularmente o Codem, por meio do plano diretor e os planos 

Maringá 2020, Maringá 2030, Maringá 2047. 
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A sociedade civil organizada discutida, neste trabalho, delimita-se, portanto, à ação do Codem 

pelo seu protagonismo nesses planos. Cabe ressaltar que no município ainda é incipiente a ação 

da sociedade civil organizada por meio dos movimentos de moradia2.  

 

É nesse sentido que a explicação, que essa tese oferece para o resultado da implementação do 

programa MCMC em Maringá, está ancorada no argumento de que ação dos grupos de interesse 

da esfera econômica, organizados formalmente na figura do Codem, que atuam como 

determinantes das políticas locais, tem influenciado os atores públicos ao longo da trajetória 

das políticas de urbanização e consequentemente com reflexos na habitação de interesse social. 

 

Para efeito das análises a serem realizadas nesta pesquisa, considerou-se que os resultados da 

atuação desses atores locais da esfera econômica que atuam junto aos gestores públicos locais 

estão ligada a fatores institucionais. Considera-se aqui, os fatores institucionais tal como em 

Lotta (2010) que atribuiu no seu foco de análise que os fatores institucionais seriam as normas, 

formais ou não ditadas pela política e que constrangem ou definem a ação dos implementadores.  

Dessa forma, os fatores institucionais que afetam as formas de implementação do programa 

Minha Casa Minha Vida referem-se às práticas institucionalizadas com que os atores públicos 

têm, historicamente, conduzido as políticas urbanas locais, que são: (1) forte aliança dos 

gestores públicos municipais com as organizações estabelecidas no município; (2) prevalência 

das decisões dessas organizações; (3) decisões tomadas na forma de consenso e divulgadas 

como sendo a representação das demandas da sociedade; (4) justificativa das ações e projetos 

realizados com base no argumento de cidade planejada; (5) vocação histórica3 no processo de 

segregação socioespacial; (6) promoção da imagem da cidade com base em forte apelo 

propagandístico. 

 

Ressalta-se, com fundamento em Bichir (2011, p. 25), que é “de se esperar que o elevado poder 

de coordenação federal no Brasil em matéria de política social conduzisse à convergência nos 

resultados locais” quando da implementação. Isso porque as normatizações para os programas 

do governo federal foram deixando espaço cada vez mais limitado para decisões municipais 

muito distintas dos grandes parâmetros nacionais. 

                                                           
2 A representação mais intensa quanto à defesa por moradia popular no município se dá por meio do Observatório 

das Metrópoles unidade Maringá. Está havendo uma mobilização entre o Observatório das Metrópoles e a entidade 

sem fins lucrativos a União por Moradia Popular do Paraná para a criação de um núcleo de União por Moradia 

Popular no município estudado. 
3 “A cidade tem uma vocação histórica de segregação, diz a socióloga Ana Lúcia Rodrigues” (LINJARD, 2010). 



18 
 

 

Por outro lado, Arretche (1999) diz que, mesmo quando uma determinada política pública é 

fortemente induzida pelo governo central, seus resultados e impactos no curso das instituições 

não são iguais nas unidades subnacionais. Aliando a isso, na esteira do conceito de path 

dependence há a concepção de que nas políticas pode haver diferentes resultados de acordo com 

as propriedades de cada contexto local, propriedades essas herdadas do passado (HALL e 

TAYLOR, 2003). 

 

 

A TESE: OBJETIVOS, PROBLEMA E HIPÓTESES 

 

 

Para compreender o processo de implementação observam-se as pequenas decisões que podem 

influenciar e impactar diretamente nas escolhas que os atores da implementação fazem, bem 

como os fatores que condicionam a maneira de se enxergar as políticas e atuar sobre elas. 

 

Nesse contexto, o objetivo geral da tese é analisar o processo de implementação da política 

habitacional, o programa MCMV de modo a demonstrar se esse processo é afetado pelo legado 

das políticas que são elaboradas no nível local de governo e pela sua trajetória. 

 

Em melhores palavras, o objetivo é compreender se os fatores institucionais presentes nas 

políticas públicas de urbanização do município influenciam as decisões de implementação do 

programa MCMV no município de Maringá e verificar se a implementação converge com o 

desenho da política coordenada pelo governo federal.  

 

No sentido de compreender os aspectos políticos, econômicos e administrativos que nortearam 

a implementação do programa MCMV tem-se como objetivos específicos da pesquisa: 

 

 Identificar como os atores públicos locais se mobilizaram para implementar cada uma 

das atribuições de competência do município previstas no programa MCMV. 

 Identificar as diretrizes que norteiam a ação dos atores da implementação e quais são os 

resultados disso para a implementação. 

 Compreender de que forma as ações e as estratégias dos grupos da esfera econômica, 

em suas múltiplas escalas de atuação, influenciaram a trajetória de implementação do 
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programa Minha Casa Minha Vida conduzido pelo município e coordenado pelo 

governo federal.  

 

Foi olhado para a implementação como um processo dinâmico formado pela ação e interação 

operada pelos diversos atores (1) atores públicos que influenciam o programa MCMV pelos 

determinantes do desenho da política (coordenação federativa e relações intergovernamentais) 

(2) atores públicos responsáveis pela implementação do programa (ente municipal) e (3) atores 

privados (representantes do Codem).  

 

Diante do contexto e do objetivo exposto, a problemática que se coloca é: Como as atribuições 

de competência do governo municipal relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida foram 

implementadas em Maringá? 

 

As justificativas que particularizam o estudo em Maringá podem ser sumarizadas: (1) pela baixa 

produção de moradias na Faixa 1 em relação ao padrão nacional (MCIDADES, 2015); (2) 

porque 70% do déficit habitacional do município está concentrado na Faixa 1; (3) por Maringá 

ter o legado de ser uma cidade planejada (CORDOVIL, 2010), (4) pela influência dos grupos 

da esfera econômica, na forma de aliança ou por meio da formação de consenso, “único no 

Brasil”, segundo Entrevistado 8. 

 

A abordagem de dependência de trajetória ocupa posição central no institucionalismo histórico, 

por considerar as especificidades históricas de desenvolvimento de cada contexto e rejeitar a 

ideia de que a ação estratégica gerará os mesmos resultados independentemente do local em 

que ocorre (PROCOPIUCK, 2011). Essa assertiva é uma justificativa para a escolha de um 

único caso: o Município de Maringá. 

 

Uma vez delineada a problemática da pesquisa que ajuda a nortear e elucidar a tese, serão 

apresentadas duas hipóteses que orientarão a pesquisa. A hipótese surge após a formulação do 

problema. A dificuldade está presente e o pesquisador vislumbra prováveis soluções 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 105). A hipótese envolve uma possível verdade, um resultado provável. 

É uma verdade pré-estabelecida, intuída, com o apoio de uma teoria. Demo (2000, p. 161) 

considera a hipótese como uma resposta ou solução ao problema e evidencia o que se pretende 

testar, descobrir, ou ainda “sugerir caminho e lançar luz sobre ele”. Assim, expõe-se a primeira 

hipótese: 
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Hipótese 1: Os mecanismos de coordenação do governo federal não se apresentaram suficientes 

para que o município tivesse implementado a política acompanhando o padrão nacional de 

produção das unidades habitacionais para a faixa 1. 

 

Mesmo considerando que o programa MCMV: (1) elegeu como o grande protagonista as 

construtoras e não os municípios (OLIVEIRA, 2015, KLINTOWITZ, 2015); (2) é fortemente 

regulado pelo governo federal; (3) foi desenhado destinando um papel muito reduzido para os 

municípios (KLINTOWITZ, 2015); (4) tem a Caixa Econômica Federal no papel de 

formuladora, planejadora e executora da política exercendo um importante papel de ator no 

nível local, responsável por fazer o programa “rodar” e ser o principal elo entre os agentes 

envolvidos – governo federal, empresas, governos locais e beneficiários (KLINTOWITZ, 

2015); (5) tem a Caixa como sendo a presença física do governo federal nos municípios, 

validando as atribuições que são de competência dos municípios; entende-se que não é a 

coordenação federativa, isoladamente, que consegue explicar o desempenho da política 

estudada no município.  

 

O governo federal criou as condições de implementação local para essa política em que existe 

complementaridade de atribuições dos entes federativos: o governo federal financia e 

regulamenta e na implementação assume-se que fatores institucionais locais afetam os 

resultados da política, porque os atores da implementação, também, tem um papel relevante 

nesse processo.  

 

Essa hipótese partiu dos dados empíricos para explicar os frágeis mecanismos de coordenação 

que podem ter resultado na baixa produção das unidades do programa MCMV no município de 

Maringá comparativamente ao volume implementado em todo o território nacional. 

 

De acordo com a distribuição nacional dos empreendimentos com base no déficit habitacional 

por faixa de renda divulgado pelo Ministério das Cidades, o Município de Maringá teria direito 

a construir 2.893 unidades na faixa 1. No entanto, foram produzidas no município somente 

1.129 unidades habitacionais para atender a faixa 1 o que representa 26% de toda a produção 

do programa Minha Casa Minha Vida construída em Maringá, enquanto que o padrão nacional 

de produção para o Faixa 1 gira em torno de 61%. Além disso, em 90% dos municípios 
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brasileiros predomina construções para essa faixa, que são famílias que cuja renda vai de zero 

até R$ 1.600,00.  

 

Os dados apresentados chamam a atenção para o fato de que, como dito por Arretche (1999), 

as políticas nas unidades subnacionais podem ter resultados diferentes quando da 

implementação. E valida a tese de Rodrigues (2004) e de Fleury Silva (2015) de que a cidade 

planejada pelos grupos da esfera econômica não prioriza a população de menor renda. 

Considerando que o programa MCMV é uma política pública em que existem apenas 

ganhadores, ganham politicamente os municípios e a população beneficiada, questiona-se quais 

seriam as explicações para a baixa produção dessas moradias no município. 

 

O argumento de cidade planejada e com bons indicadores econômicos e sociais provocam 

aumento da demanda por moradias e eleva o custo dos terrenos. Essa realidade mostra que, o 

programa MCMV, mesmo sendo uma política onde todos ganham, sua produção, quando 

ocorre, é nas áreas periféricas e em quantidades limitadas.  

 

Nesse sentido, considerando que no federalismo brasileiro o município possui um elevado grau 

de autonomia nas políticas, o exercício dessa autonomia permite que municípios tomem as 

decisões de implementação em conjunto com os atores da esfera econômica. Esse argumento 

orienta a segunda hipótese da tese:  

 

Hipótese 2: A trajetória histórica de conduzir a política urbana do município, por meio de 

alianças entre o poder público e os atores da esfera econômica, explica a implementação do 

programa MCMV em Maringá. 

 

Apesar do programa MCMV ser o mesmo para todos os municípios do Brasil, a influência dos 

fatores institucionais presentes em Maringá impactaram de forma diferenciada os resultados 

decorrentes desse programa. Independentemente do desenho da política de habitação, o 

município de Maringá, pelas experiências passadas e a sua trajetória histórica4, terá o mesmo 

comportamento: traçar diretrizes que são acordadas entre os atores públicos locais e os atores 

da esfera econômica.  

 

                                                           
4 Leia-se aqui uma política urbana que tem sido influenciada pela CMNP e Codem. 
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Isso é indicativo de que os processos decisórios são dependentes de trajetórias já percorridas e 

apresentam memória (LIEBOWITZ e MARGOLIS, 2000). Nessa direção os estudos sobre 

institucionalização sugerem que os “objetos ou eventos são primeiramente reconhecidos, então 

aceitos por poucos atores e por fim, amplamente difundidos e aceitos dentro de dado campo” 

(LAWRENCE, at al, 2001, p. 626). 

 

Ancorado no estudos do institucionalismo histórico, ressalta-se que pesquisadores querem 

investigar o motivo que uma certa escolha foi feita e/ou porque um determinado resultado 

ocorreu (STEINMO, 2008). Para o autor, a probabilidade de qualquer resultado político 

significativo ser melhor compreendido é por meio de uma análise que conjuga regras seguidas 

e interesses maximizados. 

 

A ideia de dependência de trajetória nas decisões municipais sobre urbanização e moradia tem 

sido discutida de uma forma subliminar por Rodrigues (2005), Cordovil (2010, 2013), Töws 

(2015), Fleury Silva (2015) ao enfatizarem que as ações dos atores privados exercem forte 

influência nas decisões dos atores da municipalidade. Bevir (2007, p. 136) ao falar sobre as 

decisões dos demais entes federativos diz “these developments are almost always historically 

determined (path dependency) and strongly influenced by the political context”. 

 

A pesquisa vai mostra que o processo de implementação do programa Minha Casa Minha Vida 

é afetado não só pelo seu desenho institucional, definido no plano federal, mas também “pelas 

diferentes capacidades institucionais disponíveis no plano local, tais como recursos humanos, 

capacidade de gestão e articulação entre diversos serviços e políticas, infraestrutura disponível” 

(BICHIR, 2011, p. 9) e também pela força política de diferentes interesses de atores da esfera 

econômica. 

 

Porque, entende-se que, “É necessário identificar a variedade de atores envolvidos quando se 

discute a implementação [...]” uma vez que no momento da implementação surgem questões 

como: “[...] quem é o formulador da política? Quais são os tomadores de decisões? Quem é o 

implementador? [...]” (HILL, 2004, p. 64). O grau de sucesso da implementação, diz o autor, 

“depende dos vínculos entre diferentes organizações e departamentos em nível local”.  

 

Muitas políticas “são moldadas sem dar atenção às forças (principalmente econômicas) 

subjacentes e como estas forças irão impactá-las” (BARRETT e HILL, 1981, p. 89). “É sabido 
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que as decisões diárias quando da implementação terão de envolver negociações e 

compromissos com grupos poderosos”, expõe Hill (2004, p. 71). 

 

Esta pesquisa busca poder contribuir com o estudo da implementação dessa política pública 

nacional de habitação e de interesse social em contextos de cidades médias, logrando confirmar, 

a necessidade de a gestão pública municipal inserir no seu planejamento urbano diretrizes para 

atender as demandas das populações de menor renda. Acredita-se, também que as questões aqui 

levantadas possam contribuir para uma agenda de pesquisa em políticas públicas que vem se 

consolidando desde a Constituição de 1988. 

 

Foram utilizadas como fonte de pesquisa as entrevistas com diversos atores com vistas a mapear 

o entrelaçamento entre os níveis de governo na implementação do programa MCMV. Os 

depoimentos analisados mostraram que as relações intergovernamentais não se limitam à 

dimensão legal em cumprimento das regras do programa, mas são visíveis na relação de 

trabalho que se estabelece no dia a dia das atividades desempenhadas por desses atores. Isso 

vem confirmar a abordagem dimensão humana presente nas relações intergovernamentais, 

mapeadas por Wright (1988), ou seja a interação entre os diferentes funcionários públicos na 

execução das suas atividades no cotidiano. 

 

 

A ESTRUTURA DA TESE 

 

 

Essa tese está organizada em sete capítulos, além desta introdução. Nos dois capítulos iniciais 

da tese são apresentados os fundamentos teóricos analíticos da pesquisa. O capítulo primeiro 

trata dos aspectos que envolvem o arranjo federativo brasileiro por meio das discussões teóricas 

sobre as relações intergovernamentais e a coordenação federativa. Tal referencial serve de base 

para a análise das articulações entre a União e os municípios no que tange a implementação da 

política analisada. 

 

O segundo capítulo dispõe, primeiramente sobre a implementação de políticas públicas no 

Brasil com vistas a abordar concepção do policy cicle, o atual estágio de debate na literatura de 

ciência política e administração pública, os principais conceitos na visão dos estudiosos do tema 

e o papel dos diversos atores que articulam a implementação. Na sequência é apresentada a 
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abordagem da path dependence como background teórico para auxiliar na interpretação da 

atuação desses atores na dinâmica da implementação local. 

 

Para a metodologia reservou-se o capítulo terceiro, onde podem ser encontradas as justificativas 

para a escolha do objeto empírico, a delimitação da análise, o enquadramento metodológico da 

pesquisa, a forma de coleta e dados e análise dos resultados, bem como referência à lista dos 

atores entrevistados e do conteúdo das entrevistas. 

 

Ao capítulo quarto designou-se duas seções. Na primeira é feito uma explanação sobre os 

condicionantes da criação do município de Maringá, a forma como tem sido construída a 

imagem do município, o entendimento de que na cidade planejada também existe a segregação 

socioespacial, e a relação entre o poder público municipal e a CMNP. Na segunda seção 

procurou-se fazer um resgate histórico da política de habitação de Maringá, onde foram 

descritos o contexto de elaboração dos diversos planos diretores, a produção habitacional no 

período do BNH, a habitação popular social após o BNH, o planejamento para as habitações de 

interesse social para o município por meio do Plhis, e por fim a articulação dos atores locais no 

desenvolvimento urbano, onde é situada a atuação do Codem de 1996 até os dias atuais. 

 

No capítulo quinto é apresentado o desenho do programa Minha Casa Minha Vida, com 

destaque às normativas do programa e o posicionamento dos diversos estudiosos, 

especializados nessa temática, sobre as contribuições do programa para a população, numa 

visão otimista e elencados as principais críticas e limites do programa no atendimento à 

população de baixa renda. Nesse capítulo tem uma seção dedicada a mostrar qual é o papel dos 

atores na formulação e na implementação do programa. 

 

O sexto capítulo detalha a dinâmica da implementação no município. Apresenta-se o lócus onde 

se dá a implementação, a Sehabis, onde estão alocados os atores que fazem acontecer a política. 

Em seguida, são apresentadosos critérios utilizados para elaborar o cadastro e seleção dos 

beneficiários do programa, para promover as ações para facilitar a execução do projeto, para 

realizar o trabalho técnico social, e para definir os instrumentos de compromisso com a 

instalação dos equipamentos e serviços e demais atribuições do município. A última seção desse 

capítulo apresenta a implementação do programa Minha Casa Minha Vida e os limites 

explicativos das teorias mobilizando as abordagens teóricas com vistas a fazer emergir as 

respostas da problemática da tese. 
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No último capítulo, destinado às considerações finais, estão apresentados os resultados 

alcançados nessa longa e árdua trajetória e sumarizados os elementos que mostram o 

atendimento ao objetivo proposto, a pergunta de pesquisa respondida e às hipóteses 

confirmadas. Logo na sequência, estão as referências e anexos.  
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1 O ARRANJO FEDERATIVO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO  

 
 

 

Primeiramente, coloca-se que para haver uma análise mais refinada da forma como a política 

pública de habitação, o programa Minha Casa Minha Vida, foi implementado no município não 

se pode deixar de contextualizar que o desenho da política é de iniciativa do governo central. 

Entende-se, portanto ser relevante inserir a discussão da forma como se dá a coordenação, por 

parte do federal, da política e também a forma como as relações intergovernamentais5 são 

estabelecidas no cotidiano da implementação. 

 

Cardoso e Bercovici (2013, p. 27) expõe que a “literatura brasileira sobre o federalismo 

preocupa-se fundamentalmente com o tema da descentralização, deixando em segundo plano 

os problemas da coordenação federativa e do relacionamento entre os níveis de governo”, e é 

nesse lacuna de estudos que se procura direcionar a tese. 

 

O ponto de partida para essa discussão é a Constituição Federal de 1988, que com a 

descentralização, o município torna-se a peça-chave do ordenamento político e administrativo 

brasileiro ganhando o status de ente federativo (ABRUCIO, 2015). Os municípios passaram a 

ter autonomia tanto em termos de recursos e competência legal, como pela capacidade decisória 

para definir as diretrizes da política local.  

 

É nesse sentido, que o ente federativo local passou a ser um unidade política autônoma com 

capacidade para implementar, pelo menos, algumas de suas próprias políticas (PIERSON e 

LEIBFRIED, 1995), independentemente do governo federal. E podem, simplesmente, não 

aderir à implementação de programas do governo federal. Além disso, o disposto no inciso I do 

artigo 30 da Constituição de 88 dá competência aos Municípios para legislarem sobre assunto 

de interesse local e no inciso II estabelece, ainda, que compete aos municípios legislarem de 

maneira suplementar no que lhes couber (BRASIL, 1988). 

 

                                                           
5 As RIGs envolvem todas as trocas e negociações entre unidades de governo, incluindo as realizadas no plano 

local (WRIGHT, 1988). As relações aqui estudadas são aquelas entre os gestores públicos municipais e os 

burocratas da CEF que é o órgão do governo federal responsável pela gestão do programa no município. 
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Essa realidade mostra que nas federações os municípios têm cada vez mais autonomia decisória 

no sentido de prover serviços públicos e regular o cotidiano dos munícipes. Por outro lado, o 

sucesso da gestão municipal está intimamente ligado à “dinâmica das relações 

intergovernamentais, seja porque há a necessidade de ação conjunta entre os níveis de governo, 

seja porque as municipalidades, por vezes, precisam do apoio dos outros entes da federação 

para garantir a qualidade da sua governança” (ABRUCIO, 2015, p. 60), tanto em termos de 

regulação como de financiamento das políticas. 

 

Além disso, um dos maiores problemas enfrentados na federação brasileira é a autonomia 

municipal vis-à-vis a baixa capacidade fiscal, financeira e institucional dos governos locais para 

absorver e dar conta de todas as suas funções constitucionais, a política de habitação, inclusive. 

Esta assertiva foi debatida na literatura sobre federalismo6 no Brasil por vários autores, entre 

eles Abrucio (2015), Almeida (2005), Arretche (2000), Tendler (1998) e Souza (1996). 

 

Abrucio (2015) chama a atenção para esse fato ao dizer que dada as desigualdades territoriais 

no Brasil, há um enorme contingente de municípios com baixa capacidade7 de se manter com 

a sua arrecadação tributária, situação que é agravada pela existência de uma máquina 

administrativa precária. 

 

Como consequência registra-se que “a maioria dos municípios brasileiros acumula uma série 

de problemas para a execução de suas atribuições constitucionais em termos de políticas 

públicas, no que se refere tanto ao provimento quanto à qualidade dos serviços” (ARAÚJO e 

FERNANDES, 2014, p.6). 

 

Assim, a alteração na distribuição de poder entre níveis de governo conferido pela constituição 

de 88 pode implicar o aprimoramento das disparidades inter e intrarregionais, especialmente se 

o governo federal não atuar de forma a compensar as desigualdades regionais (SOUZA, 2002). 

                                                           
6 Federalismo não é só uma estrutura com características específicas, mas um processo de governo que implica um 

sentido de parceria entre as partes do pacto federativo, que se manifesta por meio da cooperação negociada em 

torno de questões e programas e que se baseia em um compromisso de barganha entre todos os membros, para 

chegar a um consenso ou, na sua impossibilidade, a uma acomodação que proteja a integridade fundamental de 

todos os parceiros (ELAZAR, 1987). Riker (1975) é amplamente citado por ter trazido a definição mais clássica 

de federalismo, dizendo que, em federações, diferentes governos regulam um mesmo território, mas cada um deles 

tem exclusiva competência sobre determinadas matérias. A origem etimológica da palavra federação refere-se a 

um pacto, no qual os entes federados são participantes. 
7 A baixa capacidade financeira dos municípios brasileiros ocorre mesmo com a partilha de impostos federais e 

estaduais estabelecida pela Constituição, além das transferências de recursos vinculadas a políticas sociais 

(ARAÚJO e FERNANDES, 2014). 
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Para evitar isso, a instância federal deve (1) exercer um forte papel na regulação e na 

coordenação das políticas públicas nacionais de forma a colaborar com as necessidades das 

esferas locais, diminuindo as desigualdades regionais (ARRETCHE, 2012) e (2) “melhorar a 

dinâmica intergovernamental para aperfeiçoar a governança local” (ABRUCIO, 2015, p. 73), 

uma vez que, com o fortalecimento do poder de governança dos municípios aumenta a 

complexidade do relacionamento entre as esferas de governo. 

 

Considerando que a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais estão previstos no artigo 23 da Constituição Federal como competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a discussão desse 

tema, optou-se por uma abordagem conceitual sobre a coordenação federativa e as relações 

intergovernamentais por entender que envolve o cenário de implementação do programa de 

moradia Minha Casa Minha Vida:   

  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

 IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; (BRASIL, 1988). 

 

Sobre a normatização de inúmeras áreas com competência comum entre os entes federados 

Bercovici (2004) diz que num Estado intervencionista e voltado à implementação de políticas 

públicas, a análise e decisão sobre setores que necessitam de tratamento uniforme em escala 

nacional como em assuntos da ordem social, como a saúde, educação e habitação requerem 

unidade no planejamento e direção das tarefas sob a ação do governo federal. “Nas Federações 

é comum haver mais de um nível governamental atuando num mesmo setor” (ABRUCIO, 

FRANZESE e SANO, 2010, p. 4). 

 

De acordo Souza (2006, p. 196) as competências que são comuns aos três entes federativos 

como é o caso da habitação, “são em princípio, as principais geradoras de relações 

intergovernamentais”. Vale destacar, que as competências comuns não eliminam os conflitos de 

competência ou as duplicações de atividades entre os entes da federação. O movimento é para 

reduzir o alcance destes problemas por meio de acordos políticos negociados. 
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Assim, na esteira desses argumentos teóricos apresenta-se nos próximos tópicos o debate que a 

literatura especializada traz sobre as relações intergovernamentais (IGR) e a coordenação 

federativa. 

 

 

1.1 RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS: DECISÕES COMPARTILHADAS 

 

 

A literatura que tem inserido a discussão sobre as relações intergovernamentais parte dos 

conceitos descritos em Deil Wright e Daniel Elazar. Ao mesmo tempo em que Wright (1988) 

delineia o conceito e apresenta a sua origem, reconhece que o termo carece de definição formal.

  

Já Elazar (1987, p. 14) diz que dois elementos estão envolvidos na emergência da nova 

terminologia. O primeiro foi o desenvolvimento de estudos sobre administração dos sistemas 

federais de forma separada da dimensão legal e constitucional do federalismo americano, uma 

vez que não considerava a realidade da política e da administração no contexto de crescimento 

do governo. O segundo diz respeito ao adicional impulso recebido nas décadas de 50 e 60 como 

resultado: 

 

[...] of the behavioralist revolution in political science, which sought, 

among other things, to jettison ''traditional" terminology, of which the 

terminology of federalism was considered a prime example, for more 

"scientific" terminology suitable to a science of politics in which 

concepts could be defined with greater precision (ELAZAR, 1987, p. 

15). 

 

Um dos principais difusores da terminologia relações intergovernamentais e que contextualizou 

a expressão foi Deil Wright que resgatou uma definição que tinha sido adotada por Anderson 

para relações intergovernamentais: "an importante body of activities or interactions occurring 

between governmental units of all types and levels within the [U.S.] federal system 

(ANDERSON, 1960, apud ELAZAR, 1987, p. 14). 

 

Anderson cristalizou a terminologia IGR na sua obra publicada em 1960, Intergovernmental 

Relations in Review. O autor discorre que as relações intergovernamentais estão presentes nas 
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relações de trabalho que se estabelecem no cotidiano dos governos. Está presente no convívio 

diário, no relacionamento entre os diversos atores públicos e no cotidiano da execução das 

atividades administrativas (ANDERSON, 1960). São as relações que se estabelecem entre os 

funcionários dos diversos setores, dos departamentos, dos ministérios ou de outras instituições, 

as quais foi delegada a função de coordenar a política pública. 

 

Na concepção de Wright (1988) o envolvimento dos diversos atores é importante, uma vez que 

as decisões são pensadas por pessoas, tomadas por pessoas e para pessoas, que são o alvo dessas 

deliberações. E que as relações intergovernamentais englobam os funcionários públicos, as 

instituições governamentais de todos os portes, tipos e lugares e está em todos presente nos 

sistemas políticos e administrativos.  

 

Elazar (1987) chama atenção para o fato de que as relações intergovernamentais são um 

fenômeno universal que sempre vai existir no momento em que duas ou mais unidades de 

governo interagem para o desenvolvimento ou execução de políticas públicas. Para o autor tem 

a ver com os modos e meios específicos de operacionalização de um sistema de governo no 

contexto americano e significa que envolvem relações extensas e contínuas entre os governos 

federal, estadual e governos locais ou qualquer combinação relacionada.  

 

Apresenta-se uma síntese das características que Wright (1988) observou como presente nas 

relações intergovernamentais: (1) a quantidade e a variedade de unidades governamentais, tais 

como nacional/federal, estadual, condados, municípios, distritos escolares, distritos especiais e 

townships8; t); (2) a quantidade e a variedade de autoridades governamentais envolvidas, como, 

burocratas e cargos nomeados; (3) a intensidade e a regularidade dos contatos entre as 

autoridades governamentais, podem ser diário, tarefas específicas, projetos conjuntos; (4) a 

importância da intencionalidade das ações e atitudes dos servidores públicos em prestar um 

serviço ou modificar uma política e; 5) a preocupação com os aspectos das políticas públicas, 

tanto financeiro relativo à estrutura de receitas, de despesas, de empréstimos e de dívidas, como 

com os aspectos ligados às formulação e implementação de políticas.  

 

                                                           
8 No Brasil, as unidades administrativas de governo diferem daquelas dos estados americanos. Dessa forma, 

apresenta-se os termos conforme utilizados pelo autor: counties, municipalities, school districts, special districts e 

townships. 
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A segunda, terceira e quarta características são voltadas para a dimensão humana ou 

profissional evidenciando a relação do corpo de servidores públicos. A atenção dada à dimensão 

humana, pelos estudos sobre as relações intergovernamentais tem sido considerada uma das 

principais contribuições para a análise de políticas públicas. O enfoque dos estudos expande-se 

do aspecto institucional, considerado até então o componente central das políticas públicas, para 

uma análise em que variáveis institucionais interagem com elementos advindos da ação dos 

atores diz Sano (2008). 

 

Apoiado nas características elencadas, Wright (1988) elaborou três modelos de relacionamento 

entre as unidades federativas e designou de autoridade independente ou coordenada, autoridade 

inclusiva ou centralizada e autoridade interdependente ou sobreposta. O modelo emergiu ao 

estudar os padrões típicos de relacionamento de autoridade entre níveis de governo dos estados 

americanos, conforme visualiza-se na figura 01. 

 

 

             Figura 01: Modelo de relação entre as unidades de governo 

                         Fonte: Wright (1988, p. 40) 

 

O modelo de autoridade independente ou coordenada, evidencia a existência da separação entre 

níveis de governo, os quais são apenas tangencialmente ligados.  Os governos são limitados na 

sua esfera de atuação e tem independência e autonomia, com distintas responsabilidades, 

atribuições nas respectivas áreas de atuação. Any interferences between both levels of 

governments are allowed. Há entendimento entre os pesquisadores de que esse modelo de 

autoridade independente é obsoleto nos dias atuais, diante da complexidade de atuação dos 

Estados para o enfrentamento dos problemas que passa a requerer compartilhamento e 

interdependência entre níveis de governo (WRIGHT, 1999, p. 3).  
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O modelo de autoridade inclusiva ou centralizada acentua a dependência e submissão das 

decisão dos níveis subnacionais em relação ao governo central, o que monstra a relação de 

hierarquia onde o centro exerce o controle sobre as demais unidades. The national government 

decides on what state and local governments can do or can have. Pela figura 01 observa-se que 

existem mais áreas de contato entre as esferas de governo, mas as decisões são centralizadas no 

governo federal. Esse sistema de governo pode ser encontrado em países da África, até mesmo 

na França onde as províncias e os departamentos dependem inteiramente do governo central9. 

 

No modelo de autoridade interdependente ou sobreposta há “interaction, interconnection and 

overlapping between the three levels of governments”. Na figura 01 visualiza-se que uma parte 

significativa envolve duas ou três esferas de governo. As áreas de atuação dos governos 

envolvem o compartilhamento, e a possibilidade de dominação de uma jurisdição pela outra é 

muito reduzida. O poder e a influência disponíveis a qualquer esfera de governo são limitadas, 

o que estimula um padrão de autoridade baseado na barganha ou na necessidade de acordos ou 

trocas. Wright (1999, p. 4) adverte de que: 

 

To survive or to function, units are obliged to negotiate and bargain. 

They have to establish agreements and collaboration. Sometimes, there 

is competition and conflicts among levels of governments for certains 

programs or actions. But, by negotiation and understanding, 

cooperation is made possible. 
 

Segundo o autor esse sistema requer um alto nível de compreensão e competência entre todos 

os níveis de governo e é adequado aos países democráticos onde o sistema político é maduro10. 

 

De acordo com Franzese (2010) esse padrão de autoridade superposta é aquele observado no 

federalismo cooperativo em que a relação entre os governos é de constante negociação. E para 

Elazar (1987) é o padrão de relações intergovernamentais característico das federações onde há 

um equilíbrio na relação entre self rule11 e shared rule. 

 

                                                           
9 This system of government is found in many countries of Africa, even in France where provinces and departments 

depend totally on the central government. The system is centralized, hierarchized and dependant (WRIGHT, 1999, 

p. 4). 
10 This system requires a high level of understanding and competence among all the levels. It is well adapted to 

democratic countries where the political systems are mature (WRIGHT, 1999, p. 4). 
11 Self-rule é quando o governo central exerce poderosa influência sobre a agenda e as políticas dos governos 

subnacionais. Consistem nos poderes exercidos no campo da legislação específica de cada área da política pública, 

bem como dos poderes de gasto e supervisão do governo federal (ARRETCHE, 2012, p.19) 
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Agranoff (2001) traz novas contribuições ao estudo das relações entre as esferas de governo. 

Na sua pesquisa explica que as relações intergovernamentais podem variar em um continuum 

desde uma relação informal até uma relação mais institucionalizada entre os governos 

(SEGATO, 2015). Agranoff (2007) pesquisou 25 países com sistemas políticos federativos e a 

partir dos seus resultados elencou as possíveis unidades em que se estabelecem as relações 

intergovernamentais que se vinculam à política, conforme apresenta-se no quadro 01: 

 

             Quadro 01: Vinte e sete instrumentos de relações intergovernamentais 

Dispositivos Econômicos 

 Subsídios e subvenções  

 Auditoria fiscal/Política fiscal 

 Empréstimos intergovernamentais 

 Projetos de capital compartilhados com o setor privado ou outros governos e 

investimentos e riscos compartilhados. 

 Pesquisa tributaria intergovernamental ou equalização de comissões 

 Aquisição de de bens, serviços ou equipes de outros governos 

Abordagem Legal 

 Regulamentação intergovernamental 

 Acordos de cooperativismo para operar programas em conjunto como estatística de 

saúde, gerenciamento de emergência e segurança interna;  

 Acordos intergovernamentais 

 Ações interdependentes dentro da legalidade  

 Leis Orgânicas sobre estrutura governamental, impostos locais e competências locais. 

Práticas Administrativas 

 Programas e requerimentos padronizados 

 Contratos para serviços ou programação entre governos  

 Troca de equipe/Programas de auditoria  

 Governo regionais/metropolitanos ou autoridades especiais  
 Negociação de performance do programa no lugar de controles e requerimentos 

Estrutura política/Governamental  

 Redes ou conselhos intergovenamentias ou intersetoriais 

 Conferências de ministeriais  

 Conferências setoriais (meio ambiente, eduação e economia) 

 Conselhos de governos regionais ou metropolitanos 

 Camâras Parlamentares  

 Associações intergovernamentais como em províncias, municípios, prefeituras, 

conselhos locais. 

 Lobbyng ou representações intergovernamental  

 Oficiais eleitos para escolher contatos 

 Canais políticos partidários 

  Fonte: Adaptado de Agranoff (2007, p. 262) 

O quadro proposto pelo autor lista os 27 instrumentos mais comuns que são amplamente 

utilizados nos 25 países pesquisados que adotam o federalismo, incluindo Itália, Espanha e sul 

da África que tem significativas características de sistema federal. Esses instrumentos foram 

classificados nas quatro categorias de relações entre os entes federados: a econômica, a legal, a 

administrativa e a política. 
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Os instrumentos vão desde a dimensão formal das relações intergovenamentais entre os 

governos até as ações que vinculam os indivíduos dentro dos governos, passando pelas ações 

que ligam as políticas ou programas ou a atuação dos indivíduos no processo das políticas relata 

Agranoff (2007). O autor ressalta que a existência desses instrumentos varia de país para país 

e assume diferentes formatos de acordo com o programa. E, nessa tese, a atenção é voltada para 

a dimensão compartilhada entre os atores na implementação da política estudada. 

 

Nesse contexto, um dos elementos apresentados nas definições e que justifica essa abordagem 

na tese é que as relações intergovernamentais “[...] form a core concern for policy development” 

(AGRANOFF e RADIN, 2014, p. 3). Embora, esse fato nem sempre é reconhecido como tal e 

certamente não dominado pelos pesquisadores como afirmam os autores, há, ainda, amplo 

espaço para propor estudos nessa área. Outro elemento que estimulou mobilizar essa abordagem 

na tese está contido em Sano (2008, p. 41): “[...] a atenção que os estudos sobre as relações 

intergovernamentais confere aos atores é, possivelmente, uma das principais contribuições para 

a análise de políticas públicas”.  

 

 

1.2 COORDENAÇÃO FEDERATIVA  

 

 

Partindo da concepção de que nas federações existe, necessariamente, algum grau de 

compartilhamento entre as esferas de governo, surgem os estudos que procuram explicitar como 

ocorre a coordenação12 federativa. Assim, diante das complexas relações intergovernamentais 

entre a União e os entes Federados, Bercovici (2008, p. 3) ressalta a importância da coordenação 

do governo central para com os subnacionais dizendo que: 

 

A coordenação é, na realidade, um modo de atribuição e exercício conjunto 

de competências no qual os vários integrantes da Federação possuem certo 

grau de participação. A vontade das partes é livre e igual, com a manutenção 

integral de suas competências: os entes federados sempre podem atuar de 

maneira isolada ou autônoma. A coordenação é um procedimento que busca 

um resultado comum e do interesse de todos. 

                                                           
12 Entende-se coordenação de uma política pública a habilidade de transmitir informações, estabelecer medidas 

de orientação e assistência, conduzir estímulos e definir medidas de controle ao longo das etapas de 

implementação, visando atender aos objetivos previstos no desenho da política (ARBAGE, 2004). 
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Na coordenação o grau de independência da interação dos entes federativos é reduzido em 

virtude de algumas limitações, tendo sem vista que busca-se ordenar a sequência e a 

temporalidade das respectivas ações para atingir os resultados pré-determinados (MORENO, 

2007). Lício (2012, p. 59) corrobora ao afirmar que a coordenação entre os governos presume 

certa “hierarquia, uma vez que é realizada por níveis superiores de governo. Enfim, a 

coordenação deve induzir a cooperação no sentido de organizar a produção de um serviço 

público de interesse de mais um nível de governo, sem ferir os princípios federativos”. 

 

Para Cunha (2004, p. 11) o tema da coordenação federativa, embora seja “um componente 

intrínseco da organização dos Estados federais, ganha ainda maior relevância no caso brasileiro 

em função da convivência de três entes federativos”. Para a autora a “ausência de formas de 

pactuação federativa agrava os problemas sociais e urbanos aí concentrados”. Esse é um 

exemplo em que a presença de coordenação é necessária para a realização das políticas públicas, 

acresce a autora. Pactuando dessa assertiva Abrucio, Franzese e Sano (2010, p. 6) afirmam que 

“a questão da coordenação federativa é estratégica para o desenvolvimento do Estado brasileiro 

e tem se tornado mais importante nas últimas décadas”. 

 

No Brasil, uma situação que é dependente de mecanismos de coordenação federativa são os 

problemas decorrentes da “fragmentação de municípios, fenômeno observado mais 

intensamente após a Constituição de 88, com o aumento no número de municípios” diz Cunha 

(2004, p. 11). Somente nos últimos cinquenta anos foram criados mais de 40% de novos 

municípios. Segundo a autora a grande parcela desses “municípios brasileiros tem baixa 

capacidade institucional, dificuldades de ordem técnica, gerencial, financeira e mesmo de escala 

para o desempenho de suas competências.” 

 

É nesse sentido, que Segato e Abrucio (2016, p. 415) vinculam ao conceito de coordenação 

federal a explicação de que nas “federações com maiores disparidades socioeconômicas e de 

capacidades estatais dos níveis de governo, em geral, o governo federal busca reduzir 

desigualdades entre as regiões e os governos subnacionais por meio da redistribuição de 

recursos e da indução de políticas e melhorias nas gestões locais”.  

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Burgo (2013) diz que o papel de coordenador do governo 

federal coloca as esferas subnacionais, incluindo aí os municípios, como coadjuvantes no 

processo de planejamento e execução de políticas públicas sociais na tentativa de estabelecerem 
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padrões nacionais para os serviços básicos ao cidadão, ainda que nas regiões mais 

desfavorecidas por força do repasse assimétrico de recursos. 

 

Abrucio (2005) expõe a necessidade da atuação coordenadora do governo federal, centralizando 

algumas funções e descentralizando outras, tendo em vista os problemas financeiros e 

administrativos que dificultam que os governos subnacionais assumam as competências 

previstas na Constituição Federal de 1988, sem que percam sua autonomia para executar e 

barganhar melhores condições. 

 

A coordenação federativa não é apenas a estratégia possível ao governo federal, dado o contexto 

federativo democrático consolidado pela Constituição de 1988, mas a estratégia desejável, 

considerando que, em um contexto de ajuste fiscal, não interessou ao governo central retomar 

a responsabilidade sobre as políticas públicas, mas sim implementar as diretrizes federais por 

meio da ação subnacional (FRANZESE e ABRUCIO, 2009). 

 

A coordenação seria uma solução para os dilemas comuns de shared decision making das 

federações, principalmente, no contexto de expansão das políticas sociais que caracterizou o 

recente desenvolvimento dos Estados modernos explica Abrucio (2005) ao tratar dessa 

temática. Nessa dinâmica, seria natural o crescimento do papel dos governos centrais, sobretudo 

em federações, como a brasileira, marcadas pela desigualdade em meio aos entes subnacionais 

(SOUZA, 2001), com disparidade não apenas financeira, mas, também, de estrutura 

administrativa, como já foi colocado. 

 

A ação coordenadora que vem se instalando em várias políticas públicas não significa dar poder 

à União para se voltar ao modelo centralizador antes da Constituição. Ao contrário, na atual 

situação, segundo Abrucio (2010, p. 11), “vigora, em maior ou menor medida, uma negociação 

mais constante com estados e municípios mais autônomos, tanto na elaboração quanto na 

implementação dos programas governamentais, de modo que toda ação federal tem de levar 

isso em conta”. Dessa forma, “As relações intergovernamentais são, portanto, o modo como se 

concretiza a cooperação em países federativos” afirmam Segato e Abrucio (2016, p. 414). 

 

Nessa mesma abordagem, Moreno (2007, p. 2) ao discorrer sobre a transversalidad y 

coordinación de las políticas de estado en el federalismo fala que “Las políticas sociales suelen 

determinar y estar determinadas por este escenario donde crece la preocupación acerca de la 
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articulación y los mecanismos de coordinación existentes entre las áreas centrales y 

descentralizadas de la administración pública”  

 

Assim, pode-se firmar que a coordenação federativa, que tem sido comum na história brasileira, 

é um fator importante para o sucesso das políticas públicas (SOUZA, 2005). Já para Lotta, 

Gonçalves e Bitelman (2014, p. 2), o movimento de coordenação passou a “ser observado em 

algumas políticas desde a década de 1990 e, em outras, a partir dos anos 2000”. Para os autores: 

 

Coordenação, que, por parte do governo federal, envolve, além da 

articulação entre diferentes níveis de governo, os mecanismos de 

incentivos e indução, as normatizações, os bons desenhos de 

programas, a redefinição da atribuição de responsabilidades e 

competências, as transferências de recursos e a organização e 

capacitação de quadros técnicos (tanto do órgão coordenador quanto 

dos órgãos de quem está na ponta da implementação), entre outros 

aspectos (LOTTA, GONÇALVES e BITELMAN 2014, p. 2). 
 

As pesquisas sobre descentralização de políticas sociais no Brasil identificaram a importância 

do papel indutor e coordenador do Governo Federal (ARRETCHE, 2000). A indução é uma 

estratégia da União para atrair estados e municípios para seus programas e propósitos, pois, em 

um sistema federativo democrático, não seria possível simplesmente obrigar outras esferas de 

governo autônomas a adotar programas elaborados pelo executivo federal (SANO, 2008). 

 

Conforme alerta Wright (1988) qualquer tentativa de simplificar ou padronizar tais conceitos 

está distante de conseguir explicar a complexidade que se apresenta diante da realidade da 

política em ação. Nesse sentido, o que se procurou, foi traçar algumas possíveis abordagens na 

perspectivas dos estudiosos do assunto. 

 

Federalismo e relações intergovernamentais no âmbito das políticas públicas tem ganhado 

destaque na agenda acadêmica recente. Os estudos sobre os consórcios intermunicipais foram 

os que mais cresceram tanto na agenda política como na científica. Em menor proporção estão 

as pesquisas que abordam a relação da União com os demais entes federativos para buscar 

entendimento sobre a relação de poder que se estabelece para a concretização das políticas 

públicas. No Brasil, em particular, o interesse para os estudos sobre a coordenação federativa 

tem começado a entrar na agenda acadêmica a partir de proposta de Abrucio (2005) de propor 
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a ideia de coordenação federativa como alternativa à dicotomia centralização versus 

descentralização. 

 

Destaque pode ser dado ao estudos conduzidos por: (a) Sano (2008) de analisar a evolução dos 

processos de coordenação federativa a partir da redemocratização em quatro Conselhos 

Estaduais de políticas públicas; (b) Franzese (2010) ao discutir o federalismo cooperativo 

aborda instrumentos coordenação federativa do SUS, SUAS e Sistema Nacional de Educação; 

(c) Sydow (2012) ao discorre sobre os arranjos produtivos locais tendo como moldura teórica 

o federalismo e a coordenação federativa; (d) Lício (2012) para analisar a trajetória do Programa 

Bolsa Família utilizou como base teórica o federalismo como pacto e adotou a perspectiva da 

coordenação federativa; (e) Lima (2013) que discute os mecanismos de coordenação federativa 

do SUS; (f) Zimbrão (2013) com o objetivo de analisar o projeto do  Sistema Nacional de 

Cultura balizado por questões referentes às relações federativas e à descentralização de políticas 

públicas; (g) Lotta, Gonçalves e Bitelman (2014) ao concluírem que há uma tendência geral de 

coordenação por parte do governo federal das políticas por parte do União no período da pré-

Constituição Federal/88 e entre 1988-2012; e (g) Palotti e Machado (2014) ao discutirem a 

coordenação federativa e a armadilha da decisão conjunta no funcionamento dos comitês 

intergovernamentais, criados nas políticas de saúde, assistência social e educação. 

 

Diante deste conjunto de trabalhos, foi observado uma lacuna na literatura, sem exagero dessa 

assertiva, quanto à temática da coordenação federativa nas políticas habitacionais com o foco 

na implementação do programa Minha Casa Minha Vida.  

 

Entretanto, após imersão na literatura especializada atribui-se a esses dois temas, RIG e 

coordenação federativa, relevância para a investigação proposta nesta tese diante do contido em 

Arretche (2012) de que a regulação federal afeta decisivamente o modo como as políticas são 

executadas. Diz a autora que são as regras institucionais e a autoridade dos ministérios em 

regulamentar e supervisionar a política pública, que a explica. E o que apresenta-se, nesta tese, 

é a compreensão sobre implementação do programa de governo Minha Casa Minha Vida.  

 

No capítulo 2 passa-se a expor sobre a revisão da literatura de implementação. Primeiramente 

apresenta-se os principais conceitos de políticas públicas e a concepção do policy cicle. Na 

sequência, procurou-se trazer à tona o debate na literatura sobre implementação e, por fim, é 

discutido o papel dos atores na implementação. 
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2 DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: 

DESAFIOS PARA A ÁREA HABITAÇÃO 

 

 

 

2.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A CONCEPÇÃO DO POLICY CICLE  

 

 

As políticas públicas são, geralmente, tidas como resultante da ação dos atores, dos seus 

interesses e ideias, das instituições, das estruturas e dos processos políticos existentes. E os 

estudos procuram explicar como essas variáveis influenciam na formulação e na implementação 

das políticas. 

 

Muitas vezes, as políticas públicas se constituem em grande expectativa por parte da sociedade, 

pois afetam o cotidiano das pessoas. Todos os indivíduos passam por experiências ao serem 

beneficiados, ou não, por políticas públicas e, a partir disso, formam suas próprias ideias sobre 

o Estado, a sociedade e as suas relações. É nesse sentido que cabe à academia um esforço de 

buscar insistentemente promover a interação entre a unidade de análise e a produção científica 

e conduzir os estudos de forma imparcial e objetiva para compreender esse campo de estudo. 

  

Porém, os estudos de Radin (2000), Howard (2005) e Cairney (2012) apontam para um cenário 

em que há uma sensação diminuída de otimismo sobre a capacidade dos acadêmicos, estudiosos 

de políticas, para resolverem os problemas públicos através da análise científica. O argumento 

dos autores, segundo Cairney13 (2015, p. 23) é porque a “academia desfruta de uma distância 

suficiente do processo político para desenvolver uma amplitude de conhecimentos e produzir 

conclusões sobre a política dos governos, nem sempre de entendimento fácil por parte dos 

policy makers”.  

                                                           
13 Para Cairney (2015) há uma grande barreira para o diálogo entre a academia (os estudiosos da ciência política) 

e atores públicos, pois cada um tem a sua forma de entender as políticas, e uma significativa conversa pode exigir 

tradução considerável. Por outro lado, os formuladores e implementadores de políticas desenvolvem 

conhecimentos em profundidade no desenvolvimento de políticas para um considerável número de anos que pode 

não ser percebido pela acadêmia. O estudo do autor faz referência à experiência do Chatham House, the Royal 

Institute of International Affairs, do United Kingdom (UK) em que são realizados seminários entre a academia e 

atores públicos e oficinas de formação política no sentido de estabelecer uma ponte entre a influência de longo 

prazo fornecida pela formação científica e o impacto mais direto e mensurável sobre a decisão do dia-a-dia fazer.  
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No Brasil o debate sobre a produção no campo de políticas públicas pela comunidade acadêmica 

é classificado por Melo (1999) de incipiente, padecendo de grande fragmentação organizacional 

e temática, apesar do boom das últimas décadas. E Faria (2003, p. 22) reforça que esse “caráter 

insuficiente é comprovado” e parecer ser explicado não apenas pela frágil institucionalização 

da área no Brasil que faz com que “[...] as políticas públicas continuem gravitando na órbita 

das questões analíticas mais tradicionais valorizadas pela ciência política, mas também pela 

debilidade do campo de estudos da administração pública no país”.  

 

Por outro lado, a literatura traz, também, que os conhecimentos sobre como se desenvolvem as 

política públicas podem auxiliar pesquisadores a desenvolverem a ciência ao mesmo tempo em 

que podem servir para orientação à ação prática de profissionais encarregados de concebê-las e 

implementá-las para resolver problemas concretos (PROCOPIUCK, 2013). É nesse sentido que 

se encontra na literatura inúmeros debates teóricos e diferentes correntes de pensamento que 

procuram compreender como as políticas públicas são e como elas deveriam ser. 

 

O conceito de políticas públicas é apresentado na literatura como um conjunto articulado de 

ações estatais orientadas para o enfrentamento de problemas públicos. Esse conceito, adotado 

também, por Farah (2012, p. 3), articula a “política pública (Policy) ao conceito de sistema 

político (polity) e à política (Politics)” e segue o mesmo entendimento de Frey (2000) e Secchi 

(2012). As políticas públicas conforme Farah (2012) envolvem escolhas políticas entre 

alternativas formuladas em um ambiente de conflito e negociação, em torno de ideias e 

interesses até culminar na decisão política. 

 

Lasswell (1958) diz que decisões e análises sobre as policies implicam responder quem ganha 

o que, porque e que diferença faz. E para Lowi (1964) a policy é uma regra formulada por 

alguma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular o 

comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou negativas 

(SOUZA, 2007). 

 

As policies constituem-se em um conjunto de ações pelo qual percebemos o Estado. São ações 

que seguem a lógica de intervenção do poder oúblico sobre a sociedade. Elas são expressas por 

conjuntos de ações ou programas de ações governamentais geralmente inseridas num setor da 

atuação pública. São desenhadas, implementadas e passíveis de avaliação. Souza (2007, p. 69) 

resume política pública como sendo: 
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O campo de conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em 

ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). Em 

outras palavras, o processo de formulação de política pública é aquele através 

do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que 

produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real. 
 

Numerosas definições de políticas públicas tentam captar a ideia de que o conteúdo de uma 

política compreende a seleção de objetivos e de meios e é resultado de uma teia de decisões que 

envolve atores públicos e privados. E é nesse sentido que a política pública pode ser definida 

como um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator político que diz respeito 

á seleção de objetivos e dos meios necessários para alcançá-los dentro de uma situação 

específica em que o alvo dessas decisões estaria ao alcance desses atores (HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013).  

 

Theodoulou (2013) esboçou algumas premissas que estariam inseridas no conceito de política 

que são: (1) a distinção daquilo que o governo faz e as suas intenções, porque a inatividade do 

governo é tão relevante quanto a sua atividade; (2) as políticas públicas envolvem todos os 

níveis de governo e não ficam restritas aos atores do governo; (3) as políticas públicas podem 

adquirir novos contornos por não estarem limitadas, unicamente, às regulamentações e ordens 

do executivo; (4) tem um curso intencional da ação quando vem acompanhada de metas finais 

e objetivos a serem seguidos; (5) as políticas públicas não são dissociadas da politics e do 

ambiente onde elas são implementadas. 

 

Já Jenkins (1978) evidencia que a capacidade do governo para implementar suas decisões 

também é um importante componente da política pública e fator chave que  afeta os tipos de 

ação que o governo levará em conta. Diante dos conceitos apresentados, nota-se que seria 

problemático optar por um conceito unívoco de políticas públicas diante os inúmeros elementos 

intervenientes na ação governamental. Tal como o episódio em que um alto funcionário público 

britânico ao apresentar a definição de política diz: policy é como um elefante: você o reconhece 

quando o vê, mas não pode defini-lo facilmente (HAM e HILL, 1993). 

 

Assim, as definições aqui transcritas mostram, como dizem Howlett, Ramesh e Perl (2013), que 

a política pública é um fenômeno complexo, uma vez que consiste em inúmeras decisões 
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tomadas por muitos atores e que essas decisões são influenciadas pelos atores que operam 

interna e externamente ao Estado e acordo com as ideias que eles sustentam.  

 

Entretanto, um ponto de partida para se compreender os estudos sobre as políticas públicas pode 

ser a utilização de etapas ou fases que tem origem nos trabalhos de Lasswell (1956) e seria 

conhecido como policy-making process ou como policy cycle.  Jones (1984, apud Fontaine, 

2014) aperfeiçoou o modelo proposto por Lasswell ao estudar as decisões políticas que foram 

tomadas no governo dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, quando o presidente 

Johnson decidiu envolver ainda mais o país em uma cruzada contra o comunismo, contra a 

opinião de muitos especialistas que acreditam que aquela guerra iria se tornar uma armadilha 

inextricável.  No estudo de Jones ele perguntava como as decisões políticas foram tomadas? 

Por que as falhas estavam presentes na execução da política, apesar do aumento do gasto 

público? Segundo Fontaine (2014), Jones inspirou a sua análise, também no fracasso das 

políticas americanas a "guerra contra a pobreza" e o Planning, Programming, and Budgeting 

System14 (PPBS) da mesma administração e foi a partir desta preocupação e, a fim de encontrar 

solução para este problema de uma maneira científica, ele identificou os atores, os processos e 

os resultados que seria chamado policy cycle. 

 

Secchi (2012, p. 33) explica que policy cycle é um “esquema de visualização e interpretação 

que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes”. O estudo 

da política pública pela sua decomposição em etapas recebeu tratamento distinto nas mãos de 

diferentes autores.  

 

Hill e Hupe (2014) explicam que se trata do entendimento do processo da política composto de 

uma sequência de ações divididas em categorias funcionais de atividades que facilita a análise 

da política. Jann e Wegrich (2007) dizem que policy cycle tornou-se uma estrutura amplamente 

aplicado para organizar e sistematizar a pesquisa sobre políticas públicas. Entretanto, os estudos 

trazem à luz tanto as potencialidades como os limites deste enfoque para a análise das políticas. 

 

O potencial de análise por meio do policy cycle, segundo Howlett, Ramesh e Perl (2013), se dá: 

(1) pela facilidade de se entender um processo multidimensional pela desagregação da 

complexidade do processo em diversos estágios, em que cada um deles pode ser investigado 

                                                           
14 PPBS Sistema de Planejamento, programação e elaboração do orçamento. 
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isoladamente ou em termos da sua relação com cada um ou com todos os demais estágios do 

ciclo; e (2) pela possibilidade de ser usado em todos os níveis sócio-jurídicos ou espaciais, 

desde os governos locais até aqueles que operam na esfera internacional. E como limites os 

autores argumentam que o modelo pode ser mal interpretado, sugerindo que os policy makers 

podem tentar resolver os problemas públicos de maneira sistemática e mais ou menos linear. 

 

Talvez a principal contribuição da ideia do policy cycle seja a possibilidade de percepção de 

que existem diferentes momentos no processo de construção de uma política, apontando para a 

necessidade de se reconhecer as especificidades de cada um destes momentos, possibilitando 

maior conhecimento e intervenção sobre o processo político (BAPTISTA e REZENDE, 2015).  

Por outro lado, os autores dizem que as limitações do estudo da política por meio policy cycle 

fica por conta da inevitável fragmentação que a ideia de fases provoca em qualquer análise a 

ser empreendida. Por mais que haja um cuidado do analista em não isolar uma fase e seus 

efeitos, há sempre o risco de tratá-la de forma fragmentada. Além disto, a aplicação deste 

modelo carrega o perigo de se imaginar que a política se comporta de forma previsível.  

 

Isto porque, segundo Cohen (1962), a determinação das políticas representa um 

empreendimento complexo marcado por (a) preferências que competem entre si refletindo 

diferentes estimativas de como os valores estão envolvidos em determinadas escolhas; (b) 

debates sobre os meios de execução que tendem a ser pautados por valores, que por sua natureza 

são difíceis de serem identificados e isolados; (c) complicados processos de negociação política 

para que as coalizões sejam estabelecidas para se ter condições de trabalho que permitam a 

firmação de compromissos entre os atores envolvidos no sentido de sustentar as decisões com 

força suficiente para serem implementadas; (d) contínuos e persistentes esforços de diferentes 

atores para alterar decisões ou moldá-las por seus valores e preferências. 

 

Na concepção de Dias e Matos (2012) a análise da política pública com a utilização do modelo 

de ciclos não pode ser vista de forma simples e linear. Porque o ciclo é formado por complexas 

redes de atores o que requer que a análise envolva os pontos-chave para a compreensão da 

política como os atores, os recursos e as instituições dentro do qual ocorrem as interações.  Cada 

etapa do ciclo envolve disputas, restrições, decisões, desenvolvimentos e resultados e estão em 

constante interação, afetando-se mutuamente, uma vez que as fases se encontram interligas 

muitas vezes se sobrepondo (DIAS e MATOS, 2012). 
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Do exposto, depreende-se que o estudo de políticas públicas pelos ciclos pode ser considerado 

um referencial analítico que auxilia a compreender o problema para o qual a política foi 

desenhada e será implementada, desde que na análise estejam contemplados os seus possíveis 

conflitos, a trajetória seguida e o papel dos atores e das instituições que estão envolvidos na 

decisão e que são afetados pela política pública.  Além disso, Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 

16) dizem que o modelo de análise por meio dos ciclos pode “auxiliar na construção teórica por 

permitir que se faça uma síntese dos resultados de inúmeros estudos de caso e estudos 

comparativos de diferentes estágios”. 

 

Na literatura não há consenso entre os autores sobre o número processos ou ciclos da política 

pública. Pode variar entre quatro (KINGDON, 2003, HEIDEMANN, 2009) a sete etapas 

(LASSWELL, 1956, SARAVIA, 2006 e SECCHI, 2012). 

 

Entretanto, segundo Jann e Wegrich (2007) algumas etapas tem sido utilizada, de forma 

convencional pelos analistas de políticas públicas para descrever a cronologia do processo 

político, como (1) a formação da agenda que se refere ao processo pelo qual os problemas 

chamam a atenção dos governos, (2) a formulação que se refere à definição de soluções 

adequadas e aceitáveis para o problema definido, a seleção dos atores envolvidos e à seleção de 

instrumentos de ação para a elaboração dos programas ou ações que poderão atingir os 

objetivos, (3) a implementação, que se relaciona ao modo como os governos dão curso efetivo 

a uma política, e (4) a avaliação que se refere aos processos pelos quais os atores monitoram os 

resultados da política avaliando a extensão dos impactos em relação ao problema inicial, a 

eficiência, a eficácia e a efetividade no sentido de corrigir os rumos da continuidade. 

 

As políticas públicas se desenvolvem em um complexo espaço político e são constantemente 

“reviewed, controlled, modified, and sometimes even terminated; policies are perpetually 

reformulated, implemented, evaluated, and adapted. These processes do not evolve in a pattern 

of clear-cut sequences; instead, the stages are constantly meshed in an ongoing process, 

afirmam Jann e Wegrich (2007, p. 44). Além disso, podem surgir novas políticas para 

modificar, alterar ou complementar as políticas mais velhas, ou, ainda competir entre elas, ou 

se contradizerem entre si, expõe os autores. 

 

Assim, cabe destacar que o policy cicle deve ser utilizado como referencial geral e não como 

um caminho rígido de análise. Isto porque a política pública tem que ser considerada como um 
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fluxo contínuo de decisões e procedimentos para que seja apreendida e interpretada com 

profundidade suficiente para enfrentar complexos problemas sociais que ganham diferentes 

configurações no tempo e no espaço (PROCOPIUICK, 2013).  

 

Do ciclo de políticas públicas esta tese elegeu a implementação como enfoque do estudo, cuja 

discussão será apresentada na sequência. Se analisar uma política pública significa estudar o 

governo em ação (SOUZA, 2006) esta pesquisa procura contribuir com o tema que articula os 

debates atuais sobre a condução da política pelos governos locais para compreender como são 

formadas e transformadas as relações existentes entre os atores públicos e privados na 

operacionalização da política.  

 

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O DEBATE NA LITERATURA 

 

 

A fase da implementação vem depois que um problema público conseguiu entrar na agenda, 

depois que diversas opções para resolvê-lo foram formuladas e antecede os primeiros esforços 

de avaliação. É nessa fase do ciclo em que as decisões são colocadas em prática e são 

produzidos os resultados concretos da política pública para a coletividade destinatária. 

Os estudiosos de políticas públicas atribuem ao livro de Pressman e Wildavsky15, o mérito de 

ser o marco fundador dos estudos sobre implementação (HARGROVE, 1975, HOWLETT, 

RAMESH E PERL, 2013, FARIA, 2012, SECCHI, 2012, FONTAINE, 2014), apesar de esse 

entendimento ter sido contestado por Hill (1997), Saetren, (2005), Hill e Hupe (2014) por 

entenderem que já existia literatura sobre implementação nos estudos sobre administração 

pública, sobre o comportamento organizacional e sobre a gestão pública em lidar com a 

execução das decisões governamentais citando a própria discussão sobre administração e 

política feita por Wilson em 1887 que passou por esse debate (WILSON, 2005). O que Hill 

(2004, p. 61) alega é que foi dada uma “nova roupagem, com outra linguagem a preocupações 

antigas”. 

                                                           
15 Wildavsky já estudava as políticas públicas desde que publicou a sua tese de doutorado em ciência política pela 

Universidade de Yale, em 1962, sobre a distribuição de poder nos Estados Unidos, publicado sob título “Dixon-

Yates: a study in power politics. Foi o primeiro pesquisador a se interessar pelo estudo da implementação da 

política, para explicar as falhas no processo e as distâncias entre a formulação e o resultado final (FONTAINE, 

2014). 
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Os estudos sobre implementação foram considerados por Hargrove (1975) como “elo perdido” 

entre a formulação da política e o impacto da política. Isso significa que os acadêmicos, 

frequentemente, focavam as suas pesquisas na formulação das políticas e nos seus resultados 

ficando uma lacuna para os “detalhes práticos” de implementação. O aparecimento com maior 

frequência dos estudos sobre implementação na década de setenta representou um “grande 

avanço na análise das políticas públicas” segundo Hill (2004, p. 61).  

 

O livro de Pressman e Wildavsky (1984) explora a complexidade da implementação de 

programas federais em contextos locais ao abordar os programas sociais do governo americano 

para aos moradores desempregados da cidade de Oakland, na California, e ao mostrar que os 

programas de criação de empregos não foram executados segundo as normativas previstas pelos 

formuladores da política, apesar da grande expectativa nos resultados. Em 1966, a Economic 

Development Administration, um organismo federal, concedeu subvenções no valor de 23 

milhões de dólares as empresas de Oakland com o objetivo de criar três mil empregos; três anos 

mais tarde, só haviam sido gastos 4 milhões de dólares e gerados sessenta e oito novos empregos 

(NAJBERG e BARBOSA, 2006). 

 

O estudo seminal de Pressman e Wildavsky procurou demonstrar que, apesar da decisão do 

governo central, a execução do programa apresentava elementos de resistência no nível local, 

pelo emaranhado de elementos políticos, em contraposição aos trabalhos anteriores que 

defendiam a ideia de que a implementação se limitava ao cumprimento da política, sob o 

pressuposto de que tão logo uma decisão fosse tomada, as autoridades do governo simplesmente 

a cumpririam (NAJBERG e BARBOSA, 2006). 

 

Ou seja, os trabalhos anteriores buscavam verificar os mecanismos que levariam a 

implementação se aproximar da formulação da política e negligenciaram o estudo dos processos 

pelos quais as políticas são traduzidas em ações. Após Pressman e Wildavsky (1984), os estudos 

começaram a mostrar que a implementação modifica a formulação e que a “presença de 

diversos atores com perspectivas e visões distintas gera distorções e falhas na implementação” 

(SEGATO, 2012, p. 1). 
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Outros estudos realizados por Van Meter e Van Horn (1975) e Bardach (1977) relatam que os 

programas da Great Society16 instituídos pelo Governo Lindon Johnson, dos Estados Unidos 

não atingiram os objetivos almejados e mostram que os obstáculos estavam na forma de com 

que eles foram implementados (HOWLETT, RAMESH E PERL, 2013). 

 

Esses pesquisas realizados na década de 1970 desencadearam uma série de estudos de casos 

que representavam exemplos de fracasso na fase de implementação e buscavam explicações 

para o insucesso dos governos em atingir os objetivos estabelecidos no desenho da política.  É 

o caso de problemas que não foram previstos na fase de formulação e representam obstáculos 

que muitas vezes levavam à descontinuidade do programa ou da política como amplamente se 

noticia. 

 

Esses trabalhos tiveram impacto decisivo sobre o desenvolvimento da pesquisa de 

implementação, uma vez que ajudou a estimular um crescente corpo de literatura. Hill (2004) 

diz que a discussão sobre formulação e implementação dentro do processo político não está 

clara e que na prática é bastante confuso, conforme se pode perceber a partir das discussões do 

top-down e bottom-up que serão delineadas na sequência.   

 

Goggin et. al. (1990) identificaram três gerações de pesquisa de implementação que são 

discutidas, também, por Pülzl e Treib (2007) e Howlett, Ramesh e Perl (2013) entre outros 

autores que são:  

1. Os modelos top-down enfatizam a capacidade de decisão do governo central para 

produzir objetivos políticos sem espaços para equívocos e na habilidade para 

formular políticas públicas coerentes e exercer controle na fase de implementação. 

2. O modelo bottom-up atribui aos burocratas locais o papel de principal ator na 

execução das políticas e concebem a implementação como um processo de 

negociação. 

                                                           
16 Great Society era um programa que teve como objetivo a proposição de ações para combater a pobreza e a 

injustiça racial (WILL, 2014).  
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3. O modelo híbrido ou combinado tenta superar a divisão entre as outras duas 

abordagens, incorporando elementos de top-down, bottom-up e de outros modelos 

teóricos. 

Os estudos conduzidos em cada uma dessas três gerações de pesquisas enfocam a 

implementação de forma diferenciada. A primeira geração retrata que o processo de 

implementação pode ser controlado de cima para baixo, top-down. Assume-se a implementação 

como um processo hierárquico, que vai de cima para baixo e “privilegia a análise de variáveis 

de comunicação e controle” (ANDRADE, 2016, p. 8). 

 

Nesse caso, as decisões são tomadas por autoridades que têm certo controle do processo e 

decidem o que e como serão implementadas as políticas (MAZMANIAN e SABATIER, 1983; 

VAN METER e VAN HORN, 1975). Nesse enfoque o governo central conseguiria coordenar 

o processo de implementação. Os autores sugerem que há uma separação nítida entre o 

momento da formulação da política e momento da implementação, conforme já tinha sido 

discutido por Wilson (2005) que separa política (formuladores) e administração 

(implementadores). O processo de formulação seria guiado pela lógica da atividade política, 

enquanto que a implementação estaria a cargo da prática administrativa. 

 

Mazmanian e Sabatier (1983) assumem também a clara separação entre os ciclos da política. 

Os autores enumeram seis critérios para a aplicação eficaz da política: (1) os objetivos da 

política são claras e consistentes, (2) o programa é baseado em uma teoria causal válida, (3) o 

processo de implementação está estruturado adequadamente, (4) os implementadores estão 

comprometidos com os objetivos do programa, (5) grupos de interesse dão o suporte, e (6) não 

há mudanças prejudiciais. Embora os autores citados reconhecerem que o controle hierárquico 

perfeito sobre o processo de implementação era difícil de conseguir na prática e que as 

condições desfavoráveis podiam causar falha de implementação, eles argumentaram que os 

decisores políticos poderiam assegurar a aplicação efetiva por meio da concepção de programas 

adequados elaborados sobre uma estrutura inteligente de implementação (PÜLZL e TREIB, 

2007). 

 

Pressman e Wildalvsky (1984) relatam que os déficits de implementação, ou seja, as falhas ou 

gaps ocorridas na fase de implementação poderiam ser previstos e corrigidos na fase de 

formulação. A justificativa para esses déficits de implementação poderia ser atribuído à 
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deficiência no planejamento das ações, uma vez que o planejamento não dá conta de atender, 

na totalidade, os objetivos o que resultaria de um planejamento também deficitário.  

 

Entre os defensores da ideia de que é possível separar as funções administrativas e políticas e 

que, mesmo havendo áreas de sobreposição, elas mantêm características próprias e, por isso, 

funcionamentos independentes, estão Hogwood and Gunn (1993). Além disso, defendem que 

não se pode negar que as decisões advindas do topo da hierarquia tenham legitimidade e 

validade para a definição das políticas. Os autores sustentam o argumento, também, de que 

problemas de implementação podem estar relacionados com políticas mal formuladas e cabe, 

portanto, aos decisores do governo central com apoio técnico prever as variáveis que podem se 

converter em entraves para a boa implementação e identificar meios de minimizar os seus 

impactos. 

 

Nesse modelo a transformação da política em ação, em circunstâncias normais, era tida como 

um processo sem problemas, em que os burocratas (implementadores) eram claramente 

subordinados aos tomadores de decisão (policy makers), pressupondo uma separação entre 

administradores e políticos (HAM e HILL, 1993). Não havia, portanto, a identificação da 

política pública como um processo dinâmico, além de não ser computada a inserção de outros 

atores no processo. 

 

Os autores defensores desse modelo insistem na primazia da formulação ao considerar as 

seguintes premissas, que segundo Azeredo, Luiza e Baptista (2014) seriam premissas 

equivocadas, a saber: (a) que o diagnóstico que informa a formulação está essencialmente 

correto; (b) que o formulador dispõe de todas as informações necessárias; (c) que o formulador 

dispõe de um modelo causal válido. 

 

Ainda na visão top-down Silva e Melo (2000, p. 4) expõe que a implementação (a) 

“corresponderia à execução de atividades que permitem que as ações sejam implementadas com 

vistas à obtenção de metas definidas no processo de formulação das políticas” e (b) teria como 

base um diagnóstico prévio na fase de formulação no qual seriam definidas, também, os 

recursos e o horizonte temporal da atividade de planejamento em um sistema de informações. 

Seriam esses os parâmetros considerados para se ter eficiência e eficácia nas políticas públicas. 

Essa definição está pautada na visão clássica e linear, que não considera os efeitos 
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retroalimentadores da implementação sobre a formulação, e descreve a política como um jogo 

de uma só rodada ao não considerar o ciclo da política como um processo. 

 

Para Secchi (2012, p. 47) o modelo top-down também é caracterizado na “literatura como blame 

shiffting ou deslocamento de culpa” que seria uma estratégia da classe política de lavar as mãos 

em relação aos problemas de implementação: “se as políticas, os programas e as ações estão 

bem planejados, com objetivos claros e coerentes, então uma má implementação é resultado de 

falhas dos agentes” implementadores. 

 

Assim, os estudos que consideravam as limitações da classe política nas fases de formulação 

das políticas e representavam uma reação ao blame shifting, emergiram e contribuíram para 

fornecer argumentos para contrapor o modelo top-down. A segunda geração de pesquisas sobre 

implementação emerge, principalmente, motivada pelas críticas à abordagem anterior e 

estimulam o debate em torno do top-down versus botton up (BARRET, 2004). 

 

Para os estudiosos do modelo botton up deve-se levar em conta os atores responsáveis pela 

execução da política para entender as dinâmicas e os resultados do processo de implementação. 

Parte-se do entendimento de que a política é feita no momento em que o serviço é entregue, no 

qual está implícito a troca, a negociação, a barganha, o dissenso e a contradição quanto aos 

objetivos.  Ao invés de controle, autoridade e legitimidade, verifica-se ambiguidade de 

objetivos, problemas de coordenação, recursos limitados e informação escassa (SILVA; 

MELO, 2000). E também que a política formulada é permeada por decisões vagas e ambíguas, 

há múltiplos atores na implementação e os implementadores tem discricionariedade (SEGATO, 

2012). 

 

No modelo botton up rejeita-se a ideia de que as políticas sejam definidas no nível central de 

governo e que “the implementers need to stick to these objectives as neatly as possible. Instead, 

the availability of discretion at the stage of policy delivery appeared as a beneficial factor as 

local bureaucrats were seen to be much nearer to the real problems than central policy makers” 

(PÜLZL E TREIB, 2007, p. 92). 

Entre os pesquisadores da clássica abordagem do bottom-up estão os americados Lipsky (1971, 

1980) e Elmore (1980) e o sueco Hjern (1982). Lipsky (1980) analisa a atuação do burocrata 

implementador, que são aqueles servidores públicos que agem diretamente na entrega de 

produtos e serviços para a população, e os denomina de street-level bureaucrats, ou burocratas 
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de nível de rua tais como, os policiais, os professores, os profissionais de saúde, entre outros.O 

autor considera a presença de autonomia e discricionariedade no exercício da função desses 

atores e a sua análise é na forma como eles podem influenciar o resultado do serviço prestado. 

 

Narra, também, que a discricionariedade está presente e é desejável, pois são os atores locais 

que a partir do conhecimento da realidade tem as credenciais para adaptar as políticas á 

demanda do público alvo. Diante disso, o autor defende que os gestores públicos precisam levar 

em conta a interação entre burocrata e cidadão para a promoção das políticas efetivas. Segundo 

o autor, a forma utilizada para os burocratas entregam os benefícios e as sanções direcionam e 

delimitam a vida e as oportunidades dos cidadãos. Isto porque os burocratas não entregam 

apenas a política, mas definem o seu resultado quando interpretam as regras e alocam recursos 

escassos. 

 

A principal preocupação de Elmore (1980) foi a questão de como estudar a implementação. 

Para o autor em vez de assumir que os decisores políticos controlam efetivamente a aplicação, 

utiliza o conceito de backward mapping, no qual sugere que a análise deve começar com um 

problema público específico, em seguida, analisar as ações de agências locais para resolver este 

problema. Nesse conceito a sua análise mostra que os formuladores não têm completo controle 

do processo de implementação, uma vez que as ações administrativas no decorrer da 

implementação são permeadas por escolhas privadas. São sugeridas algumas soluções para o 

problema do controle e da discricionariedade nesse estágio como o conhecimento e a habilidade 

na resolução de problemas pelos implementadores e as estruturas de incentivos, barganhas e 

recursos. 

 

Já na visão de Hjern (1982) há inúmeros e complexos aspectos envolvidos na conformação dos 

processos decisórios que impactam diretamente na implementação das políticas públicas e entre 

eles o reconhecimento das características dos diversos atores e das diversas agências locais 

responsáveis pela execução dessas políticas. Portanto, o autor sugere que a análise de 

implementação deve começar com a identificação de redes de atores de todas as agências 

relevantes que colaboram na implementação e, em seguida, analisar a forma como eles tentam 

resolver seus problemas ou as questões do cotidiano. 

 

A visão bottom-up propõe que aqueles que estão mais próximos às ações visadas pelas políticas 

têm um importante papel na implementação das políticas públicas, como participantes ativos 
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de um processo complexo que influencia a política para cima, também (ELMORE, 1980; 

LIPSKY, 1980). Assim, os implementadores podem mudar a forma como uma política é 

conduzida, e até redefinir os objetivos da política por estarem mais próximos do problema e da 

situação local. 

 

Na perspectiva desse modelo, a importância dos objetivos e dos planos da política tem menos 

importância do que os processos, na medida em que os resultados não podem ser previsíveis 

por dependerem do processo de implementação, afirma Lotta (2008). E descreve, ainda, que a 

política pública é flexível e apta a se adaptar a possíveis contingências e alterações, e são esses 

elementos que levam aos diferentes resultados possíveis. 

 

Podem-se destacar como fortes argumentos desse modelo, em primeiro lugar, que os street-

level bureaucrats teriam uma experiência mais próxima dos contextos locais de implementação, 

o que lhes daria melhores condições de estabelecer quais seriam os melhores caminhos para 

alcançar os resultados almejados. E, segundo porque seria mais democrático contar com a 

participação das partes interessadas nas decisões que lhes afetam (SILVA e MELO, 2000). 

 

Embora esses dois modelos tivessem contribuído para aprofundar a compreensão dos 

problemas de implementação, eles tenderam a se engessar em posições inflexíveis, que 

sufocaram o desenvolvimento conceitual da pesquisa. Fato este que demandou novas 

abordagens, no final da década de oitenta e durante a década de noventa, que produzissem 

métodos e resultados mais científicos sobre a pesquisa de implementação (GOGGIN et. al. 

1990; HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013 e PÜLZL e TREIB, 2007). Trata-se do modelo 

híbrido, tido como a terceira geração de pesquisa sobre implementação. 

 

O modelo híbrido combina elementos de ambos os modelos, a fim de evitar as deficiências 

conceituais contidas no top-down e no bottom-up. A análise da implementação passa a ser 

realizada à luz dos dois modelos juntos, o que auxilia na compreensão da realidade da 

implementação da política. Os dois modelos não são contraditórios, mas complementares 

(MATLAND, 1995). 

 

É nesse sentido que Sabatier (1986) diz que os dois modelos se excedem nas suas ênfases: 

enquanto o top-down exagera na defesa da habilidade dos formuladores em desenhar políticas 

perfeitas e em prever processos de controle detalhado, o bottom-up supervaloriza o nível de 
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discricionariedade dos agentes implementadores, bem como o grau de autonomia. E levanta a 

questão de que a implementação não pode ser analisada sem olhar para o processo de 

formulação de políticas. E também fala sobre a necessidade de não analisar os processos de 

implementação isoladamente. Em vez disso, reconhecer que fatores externos, tais como o 

contexto político, econômico, social e tecnológico em constante mudança, afetam a 

implementação da política. 

 

A terceira geração de estudos contribuiu para o desenvolvimento de novas abordagens ou 

abordagens complementares aos modelos de primeira e segunda geração. Nesse sentido 

Sabatier e Jenkins-Smith (1999) desenvolveram um arcabouço teórico na tentativa de sugerir 

uma alternativa aos modelos anteriores e incorporar informações técnicas com um papel mais 

proeminente na compreensão do processo das políticas públicas por meio do Advocacy 

Coalition Framework17. “O foco desta teoria reside nas crenças, ideias e valores dos atores 

envolvidos [...] são estes os elementos que guiam as decisões que irão influenciar a formação 

ou a mudança em uma política pública” (KLINTOWITZ, 2015, p. 56). Diz a autora que a 

habilidade dos atores em implementar suas vontades e interesses depende diretamente dos 

recursos materiais e financeiros de que dispõe, conhecimento técnico, número de apoiadores e 

autoridade legal. 

 

Wildavsky que também era um representante nos estudos do modelo top-down, virou as costas 

para a abordagem linear que tinha marcado as suas contribuições anteriores e apresentou um 

modelo que apontou na direção do Advocacy Coalition Framework (MAJONE e 

WILDAVSKY, 1978). O argumento central era de que a implementação consiste de um 

processo evolutivo em que as políticas são constantemente reformuladas e redefinidas. A 

concepção começou a partir dos inputs de política definidos pelos formuladores. Ao mesmo 

tempo, ele também abraçou a ideia de que esses inputs seriam quase que inevitavelmente 

alterados no decurso da sua execução. Assim, os processos de aprendizagem incremental 

estiveram no centro desta abordagem. 

 

                                                           
17 O Advocacy Coalition Framework estabelece sua lógica causal e suas hipóteses nas seguintes premissas: o papel 

central da informação técnica e científica nos processos políticos; os subsistemas políticos como unidades 

primárias de análise; a existência de diversos atores de todos os níveis de governo, consultores, cientistas e mídia; 

a perspectiva de que políticas e programas são melhor entendidos como traduções de crenças (KLINTOWITZ, 

2015, p. 56-57). 
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Elmore (1985), que anteriormente direcionava os estudos para o modelo bottom-up, mais tarde 

passou a combinar o conceito de backward mapping com a ideia de forward mapping18. A 

principal diferença entre as duas estratégias está no controle e na autoridade. Enquanto a 

forward mapping centraliza a autoridade, a outra estabelece dispositivos informais de delegação 

e discrição que dispersa a autoridade. Ele argumentou que o sucesso das políticas dependia dos 

dois elementos por estarem interligados. Nesse caso, os decisores políticos deveriam começar 

a considerar os instrumentos da política e os recursos disponíveis para a mudança na política e 

levar em conta o forward mapping. Além disso, deveriam identificar a estrutura de incentivos 

tanto dos implementadores como do público alvo, o backward mapping. 

 

Goggin at al (1990) e O'Toole (2000) tidos como fundadores da terceira geração de pesquisa 

de implementação, tentaram preencher a lacuna estabelecida entre o top-down e o Bottom-up. 

Eles continuaram a aceitar a perspectiva de uma decisão política definida centralmente a ser 

implementada por atores de nível de rua. Seu objetivo de desenvolver uma teoria geral da 

implementação tendo por base métodos rigorosos também deve muito à perspectiva top-down. 

No entanto, sua concepção do processo de implementação abraçou o fato de que os 

implementadores são atores políticos por direito e que o resultado deste esforço implicou 

processos de negociação complicados entre implementadores e autoridades centrais. 

 

Os estudos são conduzidos no sentido de compreender e melhorar a implementação de políticas 

públicas propostas pelo Estado que passa por contínuas mudanças na tentativa de melhorar a 

forma de se lidar com os problemas públicos. Os estudos que anteriormente mostravam que as 

políticas públicas eram implementadas por comando e controle, agora demonstram que são por 

negociação, convencimento e persuasão (HOWLETT, 2005). Além das adequações necessárias 

decorrentes de sua evolução tem que dar conta das mudanças na sociedade como um todo. 

 

Adicionalmente, a literatura mostra que em vez de procurar uma teoria de implementação única 

os estudiosos estão utilizando algumas abordagens utilizadas na ciência política como a teoria 

dos jogos e teoria do agente principal (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013); o modelo 

interativo (GRINDLE e TOMAS (1991) e o modelo interativo-interativo (KLIKSBERG, 1994) 

                                                           
18 O conceito de forward mapping pressupõe que os formuladores influenciam a implementação, definindo-a no 

topo da pirâmide da administração e estabelecendo as metas que se espera alcançar em cada fase do policy cicle. 

O conceito de backward mapping pressupõe que os implementadores não controlam a implementação e que a 

implementação não é definida no topo da pirâmide da administração, mas no ponto em que ações administrativas 

interceptam as escolhas dos implementadores (ELMORE, 1985). 
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descritos por Rua e Romanini (2013). O modelo híbrido favoreceu o aparecimento de novas 

teorias ou modelos e isso vai de encontro com o contido em Pülzl e Treib (2007, p. 97): “While 

it seems possible to combine some of the insights of both models, Parsons (1995) is also right 

in pointing out that some of the differences are so fundamental that the effort to seek a 

comprehensive synthesis of both approaches is like trying to combine “incommensurate 

paradigms”. 

 

Outros pesquisadores, ao invés de procurarem desenvolver uma teoria da implementação 

específica, têm sido receptivos às teorias gerais, especialmente no campo da política 

comparada, com a adoção de conceitos de institucionalismo histórico, a teoria dos jogos, visto 

que facilita a comunicação com outros campos de estudo e consegue aumentar a visibilidade da 

pesquisa de implementação na comunidade acadêmica em geral afirmam Pülzl e Treib (2007). 

 

Cairney (2015, p. 27) ao discorrer “How do we make modern theories as useful to academic–

practitioner discussions” sugere, entre as teorias que podem ser úteis no estudo da 

implementação de políticas públicas, a teoria do institucionalismo histórico e a abordagem da 

path dependence. Para o autor são teorias que podem indicar caminhos e auxiliar a descrever e 

explicar atuação dos atores envolvidos nas políticas. 

 

Uma síntese dos principais argumentos e dos estudiosos que deram sua contribuição ao 

desenvolvimento dos modelos das três gerações de pesquisa está apresentada no quadro 02. 

 
   Quadro 02: Top-down, bottom-up e o modelo híbrido. 

MODELOS ESTUDIOSOS 
 

PRINCIPAIS ARGUMENTOS DE CADA MODELO 

TOP-DOWN 

Pressman and Wildavsky (1984) 

Van Meter and Van Horn (1975) 

Bardach (1977) 

Mazmanian and Sabatier (1983) 

Dá centralidade à formulação, ignora os aspectos políticos e 

socioeconômicos da implementação, não considera o ciclo de 

construção da política como um processo, não leva em conta a 

interferências dos implementadores e atribui aos problemas que 

surgem à deficiência de coordenação e controle. 

BOTTOM-UP 

 

Lipsky (1971, 1980) 

Elmore (1980) 

Hjern and Porter (1981) 

Hjern (1982) 

Hjern and Hull (1982) 

 

As diferenças nos resultados das políticas são explicadas, 

principalmente, pelas distintas formas de atuação dos atores 

responsáveis pela implementação: a discricionariedade presente 

no exercício de suas funções. Dá destaque à influência de 

problemas de coordenação, à limitação dos recursos, à escassez 

de informação, à estrutura de incentivos na qual os atores da 

política operam e no contexto no qual atuam. 

HÍBRIDO 

Majone and Wildavsky (1978) 

Elmore (1985) 

Sabatier (1986) 

Goggin et al. (1990) Winter (1990) 

Explica as diferenças nos resultados das políticas públicas por 

meio dos elementos estudados tanto no modelo top-down como 

no bottom-up. Chama a atenção para a influência de fatores 

relacionados ao contexto social, político e econômico e para a 

indissociável relação entre formulação e implementação. 

  Fonte: Adaptado de Pülzl e Treib (2007, p. 91). 
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De acordo com os modelos das três gerações Pülzl e Treib (2007) sumarizam que: 

1. Depois de anos de debate entre top-down e estudiosos do bottom-up, ambos os lados 

parecem concordar que a implementação é um continuum localizado entre a 

coordenação central do governo e a autonomia local.  

2. As políticas são concebidas, decididas e implementadas por pessoas que por sua vez são 

afetadas de diversos modos por ela. Assim, as preferências dos street-level bureaucrats 

e as negociações que são realizados pela gama de atores de implementação têm que ser 

levado em conta, tanto quanto os objetivos e os esforços de controle hierárquico das 

políticas definidas pelo governo central. 

3. Os estudiosos do bottom-up tiveram sucesso em convencer a comunidade de 

pesquisadores de implementação de que a implementação é mais do que a execução 

técnica de ordens políticas hierárquicas. Ela própria é um processo político no decurso 

do qual as políticas são frequentemente remodeladas, redefinidas ou mesmo alteradas. 

4. As premissas do bottom-up sugeridas têm sido aceitas entre os proponentes do modelo 

híbrido: a implementação e formulação de políticas são processos altamente 

interdependentes. 

5. A literatura tem alertado para fato de que os processos de implementação não devem 

ser vistos isoladamente. Em vez disso, influências de outras abordagens da ciência 

política ou econômica podem auxiliar nas análises das políticas ou conhecimentos 

advindos do institucionalismo histórico que podem dar uma nova luz aos processos de 

implementação. 

Diante da dicotomia desses conceitos o estudos atuais, segundo Andrade (2016, p. 9) tem 

direcionado suas análises para entender o papel da burocracia, especialmente, para os gestores 

das políticas públicas: 

 

[...] uma vez que sua função implica o relacionamento com os 

formuladores dos objetivos organizacionais (alta burocracia) e 

com a burocracia operacional (street level bureaucracy). Desse modo, o 

estudo do exercício da gestão possibilita a análise da maneira como as 

dimensões Top Down e Bottom Up manifestam-se durante o processo 

de implementação (PIRES, 2012). 
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É nesse contexto que a pesquisa conduzida para esta tese levará em consideração o exercício 

da gestão pública no município de Maringá, tanto por meio das abordagens do top-down como 

do bottom-up, tendo em vista as regras gerais de coordenação do programa MCMV, formuladas 

no plano federal, e o processo de implementação do programa no nível local de governo. 

Esse tópico procurou mostrar a evolução da literatura nos estudos que tratam da análise da 

implementação de políticas públicas e percebe-se que houve avanço nos estudos dessa temática 

no sentido de alcançar alguma convergência na aceitação dos modelos das duas gerações para 

a compreensão das políticas públicas. E que, no processo de implementação de uma política, a 

quantidade de mudanças comportamentais envolvidas é inversamente proporcional ao grau de 

consenso entre formuladores e implementadores e diretamente proporcional ao nível de 

dificuldade da implementação (VIANA e BAPTISTA, 2008). 

 

Discutiu-se, ainda que, apesar das divergências na literatura sobre o processo de implementação 

os estudiosos parecem ter certo consenso de que a eliminação da ambiguidade da política e a 

diminuição dos pontos de veto são alternativas, muitas vezes, difíceis de serem alcançadas. E 

que mesmo quando os objetivos da política sejam claros, que os meios para realizá-los estejam 

disponíveis para os implementadores e que haja baixo conflito na formulação e na 

implementação, certo grau de discricionariedade por parte dos street-level bureaucrats estará 

presente. 

 

 

 

 

2.3 A TEORIA DA IMPLEMENTAÇÃO EM CONTEXTOS FEDERATIVOS 

 

 

 

2.3.1 A Implementação como um Campo de Incertezas: os Conceitos  

 

“A implementação de políticas públicas é moldada por muitas variáveis, e ainda não foi 

encontrada pelos pesquisadores uma teoria válida sobre o processo de implementação” 

(O’TOOLE Jr, 2010, p. 230) conforme foi exposto no tópico anterior. 
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Isto porque a implementação é tida como um processo complexo que revela a estruturação e o 

modo de funcionamento de um sistema político e institucional, a verdadeira repartição do poder 

político entre os diversos interessados na decisão ou envolvidos nela (PASQUINO, 2011). Ham 

e Hill (1993) argumentam que estudos de implementação encaram problemas ao identificar o 

que está sendo implementado porque políticas são fenômenos complexos. 

Pires (2012a, p. 291, 293) chama a atenção para o fato de que a análise da implementação para 

explicar a variação nos resultados de políticas públicas é frequentemente negligenciada e sugere 

nos seus estudos que a incorporação da implementação é necessária para a compreensão e 

avanço do debate sobre as políticas públicas e consequente aprimoramento.  

A literatura mostra, ainda, que há uma grande lacuna nos estudos empíricos sobre a fase de 

implementação e os diversos fatores que a influenciam (LOTTA, 2012a; FARIA, 2012). 

Embora alguns trabalhos tivessem olhado para o policy networks (MARQUES, 2003, 2007, 

2010, PROCOPIUCK, 2011), para a importância das ideias e do conhecimento (FARIA, 2003) 

ou para a atuação dos diversos atores (LIPSKY, 1980, O‘TOOLE JR, 2000, HILL, 2004, 

LOTTA, 2012b, CAVALCANTI E LOTTA, 2015). 

No caso brasileiro, tal qual em diversos outros países, a área das políticas públicas se 

desenvolveu no contexto da transição para a democracia, no âmbito das reformas de políticas 

nacionais e também em decorrência da autonomia dos governos locais, segundo Bichir (2011) 

e Arretche (2003) e de modo muito próximo à agenda política, dando centralidade à 

preocupação com o Estado e as suas ações (HOCHMAN, ARRETCHE e MARQUES, 2007).  

No Brasil, particularmente no que tange aos estudos sobre a implementação das políticas 

públicas, o desenvolvimento desse tema se deu no contexto da proliferação dos cursos de 

graduação e pós-graduação que tem as políticas públicas como questão prioritária; na criação 

de linhas de pesquisa especialmente voltadas para esse campo do conhecimento; e na criação 

de linhas especiais de financiamento para as investigações nessa área pelas agências de fomento 

à pesquisa (ARRETCHE, 2003 e FARIA, 2012).  

 

Entretanto, mesmo com a evolução desse campo de estudo no Brasil, ainda, se observa uma 

excessiva fragmentação organizacional e temática dos estudos (MELO, 1999) e uma 

multiplicação de estudos de casos pouco conectados com uma agenda de pesquisa mais ampla 

(ARRETCHE, 2003). 
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Além disso, Faria (2012, p. 13) ao realizar investigação sobre a produção brasileira recente, 

constatou quase inexistência de análises mais sistemáticas acerca dos processos de 

implementação e argumenta que questões cruciais como a implementação têm sido 

negligenciadas. E discorre sobre o “caráter ainda incipiente dos estudos sobre implementação 

no país”. 

Os estudo da implementação de políticas públicas pode ser justificado, na acepção de Faria 

(2012, p. 11), considerando: 

 

(a) o fato de esse processo acarretar alguma forma de frustração para os 

decisores, muitas vezes, eleitos com o propósito de priorizar/solucionar 

determinadas questões percebidas como problemáticas pelo 

cidadão/eleitor; (b) que o reconhecimento de uma política pública não 

se traduz em prática, e muito menos em resultado bem sucedido pela 

simples disposição de autoridade, autorização e mobilização de 

recursos e expertise; (c) a necessidade de se maximizar o impacto do 

gasto público; (d) a necessidade de se monitorar o comportamento dos 

agentes mobilizados para a implementação; (e) a produção de 

informações necessárias para que as políticas futuras possam ser mais 

bem sucedidas; e (f) que a máquina estatal, de complexidade crescente, 

seja amplamente compreendida.   

 

Essas afirmações, que mostram o campo de incerteza e a complexidade na compreensão desse 

tema, justificam o enfoque desta tese, mostram que existe espaço para o desenvolvimento de 

estudos sobre a implementação e chamam atenção para que as pesquisas venham a se debruçar 

sobre tão importante vertente da política pública. 

Aqui será resgatado a partir da literatura alguns conceitos para a implementação. Segundo 

DeLeon e DeLeon (2002, p. 474) uma definição que tem um papel de simplificar o conceito de 

implementação foi proposto por Ferman (1990) que é “what happens between policy 

expectations and (perceived) policy results”.  

A princípio parece ser uma definição simples, entretanto Hill e Hupe (2014, p. 2) ao 

comentarem, também, esse conceito dizem que se percebe a preocupação em explicar “o que 

acontece” e uma preocupação daquilo que afeta “o que acontece” com um inevitável dos muitos 

interesses presentes na primeira questão que desperta a atenção da segunda questão. Denota-se 

que parece existir um gap entre o “what” e o “and” que os estudos chamam de déficit de 

implementação. Os autores explicam, também, nesse conceito nota-se “uma inevitável ênfase 

nas situações em que as expectativas e os resultados possam vir a não corresponder”. 
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Um conceito similar foi proposto por O'Toole Jr. (2000, p. 266) quando ele escreve “policy 

implementation is what develops between the establishment of an apparent intention on the part 

of government to do something, or to stop doing something, and the ultimate impact in the world 

of action”. Mas o autor menciona que outros estudiosos incluem na definição as ações dos 

atores, e também a relação de causa e efeito entre os seus esforços e os resultados definitivos 

da política e que a pesquisa sobre implementação se preocupa com o desenvolvimento bem 

ordenado do conhecimento em relação ao que emerge, ou é induzido, por exemplo, quando os 

atores lidam com o problema da política pública. E considera que a compreensão da 

implementação requer reconhecimento das características dos atores da ação pública. 

O autor, ainda, diz que implementação é o centro de um processo em que se “requer que as 

instituições arquem com o ônus de transformar tentativas de políticas gerais em um leque de 

regras, rotinas e processos sociais que possam converter intenções políticas em ação” 

(O’TOOLE Jr, 2010, p. 230).    

Hill e Hupe (2014, p. 3) narram que para eles a implementação significa o que ela faz: “to carry 

out, accomplish, fulfill, produce, complet” e o autor pergunta o que está sendo implementado? 

A política pública naturalmente. Outra vertente diz que a implementação compreende o 

“esforço, os conhecimentos, e os recursos empregados para traduzir as decisões políticas em 

ação” (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013, p. 179). E acrescentam que, para que uma 

política funcione, é necessário alocar fundos, designar pessoas e estabelecer regras de como 

proceder. 

Azeredo, Luiza e Baptista (2014, p. 22) defendem que os estudos de implementação podem ser 

valiosas ferramentas de aprendizado sobre as políticas. Sugerem que um caminho para estudar 

a implementação é por meio da descrição da trajetória específica das ações realizadas ou 

desencadeadas e das condições e estruturas sob as quais tais ações se desenrolam, e trazem o 

seguinte conceito: 

Define-se implementação como processo que se desdobra 

historicamente, por meio de ações desempenhadas por agentes que, em 

cada momento particular dessa trajetória, ocupam posições (ou se 

encontram em situações) específicas que lhes possibilitam (ou os 

impedem de) avançar, modificar, contrapor, ou mesmo abandonar os 

objetivos ou os rumos de ação preconizados no documento de 

referência (AZEREDO, LUIZA e BAPTISTA, 2014, p. 22). 
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DeLeon e DeLeon (2002) falam que na tentativa de definir com precisão e detalhes o conceito 

de implementação, proposto por alguns estudiosos, torna-se obscuro ou apresenta lacunas e 

muitas vezes tem sido tão complexo e prolongado como a própria implementação. Partilhando 

dessa declaração, verificou-se que muitos dos conceitos requerem uma explicação para torná-

lo mais claro ou para ser entendido na visão de outros estudiosos. Isso, realça caráter complexo 

da implementação.   

Entretanto, a importância de estudar essa fase do policy cicle está na possibilidade de levantar 

e mapear os obstáculos e as falhas que costumam aparecer nesse processo nas diversas políticas 

públicas, e nesse trabalho na política de habitação o programa Minha Casa Minha Vida. Como 

diz Rezende (2002) estudar esse processo possibilita detectar erros na fase de formulação, 

detectar problemas mal formulados, objetivos mal traçados e otimismos exagerados. 

Os principais problemas na fase de implementação de políticas, segundo Silva e Melo (2000) e 

Rua e Romanini (2013) e podem ser aqueles ligados: (1) aos conflitos de coordenação e 

relativos ás relações intergovernamentais; (2) à ambiguidade nos objetivos da política; (3) à 

imprecisão, lacuna ou omissão nas normas operacionais; (4) aos conflitos interjurisdicionais 

entre os diversos órgãos ou entidades; (5) à limitação de recursos e escassez de informações; e 

(6) à viabilidade política da policy diante dos possíveis obstáculos que podem advir dos agentes 

de implementação durante a execução das atividades.   

Esses problemas podem ser decorrentes dos seguintes fatores, segundo Rua e Romanini (2013, 

p. 22): 

 

 Os formuladores de políticas possuem conhecimentos limitados; 

 Eles não controlam, tampouco conseguem antever as contingências 

capazes de afetar o contexto no qual a política esta inserida num 

momento futuro; 

 Há uma extensa margem de discricionariedade dos agentes 

implementadores - nesse sentido a adesão normativa dos 

implementadores constitui variável decisiva para o êxito da política 

pública; e 

 Os implementadores estão expostos a fortes influências políticas, o 

que enfraqueceria a racionalidade técnica manifestada na 

formulação da política. 

 

Adicionalmente, há que se considerar que um dos problemas cruciais para a implementação 

refere-se ás relações intergovernamentais que pode ser potencializada por disputas políticas que 
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nem sempre são relacionadas diretamente à policy. Assim, para alcançar os objetivos da política 

em arranjos federativos supõe-se que haja condutores eficazes entre os diversos atores 

envolvidos, independentemente da relação entre eles. Para ocorrer a comunicação nas relações 

intergovernamentais deve existir canais e procedimentos apropriados capazes de transmitir e 

motivar todos os atores envolvidos (RUA e ROMANINI, 2013). 

Além do exposto, Hill (2003) sinaliza para outros dois problemas e lacunas na implementação. 

O primeiro é que alguns estudos sobre implementação julgam que o significado das políticas é 

compartilhado entre os atores políticos e os implementadores. Quando sabe-se que na política 

pública está presente o conflito, os interesses e orientações vagas, além da falta de diretrizes, 

guias práticos e normativas mais claras. O segundo problema é que os estudos enfatizam mais 

no governo e não em outras entidades ou atores que afetam direta ou indiretamente a 

implementação. Esta é uma lacuna importante de ser explorada, uma vez que não se costuma 

olhar para os fatores externos e a forma como essas influências afetam os processos de 

implementação. 

“É necessário identificar a variedade de atores envolvidos quando se discute a implementação 

[...]” uma vez que no momento da implementação surgem questões como: “[...] quem é o 

formulador da política? Quais são os tomadores de decisões? Quem é o implementador? [...]” 

(HILL, 2004, p. 64). O grau de sucesso da implementação, diz o autor, “depende dos vínculos 

entre diferentes organizações e departamentos em nível local”.  

Diante disto, pode-se considerar que três pontos devem ter a atenção das análises sobre 

implementação. O primeiro é a ampliação do olhar sobre os atores envolvidos nos processos, 

levando-se em conta a implementação como interação no policy cicle. Para tanto, deve-se 

considerar as instituições, as pessoas envolvidas no processo, os diversos grupos de interesses 

que são permeados por pressões, por valores, por princípios e por objetivos presentes no jogo 

político. Sobre isso, resgata-se de Marques (2003) que para o funcionamento efetivo da política, 

os contatos institucionais são canalizados por contatos pessoais e institucionais que se apoiam 

em padrões de relações preexistentes e ajudam a recriá-los. 

 Essa afirmação sinaliza para o segundo ponto que é a utilização da abordagem do conceito de 

path dependence para identificar de que forma as relações preexistentes estariam presente na 

implementação. Porque no jogo político são estabelecidas estruturas que vão canalizar 

informações, apoios, alianças que trazem um novo olhar para o cotidiano do agente 
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implementador que pode influenciar na formação de preferências e constranger escolhas, firmar 

estratégias e alianças. 

O terceiro ponto é a forma de coordenação federativa da política, uma vez que, entre o momento 

da formulação da política no nível federal e o momento da implementação local, existem as 

relações intergovernamentais que são estabelecidas para que haja a operacionalização da 

política. 

Respaldada em Hill (2004), ressalta-se que estudar a coordenação federativa e a ação dos atores 

locais não são de forma alguma abordagens tratadas de forma desconexa. Elas trazem a tona 

questões interligadas e relevantes quando se discute a implementação e devem ser incluídas na 

análise da política pública.  

Complementa-se essa ideia com o contido em Marques (1997) de que o resultado da política é 

necessariamente contingente e depende da luta e das estratégias traçadas pelos diversos atores. 

Somente um estudo das articulações e das estratégias dos atores permite inferir qual seria o 

papel de cada um no processo de produção e implementação de políticas públicas para melhor 

compreensão das políticas do governo. 

 

 

2.3.2 O Papel dos Diversos Atores Envolvidos na Implementação 

 

 

 

Neste tópico busca-se mostrar que qualquer análise do processo de implementação passa pelos 

atores envolvidos que são pessoas ou organizações, com interesses; competências técnicas, 

humanas e de gestão; comportamentos variados; as relações existentes entre os atores; as 

instituições; e a capacidade de influência dos atores (SECCHI, 2012).  

A compreensão da implementação depende em grande parte da natureza e da motivação dos 

atores disponíveis nos sistemas políticos e das ideias que eles sustentam (HOWLETT, 

RAMESH e PERL, 2013, p. 155). Outro fator que deve ser levado em conta é a distribuição de 

poder relativa entre esses diferentes atores. Em arranjos federativos o número de atores 

relevantes não só aumenta, como se torna mais importante a distribuição de poderes tanto 

políticos como institucionais (BICHIR, 2011). 
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A literatura sobre as ciências políticas considera que “atores são todos aqueles indivíduos, 

grupos ou organizações que desempenham um papel na arena política [...] e que tem capacidade 

de influenciar, direta ou indiretamente, o conteúdo e os resultados da política” (SECCHI, 2012, 

p. 77). Os atores tem a habilidade de sensibilizar a opinião pública sobre os problemas que são 

relevantes para a sociedade e, portanto, decidem a forma como as intenções (a formulação) 

serão convertidas em ações (implementação). 

Entre os atores públicos interessados na implementação estão: (a) os políticos eleitos 

democraticamente que são os representantes legítimos de interesses com acesso privilegiado às 

esferas de poder estatal (b) os burocratas que mantém a administração pública ativa e (c) os 

juízes que têm a prerrogativa de interpretar a justa ou injusta aplicação de uma lei por parte dos 

cidadãos e da própria administração pública (SECCHI, 2012). Entre os atores privados estão os 

grupos de interesse, os partidos políticos, os meios de comunicação, as organizações não 

governamentais e os policytakers (destinatários das políticas) conforme apresentado no quadro 

03. Nesta pesquisa será estudado como atores públicos apenas os políticos e os burocratas e 

como atores privados os grupos de interesses, por se entender que o contexto da implementação 

da política estudada passa primordialmente pela ação desses agentes. 

 

         Quadro 03: Categorias de atores  

Atores Públicos 
 Políticos Eleitos  Designados Politicamente 

 Burocratas  Juízes 

Atores Privados 
 Grupos de Interesse  Partidos Políticos 

 Meios de Comunicação  Policytakers 

 Organizações do Terceiro Setor  Outros Stakeholders 

         Fonte: Secchi (2012, p. 79) 

 

Os políticos eleitos que participam do processo político são os membros do executivo e do 

legislativo. É o executivo o ator-chave que tem autoridade para desenvolver e implementar as 

políticas. Em sistemas presidencialistas é comum o executivo se impor ao legislativo para 

priorizar as suas propostas de política destaca Howlett, Ramesh e Perl (2013). O executivo 

detém ampla área de discrição sobre as políticas e uma gama de outros recursos que fortalecem 

a sua posição, tais como o controle sobre a informação, o controle sobre os recursos 

constitucionais, financeiros e materiais, o acesso aos meios de comunicação e uma burocracia 

a sua disposição para assessorá-lo, expõe os autores. 
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Os representantes do executivo têm o papel e o poder para identificar os problemas públicos e 

para tomar decisões sobre quais policies são apropriadas para combatê-los (SECCHI, 2012). 

Diferenciam-se dos demais atores por terem legitimidade e autoridade para exprimir opiniões, 

para defender os interesses em nome dos seus representados e para assumir riscos na esfera 

pública. Numa democracia a sua atuação deriva dos processos de representação e suas propostas 

e ações são avaliadas continuamente pelos eleitores conforme mecanismos institucionais 

democráticos, sendo o mais importante deles as eleições (BONIS e PACHECO, 2010). 

Quando do envolvimento dos representantes do executivo nos processos de implementação das 

policies eles podem representar os seus próprios interesses, os interesses do partido ao qual 

pertencem, os interesses dos grupos de pressão e os interesses da sociedade. Esses interesses, 

muitas vezes, se manifestam de forma conflitante (SECCHI, 2012), o que exige negociação, 

barganhas e discussões contínuas. O executivo tem o poder instituído de escolher o que deve 

ou não executar, dispõe de discricionariedade, para definir o que, quando e como fazer em 

relação às decisões e aos atos que são necessários na operacionalização da política (DIAS e 

MATOS, 2012).   

Já o legislativo tem voz no processo de aprovação dos projetos de lei e dos orçamentos 

governamentais destinados a financiar a implementação das políticas. Em troca da aprovação 

dos projetos os legisladores conseguem exigir mudanças nas políticas em análise.  Os 

legisladores podem propor e discutir problemas de implementação e requerer mudanças. Por 

outro lado, os estudos mostram que o potencial político e administrativo do legislativo pode 

não se concretizar na prática em virtude do domínio exercido pelo executivo, apesar dos poderes 

serem independentes; pela performance das comissões legislativas; pela coesão partidária que 

dá pouca oportunidade para os legisladores tomarem posições independentes e pela falta de 

conhecimentos técnicos por não compreenderem em profundidade os problemas e possíveis 

soluções (HOWLETT, RAMESH E PERL, 2013). 

 

Os atores públicos designados politicamente pertencem a uma faixa intermediária de cargos 

públicos entre os políticos eleitos e os funcionários de carreira. São indicados pelos políticos 

eleitos para desempenhar funções de direção, chefia e assessoramento na administração pública. 

É um ator próprio do Estado contemporâneo, com um ethos próprio, diferente daquele atribuído 

aos políticos e burocratas. 

 



66 
 

 No Brasil, a partir da Constituição19 de 1988 é possível identificar dois tipos de designados 

politicamente. Aqueles em cargos de confiança (acessível somente por servidores públicos de 

cargo efetivo) e aqueles investidos de cargos comissionados (acessível tanto para burocratas, 

quanto á comunidade externa). Ao nomear para esses cargos, o chefe do executivo precisa 

alcançar um equilíbrio entre os objetivos de manter o apoio político e assegurar que as pessoas 

nomeadas tenham a experiência que o cargo requer para que de forma coordenada venham a 

contribuir com a execução das políticas públicas (DIAS e MATOS, 2012). Essa função é vista 

como condição necessária para um melhor funcionamento do Estado em um regime 

democrático (BONIS e PACHECO, 2010). 

Esses atores são também considerados mais como estrategistas do que técnicos para Moore 

(2002) apud Bonis e Pacheco (2010). Para o autor espera-se desses profissionais que quando 

nomeados trabalhem para buscar o valor público, com iniciativa e imaginação. O autor entende 

que a sua atuação estaria ligado a: (a) uma dimensão estratégica relativa a capacidade e 

habilidade de conceber e liberar processos de mudanças e inovação no sentido do atingimento 

dos objetivos públicos; (b) uma dimensão política no que se refere a iniciativas que visem a 

legitimação de suas ações junto aos demais atores; e (c) uma dimensão operacional que seria 

relativo à administração dos recursos á sua disposição. 

Para conduzir a gestão pública no Brasil está previsto que políticos podem nomear profissionais 

que podem converter suas propostas de governo em resultados concretos. A relação que se 

estabelece entre eles parece ser de subordinação pautada pela corresponsabilidade na 

implementação das políticas do governo. Enquanto o político realiza a interface com os 

interesses da sociedade para direcionar as suas decisões, ao nomeado cabe otimizar a aplicação 

dos recursos disponíveis para transformar essas propostas em realidade. As suas ações são 

avaliadas continuamente pelo político que pode substituí-lo como resultado dessa avaliação 

(BONIS e PACHECO, 2010). 

São profissionais, que pertencendo ou não à carreira do funcionalismo, ao integrar a equipe do 

governo passam a ser corresponsáveis pela implementação dos programas de governo, tanto 

pelos olhos dos políticos que os nomearam como perante a sociedade (BONIS e PACHECO, 

2010).  

                                                           
19 Inciso II e V do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 
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Já os burocratas são os atores que tem papel preponderante no processo decisório das políticas 

do Governo municipal, estadual ou federal, pois participam de todo o processo de formulação, 

implementação e avaliação dessas políticas (RODRIGUES, 2010). Auxiliam os políticos em 

todas as fases do policy cicle cumprindo as suas funções técnicas visando o atendimento dos 

destinatários das políticas e defendendo os seus interesses corporativos em todas as etapas, diz 

Secchi (2012). Além disso, “bom resultado das políticas públicas, desde a etapa de formulação 

até sua implementação, depende em grande medida do equilíbrio existente no relacionamento 

entre políticos e burocratas” (LOUREIRO, ABRUCIO e ROSA, 1988, p. 47). 

Segundo Oliveira e Abrucio (2011, p. 1) é injustificada a lacuna de análises sobre as políticas 

públicas que tratam do papel dos atores que atuam na implementação, principalmente no 

“contexto federativo brasileiro, em que atores e instituições dos níveis subnacionais de governo 

têm fundamental importância, dada a ampla descentralização de grande parte das políticas 

públicas”. 

Abordar, portanto, a influência e o papel dos burocratas no processo de implementação auxilia 

para a compreensão da forma como as ações são colocadas em prática e quais são os fatores 

que influenciam tanto na mudança de rumo das políticas como nos seus resultados. 

Contudo, para a compreensão da extensão e da natureza do poder dos burocratas faz-se 

necessário ter clara a ideia de que este poder nunca é exercido com base apenas nos recursos 

que lhe são inerentes, ou seja, o controle do conhecimento técnico. O poder dos burocratas está 

na dependência do respaldo ou da delegação de algum ator político estratégico que sustentará 

sua posição como policymaker. Isto é, a burocracia somente exerce o papel de direção do 

Estado, se tiver a concessão de poder dos demais atores políticos ou, no limite, com base na 

usurpação desse poder (MARTINS, 1974). 

A literatura traz uma tipologia de burocrata classificando-o em burocrata de alto escalão, 

burocrata de nível de rua, ou street-level bureaucrats e burocrata de nível médio. Ao discutir a 

importância dos burocratas para a produção de políticas públicas Oliveira e Abrucio (2011, p.2) 

situam a posição das pesquisas desenvolvidas sobre os burocratas de alto escalão: 

 

Conforme expôs Oliveira (2009a), a maioria das pesquisas 

desenvolvidas sobre burocracia pública no Brasil centra-se na 

burocracia de alto escalão, e mais especificamente a burocracia federal, 

e como essa atua no processo de produção de políticas públicas 

(GOUVÊA, 1994; SCHNEIDER, 1994; LOUREIRO, ABRUCIO e 
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ROSA, 1998; LOUREIRO e ABRUCIO, 1999; BRESSER PEREIRA, 

2008; OLIVIERI, 2007).  

 

São considerados burocratas do alto escalão os políticos integrantes da alta burocracia do 

Estado tais como os ocupantes dos postos estratégicos dentro dos ministérios, os especialistas 

que atuam nas diferentes secretarias dos ministérios ou ainda vinculados outros organizações 

ao governo (LOUREIRO, ABRUCIO e ROSA, 1998). Os autores afirmam que os ocupantes 

do alto escalão do serviço público federal podem ser definidos como decisores com 

responsabilidade política (policymakers), que reúnem características de burocratas e de 

políticos simultaneamente. Seria, portanto, um profissional híbrido, responsável por uma gestão 

eficiente e, ao mesmo tempo, por atender aos objetivos políticos da agenda do governo. 

Ao estudar a elite do Banco Central do Brasil Olivieri (2007), fala que esse profissional híbrido 

tem experiências e competências profissionais mistas, tanto técnicas como políticas. E possuem 

capacidade para atuar na formulação e na implementação de políticas públicas e também na 

regulação do mercado. 

Os burocratas do alto escalão precisam atuar politicamente ao arbitrar e negociar interesses em 

confrontos localizados e constituem em uma força que, entre outras, busca valer seus 

conhecimentos técnicos e especializados (LOUREIRO, OLIVIERE e MARTES (2010), e 

geralmente possuem alta qualificação acadêmica. Atuam não só implementando as políticas, 

mas igualmente participando do processo decisório, com ideias, interesses e o saber técnico 

necessários para a operacionalização dessas políticas, dada a capacidade de articulação com o 

sistema político. 

A literatura que trata do chamado street-level bureaucrats (LIPSKY, 1980, LOTTA 2010, 

LIMA e MEDEIROS, 2012, LOTTA, 2012a, OLIVEIRA, 2012) diz que são esses atores que 

efetivamente implementam as políticas desenhadas pelo governo central. Isto porque as 

políticas são elaboradas por políticos eleitos e por burocratas do alto escalão e são executadas 

pelos atores de linha de frente que tem liberdade no momento da implementação. Lipsky (1980) 

que estudou amplamente a atuação desses atores diz que os street-Level-Bureaucrats são os 

agentes de linha de frente. Ou seja, são os funcionários públicos que trabalham diretamente no 

contato com os usuários dos serviços públicos. 
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Para Lipsky (1980) essa tipologia de implementadores dispõe de alto grau de discrição e de 

relativa autonomia no que se refere à execução de suas atividades. Existe a possibilidade dos 

street-level bureaucrats não executarem as políticas da forma como elas foram determinadas 

pelos formuladores da política. Essa é uma discussão que traz à tona a questão de que delegar 

a alguém atribuições é sempre arriscado porque, embora a designação seja feita via 

regulamentação legal, de fato a delegação necessariamente envolve indivíduos concretos que 

têm interesses e objetivos que nem sempre coincidem com os do sistema formal (SELZNIC, 

1948, apud OLIVEIRA, 2012). 

 

Mesmo reconhecendo a existência de normas e regras que determinam as práticas a serem 

seguidas, aliado a um efetivo acompanhamento da administração que controle seu exercício e 

mesmo que haja esforço das instituições em moldar a ação desses atores, não são determinantes, 

afirma Lotta (2012). Porque a diversidade de contextos de implementação faz com que a mesma 

normativa produza resultados diferentes em realidades diversas, diz Arretche (2001).  Para 

Lotta (2012) não apenas as instituições impactam a prática desses atores, mas também, as ações, 

os valores, as referências e a rotina no qual está inserido o ator e isso afeta a na sua decisão.  

 

São esses atores que vão determinam o acesso ou não dos cidadãos aos direitos e benefícios 

proporcionados pelo governo e é por meio da intermediação deles que a população consegue 

ter acesso aos serviços da administração pública. Ou seja, eles é que vão concretizar o Estado 

perante o cidadão, no dia a dia (LIPSKY, 1980). Assim, as decisões tomadas pelos street-Level-

Bureaucrats, as rotinas que estabelecem e os dispositivos que criam para lidar com as incertezas 

e pressões do trabalho efetivamente tornam-se as políticas públicas que são implementadas 

(LIMA e D’ASCENZI, 2013).  

 

A literatura que trata do burocrata de médio escalão sinaliza para uma escassez de estudos, 

principalmente no Brasil, e que ainda não há clareza de como ela atua e interfere nas políticas 

públicas (OLIVEIRA e ABRUCIO, 2011; PIRES, 2012; HOWLETT, RAMESH e PERL, 

2013; CAVALCANTI e LOTTA, 2015). As primeiras conclusões que se pode extrair da 

literatura refere-se à ambiguidade e à dificuldade de definir com precisão o que caracteriza um 

burocrata de nível médio afirmam Lotta, Pires e Oliveira (2014).  

 

Para efeitos de operacionalização e simplificação costuma-se definir como aqueles atores que 

estão entre a elite política que compõe o alto escalão e a burocracia do nível da rua, que viabiliza 
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a implementação das políticas públicas por ela desenhadas (OLIVEIRA e ABRUCIO, 2011). 

Ou seja, trata-se dos coordenadores, dos gerentes, dos supervisores, dos diretores e dos atores 

das organizações que possuem a responsabilidade de traduzir as estratégias formuladas pelo 

alto escalão para aquele que implementa a política pública. Existe uma variedade de 

nomenclaturas das funções na carreira do Estado que podem designar uma posição 

intermediária entre o topo e a base (PIRES, 2012). 

 

De acordo com Pires (2012) para analisar a atuação desses atores pode ser agrupado em dois 

tipos de papéis: o técnico-gerencial e técnico-político. Esse primeiro papel está relacionado às 

ações realizadas pelos burocratas ao traduzirem as diretrizes estratégicas de uma política ou 

programa em instruções e procedimentos a serem executados pelo nível operacional, como os 

procedimentos para estimular e monitorar o desempenho dos subordinados, técnicas de 

liderança e trabalho em equipe, e mecanismos de controlar condutas desviantes. Já o papel 

técnico-político refere-se às negociações e às barganhas realizadas pelos burocratas de médio 

escalão dentro dos processos em torno dos quais estão inseridos, quando da sua atuação com o 

alto escalão, responsável pela formulação das políticas e com o street-level bureaucrats, os 

efetivos implementadores. 

 

Sob outra perspectiva Howlett (2011, p. 248) diz que eles “are able to exercise great influence 

in the policy process though three roles they play in it: organizational, political, and technical”. 

O autor reforça a ideia de que se faz necessário “more accurately characterize the actual policy 

roles that are played by public managers something Meier (2009, p. 7) termed “the missing 

variable” in policy studies”.  

Esse burocrata possui poderes políticos, sendo que são capazes de exercer influência “para 

cima” e “para baixo” (LOTTA, PIRES, OLIVEIRA, 2014).  Isso porque atuam em relação ao 

sistema político, em relação à opinião da sociedade, além de responder tecnicamente aos 

problemas demandados. Esses se constituem em fatores importantes que lhes permitem 

influenciar a implementação da política pública (FREIRE, at al., 2014). 

Agrega-se a esses fatores o acesso privilegiado à informação governamental que esses 

burocratas têm e a sua atuação sobre a hierarquia, no sentido de facilitar, controlar, influenciar 

e implementar decisões (PRAÇA, FREITAS e HOEPERS, 2012). Isso aponta para as 

conclusões de Silva (2013) de que o burocrata de nível médio tem sido empoderado, uma vez 
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que a estratégia do governo é privilegiá-lo com autonomia, meios políticos e organizacionais 

propiciando espaço para as relações entre os setores governamentais. 

 

Outro ator que tem recebido atenção, pelo significativo papel que lhe tem sido atribuído pelos 

estudiosos, é o grupo de interesse devido a sua participação no processo de políticas públicas. 

Entretanto, não há qualquer consenso entre os cientistas políticos em torno da definição de 

grupos de interesse (SANTOS, 2002; MANCUSO, 2010; DIAS e MATOS, 2012), como pode 

ser observado no quadro 04: 

 

 

     Quadro 04: Conceitos presentes na literatura sobre grupos de interesse 
Autores  Conceitos Atribuídos aos Grupos de Interesses 

 

Dias e Matos (2012) 

 

São um conjunto de indivíduos que procura defender nos órgãos 

governamentais certo interesse ou causa comum, utilizando, para isso, 

meios legítimos e tolerados que estiverem ao seu alcance. 

Cotta, Della Porta e 

Morlino (2001, apud 

Secchi, 2012) 

É um grupo de pessoas organizadas voluntariamente que utiliza recursos 

para influenciar decisões políticas públicas. 

 

Farhat (2007, p. 145) 

É todo grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, formal ou informalmente 

ligadas por determinados propósitos, interesses, aspirações ou direitos, 

divisíveis dos de outros membros ou segmentos da sociedade. 

 

Castro (2004) 

São as forças sociais que emergem num grupo total, organizam-se e atuam 

objetivando vantagens e benefícios de acordo com a natureza do grupo. 

 

Thomas (2004) 

É uma associação de indivíduos ou organizações ou uma instituição 

pública ou privada que, com base em um ou mais preocupação ou interesse 

compartilhado, tenta influenciar a política pública a seu favor. 

Truman (1975) apud 

Bobbio, Mateucci e 

Pasquino (1998, p. 574) 

É qualquer grupo que, à base de um ou vários comportamentos de 

participação apresenta certas reivindicações em relação a outros grupos da 

sociedade, como fim de instaurar, manter ou ampliar formas de 

comportamento que são inerentes às atitudes que partilham entre si. 

 

 

Berry (1989) 

Representa um corpo organizado de indivíduos que compartilham os 

mesmos objetivos e que tentam influenciar as políticas públicas, muitas 

vezes, orientados por interesses estreitos ou específicos, geralmente de 

natureza econômica e dando pouca atenção ao impacto de suas agendas 

sobre o interesse geral.  

 

 

Lindblom (1981) 

São todas as interações mediante as quais os indivíduos e os grupos 

privados que não têm autoridade governamental procuram influenciar as 

políticas, juntamente com as interações de funcionários governamentais 

que influenciam o processo decisório e que ultrapassam claramente o uso 

direto de sua autoridade. Empenhados em tais atividades, grupos privados, 

indivíduos e grupos governamentais exercem funções indispensáveis na 

formação da política. 

     Fonte: Elaboração própria. 

 

Algumas definições estabelecem de forma genérica a noção de interesse e acabam sendo 

consideradas analiticamente inservíveis porque definem que praticamente, cada grupo 

crescente numa sociedade se torna um grupo de interesse, como é o caso do conceito proposto 

por Truman (1975), Castro (2004) e Farhat (2007).  No caso da definição de Truman (1975) 
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qualquer grupo potencial que se organiza na sociedade pode ser considerado grupo de interesse. 

Entretanto, para o autor aqueles grupos que apresentam suas demandas junto aos órgãos 

governamentais são classificados como grupo de interesses políticos. Compõe um grupo de 

interesse político aqueles indivíduos que conseguem se organizar circunstancialmente ou por 

questões técnicas por disporem de maiores condições de serem mais efetivos na atuação junto 

às instituições governamentais. Já outros autores consideram grupos de interesse apenas aqueles 

que organizam seus membros em torno de interesses geralmente econômicos como é a definição 

estabelecida por Berry (1989). 

 

Não obstante que outras diferenças entre os demais conceitos existam, o que emerge é a inserção 

nos conceitos apresentados de grupo de interesse, de três elementos: (1) os grupos se formam 

em torno de interesses comuns e organizados, (2) estão presentes os interesses políticos, e (3) 

há atuação junto aos órgãos governamentais. Já Mancuso (2010, p. 398) diz que a literatura 

sobre grupos de interesse partilha de um consenso mínimo no conceito no que se refere ao seu 

objeto em que os “grupos de interesse são entidades [...] que entram em contato com os 

decision-makers do poder público para influir em suas decisões”. Para esse autor a característica 

marcante é a influência desses grupos junto aos órgãos públicos. Vale esclarecer uma definição 

de influência: “segundo Dahl (1983) seria uma relação entre atores tal que os desejos, 

preferências ou intenções de um ou mais atores afetem a conduta, ou a disposição de agir, de 

um ou mais atores distintos” (PIERINI, 2010, p. 192). 

 

Outros estudos como o de Carvalho (2011) vinculam também a questão da influência presente 

na atuação desses grupos. Para o autor, os estudos sobre esse tema indicam que os grupos de 

interesse (a) atuam no sentido de acionar recursos para fazer valer suas preferências, (b) atuam 

em apoio financeiro para campanhas eleitorais e mobilização da opinião pública, (c) são 

acionados com o objetivo de influenciar o comportamento dos atores políticos, e (d) mobilizam-

se para pressionar os agentes burocráticos. Nesse caso, o conhecimento técnico, dos indivíduos 

integrantes do grupo, sobre um determinado assunto ou a capacidade de bloquear ou dificultar 

a efetivação de uma política pública são mecanismos de negociação não desprezíveis. Em suma, 

para o autor são grupos que atuam basicamente para mudar o status quo para melhor, ou tanto 

quanto possível, numa atitude ofensiva e também para impedir a piora do status quo, tanto 

quanto possível numa atitude defensiva. 
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Por outro lado, a forma como esses grupos podem atuar é difícil de ser definida de antemão diz 

Mansbridge (1992) apud Mancuso (2010). Isto porque os grupos de interesse podem começar 

a atuar em momentos que antecedem o estágio deliberativo, tais como (a) o momento em que 

o problema começa a compor a agenda; (b) o momento da elaboração das políticas e (c) o 

momento de debate e de negociação em torno da viabilidade dos projetos. Segundo Easton 

(1965) as políticas públicas recebem inputs dos grupos de interesse que vão influenciar os seus 

resultados e efeitos (Souza, 2006). 

 

No que tange a atuação dos grupos de interesse sobre a implementação chama-se a atenção para 

o fato de que nesta fase há o conflito sobre “quem recebe o que” (PIRES, 2012, p. 263) e está 

presente a barganha em torno dos recursos, do poder das diferentes visões sobre a política entre 

os atores públicos e os grupos interessados. E é nessa arena de negociação que os objetivos e o 

formato das políticas públicas e dos programas são constantemente remodelados, relata o autor. 

 

Adicionalmente, Bardach (1977) ao tratar da atuação dos grupos de interesse na fase de 

implementação de uma política pública diz que esse é um processo de interação estratégica 

entre numerosos interessados que buscam alcançar seus próprios objetivos, que podem ou não 

ser compatíveis com os objetivos estabelecidos na formulação da política. Para Graham (2005) 

a implementação se desenvolve na complexidade de um ambiente onde existe grande 

possibilidade de mudança da política inevitavelmente por conta da atuação dos grupos de 

interesse. 

 

Marques (1997) sinaliza como verdadeiro que atores ligados a corporações profissionais 

ocupam posição estrutural de poder importantes na sociedade que lhes garantem boas chances 

de terem implementadas ações de seus interesses. 

 

Além disso, é importante destacar que uma parte da literatura (SCHNEIDER, 1998, 2004 e 

KINGSTONE, 2001, MANCUSO, 2010) afirma que o empresariado apresenta uma dificuldade 

crônica de constituir e manter grupos de interesse em torno de propostas únicas. Essa 

deficiência de ação coletiva pode ser atribuída à fraqueza política do empresariado no Brasil na 

sua habilidade para influenciar as instituições do governo em tomar decisões em favor das 

aspirações da iniciativa privada no país, conjecturam os autores com base em resultados 

empíricos advindos das pesquisas realizadas.  
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A fraqueza política do empresariado, por sua por sua vez, o incapacitaria a exercer o papel de 

liderança por que os líderes teriam pouca expressão e não seriam representativos e porque esses 

empresários não são originários de organizações multissetoriais (MANCUSO, 2010). Ou pela 

dificuldade de mobilizar forças em torno de pautas que encontrem convergência entre os 

indivíduos da classe empresarial pela multiplicidade de interesses presentes no jogo político. E, 

conforme expõe o autor citado o grupo representa um espaço político, então a agregação de 

interesses é contestatória e dada a conjunção de forças, o conflito se faz presente. 

 

Todavia, Carvalho (2009, p. 33) sinaliza para outra perspectiva. Constata que no momento em 

que se estruturam para agir, esses grupos passam a formar coalizões em torno de interesse e 

atuam de maneira ativa em prol da defesa e obtenção de seus objetivos. No estudo, o autor 

descreve que esses grupos “não agem de maneira totalmente desregrada. Há, via de regra, uma 

organização dentro do agrupamento que define os objetivos e os alvos a serem alcançados, além 

das pessoas que podem de alguma forma auxiliar na defesa desses interesses”. Quando uma 

determinada demanda do grupo depende de uma atuação junto aos poderes constituídos, esses 

grupos se mobilizam junto aos políticos e burocratas para tentar para viabilizar tais demandas.  

 

Nessa linha de raciocínio, Santos (2007) apresenta várias teorias em torno da ação dos grupos 

de interesse e conclui que elas levam a uma compreensão de que esses grupos, carregados de 

ideais e valores, se organizam e se formam para influenciar o sistema democrático do país. Para 

Mancuso (2010) os grupos de interesse são instrumentos de mediação entre a sociedade e o 

Estado que estão presentes em todas as democracias contemporâneas. 

 

Esse argumento está presente no trabalho do cientista político Robert Dahl (1997), quando diz 

que a contestação pública e o direito de participação são os elementos balanceadores da 

democracia e que na falta do direito de exercer oposição, o direito de participar é despido de 

boa parte do significado que tem num país onde existe a contestação pública.  

 

Dahl (1997) atribui uma conotação positiva à atuação dos grupos de interesse no processo de 

políticas públicas considerando uma virtude da democracia e não uma ameaça (SANTOS, 

2007). Isto porque o poder de um grupo pode ser controlado e balanceado pelo poder de outro 

grupo de forma a evitar uma situação em que alguns cidadãos ou grupos consigam uma parcela 

desproporcional de poder em comparação com os demais. Madison, nos federalistas, já dizia 

que quanto maior a variedade de interesses, menos iminente será o perigo de que a maioria 
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tenha um motivo comum para violar os direitos dos demais cidadãos, ou se existir o motivo, 

torna-se mais difícil a mobilização de forças para se atuar de forma unanime (SANTOS, 2007). 

Isso pode ser apreendido pelas palavras de Dahl sobre o poder soberano: 

 

Em vez de um único centro de poder soberano, é necessário que haja 

muitos centros, dos quais nenhum possa ser inteiramente soberano. 

Embora na perspectiva do pluralismo20 americano só o povo seja o 

legítimo soberano, ele não deve ser nunca um soberano absoluto [...] A 

teoria e a prática do pluralismo americano tendem a afirmar que a 

existência da multiplicidade de centros de poder, nenhum deles 

totalmente soberano, ajudará a refrear o poder, a garantir o consenso de 

todos e a resolver pacificamente os conflitos (DAHL, 1982, apud 

BOBBIO, Mateucci e Pasquino, 1998, p. 931). 
 

Depreende-se, então, que “a democracia só se desenvolve em larga escala se a diversidade de 

ideias e interesses puder se manifestar livremente” destaca Loureiro (2003, p. 44). Isto significa 

que as organizações independentes, como é caso dos grupos de interesse, somente terão espaço 

para emergirem se as liberdades democráticas estiverem garantidas, o que faz com que a 

democracia se concretize por meio desta organização. Disto, pode-se aferir que os grupos de 

interesses, inseridos nesse leque de organizações, constituem-se causa e efeito do 

desenvolvimento das democracias contemporâneas (LOUREIRO, 2003). 

 

Em contraparida, os grupos de interesse também podem causar prejuízos à ordem democrática, 

pelos seguintes motivos: 

 

Em primeiro lugar, eles estabilizam as desigualdades políticas 

existentes entre grupos mais bem organizados e aqueles não 

organizados, criando também uma distorção na cultura cívica ao 

encorajar o egoísmo de grupo, a desconfiança em relação aos outros e 

ao enfraquecer a percepção de um interesse geral mais importante do 

que as preocupações específicas do grupo ao qual se identifica. [...] Tais 

organizações podem levar à priorização dos interesses mais visíveis de 

um pequeno número de cidadãos politicamente mais organizados ao 

invés de considerar as alternativas que prometem benefícios 

substantivos de longo prazo para um número maior de cidadãos não 

organizados. E com isso, acabam produzindo a alienação do controle 

final por parte do demos. (LOUREIRO, 2003, p. 44-45). 

 

                                                           
20 O pluralismo é uma abordagem que pensa o sistema político como constituído de vários grupos ou centros de 

poder. Mesmo que estes diferentes centros de poder estabeleçam relações de conflito entre si, eles desempenham 

a função de limitar ou controlar o poder dominante do Estado. 
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Existem argumentos apresentados na literatura que indicam que nunca será possível mobilizar 

qualquer interesse na sua totalidade ou converter em votos a totalidade dos interesses de 

qualquer grupo o que aponta para a lei da imperfeita mobilização dos grupos de interesses, 

amplamente estudada por Schattschneider (1975), apud Santos (2007). E na análise do autor, 

como os interesses nunca serão mobilizados integralmente e nem mesmo os conflitos entre 

interesses serão cumulativos, o governo nunca será cativo desses grupos de forma a não ser 

capaz de escapar.  

 

Esse tópico mostrou tal como o contido em Howlett, Ramesh e Perl (2013) de que o universo 

da política pública é repleto de atores que atuam sob uma diversidade de ideias e ideais que vão 

moldar o espaço em que os problemas reais da implementação são enfrentados e as respostas 

construídas. E que a decisão política é um resultado complexo da interação dos diversos grupos 

de atores, tanto governamentais como privados. 

 

Cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição por parte 

dos atores e que disputas em torno da decisão passam por arenas diferenciadas diz Lowi (1964, 

apud Souza, 2006). A arena de estudo a ser desvendada aqui é a dinâmica da implementação 

do programa Minha Casa Minha Vida na interface com os diversos atores. 

 

E como as decisões dos atores, sucessivas e acumuladas ao longo do tempo, são capazes de 

criar instituições que deixam legados políticos quase irreversíveis (FERNANDES, 2007) 

delinear-se-á a abordagem path dependence que tem sido utilizado para explicar esse fenômeno.  

 

 

2.4 PATH DEPENDENCE COMO BACKGROUND TEÓRICO 

 

 

A abordagem da path dependence foi eleita nesta tese para demonstrar que quando uma política 

ou programa de governo chega ao ente federativo subnacional supõe-se que esse ente já tem 

uma trajetória de condução da política pública que culturalmente não é, simplesmente, deixada 

de lado.  
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Isto porque outros “fatores influenciam a coordenação federativa, tais como a diferença 

socioeconômica e de receitas próprias entre os entes, a adequada representação política do plano 

subnacional no âmbito central, a qualidade das burocracias, entre outros” diz Sano (2008, p. 

28). Agrega-se a esses fatores a influência dos grupos de interesse, uma vez que eles têm o 

poder de conformar a política como observou Pierson (1994, p. 40) “If interest groups shape 

policies, policies also shape interest groups [...] Policies provide both incentives and resources 

that may facilitate or inhibit the formation or expansion of particular groups. 

 

Foi nesse sentido que buscou-se construir, nesta tese, algumas conexões entre a abordagem da 

path dependence e a política pública analisada, visto que a implementação de um programa 

pode estar condicionada às particularidades locais levando os atores à conduzirem as ações 

políticas pautadas no histórico das formas de gestão já institucionalizadas.  

 

Considerando que: (a) o conceito de path dependence se desenvolve no campo da ciência 

política dentro da corrente do institucionalismo histórico (FERNANDES, 2013); (b) a ideia de 

path dependency “is the central explanatory principle for the historical institutionalists, 

although they are also very interested in the ideas that help to shape and to sustain the 

directions of policy (PETERS, 2000, p. 12); e  (c) “Many of the problems with path dependence 

come from its intellectual roots in historical institutionalism” (GREENER, 2005, p. 64), 

entende-se necessário a apresentação de uma breve contextualização do institucionalismo 

histórico para situar a discussão. 

 

O neoinstitucionalismo para Hall e Taylor (2003) é uma corrente que tem sido utilizada pelos 

estudiosos para elucidar o papel desempenhado pelas instituições na determinação de resultados 

sociais e políticos. Admite-se que o neoinstitucionalismo não é uma corrente de pensamento 

unificado, explicam os autores. 

 

Os autores elencam pelo menos três abordagens diferentes de institucionalismo que foram 

desenvolvidos, da década de oitenta em diante, em reação ás perspectivas como foco em 

variáveis behavioristas21 que influenciaram os estudos de ciência política e de relações político 

administrativas nas décadas de 60 e 70 (STEINMO, 2008). Trata-se das abordagens do 

institucionalismo histórico, do institucionalismo da escolha racional de institucionalismo 

                                                           
21 Essa abordagem refere-se ao institucionalismo clássico. 
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sociológico. Essas abordagens de institucionalismo possuem características próprias e, apesar 

de suas diferenças, todas são unidas pela convicção comum de que as instituições, os arranjos 

institucionais e os processos sociais importam. 

 

Para Arretche (2007a) explicar um fenômeno político qualquer afirmando que as “as 

instituições importam tornou-se quase uma trivialidade. Na verdade, a contribuição central está 

em identificar quais instituições de fato afetam comportamentos e decisões, e como, isto é, por 

meio de que processos e mecanismos”. Nesta pesquisa o foco de observação é a atuação do 

Codem sobre a política estudada e que será apresentado no próximo capítulo. 

 

Ainda, de acordo com Arretche (2007), entre os cientistas políticos envolvidos na agenda de 

pesquisa institucionalista, não há apenas divergência quanto aos postulados básicos, facilmente 

acessíveis em resenhas e artigos (LEVI, 1997; IMMERGUT, 1998; HALL e TAYLOR, 2003), 

mas também quanto aos métodos a serem empregados para fazer inferências sobre a 

regularidade da vida social (LIEBERMAN, 2001; LEVI, 1997). A autora diz que: 

 

[...] não me parece produtivo empenhar-se na defesa da superioridade 

de qualquer uma das vertentes. Extensa e produtiva produção recente 

(Bates, 1998; Elster, 2000; Skocpol, 2000; Mahoney e Rueschemeyer, 

2003; Pierson, 2004) dedicou-se a enfrentar pontos de controvérsia 

entre as correntes, explicitando divergências e produzindo algumas 

convergências em torno de questões substantivas [...] (ARRETCHE, 

2007, p. 150). 

 

Além dos argumentos expostos e não obstante alguns estudiosos sugerirem que após décadas 

de maturação de cada uma dessas abordagens, dentro dos seus respectivos enfoques, “já é tempo 

de intensificar o intercâmbio dos conceitos entre essas diferentes escolas” (HALL e TAYLOR, 

2003, p. 219) este trabalho optou unicamente pelo institucionalismo histórico como suporte 

para as análises da política pública de habitação MCMV. Porque se acredita que é por meio de 

um mergulho na história do município que serão encontrados indícios das razões que justificam 

as tomadas de decisão dos atores ligados à implementação dessa política no governo local. 

 

Conforme Souza (2006) o institucionalismo histórico contribui para o debate sobre o papel das 

instituições na modelagem das preferências dos atores. Os atores agem e se organizam de 

acordo com regras e práticas socialmente construídas, conhecidas antecipadamente e aceitas 
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(MARCH e OLSEN, 1995, 28-29). Tais visões sobre o processo político são fundamentais para 

que se possa compreender como se dá o processo de mudanças nas políticas públicas.  

 

O institucionalismo histórico segundo Steinmo (2008, p. 1) não é nem uma teoria em particular 

nem um método específico. Ele é melhor entendido e definido como: 

 

[...] an approach to studying politics. This approach is distinguished 

from other social science approaches by its attention to real world 

empirical questions, its historical orientation and its attention to the 

ways in which institutions structure and shape political behaviour and 

outcomes. 

 

A contribuição do neoinstitucionalismo para este trabalho é oportuna porque a luta pelo poder 

e por recursos entre grupos sociais é o cerne do processo de formulação e implementação de 

políticas públicas (SOUZA, 2006). Essa luta é mediada por instituições políticas e econômicas 

que levam as políticas públicas para certa direção e privilegiam alguns grupos em detrimento 

de outros, embora as instituições sozinhas não façam todos os papéis, há também os interesses, 

as ideias e a história, como postula o institucionalismo histórico, complementa a autora. 

 

Para os neoinstitucionalistas que estudam a área de políticas públicas “instituições são regras 

formais e informais que moldam o comportamento dos atores” (SOUZA, 2006, p. 38-39). 

Então, a teoria do neoinstitucionalismo sugere que não são somente os indivíduos ou grupos 

que têm força relevante para influenciar as políticas públicas, mas também as regras formais e 

informais que regem as instituições, esclarece a autora. 

 

Aqui, entende-se como necessário fortalecer a definição de instituição22. Entretanto, por 

considerar que essa é uma definição que ainda está em construção optou-se, a priori, pelos 

conceitos de Veblen, de North e Hall e Taylor. A definição de Veblen é ampla, abrangente e 

consistente no campo de estudo institucionalista. Para ele as instituições são definidas como 

hábitos estabelecidos pelo pensamento comum, de forma generalizada, pelos homens. São os 

hábitos de pensamento que ao tornarem-se coletivos, generalizados e enraizados no ambiente 

                                                           
22 “Não existe uma definição única de instituição que seja amplamente aceita, muito pelo contrário, há muita 

controvérsia na literatura sobre o que é uma instituição. Pode-se trabalhar como uma definição ampla que inclui 

tanto organizações formais como procedimentos e regras formais e informais que estruturam comportamentos” 

(BRELAZ, 2012, p. 42). 
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vão formar as instituições políticas, econômicas e sociais. Os hábitos são desenvolvidos quando 

os agentes procuram atingir determinados fins e estão relacionados a comportamentos 

repetidos, que reforçam a existência das instituições (VEBLEN, 1919). 

 

Logo, partindo da preocupação com o desempenho, Douglass North define que instituições, ao 

representarem uma estrutura de incentivos, são imposições formais (tais como leis, regras, 

constituições etc.) e informais (normas de comportamento, convenções, códigos de conduta 

etc.) da economia. Possuem uma importância fundamental porque, ao serem imposições criadas 

pelos seres humanos, acabam limitando suas interações (NORTH, 1991).  

 

“Institutions are the rules of the game in a society; more formally, they are the humanly devised 

constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in exchange, 

whether political, social or economic” (NORTH, 1992, apud Fiani, 2003, p. 137). Para o autor 

as instituições e a forma como evoluem representam as regras do jogo e nesse sentido as 

empresas ou organizações são os jogadores. O propósito das regras é definir a forma de jogo 

dos jogadores, ou como as regras serão reproduzidas.  

 

Na análise de Conceição (2000) o institucionalismo de North mantém-se preocupado em 

explicar o desempenho a partir das falhas da teoria neoclássica. Por isso sobressai sua definição 

de instituições como normas e indivíduos que procuram agir racionalmente na melhor aplicação 

de recursos sumariza o autor. Já a teoria institucionalista de Veblen (1919) está menos 

preocupada com os resultados, mas torna-se primordial para explicá-lo. Sob essa visão, as 

instituições não teriam, necessariamente, o objetivo de melhorar o desempenho econômico, 

contudo são essenciais na sua compreensão. 

 

Para os teóricos do institucionalismo histórico instituição tem por definição:  

 
[...] os procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e 

oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade política 

ou da economia política. Isso se estende das regras de uma ordem 

constitucional ou dos procedimentos habituais de funcionamento de 

uma organização até às convenções que governam o comportamento 

dos sindicatos ou as relações entre bancos e empresas. Em geral, esses 

teóricos têm a tendência a associar as instituições às organizações e às 

regras ou convenções editadas pelas organizações formais (HALL e 

TAYLOR, 2003, p. 196). 
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Essa definição de instituições sinaliza para a política quais são os atores que participam de uma 

determinada decisão e, simultaneamente, o seu comportamento diante das políticas que estão 

sendo implementadas. 

 

Para Crubellate (2007, p. 218) as instituições são produtos autônomos, mas não totalmente 

voluntários, de atores sociais, e explica que “instituições são fenômenos sociais 

provisoriamente estáveis, sujeitas sempre a processo de construção social”. Disto, afere-se que 

ao olhar para as instituições leva-se em consideração que o processo de institucionalização são 

produtos em contínua construção e desconstrução (BRELÀZ, 2012, p. 67). “Uma instituição 

nunca é o estágio final de um processo de institucionalização, mas um estágio provisório, um 

artifício conceitual usado para delimitar um processo contínuo” completa a autora. 

 

Sobre a suposta solidez e o processo contínuo de construção das instituições, Crubellate (2007) 

explica que as:  

 
Instituições somente adquirem a suposta estabilidade que as caracteriza 

mediante a contínua reação estratégica dos atores e sistemas sociais por 

elas afetados, que as toma como base de ação e as reforça ou questiona 

por meio das próprias respostas que elas estimularam. De igual modo, 

aquelas ações ou reações estratégicas não ocorreriam sem o horizonte e 

o impulso proporcionado pelos padrões em institucionalização. 

Instituições e estratégias são codependentes, faces de um processo 

único, contínuo, sempre inacabado. 

 

Os teóricos do institucionalismo histórico vincularam-se estreitamente a uma concepção 

particular do desenvolvimento histórico. Trata-se de defender “uma causalidade social 

dependente da trajetória percorrida, path dependent” e em favor de uma concepção segundo a 

qual pode haver diferentes resultados de acordo com as “propriedades de cada contexto local, 

propriedades essas herdadas do passado” (HALL e TAYLOR, 2003, p. 196).  

 

É nesse sentido que a path dependence é situada como uma das principais perspectivas de 

análise do institucionalismo histórico ao enfatizar o impacto da existência de legados políticos 

sobre escolhas políticas subsequentes (HALL e TAYLOR, 1996).  

 

Na literatura sobre institucionalismo histórico busca-se explicar como as instituições produzem 

esses trajetos, vale dizer, como elas estruturam a resposta de uma dada nação, (ou outra unidade 

de análise) a novos desafios (HALL e TAYLOR, 2003, p. 196). 
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Alguns estudiosos enfatizaram o modo como as capacidades do Estado e as políticas herdadas 

existentes estruturam as decisões subsequentes. Outros demonstraram a maneira pela qual as 

políticas adotadas no passado condicionam as políticas subsequentes, ao encorajarem as forças 

sociais a se organizarem segundo certas orientações de preferência a outras, a adotar identidades 

particulares, ou a desenvolver interesses em políticas cujo abandono envolveria um risco 

eleitoral (HALL e TAYLOR, 2003, p. 196). 

 

Greener (2005, p. 62) ao situar a discussão do path dependence dentro da corrente do 

institucionalismo histórico expõe que:  

 

The central claim of historical institutionalism is that choices formed 

when an institution is being formed, or when a policy is being 

formulated, have a constraining effect into the future (HALL e 

TAYLOR, 1996; KOELBLE, 1995; PETERS, 2001). This dynamic 

occurs because institutions and policies have a tendency towards 

inertia; once particular paths have been forged, it requires a significant 

effort to divert them on to another course. ‘History matters’ because 

formations put in place in the early stages of an institutional or policy 

life effectively come to constrain activity after that point (PETERS, 

2001; SKOCPOL, 1992). 
 

Fontaine (2014, p. 99-100) fala de uma das particularidades do institucionalismo histórico 

"analiza el cambio institucional como un proceso de dependencia de la trayectoria, según el 

cual la trayectoria normal de las instituciones es estable y está alterada en momentos 

particulares, en “coyunturas críticas”, por variables exógenas. 

 

Indiscutivelmente, “historical institutionalism's most distinctive feature is an image of social 

causation that is based around the notion of ‘path dependence’ - the means by which the 

‘historical’ gets into historical institutionalism”, acrescenta Greener (2005, p. 62). Entretanto, 

existem muitos trabalhos cujo uso do conceito é utilizado de forma inconsciente, com pouca 

ligação com a sua própria definição e baixa consistência com uma estrutura de análise criticam 

Goldstone (1998); Rixen e Viola (2009) e Gorges (2001).  

 

E é esse sentido que path dependence parece demonstrar ser um tipo de metáfora  for a political 

organization in which history matters (DOPFER, 1991; GREENER, 2002; PIERSON, 2000).  

This is not to say that studies utilizing the concept are poor in their own terms, but without any 

consistency of usage the term ‘path dependence’ is in danger of becoming meaningless, alerta 

Greener (2005, p. 62). 

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b29
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b29
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b37
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b42
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b42
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b42
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b51
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b23
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b24
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b21
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b25
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1467-9256.2005.00230.x/#b45
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Seguindo a ideia de que a história importa e de que o legado do passado condiciona o futuro, 

Kay (2005, p. 555) em conformidade com a normativa do institucionalismo histórico, defende 

a ideia de que os indivíduos agem dentro de arranjos institucionais cuja estrutura atual e 

funcionamento só podem ser entendidos parcialmente se a análise não estiver integrada a uma 

perspectiva histórica. E a utilização da path dependence, continua o autor, é oferecida 

justamente como a ferramenta analítica para entender a importância de sequências temporais e 

do desenvolvimento, no tempo, de eventos e processos sociais. 

  

Ressaltando a importância de perspectivas históricas para a compreensão dos resultados de 

políticas públicas vistos sobre a ótica da trajetória, pode-se dizer que path dependence “significa 

que aonde vamos depende não só de onde estamos agora, mas também de onde viemos” 

(LIEBOWITZ e MARGOLIS, 2000, p. 981). 

 

Diante dessa colocação, infere-se que eventos passados influenciam a situação presente e a 

história conta. Pierson (2000) resgata a definição path dependence que pode significar: 

 

[...] se é que tem que significar algo, que uma vez que um país ou região 

começou uma trilha, os custos de reversão são muito elevados. Existirão 

outras opções, mas os obstáculos em certos arranjos institucionais 

obstruem uma reversão fácil a partir da escolha inicial. Talvez a melhor 

metáfora seja uma árvore, ao invés de um caminho. No mesmo tronco 

há muitos ramos diferentes e galhos menores. Apesar de ser possível 

voltar ou para pular de um para o outro – e é essencial se o ramo 

escolhido morre – o ramo em que o climber começa é aquele que ele 

tende a seguir (LEVI, 1997, p. 28, apud PIERSON, 2000, p. 252). 

 

Essa concepção de path dependence da autora na qual as etapas anteriores em uma certa direção 

atrai ainda mais movimento na mesma direção, é bem capturado pela ideia de retornos 

crescentes (PIERSON, 2000). Levi (1997) além de considerar que a história conta, explica que 

path dependence significa que um país, ao iniciar uma trilha, tem os custos para revertê-la 

aumentados. Existirão outros pontos de escolha, mas as barreiras de certos arranjos 

institucionais obstruirão uma reversão fácil da escolha inicial, diz a autora.  

 

Fernandes (2002, p. 83) esclarece que esse conceito trazido por Levi (1997) propõe que em 

“momentos críticos no desenvolvimento de um país (ou outra unidade de análise) estabelecem-

se trajetórias amplas que são difíceis de reverter, mas dentro das quais existirão pontos de 

escolha para a mudança mais adiante”. 
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A definição de momento crítico (critical juncture) é fundamental dentro do conceito de path 

dependence. De acordo com Colier e Colier (1991, p. 29) “um momento crítico pode ser 

definido como um período de significativa mudança que ocorre de modo diferente entre países 

(ou outra unidade de análise) a partir das rotas estabelecidas inicialmente que demarcaram a 

produção de legados distintos. 

 

A assertiva de que as instituições são dependentes da trajetória e que o processo de mudança 

institucional é decorrente de critical junctures alcançou aceitação e tem sido preponderante na 

maioria dos estudos conduzidos no âmbito da teoria dos neoinstitucionalistas históricos 

(GOMES e CALMON, 2014). 

 

O momento crítico é uma situação de “transição política e/ou econômica vivida por um ou 

vários países, estados, regiões, distritos ou cidades, caracterizado por um contexto de profunda 

mudança, seja ela revolucionária ou realizada por meio de reforma institucional” 

(FERNANDES, 2013, p. 182). O tempo de duração desse momento crítico pode ser de anos ou 

até de décadas. Num momento crítico, continua o autor “o processo de mudança que se inaugura 

deixa um legado que conduz os políticos a fazerem escolhas e tomarem decisões sucessivas ao 

longo do tempo, visando a reprodução desse legado”. 

 

O legado é uma parte essencial no estudo da path dependence e é diante de um momento crítico 

que decisões iniciais são tomadas indicando um caminho político ou econômico que gerará um 

legado (COLLIER e COLLIER, 1991). O legado para ser cristalizado é moldado por uma série 

de etapas intervenientes e sempre acompanhado de decisões políticas institucionais sucessivas, 

diz Fernandes (2002, 2013).  

 

A reprodução do legado ao longo do tempo é condicionado a geração feedback positivos. Ou 

seja, compreender quais fatores específicos permitiram a manutenção e a reprodução do padrão 

vigente (SANO, 2008). Os feedbacks positivos, segundo o autor explicam os processos de 

increasing returns.  

 

Pierson (2000) diz que o mundo político é extraordinariamente propenso a increasing returns. 

Tanto a prevalência como a intensidade de processos de retornos crescentes sugerem que os 

argumentos da path dependence oferecem elementos importantes para a compreensão da 

dinâmica política, diz o autor. Para alguns teóricos, os increasing returns são a fonte de path 
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dependence; para outros, eles tipificam somente uma forma de dependência à trajetória, 

esclarece o autor. Os processos de increasing returns podem ser entendidos como: 

 

[...] a probabilidade de dar um passo à frente, na mesma trajetória 

estabelecida, aumenta a cada passo dado nessa trajetória. Isto ocorre 

porque os benefícios relativos da atividade corrente comparados às 

opções anteriormente possíveis aumentam com o tempo. [...] os custos 

de transição, de mudar para alguma alternativa previamente plausível, 

aumentam. Os processos de retornos crescentes também podem ser 

descritos como processos de autorreforço ou de feedback positivos 
(PIERSON, 2000, 252). 

 

A ideia de increasing returns foi difundida por Arthur (1994) no caso de tecnologias “The more 

widely a technology is adopted, the more it is developed and improved” referindo-se ao 

aprendizado pelo uso (DEQUECH, 2014). Isso ocorre porque cada tecnologia gera resultados 

maiores para os usuários à medida que se torna prevalecente (FERNADES, 2007, p. 5). 

Segundo o autor “os atores têm incentivos para continuar seguindo um caminho específico, 

uma vez que os passos iniciais foram tomados nessa direção. Dado que a vantagem inicial foi 

obtida, efeitos de feedback positivos podem fechar-se sobre essa tecnologia, excluindo seus 

competidores”.  

 

Em contextos em que os increasing returns ou processos de path dependence acontecem, é 

esperado que a vida política seja marcada pelas seguintes características, segundo Pierson 

(2000, p. 263): 

 

1. Equilíbrios múltiplos: sob um conjunto de condições iniciais favoráveis aos retornos 

crescentes, uma série ampla de resultados são possíveis. 

2. Contingência: eventos relativamente pequenos, se ocorrerem no momento certo, podem 

ter grandes e duradouros efeitos. 

3. O papel crítico do tempo e do sequenciamento23: Em processos com increasing returns, 

quando ocorre um evento pode ser crucial. Porque os eventos mais recentes em uma 

sequência importam muito mais que eventos mais tardios, ou seja, um evento que 

acontece a posteriori pode não ter efeito, embora pudesse ter grande importância se o 

timing tivesse sido diferente. 

                                                           
23 A critical role for timing and sequencing. 
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4. Inércia: A partir do momento em que um processo de increasing returns é estabelecido, 

o positive feedback pode conduzir a um único equilíbrio. Este equilíbrio, por sua vez, 

será resistente a mudanças.  

 

Segundo o autor existem sólidas razões para se afirmar os processos com increasing returns 

sejam comuns na política, por serem característicos do desenvolvimento institucional, da ação 

coletiva, do exercício da autoridade e da emergência da compreensão do mundo político. 

 

De acordo com Pierson (2000, p. 261) os obstáculos à mudança em sistemas submetidos  a 

increasing returns tornam-se relevantes, ou seja: 

 

Longos movimentos por uma trajetória particular aumentarão os custos 

de mudança para alguma outra alternativa previamente renunciada. 

Além disso, na política a busca de tais mudança enfrenta dois 

obstáculos adicionais: os horizontes de curto prazo dos atores políticos 

e o forte viés pró status quo associado com as regras decisórias que 

regem a maioria das instituições políticas. 

 

Cabe ressaltar que o viés a favor do status quo peculiar dos sistemas políticos reforça as já 

consideráveis dificuldades de se mover para fora de uma dada trajetória. Isto porque os atores 

ao assumirem compromissos com base nas instituições e políticas existentes teriam que arcar 

com o aumento do custo de saída dos arranjos preestabelecidos (PIERSON, 2000). Os atores 

políticos estão mais interessados nas consequências a curto prazo de suas ações de forma que 

os efeitos a longo prazo tendem a ser fortemente minimizados, diz o autor. E acrescenta que a 

principal razão é a lógica da política eleitoral, uma vez que as decisões dos eleitores são 

consideradas no curto prazo. E, nesse sentido, o autor atribui que tanto os horizontes de curto 

prazo dos atores políticos e como o viés a favor do status quo, são fatores que muitas vezes 

tornam os efeitos de path-dependence particularmente intensos na política. 

 

É nesse sentido, que arranjos políticos como os estabelecidos no município de Maringá são 

extraordinariamente difíceis de mudar, como será apresentado no tópico, seguinte em relação à 

institucionalização do Codem como conselho que atua na forma de aliança com poder público 

municipal na implementação de políticas públicas. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 

Uma pesquisa científica requer isenção das pré-noções e ao penetrar no mundo social o 

pesquisador precisa agir como quem penetra num mundo desconhecido (BOURDIEU, 2004). 

Segundo o autor uma pesquisa supõe curiosidade, criatividade, interrogação, romper com a 

ilusão da aparência, com a ilusão do saber imediato que se apoia na familiaridade do mundo 

social, conforme ensina Bachelard. Destaca, ainda, que com a utilização dos métodos de 

investigação, a pesquisa científica poderá explicar a realidade, estabelecer seus determinantes 

e descobrir o que está por trás da aparência.  

 

Os métodos da investigação são apresentados neste capítulo que descreve a metodologia sobre 

a condução da pesquisa, explicando, primeiramente a justificativa da escolha do objeto 

empírico, e na sequência a classificação do tipo de pesquisa e a forma de coleta e análise dos 

dados. 

 

 

3.1 A ESCOLHA DO OBJETO EMPÍRICO E A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para esta tese foi feito um recorte espacial e temporal, o município de Maringá a partir de 2009, 

período que deu início ao programa federal MCMV até 31.21.201624 , portanto, a análise ficou 

delimitada a duas gestões municipais, de diferentes prefeitos, mas ambos do PP. Considerando 

o período da delimitação da pesquisa, as modificações ocorridas na terceira fase do programa, 

a partir de fevereiro de 2017, não foram contempladas na tese por não ter tido novos 

empreendimentos no município desde agosto de 2015. 

 

O foco da análise foi delimitada ao programa MCMV Faixa 1, a população de baixa renda, onde 

está prevista a atribuição dos municípios. Fica, o estudo delimitado às orientações contidas nas 

                                                           
24 A pesquisa limitou-se a estudar o programa até 31.12.2016, período em que se encerra o mandato dos prefeitos 

e novas regras poderão ser adotadas no nível municipal. Aliando a isso está o fato de que o governo federal 

suspendeu os recursos para o programa na faixa 1 desde agosto de 2015, vindo se pronunciar apenas em fevereiro 

de 2017. 
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portarias que guiaram a construção dos empreendimentos em Maringá. Também não será 

abordado na tese o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e nem o MCMV-Entidades 

em virtude de que essas modalidades não foram produzidas no município estudado. 

 

A escolha de estudar Maringá justifica-se por diversos fatores. Primeiramente, cabe destacar o 

contido no artigo 22, das Normas Aplicáveis ao Programa de Doutorado Interinstitucional entre 

Fundação Getulio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo e Universidade 

Estadual de Maringá (DINTER FGV-EAESP/UEM) que estabelece que o Dinter está 

estruturado em uma única linha de pesquisa que enfatiza as interações entre Administração 

Pública e Governo, com um foco específico na região de Maringá sem perder de vista a relação 

com o Estado e a sociedade brasileira em geral. Importante destacar que o parágrafo único do 

artigo 22 estabelece que as pesquisas desenvolvidas como trabalhos de tese devem visar à 

geração de conhecimento localmente relevante. 

 

Segundo, ter o município de Maringá como objeto de pesquisa deve-se pela conveniência da 

proximidade do objeto de estudo com a pesquisadora, pela importância de contribuir com a 

gestão da cidade, visto o elevado déficit habitacional25 na faixa de renda estudada. Adiciona-se 

a isso a possibilidade de poder aprofundar os estudos sobre a forma de articulação do município 

com os demais entes federativos e de estimular uma resposta política da municipalidade para o 

enfrentamento dos problemas locais de habitação.  

 

Ter Maringá como objeto de estudo é relevante uma vez que Maringá é a terceira maior cidade 

do Estado do Paraná com uma população estimada de 403.063 habitantes (IBGE, 2016) e sétima 

mais populosa da região sul do Brasil (IPARDES, 2015). É cidade polo da Região 

Metropolitana de Maringá (RMM) que abriga 25 municípios com uma população de 

764.906 habitantes (IBGE, 2013). 

 

As maiores cidades projetadas pela CMNP foram Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama 

(MORO, 2003). Entretanto, Maringá foi distintamente planejada  para ser uma capital regional, 

que polarizasse a parte ocidental das terras, dividindo com londrina a liderança regional (LUZ, 

1999). “Em Londrina em pouco mais de uma década a ocupação se dava em descordo com os 

                                                           
25 O déficit habitacional é composto por quatro componentes: (1) precariedade habitacional; (2) coabitação 

familiar; (3) ônus excessivo com aluguel; e (4) adensamento excessivo em domicílios locados, conforme definição 

adotada pela Fundação João Pinheiro (FJP) (MCIDADES, 2011a). 
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planos estabelecidos pela CMNP, diferentemente de Maringá que a CMNP desempenhou o 

papel agente planejador, em sintonia com o poder público” (AMORIM, 2015, p. 63). 

 

 

Uma das características de Maringá é a ausência de uma produção imobiliária informal26. O 

poder público local e os agentes privados produtores do espaço urbano inibiram as 

possibilidades de desenvolvimento dessa alternativa, obrigando parcela significativa da 

população a se deslocar em busca da moradia possível em outros municípios vizinhos, 

especialmente em Sarandi e Paiçandu (RODRIGUES, 2004). 

 

Maringá é tida como polo universitário uma vez que tem instalados 13 estabelecimentos de 

ensino superior com 32.554 alunos matriculados presencialmente (ANUÁRIO DA 

ECONOMIA, 2016) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) subiu de 6,5 

em 2013 para 7,1 em 2015 (INEP, 2015). Maringá superou a média nacional do Ideb e no Paraná 

ficou à frente de Curitiba e de Londrina. A taxa de analfabetismo medida pelo IBGE em 2010 

é de 3,27, sendo que no Paraná essa taxa é quase o dobro, 6,28 e no Brasil foi estimada em 8,7% 

pela Pnad. 

 

Outros indicadores que justificam o estudo em Maringá é que o PIB Per Capita de R$ 35.602 

é maior do que o do Estado do Paraná de R$ 30.602 (IPARDES, 2015). O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH-M) é de 0,8, sendo a 2ª do Paraná e a 23ª do País. Está entre 

as cidades brasileiras com melhores indicadores na coleta e no tratamento de esgoto, com 94% 

do esgoto tratado segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do MCidades 

(CRUZ, 2015). O município é constantemente associado a uma imagem que a coloca entre as 

melhores cidades do país, quanto à qualidade de vida pelos órgãos de imprensa27, tanto locais 

como regionais.  

 

                                                           
26 Já Londrina apresenta uma considerável produção imobiliária informal, na qual predominam as ocupações 

irregulares e a autoconstrução como alternativas à ingerência do poder público no tocante ao déficit habitacional 

(AMORIM, 2015). 
27 Em 1999 foi denominada de “Dallas Brasileira”, pela Revista Veja, n. 20, devido à propagada potencialidade 

econômica de seus moradores (GALVÃO e ROCHA, 2010). Em março de 2015, Maringá foi considerada a melhor 

cidade do Paraná e a 8ª do Brasil para criar os filhos de acordo com uma pesquisa realizada pela Delta Economics 

& Finance que avaliou quarenta e oito variáveis como infraestrutura de saúde, taxas de longevidade, educação e 

segurança pública (EXAME, 2015). Em 2017, estudo realizado pela Macroplan, nas 100 cidades mais populosas 

do Brasil, sobre os desafios da gestão municipal avaliou 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, 

educação e cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade. Maringá é destaque nas áreas de Saneamento 

ocupando o segundo lugar e também na Saúde (5º) e na educação (8º). (EXAME, 2017).  
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Por outro lado, Maringá é o terceiro município paranaense com maior déficit habitacional, 10,5 

mil domicílios, atrás de Curitiba, 48,5 mil, e Londrina 13,9 mil (FJP, 2013). Estudo realizado 

por Rodrigues e Tonella (2008) mostra que em todos os municípios da RMM, o percentual de 

famílias com renda familiar per capita até meio salário mínimo é maior que 20% e, no município 

de Maringá, três bairros (Requião, Olímpico e Alvorada) analisados têm mais que 10% de 

famílias com renda per capita nessa faixa.  

 

Além disso, Maringá tem 30 mil pessoas cadastradas no banco de espera de moradias 

(ENTREVISTADO 5) e 70% do déficit habitacion-al28 concentra-se nessa faixa de renda FJP, 

2013). No entanto, foram produzidas na Faixa 1 de renda somente 39% de unidades 

habitacionais que poderiam ter sido construídas, tomando-se por base o cálculo realizado pelo 

Ministério das Cidades referente o déficit habitacional por região.  

 

Pela análise do volume de empreendimentos produzidas nas três faixas de renda em todo o 

território nacional foi verificado que 61% das unidades habitacionais foram construídas na faixa 

1 de renda. Em 90% dos municípios brasileiros predominam construções da faixa 1 

(MCIDADES, 2015), conforme mostra o gráfico 1, apresentado na figura 02. 

 

 

 

  Figura 02: Gráficos comparativos entre as UHs produzidas no programa MCMV 

  Fonte: Dados fornecidospelo MCidades (2015) 

 

 

Já no município de Maringá foram contratadas para a Faixa 1 (renda de zero até 1.600,00) 26% 

de unidades habitacionais e 74% para as faixa 2 e 3. Pode-se visualizar pelo gráfico 2.  

                                                           
28 O Déficit Habitacional total de Maringá é de 10.587,45, conforme sistematizado pela FJP (2013). E para os 

domicílios com rendimento até três salários mínimos, que são aqueles abrangidas pelo Programa MCMV 1, esse 

déficit é de 7.378,24 domicílios, o que representa 70% em relação ao déficit total. 

Gráfico 1: Unidades Habitacionais contratadas para o 

programa MCMV de 2009 a 2015 para todas as 

unidades da federação 

Gráfico 2: Unidades Habitacionais contratadas para o 

programa MCMV de 2009 a 2015 para o  município 

de Maringá 

 

  
  Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério  das 

             Cidades (2015) 
  Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério  das 

             Cidades (2015) 
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Dos estados brasileiros, conforme mostra o gráfico no Apêndice A, apenas o Estado de Santa 

Catarina tem menor concentração de moradias na Faixa 1. Entretanto, não é tão acentuada essa 

diferença como em Maringá. Uma vez que os empreendimentos para a faixa 1 totalizam 40% 

em Santa Catarina. 

 

Em apenas em dez capitais dos Estados brasileiros a produção de moradias na faixa 1 foi menor 

que as demais faixas, conforme mostram os gráfico no Apêndice B e C. Observa-se que nessas 

capitais, mesmo não priorizando as moradias para a faixa 1, todas tem uma percentagem de 

unidades habitacionais nesta faixa, maior do que Maringá (26,60%), exceto Aracajú (20,11%) 

e Recife (9,64%). Em São Paulo a faixa 1 representa 26,36%. Ou seja, Maringá, um município 

de médio porte do interior do Paraná, se assemelha com a maior cidade do país na opção por 

moradia na faixa 1.  

 

Uma explicação que emerge desse cenário e discutido pela literatura sobre política habitacional 

é de que os municípios com muita dinâmica imobiliária tiveram muita dificuldade em produzir 

habitações pelo programa MCMV. Nesta tese, o estudo proposto é a compreensão dessa 

dinâmica no município de Maringá.  

 

 

Quando se analisam os municípios polos das respectivas Microrregiões do Estado do Paraná, 

foi constatado que na contratação das Unidades Habitacionais prevalece o padrão nacional. Ou 

seja, todos os municípios tiveram maior produção de moradias na Faixa 1. Inclusive nas maiores 

cidades do Paraná, como Londrina, Ponta Grossa e Cascavel conforme mostra o Apêndice D. 

 

Esse é o cenário que particulariza o estudo no Município de Maringá. Entender os fatores 

presentes na dinâmica local da implementação que apontam para esses resultados.  

 

3.2 QUANTO À NATUREZA E ABORDAGEM DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

De acordo com a classificação de Gil (2002) e Demo (2000) sobre a natureza do problema de 

pesquisa e partindo da premissa de que o trabalho visa contribuir para o desenvolvimento do 
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debate em torno da coordenação federativa e políticas públicas e diagnosticar a realidade prática 

da implementação da política de habitação no nível local de governo entende-se que essa tese 

deve estar classificada como empírico-teórico. 

 

Para melhor elucidar o problema enunciado, optou-se pela abordagem qualitativa. A pesquisa 

qualitativa é rigorosa, exige trabalho intenso, integridade e um exercício de julgamento por 

parte do investigador, que incluem a reflexividade e a atenção aos casos desviantes e à 

relevância (AUGUSTO, 2014). Cabe ressaltar que a pesquisa qualitativa depende do 

pesquisador na produção do conhecimento: habilidade, conhecimento e rigor na coleta dos 

dados (POZZEBON, 2014).  

 

Nesse tipo de pesquisa o pesquisador vai a campo para captar o fenômeno em estudo a partir 

da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. 

Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno 

(GODOY, 1995). Ela propicia o aprofundamento da complexidade de fenômenos e processos 

particulares (MINAYO E SANCHEZ, 1993).  

 

Walsham (1995) fala que a questão chave para os pesquisadores é buscar o equilíbrio da sua 

postura subjetiva com a passividade exagerada e o direcionamento excessivo.  No sentido de 

equacionar essa questão foi elaborado um roteiro de entrevista balanceado e aplicado aos grupo 

social relevante do universo da pesquisa. 

 

 

3.3 QUANTO À ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 

Os autores que se debruçaram sobre essa classificação mencionam diversas categorias e tipos 

de pesquisas possíveis. Para Beuren (2003) e Martins e Theóphilo (2009) as estratégias são os 

procedimentos, a condução do estudo e a obtenção de dados. A estratégia da pesquisa é o estudo 

de caso que segundo Stake (2005) é um caminho natural para conduzir pesquisas qualitativas. 

 

O estudo de caso, como método de pesquisa tem ganhado popularidade crescente na 

investigação de fenômenos de diversas naturezas, inclusive nas políticas públicas que ocorrem 
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em um contexto social (YIN, 2005). Pozzebon (2014) defende que o estudo de caso em 

profundidade consiste em um veículo metodológico adequado para o desenvolvimento de 

pesquisas interpretativistas em pesquisas na administração pública, pelo leque de possibilidades 

que se abre para a compreensão dos significados humanos contextualizados. São estudos que 

envolvem a interação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. 

 

Os estudos de caso são indicados para definir questões do tipo como e por quê, quando o 

pesquisador possui pouco controle sobre os acontecimentos e quando estes ocorrem no contexto 

da vida real (YIN, 2005). São estudos utilizados para gerar conhecimento sobre fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, sendo realizados em diversas áreas 

além da administração, como psicologia, sociologia, ciência política, trabalho social e 

economia. Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005). 

 

O estudo de caso é um método robusto para investigação de fenômenos complexos no domínio 

das ciências sociais uma vez que demandam o entendimento de condições comportamentais a 

partir da perspectiva de atores sociais (CRESWELL, 2003). A técnica de estudo de caso é útil 

quando o foco da pesquisa é o relacionamento de atores sociais em contexto específico (YIN, 

2005). O contexto desta pesquisa foi explorar como ocorre a influência dos fatores 

institucionais29 na implementação da política habitacional no município de Maringá. Esta 

pesquisa segue o contido em STAKE (2005), de que não se estuda um caso para compreender 

outros, mas para compreender o próprio caso. 

 

Diante disso, para que o estudo de caso tenha pertinência e valor, a literatura recomenda 

verificar se os dados coletados na investigação são estáveis no tempo se tem consistência interna 

(STAKE, 2005). Para isso espera-se que o pesquisador realize uma descrição clara e detalhada 

                                                           
29 “Os fatores institucionais dizem respeito às microrregras e microinstituições que determinam a construção das 

práticas. Devem ser considerados elementos como: processos de formação profissional, relações de comando e 

poder, relações hierárquicas e estruturas de coordenação locais” (LOTTA, 2014, p. 205). “Os fatores institucionais 

podem moldar os objetivos dos atores e a distribuição de poder entre eles (STEINMO, 1992). Considera-se que as 

instituições fornecem contextos nos quais os atores definem suas estratégias, constrangendo suas preferências, ao 

mesmo tempo em que as próprias instituições também são fruto de preferências, escolhas e resultados políticos” 

(LOTTA, 2010, p.73).  
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de forma a explicitar os passos operacionais de todo o processo de investigação como se 

estivesse sobre vigilância de alguém (YIN, 2005). Essas orientações propiciam a outros 

pesquisadores a repetirem os mesmos procedimentos em contextos comparáveis, podendo 

utilizar os resultados do estudo com o intuito de comparações. 

 

Para clarificar a condução do estudo de caso foram estabelecidas as variáveis independentes e 

a variável dependente dispostas na figura 03. O funcionamento de qualquer política vai ser o 

resultado da ação dos agentes que vão executá-la e da dinâmica local. Uma política pública 

depende de quem, como e onde será implementada.  

 

 

             Figura 03: Variáveis independentes e dependente        

Fonte: Elaboração própria. 

 

A implementação da política pública de habitação o programa MCMV é a variável dependente 

por ser o elemento que será analisado e explicado em consequência da influência que sofre de 

outras variáveis. Já as variáveis independentes influenciam, determinam ou afetam outra 

variável. É o elemento que sofre a manipulação por parte do pesquisador no momento de 

estabelecer a relação do fator com o fenômeno observado, para verificar se este afeta as outras 

variáveis, interfere nelas ou exerce influência sobre os possíveis resultados do trabalho. 
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3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E FONTE DE COLETA DE DADOS 

 

  

A determinação dos métodos e técnicas de coleta de dados depende do tipo de pesquisa 

escolhido, dos objetivos que se pretende alcançar e da fonte de dados a serem utilizados. Neste 

trabalho os recursos utilizados foram via levantamento bibliográfico para a obtenção dos dados 

secundários e estudo de caso, por meio de entrevistas, para a coleta de dados primários.  

 

Foi utilizado para o desenvolvimento desta tese, como fonte secundária ou documentação 

indireta, o levantamento bibliográfico, recorrendo-se a trabalhos já realizados por outros 

pesquisadores, como livros, periódicos, artigos de congressos, revistas, teses e dissertações.  

 

Para a coleta dos dados relativos ao estudo de caso sobre a dinâmica da implementação da 

política pública de habitação do programa MCMV buscou-se, primeiramente, informações no 

Plano Diretor, no Plano Local de Habitação e de Interesse Social (Plhis), nas leis que 

estabeleceram as Zeis e o parcelamento do solo e demais normativas municipais. 

Secundariamente, foram realizadas análises nos relatórios internos fornecidos que tratavam de 

forma direta ou tangencial o tema.  

 

Recorreu-se, também, ao conteúdo de reportagens na mídia local e regional, à observação 

direta, porque, segundo Lakatos e Marconi (1992) uma conversação efetuada face a face, de 

maneira metódica pode proporciona ao entrevistador a informação necessária. 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas30, que encontram-se no Apêndice E, realizadas 

pessoalmente gravadas e transcritas posteriormente. Colheu-se a opinião dos atores envolvidos 

na implementação para saber como é percebida a influência dos fatores institucionais na 

dinâmica da política pública habitacional.  

 

A entrevistas na municipalidade abrangeram principalmente os atores ligados à Sehabis e para 

subsidiar as informações coletadas buscou-se suporte, na Seplan, Seduc, Sasc, Secretaria de 

                                                           
30 É um tipo de entrevista mais espontânea do que a entrevista estruturada. O entrevistador tem um conjunto de 

questões predefinidas, mas mantém liberdade para colocar outras cujo interesse surja no decorrer da entrevista. 

As questões pré-definidas são uma diretriz, mas não ditam a forma como a entrevista irá decorrer, na medida em 

que as questões não têm de ser colocadas numa determinada ordem nem exatamente da mesma forma com que 

foram inicialmente definidas (TOZONI-REIS, 2005). 
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Saúde e Secretaria de esportes. Durante a pesquisa alguns entrevistados foram ouvidos mais de 

uma vez, no sentido de complementar/esclarecer determinadas informações. 

 

As informações coletadas junto à Caixa Econômica Federal (CEF) foram por meio de um 

gerente da CEF de Brasília que atua na Gerencia Nacional Programa MCMV Faixa 1, da Gihab 

filial Maringá, que é a Gerência de Habitação da Caixa e também da Superintendência Noroeste 

do Paraná. 

 

 A Gihab é responsável pela execução da parte operacional do programa, que envolve a 

avaliação dos projetos de engenharia, os cronogramas de execução, a fiscalização técnica das 

obras, a conformidade dos projetos de Trabalho Técnico Social e os critérios utilizadas para 

selecionar a demanda. E à Superintendência compete a parte negocial realizada pela CEF. É 

responsável pelas tratativas com os municípios e com as construtoras, realiza a análise de 

crédito das construtoras, negocia os valores e prazos, e assina os contratos e confere as 

informações dos candidatos sorteados.  

 

Os atores entrevistados da iniciativa privada são vinculados às construtoras, conselhos e 

sociedade civil organizada. A lista dos atores entrevistados estão no Apêndice F. Para fins de 

assegurar o anonimato dos entrevistados, principalmente por tratar-se de personalidades 

públicas, optou-se pela não divulgação nominal, além disso elaborou-se o Apêndice G onde foi 

criada uma numeração aleatória para cada participante da pesquisa de forma a não identificá-

los.      

 

Entende-se que, com as entrevistas realizadas e com o percurso percorrido para proceder à 

leitura do objeto de estudo conseguiu-se sustentar os termos dessa pesquisa, construindo a 

interpretação adequada e a compreensão do objeto em seu acontecer e nas escalas devidas. 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Uma pesquisa científica, numa abordagem qualitativa, é realizada num movimento contínuo de 

fases interligadas. As fases se imbricam, numa dinâmica de idas e vindas, no esforço de 
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amadurecer o objeto de estudo; de delimitar o problema de investigação; de coletar dados que 

respondam ao problema; e a fase de análise de dados, na qual se faz o tratamento, por inferências 

e interpretações, dos dados coletados (BOOTH, COLOMB e WILLIANS, 2008) 

 

A análise dos dados é considerada um dos grandes desafios da pesquisa qualitativa. A 

complexidade e muitas vezes ambiguidade do volume de palavras, frases e diferentes contextos 

podem dificultar a análise do pesquisador diz Langley (1999). É na ansiedade de organizar os 

dados e poder decidir o que é relevante ou não que o pesquisador pode desviar-se dos seus 

propósitos e tirar conclusões precipitadas. É preciso ir além das descrições superficiais para 

penetrar na lógica que se encontra escondida na observação direta (LANGLEY, 1999). 

 

Assim, a análise dos dados tem como objetivo compreender o que foi coletado, confirmar ou 

não os pressupostos da pesquisa e ampliar a compreensão de contextos para além do que se 

pode verificar nas aparências do fenômeno. 

 

Entre as diferentes e possíveis formas de análise de dados utilizou-se a análise de conteúdo, que 

é uma técnica refinada de interpretação de dados, mas também exige muita dedicação, paciência 

e tempo do pesquisador, o qual tem de se valer da intuição, imaginação e criatividade, 

principalmente na definição de categorias de análise. Para tanto, disciplina, perseverança e rigor 

são essenciais (FREITAS, CUNHA, e MOSCAROLA, 1997).  

 

Bardin (2002) diz que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados 

coletados. Para Chizzotti (2006) a análise de conteúdo visa compreender criticamente o sentido 

das comunicações, o seu conteúdo manifesto ou latente e as significações explícitas ou ocultas. 

 

A análise de conteúdo é indicada como um dos procedimentos clássicos para analisar o material 

textual, não importando a origem desse material, tendo como ponto de partida uma organização. 

Procurou-se, nesta pesquisa, organizar os dados segundo as fases propostas por Bardin (2002), 

conforme visualiza-se pela figura 04: 
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  Figura 04: Etapas da pesquisa 

   Fonte: Elaboração própria 

 

Nessa pesquisa procurou-se dar atenção à importância do contexto histórico da produção 

habitacional do município. Considerar conteúdo sem o contexto torna a análise falha (CHASE, 

2008). Portanto, houve a necessidade de olhar o sistema como um todo, ou seja toda a história 

de produção do espaço do município para a compreensão dos fatores que interferem na 

construção dos empreendimentos do programa MCMV.  

 

O produto final da análise de uma pesquisa, por mais brilhante que seja, deve ser sempre 

encarada de forma provisória e aproximativa explica Minayo (2002). Essa colocação tem por 

base que em se tratando de ciência, as afirmações podem superar conclusões prévias a elas e 

podem ser superadas por outras afirmações futuras. Assim é o percurso da ciência. O 

conhecimento científico não cresce de modo cumulativo e contínuo; ele é descontínuo e opera 

em saltos qualitativos (KUHN, 1991). 
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4 OS FATORES CONDICIONANTES DA HISTÓRIA DE MARINGÁ E A POLÍTICA 

DE HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

 

 

4.1 O PLANEJAMENTO URBANO DE MARINGÁ E O LEGADO DA CMNP 

 

 

 

Após leitura, análise e interpretação da literatura acadêmica que aborda Maringá no contexto 

de planejamento urbano e do seu plano inicial, optou-se por apresentar, nesta sessão, um relato 

da forma como a cidade foi criada; os elementos indicativos de que a cidade deu continuidade 

ao plano inicial que a criou; a forma de promoção da cidade por meio de propaganda; o resultado 

da ocupação do solo urbano e a relação entre o poder público e a CMNP. 

 

Mesmo não havendo a construção das habitações populares nas década de quarenta e cinquenta, 

esses elementos foram selecionados para serem apresentados aqui, porque além de fazerem 

parte da história da formação da cidade, incluem-se entre os fatores institucionais que são 

investigados nos objetivos desta pesquisa.  

 

Embora a literatura, que tem trazido à tona as questões de Maringá, estar diretamente 

relacionada a enfoques da arquitetura do espaço urbano, sociológico, histórico ou geográficos 

foi possível resgatar passagens nos textos que abordam a problemática da habitação de interesse 

social que é o foco desta tese.  

 

No levantamento da literatura que estuda Maringá, não foi encontrado pesquisas que tem um 

olhar para a intervenção estatal e consequente a participação do poder público na figura dos 

políticos e burocratas pelos resultados da implementação das políticas de habitação o que 

mostra para relevância da abordagem escolhida para a tese.  

 

É nesse sentido que será esboçado, na sequência, um panorama da cidade de Maringá quanto à 

ocupação do perímetro urbano e a produção de moradia desde a sua gênese e como ela tem sido 

conduzida politicamente pelos atores.  
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4.1.1 A Criação do Município de Maringá 

 

 

 

O município de Maringá, localizado no noroeste Paraná, fez parte de uma extensa área de terra 

colonizada na década de quarenta pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, empresa 

privada de capital britânico, posteriormente denominada de Companhia Melhoramentos Norte 

do Paraná (CMNP) que desempenhou um papel fundamental no processo de urbanização na 

área colonizada, onde a estrutura fundiária e a urbanização foram objeto do rigoroso 

planejamento (REGO, 2001; MENDES, 2006). 

 

A atuação das colonizadoras, na região do café, era uma realidade corriqueira em São Paulo 

quando dos seus primórdios no estado do Paraná (ROSANELI, 2009). Entretanto, para o autor 

a colonização realizada pela CMNP foi uma das mais promissoras adquirindo 550 mil alqueires 

e fundando 64 núcleos de terras no Paraná. Eram ao todo 41 companhias fundadoras das novas 

cidades do Paraná (FLEURY SILVA, 2015). As cidades foram implantadas para 

desempenharem importantes papéis de intermediação na rede urbana do norte do Paraná, 

articulando tanto as cidades pequenas e locais como a produção rural regional aos principais 

centros consumidores (AMORIM, 2014).  

 

A companhia, que tinha diretrizes bem definidas de colonização. Visava construir um eixo 

rodoferroviário para facilitar o acesso a novas áreas como também permitir o escoamento rápido 

e seguro da produção da região e promover o assentamento de núcleos urbanos de importância 

econômica ao longo do eixo rodoviário a uma distância de cem quilômetros como foi o caso de 

Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama (ROSANELI, 2013). 

 

Essa preocupação da companhia quanto ao traçado da estrada de ferro atende ao previsto no 

Decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937, regulamentado pelo Decreto n. 3079, de 25 de 

setembro de 1938 que estabelece na alínea c, inciso I, do artigo primeiro em que os proprietários 

de terras que pretendiam vendê-las, dividida em lotes, deveriam apresentar “um plano de 

loteamento, de que constasse o programa do desenvolvimento urbano [...] ou agrícola [...] 

informações sobre a qualidade das terras, águas, [...] estradas e caminhos, distância da sede do 

município e das estações de transporte de mais fácil acesso”. 
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Quando da fundação de Maringá, em 194731, pela CMNP, o engenheiro Jorge de Macedo Vieira 

foi o responsável pelo traçado de um plano urbanístico32. O plano era considerado moderno 

com a presença maciça do verde como elemento de composição do espaço urbano, o caráter 

artístico da malha urbana, a estrutura de bairros e centros, que aproximam a forma urbana de 

Maringá ao tipo garden-city33 que Unwin e Parker34 materializaram na Europa (REGO, 2001). 

 

O modelo de cidade-jardim passou a ser referência para a construção da paisagem urbana de 

Maringá (UEARA, 2012). Vieira criou uma cidade moderna no sentido de que Maringá se 

diferenciava das cidades tradicionais por não adotar o traçado xadrez e ser adequada à 

topografia do sítio. Associado a isso tinha um zoneamento rigoroso e funcional que definia com 

precisão as áreas delimitadas para uma cidade a serem destinadas às residências, à indústria, ao 

comércio, aos serviços e ao centro cívico (CORDOVIL, 2010). O argumento de cidade 

planejada35 começa porque a sua “demarcação territorial deu-se exclusivamente baseada num 

plano” (RODRIGUES e CORDOVIL, 2012, p. 4). 

 

A presença dos parques nos planos de Maringá é um elemento diferenciador em relação a outras 

cidades de colonização do Norte do Paraná, mas também é, sobretudo, o que confere 

modernidade à cidade (CORDOVIL, 2010). O plano traçado para Maringá se distingue pela 

presença de inúmeros elementos que vão conferir uma qualidade urbanística diferenciada à 

                                                           
31 A emancipação política de Maringá aconteceu somente em 1951 iniciando no ano seguinte a primeira 

administração pública sendo eleito o primeiro prefeito Inocente Villanova Junior (1952-1956). 
32  A influência de Jorge de Macedo Vieira engenheiro da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, foi 

determinante para que lhe fosse designada a missão de elaborar o planejamento territorial urbano de Maringá que 

foi pensada para ser o centro de escoamento de safras realizado por um eixo rodoferroviário da região. 
33 O termo garden-city referia-se a núcleos urbanos que possuíam planejamento com finalidades sociais amplas 

por se constituir em uma alternativa à cidade industrial e proporcionar habitações que ofereciam, além dos recursos 

industriais e agrícolas, os jardins, junto às casas e os cinturões verdes que limitavam o crescimento das cidades, 

mantinham a qualidade dos moradores (WOLFF, 2015). 
34 Raymond Unwin e Richard Barry Parker projetaram as cidades inglesas de Letchworth e Hampstead, no início 

do século XX, no estilo de garden-city. O engenheiro Jorge de Macedo Vieira, da CMNP, que trabalhou junto com 

Parker, quando este veio para São Paulo desenvolver projetos de loteamento para a City of San Paulo 

Improvements and Freehold Land Company, Limited, sofreu influência das ideias e das soluções do tipo garden-

city que eram desenvolvidas nos loteamentos da empresa e adotou essa prática projectual ao projetar Maringá 

(REGO, 2001). 
35  Cidade planejada no sentido urbanístico que leva em conta as questões ambientais, geográficas, hidrográficas, 

ecológicas e sanitárias e paisagísticas (MENEGUETTI, REGO e BELOTO, 2009). “Esse é um conceito advindo 

da Escola de Chicago, que trata o planejamento urbano direcionado para a técnica de construir cidades. Nesta 

perspectiva, também os ingleses planejaram modelos de cidades, como por exemplo, Letchworth e Hampstead, 

cidades-jardins elaboradas no âmbito das ideias de Ebenezer Howard. O uso e desuso do conceito de cidade 

planejada é realizado pelo mercado, em especial ao mercado imobiliário. Neste caso, há uma fetichização do 

conceito, em que Ermínia Maricato alerta que o planejamento é fetiche que encobre um grande negócio. Tudo vira 

planejado para ser vendido. Adotado como cerne o planejamento estratégico de cidades, em que a cidade é 

colocada em uma prateleira para ser vendida” (TÖWS, 2016).  
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cidade, como o desenho das principais avenidas que atravessavam a cidade de ponta a ponta; 

as ruas com calhas amplas e canteiros centrais; as rotatórias-jardins36 nos principais 

cruzamentos viários; além de farta arborização37 em quase toda a cidade, configurando-a como 

uma autêntica cidade-jardim afirma a autora ao estudar a construção urbanística da cidade de 

Maringá. Pode-se constar a presença do planejamento urbano uma vez que este centra-se nos 

princípios da relação homem/natureza no sentido de se estabelecer uma “relação harmoniosa 

entre o habitante e o verde, garantindo o status de cidade jardim” (BOVO e AMORIM, 2012, 

p. 113).  

 

A literatura especializada que discutiu a construção de Maringá nas áreas de geografia, 

engenharia e arquitetura e ciências sociais se posiciona no sentido de afirmar que o plano 

urbanístico elaborado para Maringá era moderno, dotado de inegável qualidade técnica e 

exerceu uma enorme influência na construção da paisagem e na ocupação urbana da cidade 

(LUZ, 1997, RODRIGUES, 2004, CORDOVIL, 2010, TÖWS, POSTALI e MENDES, 2012, 

FLEURY SILVA, 2015, GARCIA E CORDOVIL, 2015, AMORIM, 2015). A cidade sempre 

esteve “associada a uma imagem urbanística muito positiva oriunda do planejamento que a 

resultou” (RODRIGUES e CORDOVIL, 2012, p. 4). 

 

“Maringá é fruto de um planejamento urbanístico que a faz diferente de tantas outras cidades 

brasileiras [...] Seu acurado planejamento, com um traçado moderno e funcional, tinha como 

objetivo lançar Maringá rumo a um futuro próspero” expõe Tomaz (2010, p. 7). 

 

O poder público local demonstrava responder ao contido na planificação inicial da cidade 

elaborado pela CMNP uma vez que os aspectos do desenho urbano da cidade, depois de 

décadas, ainda era ressaltado no Plano Diretor38 de 1991, onde se lê: “[...] Maringá, expoente e 

exemplo nacional de um padrão de desenho urbano que a partir do início do século foi com 

muita frequência utilizado, o que se convencionou chamar de “cidade-jardim” (MARINGÁ, 

1991). O Plano Diretor de 2006 (Lei Complementar nº 632/2006) ainda se orienta pela 

                                                           
36“É notável a hierarquia entre as vias principais e secundárias, diferenciadas pela largura [...], pela eventual 

presença do canteiro central e variedade de espécies empregada na arborização urbana. Na área do projeto original, 

ainda hoje cada rua ou avenida pode ser identificada por sua espécie arbórea” (MENEGUETTI, REGO e 

BELOTO, 2009, p. 33). 
37 “Maringá tem 130 mil árvores, 105 praças e 11 reservas florestais. Em média, são 25m² de área verde por 

habitante” (MARINGÁ, 2016b). 
38 O plano diretor regulamenta o planejamento e o ordenamento do território de um município. Abrange os 

problemas da cidade e entre eles está o transporte, saneamento e habitação. Define a função social da cidade e da 

propriedade urbana, além de organizar o crescimento e o funcionamento do município (VILLAÇA, 2005). 
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concepção do plano original como pode ser visualizado no art. 40, que ao estabelecer as áreas 

de predomínio do uso residencial e a estrutura urbana consolidada, fixa que a delimitação dessas 

áreas tem como objetivo: 

 

I - a consolidação do atual padrão de ocupação; 

II - a diversificação das atividades, desde que compatíveis com o uso 

residencial; 

III - a conservação do desenho e da paisagem de Cidade Jardim, 

proposta pelo plano original da cidade (MARINGÁ, 2006, grifos 

nossos). 

 

Uma cidade implantada como planejada tem na sua concepção premissas de ordem e controle. 

O projeto implementado pela CMNP prosperou e resultou numa cidade que, em meio século, 

manteve-se em conformidade com o traçado inicialmente previsto e ao plano de ocupação, que 

estimava para 50 anos uma população em torno de 200.000 habitantes, possuindo, em 2000, 

aproximadamente 289 mil habitantes segundo Rodrigues (2004).  

 

Nota-se que rapidamente foram ultrapassados os limites de expansão da área urbana previstos 

em seu plano original. No último censo Maringá possuía 357.077 habitantes com 

aproximadamente 98% da população residente urbana e a estimativa do IBGE para 2016 é de 

403.063 habitantes. 

 

De acordo com uma declaração do ex-prefeito João Paulino Vieira Filho (1960-1964 e 1977-

1982) em reportagem ao Jornal do Povo os dirigentes da CMNP exigiam do poder público o 

cumprimento do projeto original, no sentido de que se o município não cumprisse as 

determinações do plano as áreas não eram vendidas (RODRIGUES, 2004). 

 

No quesito configuração urbana, o geógrafo Mendes (1992) afirma que, mesmo com o 

desenvolvimento das últimas décadas, Maringá não perdeu as diretrizes básicas do seu 

planejamento inicial. O autor atribui ao crescimento planejado da cidade a facilidade para 

estabelecer metas e investimentos em todas as áreas e afirma que a preocupação com a 

preservação do meio ambiente sempre esteve presente nas diretrizes estabelecidas pelos atores 

públicos.  

 

Em recente pesquisa realizada no município Denaldi (2015, p. 218) afirma:  
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A cidade mantém, ainda hoje, muitas dessas características: avenidas 

amplas e densamente arborizadas, fundos de vale preservados ao longo 

dos cursos d´agua que cortam a cidade e sistema de áreas verdes 

formado por parques e unidades de conservação internas à área urbana. 

Esses elementos, somados ao baixo índice de verticalização da cidade, 

propiciam uma elevada qualidade do espaço urbano. 

 

Na ampliação da cidade, houve a preocupação com as “áreas florestadas que tiveram sua 

ocupação proibida pelos órgãos ambientais e possibilitaram a implantação dos parques 

periféricos” (MENEGUETTI, REGO e BELOTO, 2009, p. 38). Segundo o estudo dos autores 

as praças continuaram a ser projetadas nos loteamentos que foram aprovados até a década de 

setenta. Para os autores na maioria dos loteamentos que foram abertos posteriormente, as áreas 

de doação para uso público ficaram restritas a lotes para a implantação dos equipamentos 

urbanos, deixando a desejar no quesito de espaços para lazer e recreação. 

 

Já Bovo e Amorim (2012, p. 108) ao apresentarem uma reflexão sobre a construção da imagem 

de “cidade verde” que predomina no município de Maringá dizem que com o passar dos anos 

e seu processo evolutivo, o modelo de desenho urbano não conseguiu se manter na expansão 

da malha urbana: “O que se percebe é que o traçado original de Maringá vem se 

descaracterizando, com uma perda crescente da qualidade em função da expansão recente, sem 

ao menos considerar questões importantes do planejamento urbano previstas no plano inicial”, 

isso diante da dinâmica de crescimento da população urbana dos últimos anos.  

 

De acordo com Töws (2015, p. 137) “há um discurso no espectro de várias gestões” de que as 

ações para a urbanização da cidade foram planejadas e tem seguido o projeto inicial arrojado 

para Maringá, entretanto são assertivas que não refletem, na totalidade, a realidade. Para o autor, 

em algumas gestões do governo municipal houve loteamentos que acabaram sendo “aprovados 

sem uma contiguidade à malha urbana existente”, e isso denota que a legislação do Plano 

Diretor não foi observada na íntegra em determinados casos como será discutido no tópico 4.2.  

 

O discurso no sentido de promover a cidade incrementou a imagem e a produção dos espaços 

urbanos da cidade desde a sua formação, conforme será apresentado na sequência.  
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4.1.2 A Construção da Imagem do Município 

 

 

 

A promoção urbana estava presente nas regiões que a CMNP colonizava e em Maringá era 

destacado a concepção urbanística moderna, adequada ao relevo, cujo objetivo era atrair os 

compradores para as terras colocadas à venda. Utilizava-se de expressões pitorescas como 

“Nova Canaã”, “Eldorado”, e “Terra onde se anda sobre dinheiro” que visavam promover a 

região que se desbravava (GONÇALVES, 1999).  

 

Além da propaganda realizada pela CMNP diversos pesquisadores contribuíram, igualmente, 

para a promoção da região ao glorificarem os pioneiros de Maringá com obras atribuindo o 

papel de herói, tanto à Companhia como aos empresários do setor imobiliário conforme 

destacam Garcia e Cordovil (2015).  

 

A cidade já nasceu imbuída de um caráter fortemente publicitário39, “traduzido na imagem de 

cidade verde, agradável, eficiente e com serviços disponíveis” (ANDRADE E CORDOVIL, 

2008, p. 4). Os autores relatam que o plano urbanístico moderno e arrojado foi fundamental 

para promover o polo-regional criado pela CMNP.  

 

A preocupação ecológica da CMNP, retratada pelo arquiteto Vieira, pode ser justificada pelo 

desenho das três áreas ecológicas localizadas no perímetro urbano, sendo que duas delas 

propositadamente foram desenhadas na forma de pulmão. Além dessa áreas, o município conta 

com mais 14 bosques, totalizando 17 áreas que somam mais de 100 alqueires de matas. Existem 

milhares de árvores distribuídas nas ruas, avenidas e praças de Maringá que proporcionam 

26,65 m² de área verde por habitante (MARINGÁ, 2010a).  

 

                                                           
39 O marketing que reforçava a cidade planejada pela CMNP e demais agentes imobiliários visava construir uma 

imagem no sentido de promover a cidade que se desbravava (CORDOVIL, 2010, p. 70). O plano urbanístico e a 

propaganda planejada contribuíram para a promoção da imagem da cidade, com o objetivo de atrair investimentos 

e pessoas (CORDOVIL, 2010, p. 75). A publicidade assume um papel preponderante, propagando a ideologia 

voltada para o sucesso empresarial, construindo uma cidade baseada na promoção imobiliária (ANDRADE e 

CORDOVIL, 2008, p. 3).  
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 De acordo com o arquiteto José Vicente Alves do Socorro40 Maringá já nasceu preparada 

estrategicamente para ser polo de uma região e relata, ainda, que: 

 
A companhia tinha no seu projeto de colonização quatro polos pré-

determinados, Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. Enquanto o 

café teve força ele conseguiu alavancar o perfil de Londrina e, depois, 

de Maringá. Quando chegou a vez de Cianorte, o café já tinha perdido 

a sua força e, então, não aconteceu como polo regional. Umuarama por 

estar mais isolada numa outra região e distante de Maringá, então ela 

conseguiu um desenvolvimento um pouco maior [...] Maringá foi 

projetada para ser grande, a companhia investiu aqui, ela tinha o seu 

escritório regional aqui e o último escritório dela na região foi em 

Maringá [...] (RODRIQUES, 2004, p. 97). 

 

Com o objetivo de alavancar a venda das terras no Paraná a CMNP criava diversas técnicas 

para a promoção dos empreendimentos. A propaganda de que “eram terras rochas de alta 

qualidade” estava em trens, nas estradas e nos meios de comunicação e se refletia nos negócios. 

Segundo Rosaneli (2013) provocava-se grande euforia entre os fazendeiros o discurso de ser “o 

caminho certo para um bom negócio” que desencadeia um ímpeto de alcançar riqueza na 

aquisição de lotes e começa a gera-se a especulação. A ideia era explorar a fertilidade das terras 

agrícolas e consolidar na imagem da cidade a mensagem da prosperidade (UEHARA, 2012). 

 

Ao discutir sobre a intensa propaganda sobre as terras paranaenses os diversos trabalhos que se 

propõem a fazer uma leitura sem enaltecer e reproduzir os feitos dos pioneiros e da CMNP 

tecem uma crítica ao constatar que “se lança uma cidade como se lançaria uma moda com 

grandes golpes de propaganda” (MONBEIG, 1984 apud CORDOVIL, 2010, ROSANELI, 

2013). Isso criava uma situação em que os sitiantes e citadinos aproveitavam-se da ciranda 

valorizadora e especulavam também com seus lotes e isso impulsionava a atividade 

empreendedora das companhias, que passavam a organizar cada vez mais cuidadosamente o 

planejamento (ROSANELI, 2013). Segundo Socorro (2004) a CMNP fez um trabalho 

maravilhoso, mas, por ser uma companhia imobiliária, ela tinha que ter lucro e a divulgação e 

propaganda faziam parte do negócio. 

 

Para Fleury, Savi e Zapa (2011, p. 7) os interesses da CMNP eram garantidos por meio de 

“intensa propaganda” que visava atrair novos proprietários de terra e para isso a ocupação do 

                                                           
40 O arquiteto José Vicente Alves do Socorro foi diretor de planejamento da Secretaria de Planejamento e 

Urbanismo de Maringá e tem integrado desde 1968 diversas equipes técnicas que alteram os planos diretores da 

cidade de Maringá (RODRIGUES, 2004, p. 31).   
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“espaço urbano foi planejado num arrojado projeto urbanístico que definia a possibilidade de 

ocupação residencial diferenciada segundo as condições econômicas dos compradores”. 

 

De acordo com os estudos realizados por Rodrigues (2004) foram os grupos da esfera 

econômica, juntamente com o poder público que protagonizaram as definições urbanísticas da 

cidade, pois, participaram do processo desde o princípio, através de um grande e bem 

orquestrado empreendimento imobiliário que resultou em alta lucratividade tanto para a CMNP 

como para os agentes desse mercado que se estabeleceram desde então no município. Para o 

Entrevistado 8 a CMNP vendia a imagem da cidade planejada como um grande 

empreendimento imobiliário e ótimo lugar para fazer investimentos. 

 

Para Godoy (2009, p. 19) a partir dos anos 1990, com a reforma do Estado e da “adoção do 

paradigma da eficiência administrativa, o planejamento urbano é impregnado pela visão de 

mercado de que as cidades ao competirem entre si pela atração dos investimentos precisam se 

diferenciar e ter um produto diferenciado a oferecer”. 

 

Com vistas à institucionalização da imagem de uma cidade utiliza-se do citymarketing segundo 

Ribeiro e Garcia (1996). Para os autores o citymarketing aparece como um processo que orienta 

a política urbana e as necessidades do consumidor enquanto investidor, turista ou morador e 

geralmente é utilizada pelo gestor público. A promoção da cidade adquire uma importância 

fundamental na gestão urbana, uma vez que contribui com o planejamento da base 

infraestrutural do espaço urbano (BOVO e AMORIM, 2012). 

 

Bovo e Amorim (2012) fizeram uma avaliação da imagem da cidade de Maringá com base nos 

discursos elaborados pelo poder público municipal, conforme apresentado abaixo, para mostrar 

que o que se pretende vender é a ideia de cidade verde, de centro regional, de qualidade de vida, 

de segurança, sucesso empresarial e da circulação de mercadoria. Para os autores vende-se a 

ideia de ideário de cidade como se vende uma mercadoria: 

 

 Durante a década de 1980 o prefeito Said Felício Ferreira incluiu em seu programa de 

governo projetos relacionados com paisagismo e urbanismo, e também elegeu a árvore 

como símbolo de preservação ambiental num resgate da temática ecológica utilizada, 

também, pela CMNP de que as árvores poderiam amenizar o clima urbano e também 

mudar a paisagem da cidade. Em conjunto com os meios de comunicação e as escolas 
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foi criado o slogan “Maringá: coração verde do Brasil” para fixar a “consciência 

ecológica” da cidade de Maringá. A partir daí são intensificadas as propagandas 

desenvolvidas pela Prefeitura do Município de Maringá nos jornais de circulação local 

e fôlderes distribuídos nos hotéis e agências de viagens no sentido de promover a cidade. 

 

 Na gestão de Ricardo Barros a divulgação da cidade tem o slogan “Maringá a Opção 

Pelo Melhor/Option For The Best”. Esta mensagem transmite a ideia de proximidade 

entre a cidade e o campo e o folder contém os dizeres “Maringá, canção que virou cidade 

moderna, arrojada, de contrastes. Extensas áreas verdes convivem em perfeita harmonia 

com o conforto e o planejamento racional, que proporcionam qualidade de vida acima 

da média. Cidade cosmopolita, mas que ainda mantém suas extensas fazendas, reservas 

florestais e sítios que são um refúgio ao alcance da mão”. É o poder público municipal 

que se esforça para passar uma imagem de convencimento, positiva e atraente para os 

grandes investidores. 

 

O citymarketing utilizado pelo Poder Público de Maringá sempre foi muito forte e dominador 

com vistas a transmitir aos cidadãos a ideia de uma cidade planejada e sem problemas. Divulga-

se o sucesso da cidade como empresa, em que não se admitem conflitos (BOVO e AMORIM, 

2012).  De acordo com Cordovil (2010), a "concepção da cidade foi sustentada a partir do 

discurso que a criou”. 

 

E os cidadãos acreditam naquilo que dizem as reportagens sem contestação. Um exemplo está 

na reportagem divulgada pela revista Época (2005), na primeira gestão do então prefeito Silvio 

Magalhães Barros II (2005 – 2008), sobre uma pesquisa elaborada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), que levantou as cidades mais seguras41 e também as mais violentas 

do país: “Maringá, no rico noroeste do Paraná, lidera o ranking de tranquilidade”. 

 

No caso de Maringá, esses índices justificam-se pela inexistência de favelas, já que a população 

mais carente reside nos municípios periféricos, como Paiçandu e Sarandi, cidades conurbadas 

                                                           
41 Essa realidade não prevaleceu com o passar do tempo. Ao analisar os desafios da gestão municipal das 100 

cidades mais populosas do Brasil, em 2017, a Macroplan aponta que Maringá, na área de segurança deixou a 

desejar ficando no 39º lugar (EXAME, 2017). A política municipal de segurança tem sido negligenciada, 

principalmente se levar em conta que em 2008, Maringá foi associada à capital da Holanda, Amsterdã, em 

consequência da baixa taxa de homicídios, segundo publicação em jul/2008 pela Revista Veja (GALVÃO e 

ROCHA, 2010). 

 

http://www.maringa.com/maringa/silvio-barros2.php
http://www.maringa.com/maringa/silvio-barros2.php
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a Maringá. Na análise de Bovo e Amorim (2012) os pobres acabam ficando do lado de fora, 

porque comprometem a atratividade da cidade tanto do ponto de vista do concreto quanto da 

imagem que se transmite. A matéria veiculada na revista ainda descreve a forma utilizada pelo 

município para a manutenção da ordem e segurança: 

 

[...] a Prefeitura não autoriza construções em locais sem infraestrutura 

completa, o que inibe a formação das favelas. Ao menor sinal de um 

aglomerado, a população denuncia e a prefeitura age. A sociedade civil, 

por sua vez, cobra o tempo todo. Semanalmente empresários se reúnem 

para discutir as carências de Maringá, procurando definir propostas para 

encaminhar ao poder público contra a violência (ÉPOCA, 2005, p. 77). 

 

Uma questão que aí se encontra explicita e que pode ser comprovado com o estudo comparativo 

entre as cidades de Maringá e Londrina, realizado por Postali, Mendes e Töws (2011), é que 

em Maringá inexistem ocupações irregulares em seus limites urbanos, enquanto que em 

Londrina foram encontradas 70 ocupações irregulares espalhadas por todo seu espaço urbano. 

Os autores atribuem esse cenário à história política da atuação dos governos municipais das 

duas cidades. Enquanto que Londrina apresentou em sua história diversas administrações de 

cunho populistas, Maringá apresenta uma rigidez normativa com elevado grau de exigências 

burocráticas no zoneamento e ocupação urbana de Maringá que coíbe a instalação de moradias 

irregulares. Outro dado, destacado na reportagem, é que a sociedade civil tem o papel de 

denunciar e a prefeitura de buscar formas de agir. Isso é o que se requer de um regime 

democrático. Aparece, também na reportagem que os atores privados na forma dos empresários 

também estão atentos sobre os rumos a cidade, o que é um indicativo de que a população exerce 

uma certa vigilância sobre as ações desempenhas pelo governo municipal. 

 

 

4.1.3 A Cidade Planejada e a Segregação Socioespacial  

 

 

Há na literatura desenvolvida pelo observatório das Metrópoles, unidade Maringá, um 

entendimento de que as cidades, em geral, têm uma ocupação de forma desigual. Esses estudos 

reconhecem a “excepcionalidade” do traçado urbano de Maringá, mas também se posicionam 

no sentido de que a cidade é excludente socialmente, como as demais cidades brasileiras 

(CORDOVIL, 2010, p. 596).  
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Para Cordovil (2010) a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná - CMNP era responsável 

pelo controle e ordenamento das terras a serem comercializadas e com isso orquestrava pactos 

políticos com vistas a atender os interesses do mercado com aporte em marketing distinguindo 

Maringá como a cidade de oportunidades. Em Maringá a CMNP realizou um zoneamento por 

renda, segundo o arquiteto, José Vicente Alves do Socorro mas: 

 

 [...] também tinha alguma coisa de funcional, pois a zona industrial 

original de Maringá era a zona 10, e em frente à zona 10, tinha a zona 

operária. Então nada mais natural que os operários morem na frente da 

zona industrial para não ter a dificuldade de transporte. A zona operária 

que é a zona 3 está muito claro que é uma concepção funcional. No caso 

da zona 2, por exemplo, era a zona que ficava imediatamente na frente 

do centro, a mais bem localizada e de alto padrão, entre dois bosques, 

super nobre, delimitada pelo centro, por um bosque e por outro bosque, 

então uma zona maravilhosa. E as zonas populares (zonas 4, 5 e 6), já 

são por renda mesmo, igual à zona 2. Quem quiser pagar mais vai morar 

na zona 2, mais perto do centro, uma situação melhor. Eu não diria que 

é por isso, mas eu acho que uma pessoa de maior poder aquisitivo que 

viesse comprar um lote na zona 2 se sentiria muito confortável sabendo 

que entre ela e a zona operária existe um bosque e entre ela e a zona 

popular existe outro bosque (RODRIGUES, 2004, p. 47). 

 

Nesta fala, mesmo havendo uma ocupação tida como funcional, Mendonça (2002) entende que 

há indícios de uma estratificação social e diferenciação do espaço no projeto inicial de Maringá 

o que expressa certa hierarquia social no território e oportunidades desiguais de acesso aos 

equipamentos públicos oferecidos pela cidade. 

 

Ressalta-se que algumas zonas residenciais de melhor localização em relação ao centro da 

cidade tiveram os seus lotes mais valorizados; outras, localizadas mais distantes do centro foram 

menos valorizadas, atraindo moradores de menor poder aquisitivo, segundo Silva (2002). O 

zoneamento, além de regular a expansão urbana, incorpora os objetivos de tornar o espaço 

competitivo e capaz de atrair investimentos, assim como o de promover a melhoria da qualidade 

de vida da população (GODOY, 2009). 

 

Por meio do Observatório das Metrópoles foi realizado um estudo nas Regiões Metropolitanas 

de Curitiba e de Maringá para identificar e caracterizar os espaços metropolitanos, em sua 

dimensão socioterritorial e em seu desempenho institucional. No estudo foi constatado que a 

produção do espaço urbano de Maringá “obedeceu desde a sua gênese, a uma orientação que 
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reproduziu, no território, processos de desigualdade social pela ação do mercado imobiliário e 

do poder público” (MOURA e RODRIGUES, 2009, p. 192). Segundo as autoras, nessa região: 

 

[...] acabou sendo definida uma espacialidade que separou os moradores 

conforme as suas possibilidades econômicas de acesso ao solo urbano 

e, ao fim, segregou-os num limite tão extremo que os grupos de renda 

baixa da população só encontraram possibilidade de moradia fora das 

áreas urbanas centrais. 

 

 

Além do afastamento da população de baixa renda para a periferia do perímetro urbano, 

Rodrigues (2005, p. 63-64) destaca que “ocorreram processos sociais, econômicos e políticos 

em Maringá que excluíram essa população dos próprios limites do município, afastando-a para 

cidades vizinhas, como Sarandi e Paiçandu, até hoje aglomerações urbanas desprovidas da 

infraestrutura básica”. Vale ressaltar que nos países capitalistas privilegia-se o indivíduo que 

tem mais poder aquisitivo em relação àqueles desprovidos de renda necessária para viver com 

dignidade. Esses indivíduos que vivem em situação de segregação social são na maioria das 

vezes marginalizadas pelo restante da população por serem vistos como se fossem um problema 

para a cidade ou região em termos econômicos e sociais. Nas entrevistas realizadas houve o 

argumento de que: 

 

[...] excluir significa dizer que ninguém pode morar em aqui [...] ou 

limitar as oportunidades de um grupo da população ou nada agregar 

para melhorar essa condição [...] e no caso de Maringá todos que vieram 

para cá na década de cinquenta e sessenta melhoraram de vida e 

crescerem junto com o crescimento da cidade. A demanda é tão grande 

para se viver aqui pelos bens e serviços que a cidade proporciona que 

custo para se viver aqui é mais caro. Se uma pessoa escolheu morar em 

Sarandi isso significa dizer que ela é excluída? Não [...] isso é uma 

escolha pessoal e ela terá o mesmo acesso a bens e serviços de Maringá 

da mesma forma como qualquer outro cidadão [...] (ENTREVISTADO 

10). 

 

No entanto, Araújo (2005) relata que a área central do município é ocupada pelas elites, os 

vazios urbanos permanecem à espera de valorização e as áreas populares e operárias são espaços 

para os pobres onde foram identificados processos de segregação residencial, pois os próprios 

moradores assim se identificam. Na visão de Rodrigues (2004, p. 56), “o local de moradia pré-

classifica os moradores como pertencentes às camadas de altas rendas, de baixas rendas, 
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situação que ainda hoje persiste, mesmo com o crescimento populacional e do próprio espaço 

da cidade”. 

 

Ao discorrer sobre a formação histórica de Maringá Luz (1997, p. 82) menciona que “na área 

central e nas zonas residenciais melhor localizadas, os preços mais elevados provocaram uma 

certa seleção dos compradores, atraindo os que possuíam maiores recursos. As áreas mais 

afastadas e de localização menos propícia não foram tão valorizadas”. O preço do lote era 

definido pelo mercado de acordo com as diferentes zonas da cidade, um mercado no qual a 

população de baixa renda não têm acesso, o que impossibilita conquistar o direito à moradia 

nos domínios do município (RODRIGUES, 2004). Por outro lado, sobre esse aspecto “deve-se 

lembrar de que, mesmo para moradia, a lei da oferta e da demanda prevalecem em países 

capitalistas” (ENTREVISTADO 10). 

 

O que se pode depreender é que Maringá, idealizada como a cidade jardim, teve a sua imagem 

construída em que não pode haver favela, como de fato não há. E mesmo tendo sido concebida 

sob o paradigma de cidade planejada, “visivelmente não incorporou a ideia de uma convivência 

social na qual se valoriza o homem e não o capital” (UEHARA, 2012). Ao habitar nos 

municípios conurbados ou na periferia Ribeiro, et al. (2016, p. 173) entende que essas famílias 

estariam marcadas pelo isolamento social e restrições do capital social, além de baixo acesso a 

oportunidades que permitam superar situações de exclusão caracterizadas, por exemplo, pelo 

acesso desigual ao bem estar urbano proporcionado pela falta dos equipamentos sociais ou por 

equipamentos de pior qualidade 

 

Na concepção de Rodrigues e Souza (2015) a cidade polo recebe a maioria da população pobre 

atraída pelos postos de trabalho, mas esse contingente de trabalhadores não encontra moradia 

pelo alto valor do imóvel em Maringá e migra para a periferia ou para as cidades conurbadas 

como Sarandi e Paiçandu que abriga a maioria dos trabalhadores menos qualificados42.  

 

Esses dois municípios apresentam inúmeras deficiências no que tange à quantidade e qualidade 

de equipamentos urbanos, à infraestrutura, à qualidade de vida e à renda per capta. Ribeiro e 

Cardoso (1996) falam que as classes mais baixas tendem a ocupar locais inadequados do ponto 

de vista urbanístico-social, de baixo valor de mercado, uma vez que não têm acesso à moradia 

                                                           
42 A qualificação dos trabalhadores dos municípios que compõe a região metropolitana de Maringá está disponível 

em Rodrigues (2015). 



113 
 

pelas vias do mercado imobiliário tradicional. De acordo com o Entrevistado 10 esses municípios 

poderiam, também, ter trilhado o caminho do desenvolvimento econômico e urbano que 

Maringá alcançou, uma vez que quando foi criada, Maringá era distrito de Mandaguari. Maringá 

deu um salto de crescimento enquanto que as outras cidades vizinhas não tiveram o mesmo 

desempenho. 

 

Belotto (2006, p. 7) ao estudar o planejamento do espaço urbano ao longo da história de 

Maringá considera que a existência da periferia é condição para valorização dos imóveis 

centrais, que por sua vez, é a face da própria cidade dentro do imaginário da população. Para a 

autora “a cidade passa a ser o local onde se trabalha diariamente, mas não onde se habita, pois 

pagar pelo status de morar em Maringá, aquele espaço com vias largas, arborização, transporte 

coletivo, parques, praças e esgoto, ainda não está ao alcance de todos”. Por outro lado, mesmo 

morando nos municípios conurbados, a população pode desfrutar de todos os benefícios 

produzidos na metrópole, como acesso à saúde, mercados diversos e espaço para lazer: 

 

As cidades da região metropolitana poderiam ser tão boas quanto 

Maringá [...] é só seguir o modelo de qualidade de vida daqui que as 

pessoas estariam vivendo tão bem quanto aqui. A preferência por 

Maringá é porque ela oferece uma gama de serviços que não está 

presente nesses outros municípios por falha dos próprios governantes e 

da própria a sociedade civil que não se organiza para pleitear esses 

serviços. A diferença é que em Maringá os cidadãos são participantes 

(ENTREVISTADO 10). 

 

Não obstante, os conflitos já elencados decorrentes do planejamento urbano de Maringá, 

pesquisas recentes mostram que o município, ainda, destaca-se positivamente nesse quesito 

segundo o Anuário da Economia (2016, p. 12, 93): 

 

Maringá é a melhor cidade em planejamento urbano do Brasil de acordo 

com a Consultoria Urban Sistem/Revista Exame, edição de agosto de 

2015 e a quarta melhor cidade do país pela Austin Rating/Revista Isto 

É. Um dos pontos destacados pela pesquisa é o uso pela prefeitura de 

imagens de satélite para evitar o crescimento desordenado. 

 

O índice Firjan de desenvolvimento municipal, divulgado em dezembro 

de 2015, foi de 0,874 mostra o município entre os quatro melhores 

indicadores de desenvolvimento da região sul e em primeiro lugar no 

Paraná (ANUÁRIO DA ECONOMIA, 2016, p. 93). 

 

Maringá recebeu o primeiro lugar no ranking da avaliação de 16 

indicadores divididos nas áreas de saúde, educação e cultura, segurança 
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e saneamento e sustentabilidade, segundo pesquisa da Macroplan que 

analisou as 100 cidades mais populosas do Brasil (EXAME, 2017). 
 

 A abordagem da segregação foi inserida nesta tese, pois de acordo com Ribeiro, et al. (2016, 

p. 173) na segregação reside um grande “potencial de desencadeamento de mecanismos de 

reprodução da pobreza e das desigualdades sociais, compreendidos como ameaças aos 

princípios de equidade social” que a provisão de moradia pode atenuar.  

 

 

4.1.4 O Poder Público Municipal e a CMNP 

 

 

Da leitura e análise da literatura que trata da estruturação urbana da cidade de Maringá foram 

extraídas evidências que mostram a vinculação entre o poder público local e os atores privados, 

mais especificamente os grupos da esfera econômica. Algumas passagens mostraram que já na 

criação da cidade havia uma sinalização nesse sentido. 

 

A CMNP reserva para o município áreas que deveriam ser destinadas à implantação de 

equipamentos de uso comum. De acordo com Luz (1997) as prefeituras tiveram a sua disposição 

quadras inteiras e lotes urbanos que deveriam ser utilizados para a construção de repartições 

públicas da cidade (sede da prefeitura, delegacias, correios), sindicatos, igrejas, escolas, campos 

de esportivos, cemitérios, obras assistenciais, educacionais, além da estação ferroviária e 

rodoviária. De acordo com a autora, no plano inicial estava previsto a reserva de áreas, também, 

para a construção de equipamentos públicos na proporção de 2,42h por dez mil habitantes. 

 

Não há dúvida de que o relacionamento entre o poder público local e a CMNP era cordial e 

numa fala do ex-prefeito Luiz Moreira de Carvalho, gestão 1964-1969 consta que ele se 

manifesta dizendo que “o prefeito deveria se entrosar” com a CMNP para um melhor 

desempenho porque a “companhia fazia um trabalho espetacular. Colocar esse 

desenvolvimento nessa região toda foi um trabalho muito grande [...]” (CORDOVIL, 2010, p. 

304). 
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Por outro lado, durante a gestão municipal do primeiro prefeito a CMNP procurava controlar a 

Câmara municipal com a aprovação de leis e privilégios fiscais, inclusive com efeito retroativo 

“sangrando o erário” e “fragilizando o poder público” diz o historiador Dias (2008, p. 46). A 

CMNP procurava colocar na administração pública do município homens da sua confiança e 

ela apoiava os candidatos ao executivo e legislativo com objetivo de conseguir benefícios 

fiscais (GRZEGORCZKY, 2000). 

 

Fundamentada nas análises dos registros históricos do município estudado, Cordovil (2010, p. 

596) constatou que os burocratas que iam progressivamente se vinculando à estrutura 

administrativa do governo local, durante as primeiras gestões municipais, eram meros 

operadores do plano urbanístico já instituído no município pela CMNP e tinham o papel de 

prover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da cidade. Segundo a autora eram os 

engenheiros da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná que comandaram o planejamento 

da cidade em meados da década de 1940. Relata, ainda, que posteriormente “o grupo vinculava-

se à municipalidade e orquestrava pactos políticos com vistas à obtenção de benefícios fiscais” 

para a companhia, como isenção ou redução do IPTU. 

 

As intervenções públicas da Companhia foram registradas até a década de 1960, mas os 

registros mostram que sua intervenção junto ao poder público municipal ainda continuava, pois 

era a responsável pelo plantio de arvores e ajardinamento das ruas da cidade nos anos que se 

seguiram (CORDOVIL, 2010, 2013). No O Jornal de Maringá de 25 de janeiro de 1961 consta 

uma reportagem que diz que a CMNP presta a sua “inestimável colaboração, estando 

atualmente realizando a remodelação completa dos jardins da Avenida Brasil e em estudo, uma 

planta onde colocará a praça Napoleão Moreira da Silva na sua posição”. 

 

Diversos atores públicos municipais, nas campanhas políticas para eleger os executivos locais, 

realçam como fator positivo para o desenvolvimento do município que Maringá tenha sido 

colonizada pela CMNP. Reforçam a ideia de que Maringá se diferencia das demais cidades do 

mesmo porte em termos de planejamento urbano, modernidade e desenvolvimento econômico 

(GODOY, 2011). 

 

A preocupação com o desenvolvimento da cidade no que tange ao planejamento da forma como 

Maringá iria se desenvolver eram componentes da administração da cidade desde o plano inicial 

seguindo nas gestões administrativas posteriores comenta Boeira (2005). Já em 1959 é aprovada 
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a Lei nº 31/59 que criva a Comissão de Melhoramentos e Planejamento Administrativo e da 

Economia do Município de Maringá que tinha, entre outros: a atribuição de (a) estruturar o 

plano diretor e viabilizar a sua execução que deveria “exprimir as aspirações gerais da 

população”; (b) colaborar na propaganda do plano urbanístico; (c) propor normas rigorosas de 

fiscalização e execução do plano diretor.  São ações que levam a presumir que a iniciativa de 

“modernização continuava presente e o plano inicial constituía-se em uma marca importante” 

(CORDOVIL, 2010, p. 221). 

 

De acordo com o UNFPA (2011, p. 76) “sem planejamento, as cidades podem crescer 

desordenadamente, estender-se sobre todo e qualquer espaço vazio disponível e suplantar a 

capacidade dos serviços públicos, de atendimento à demanda”. O planejamento tem a função 

de substituir a força espontânea do mercado pela atividade constantemente dirigida diz Matos 

(2000). Isto porque o Estado é o guardião dos interesses da coletividade e por meio de planos e 

serviços públicos intervém de forma racional em defesa dos interesses dos cidadãos. 

 

Conforme os estudos de Dias (2008, p. 64) na plataforma política do candidato à prefeitura na 

gestão 1977-1982, João Paulino Vieira Filho retratava a cidade como pujante, mas desprovida 

de infraestrutura e adotava o lema de Getulio Vargas de “[...] traduzir a cidade para o moderno, 

tirá-la do barro e a poeira, criar infraestrutura capaz de prepará-la para a expansão demográfica 

e humanizar-lhe o crescimento [...]”. E isso pode ser viabilizado por meio do planejamento 

urbano que tem, entre as suas premissas, estar centrado na distribuição e organização da cidade 

e, num plano mais amplo, nas questões ligadas ao crescimento industrial e dos serviços perante 

a concentração urbana (MATOS, 2000). 

 

Ao discorrer sobre o protagonismo dos atores privados ligados ao ramo imobiliário na produção 

do espaço urbano do polo da Região Metropolitana de Maringá Rodrigues e Cordovil (2014, p. 

4) entendem que a região de Maringá surge de: 

 

[...] um arranjo cuja integração econômica e social foi efetivamente 

orquestrada pelo mercado, sendo este o protagonista e autor do roteiro 

que definiu um papel secundário ao Estado, à medida que este 

praticamente não aparece no processo de ocupação da região. Os novos 

moradores desde então reconhecem a “companhia” como o agente 

único da colonização, pois o próprio Estado aceitou atuar como 

coadjuvante mantendo-se aparentemente ausente. 
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Na leitura de Rodrigues (2004, p. 63) “as diretrizes da companhia urbanizadora foram 

incorporadas pelo poder público na implementação das políticas urbanas, prevalecendo 

absolutas, no jogo político”. Segundo a autora os demais agentes imobiliários que se 

estabeleceram posteriormente na cidade, foram ocupando o mesmo “espaço privilegiado que a 

primeira empresa imobiliária (CMNP) conquistara”. Havia uma pactuação entre os atores 

públicos e o setor imobiliário que se formava e nesse sentido o poder público municipal é 

também responsável pela definição do tipo de urbanismo que se implementou em Maringá, 

completa a autora. 

 

No tópico seguinte, apresentam-se as habitações de interesse social que começaram a ser 

produzidas em Maringá, a partir da década de 60, com a parceria entre o governo federal e, por 

vezes, com o governo estadual e a criação dos planos diretores para o município. 

 

 

4.2 UM RESGATE DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE MARINGÁ  

 

 

4.2.1 A Política de Habitação de Maringá e os Planos Diretores 

 

 

A ocupação do município de Maringá começa antes da sua emancipação e o poder público 

municipal não tinha uma regulamentação rigorosa para a contenção do perímetro. Sobre essa 

expansão Rodrigues (2004, p. 44) diz que: 

 

[...] com os novos loteamentos que se seguiram, encontrou momentos 

caracterizados por mudanças do que fora originalmente planejado. 

Porém, atentos à preservação do desenho original, os órgãos de 

planejamento da prefeitura, [...] sempre restituíam a expansão ao 

traçado inicial. 

 

A primeiras ações dos atores públicos para disciplinar a forma de ocupação dos espaços do 

município de Maringá foi por meio do Código de Postura e Obras43 aprovado pela Lei nº 

                                                           
43 O Código de Postura e Obras, em muitas cidades brasileiras até a década de trinta era a principal normativa que 

disciplinava o espaço urbano e em Maringá, após a sua aprovação, passou a fazer parte do planejamento 
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34/1959 com 901 artigos que espelhou as políticas adotadas nos períodos subsequentes. Na 

análise de Andrade e Cordovil (2008) essa lei permitiu o aumento de novos loteamentos nos 

limites da cidade, ultrapassando o perímetro urbano estabelecido. As orientações formuladas 

nessa normativa indicam a tendência de expansão da cidade.  

 

O código continha uma cláusula que estabelecia que os novos loteamentos aprovados pela 

prefeitura com áreas superiores a 30.000 m² deveriam reservar 10% para a municipalidade. 

Segundo Beloto (2004) a finalidade desse percentual não fica clara, mas tem a previsão de ser 

utilizado para a construção de escolas o que exprime um avanço e coordenação da parte da 

administração pública. 

 

Por meio da análise das legislações do município foi verificado que as primeiras habitações de 

interesse social de Maringá iniciaram na década de 60, na primeira gestão do então prefeito 

João Paulino Vieira Filho (1961-1964). Primeiramente estavam previstas a construção 50 casas 

populares com 60m² que deveriam conter água encanada, poço artesiano, serviço sanitário e 

energia elétrica, conforme estabelecido na Lei nº 305/64. 

 

Entretanto, de acordo com levantamento realizado por Costa (1991) a maioria dos conjuntos 

habitacionais foi construída na década de sessenta e é decorrente da iniciativa da Cooperativa44 

Habitacional de Maringá (Cohapar). Foram consolidadas ações pelos atores públicos para a 

criação da Companhia de Habitação Popular de Maringá (Cohab-MG) pela Lei n. 467/66 que 

tinha, entre outros, o objetivo de estudar as questões relacionadas aos problemas da habitação 

popular, o planejamento e viabilizar as soluções (RAMOS, 2015). 

 

Apesar da autonomia jurídica e administrativa dessa companhia, os projetos habitacionais 

estavam sujeitos à aprovação do executivo municipal por meio de decretos. De acordo com 

Cordovil (2010) o município poderia participar como interveniente entre a Cohab-MG e demais 

entidades de créditos e celebrar convênio para os financiamentos junto ao BNH para a produção 

de moradias. 

                                                           
regulatório, onde os atores públicos utilizavam de seus plenos poderes de controle para disciplinar o uso e a 

ocupação do solo urbano (BELOTO, 2006). 
44 As cooperativas habitacionais formaram-se basicamente por categorias de profissionais liberais, funcionários 

públicos, trabalhadores sindicalizados, entre outros, caracterizando-se por não possuírem fins lucrativos, 

formando-se uma espécie de condomínio, dissolvendo-se logo após a concretização das obras (SILVA, 2002, p. 

115). 
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Na década de sessenta, a população urbana era de 47.595 habitantes e na década de setenta sobe 

para 100.100 habitantes registrando-se um acréscimo de mais de 100%. Isso motivou a 

elaboração do primeiro Plano Diretor de Maringá aprovado pelo meio da Lei n. 621/1968, que 

abriu espaço para que fossem criadas emendas adicionadas ao projeto de lei para alterar o 

tamanho dos lotes e acomodar todo esse contingente populacional em conjuntos populares. Foi 

um plano que serviu de base para a urbanização que ocorreu, na década de 1970. Nesse sentido 

governo local aprova a Lei nº 290/64 que dispõe sobre a alteração da Lei nº 34/59, e reduz de 

450m² para 350m² a dimensão mínima dos lotes urbanos, podendo chegar a 250m².  

 

O documento que traça as diretrizes para o crescimento urbano foi uma iniciativa que partiu do 

poder público local sem que houvesse qualquer legislação federal que regulamentasse ou 

exigisse a realização de um plano diretor. Mas foi motivado pelo governo do estado que 

solicitava apresentação de um diagnóstico local que norteasse o desenvolvimento do Paraná 

(RODRIGUES, 2004, FLEURY SILVA, 2015). Assim, Maringá já elaborava o seu plano 

diretor 20 anos antes estar previsto na Constituição de 88, que passou a exigir que todos os 

municípios com mais de 20.000 habitantes tivessem o seu plano.O plano diretor consistia em 

dar continuidade às diretrizes do plano inicial da cidade, que já nasceu moderna, para manter-

se competitiva entre aquelas que tinham a missão de serem polos regionais (CORDOVIL, 

2010). 

 

Na análise de Beloto (2004) as normativas da década de 1950 e as alterações que se seguiram 

poderiam ser classificadas como parte do planejamento regulatório. No entanto, esse plano 

diretor de 1968 teve um diferencial em relação às primeiras leis porque passa a ser um 

documento analítico sobre a realidade da cidade abrangendo os diversos aspectos: social, 

econômico, físico-territorial e político. Para a autora o plano contempla um substancial o 

volume de diretrizes no que se refere ao desenvolvimento econômico e social, além das 

normativas de desenvolvimento urbano, leis de zoneamento, loteamento e edificações, 

organização administrativa municipal e a criação dos órgãos de planejamento local. 

 

O Plano Diretor permite ao município orientar investimentos, políticas, programas, projetos e 

regulamentações para o desenvolvimento sustentável da cidade, de forma que ela cresça 

planejada, tanto em seus aspectos sociais e econômicos, quanto territoriais e ambientais 

(MARINGÁ, 2010c).  
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A literatura se posiciona no sentido de dizer que, tanto as leis urbanísticas como as de 

zoneamento são desarticuladas dos planos diretores (BELOTO, 2004). Isto porque as leis de 

ordenamento do território foram criadas antes de haver planos que as direcionassem e muitas 

vezes criadas para atender a interesses diversos, conforme a conveniência, nem sempre ligadas 

aos objetivos das políticas públicas, continua a autora. Entretanto, apesar dessas limitações é 

um instrumento utilizado pelos governos municipais para exercer o seu poder de regulamentar 

o uso e a ocupação do solo e se posicionar sobre os problemas identificados, propor medidas 

no que tange ao planejamento a curto e longo prazos e oferecer subsídios no sentido de orientar 

as decisões políticas. 

 

De acordo com os pesquisadores o Plano Diretor representava uma inflexão nos estudos 

urbanos da cidade de Maringá e segundo argumentos uma das causas para a sua elaboração foi 

“a necessidade de se fazer um grande planejamento para a cidade, buscando corrigir as 

distorções que [...] começavam a surgir na área externa (relacionadas à ocupação das chácaras) 

ao plano original com a ampliação do perímetro” (RODRIGUES, 2004, p. 68). 

 

Diante da complexidade urbana para administrar foi previsto nesse Plano Diretor a criação, em 

1968, do Escritório Técnico de Planejamento de Maringá (Eteplan) que tinha a missão de 

realizar diagnósticos sobre a cidade relativos ao desenvolvimento urbano e fundamentar as 

ações de planejamento para dar suporte à ação dos prefeitos. De acordo com Fleury Silva (2015) 

o município atribuía a esse escritório, cujos membros não eram apenas os burocratas, mas, 

também, representantes do executivo e legislativo, a responsabilidade para interpretar e propor 

medidas decorrentes do plano vigente. Esse escritório foi extinto na gestão do prefeito Silvio 

Barros entre 1973 a 1977 e as tarefas que ele desempenhava foram centralizadas numa 

assessoria de arquitetura e urbanismo criada na prefeitura. 

 

 

4.2.2 Habitação Popular a Partir da Década de Sessenta 

 

 

A produção de habitação popular em Maringá, que teve início a partir de meados da década de 

1960, contava com recursos advindos dos repasses de verbas e subsídios do BNH e a partir do 

momento em que os terrenos eram cedidos pela prefeitura (RAMOS, 2015). 
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Foi a partir de 1964, que o governo federal intervém na produção de unidades habitacionais em 

larga escala por meio de uma política agressiva de financiamentos para novas construções, 

como também criando condições de reativação do setor privado diante da meta de incentivo à 

economia por meio Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que tinha como finalidade a 

captação de recursos para área habitacional, bem como financiar a aquisição e a construção da 

casa própria no BNH (RAMOS, 2015).  

 

O BNH, agente do SFH foi o mais importante instrumento intermediador e agente financeiro 

do processo de urbanização de habitação popular no país até a sua extinção em 1986, com 

alcance nacional para instituir uma política habitacional. Para Bonduki (2008, p. 72) o papel 

econômico dessa política habitacional “dinamizou a economia, através da geração de empregos 

e fortalecimento do setor da construção civil, que a transformou num dos elementos centrais da 

estratégia dos governos militares”. 

 

Na década de setenta foram construídas 5.134 unidades habitacionais. Destas apenas 370 foram 

construídas na gestão do então prefeito Adriano José Valente (1969-1972) (MARINGÁ, 

2010c). Essas construções localizavam-se ao norte do plano inicial e apartadas do centro urbano 

consolidado, segundo CORDOVIL (2010). Essa realidade não condiz com a fala e proposta do 

então prefeito: 

 

 
A minha ideia era a seguinte: o perímetro urbano tem que ser acrescido 

de novos bairros, mas não distantes [...] porque isso encarece. Primeiro 

você joga a população para a periferia, longe do centro, do teatro, do 

cinema, do supermercados, etc [...] E outra coisa, torna-se os serviços 

públicos muito mais caros: o esgoto, a água, o transporte, etc. Eu tenho 

concepção urbanística (VALENTE, 1993, apud CORDOVIL, 2010, p. 

423). 

 

 

O prefeito, apesar desse discurso, aprovou a criação de bairros distantes do centro urbano sem 

contar com toda a infraestrutura e serviços afirma a autora citada. Por outro lado, é nesta gestão 

que foram produzidos significativos equipamentos sociais para o município com destaque para 

o Parque do Ingá, localizado no bosque 1, que segundo o prefeito era “o clube dos pobres, 

porque naquela época o povo que trabalhava e produzia não tinha onde ir e era gente de poucos 

recursos para frequentar um clube” (VALENTE, 1993, apud CORDOVIL, 2010, p. 368). Foi 
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iniciada a construção da Universidade Estadual de Maringá e foram construídos, também: o 

parque de exposições; o tiro de guerra; o estádio municipal; grupos escolares e diversas salas 

de aula nos grupos já existentes; o primeiro hospital municipal público; seis praças; realizada a 

pavimentação de 315.130m² de ruas, avenidas e contorno de praças durante os quatro anos de 

gestão e a execução de obras para nos canteiros centrais das avenidas (REIS, 1996). 

 

Entre as décadas de 1960 e 1970 foram aprovados 55 novos loteamentos, especialmente entre 

1968 e 1974, o que resultou em uma expansão da área urbanizada em aproximadamente 65%, 

possibilitada pela Lei n. 1.063/1974, a qual ampliou o perímetro urbano em aproximadamente 

duas vezes e meia (AMORIM, 2015; BELOTO, 2004).  Foi esse crescimento que propiciou a 

criação dos primeiros vazios urbanos, apesar da Lei nº 625/68 determinar que os novos 

loteamentos devessem ser instalados na sequência da malha urbana. 

 

Os recursos do BNH em Maringá foram aplicados, tanto na construção de conjuntos 

habitacionais, como na estruturação da malha viária da cidade e implantação de infraestrutura 

urbana (GARCIA, 2015). Na década de 1970, o perímetro urbano foi alargado em função de 

atender à demanda de área para a construção de conjuntos habitacionais ao norte e sudeste da 

cidade com recursos do BNH, diz Beloto (2004). Segundo a autora essa ocupação aconteceu 

em áreas descontínuas aos últimos bairros que resultou em os vazios urbanos, fato que passou 

a exigir a oferta dos serviços públicos e a instalação de infraestrutura urbana onerando os cofres 

públicos. 

 

A criação de vazios urbanos é resultado de decisões tomadas pelos atores públicos ou pela 

omissão desses atores. Na interpretação de Amorim (2011, p. 70) produzir conjuntos 

habitacionais de interesse social em “áreas espacialmente periféricas com a permanência de 

vazios urbanos em mãos de um grupo pequeno de grandes proprietários com diferentes 

intenções, nas intermediações entre estes e a área central da cidade é estratégia para a 

valorização dessas áreas”. De acordo com o autor são terrenos que ficam no aguardo de serem 

loteadas, porque no futuro tornam-se “fonte de obtenção da renda diferencial, por meio de 

incorporações de loteamentos, de ‘espaços residenciais fechados’ e de distritos de negócios ou 

de serviços, dentre outros empreendimentos imobiliários”. 

 

Para Beloto (2009) apesar de alguns estudiosos defenderem a rigidez do planejamento urbano 

do município, deve-se olhar com cautela. Isto significa que alguns projetos sustentados 
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inicialmente por iniciativas do poder público “não surtiram o efeito almejado, refletindo em 

efeitos espaciais distintos daqueles que se planejaram” (TÖWS, POSTALI e MENDES, (2012, 

p. 4).  

 

O poder público implanta loteamentos para fins sociais em áreas distantes do núcleo urbano 

consolidado para obter menores preços o que reduz o custo do conjunto habitacional a ser 

construído. Existe uma corrente que defende que essa é uma estratégia de valorização a longo 

prazo dessa área considerada como espaço vazio e, outra corrente, deposita o seu argumento na 

justificativa de que pelo montante destinado a subsidiar as habitações populares só é possível 

ser viabilizada em terrenos mais barato, que implica serem mais distantes.  

 

Entretanto, as habitações são construídas com a infraestrutura urbana exigida pela legislação: 

rede de água, esgoto sanitário e energia elétrica, vias de acesso e circulação pavimentadas, guias 

e sarjetas, coleta de lixo, arborização, telefonia, iluminação pública, drenagem de águas pluviais 

e equipamentos comunitários. Em Maringá, o poder público exige infraestrutura completa para 

se produzir novas habitações, diz o Entrevistado 5, e acrescenta que isso, também, pressiona a 

elevação do valor dos imóveis.  

   

Para Töws (2015) diante da preocupação com essa expansão da cidade é elaborado o Plano de 

Diretrizes Viárias de 1979 que foi um símbolo de planejamento de longo prazo após a 

implantação do plano inicial. De acordo com Beloto (2004) o plano representava mais do que 

um instrumento regulatório, era uma imposição da constituição do espaço, com vistas a 

assegurar a organização da área urbana que passou a ser incorporada ao cotidiano do 

planejamento a cidade durante a sua vigência.  

 

As ações dos atores públicos, nessa regulamentação, aparentavam uma intenção de corrigir 

determinados problemas ocasionados pela aprovação daqueles loteamentos que até aquele 

momento, não seguiram a lógica proposta pelo plano inicial (TÖWS, 2015). Uma das diretrizes 

do plano era a contenção da criação de novos loteamentos urbanos sem a devida infraestrutura 

(MENEGUETTI, 2007). Tamanha foi a aceitação do plano de diretrizes viárias de 79 que o 

novo plano somente foi aprovado vinte anos depois, diz a autora.  

 

Esse plano de diretrizes viárias definiu algumas regras que foram determinantes para a expansão 

dos limites da cidade e que continuam, ainda hoje, sendo obedecidas nos seus direcionamentos 
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gerais (CORDOVIL, 2010). Na perspectiva de Meneguetti, Rego e Beloto (2009) nos planos 

de 1967 e 1979 foram previstos os corredores verdes ao longo dos rios e permitiu que esses 

espaços livres resultassem na construção de áreas de lazer e recreação, fato que permitia uma 

conexão e consequente possibilidade de formação de um sistema interconectado com as 

habitações produzidas. Entretanto, na perspectiva dos autores o processo de regulação da 

produção do espaço urbano não repetiu as qualidades do plano inicial. 

 

A construção habitacional passou a ter impacto mais significativo a partir do final da década de 

70, sendo que na gestão do prefeito Silvio Magalhães Barros, 1973 a 1976, seis conjuntos 

habitacionais foram inaugurados totalizando 1.432 unidades financiadas com recursos 

financiados pelo BNH (MARINGÁ, 2010c). Outros conjuntos foram iniciados nessa gestão, 

como é caso do Conjunto habitacional Santa Felicidade.  Galvão (2011) que estudou a trajetória 

dos moradores do bairro Santa Felicidade menciona que a criação do conjunto tinha como 

objetivo acomodar uma população que vivia em habitações irregulares próximas ao cemitério 

da cidade.  

 

A construção do conjunto foi viabilizada por meio do Programa de Financiamento de Lotes 

Urbanizados (Profilurb) no qual os municípios contraiam financiados do BNH subsidiados pelo 

governo federal para assentar famílias que moravam em favelas ou de baixa renda promovendo 

a integração dessas comunidades em áreas providas de infraestrutura básica e equipamentos 

(GALVÃO, 2011). O objetivo do programa era a erradicação e a contenção do favelamento.  

 

Segundo o autor a reurbanização foi promovida pelo município e as primeiras 30 casas 

construídas nesse conjunto, foram destinadas à população removida das favelas que deveriam 

pagar preços muito baixos como se fosse um aluguel e que se o beneficiário fosse pontual no 

pagamento, o aluguel seria transformado em prestações e quitaria o imóvel (GALVÃO, 2011). 

De acordo com o autor foi implantado nesse local iluminação pública, rede de água pluvial e 

esgoto sanitário, água potável, praça pública urbanizada, ponto de ônibus coberto, ruas 

asfaltadas, centro social etc.  

 

De acordo com o autor a construção desse conjunto tinha dois objetivos (1) proporcionar 

moradia decente à população mais pobre da cidade e (2) acabar com a paisagem degradante que 

os barracos ocasionavam ao ideário de “cidade verde”, “cidade canção” ou “cidade modelo”. 

Para erradicar com as favelas o poder público: 
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Iniciou, também, o fechamento da maior favela da cidade, que chegou 

a ter mais de 300 (trezentos) ranchos – Favela do Cemitério - 

providenciando a numeração dos barracos e, através da vigilância de 

guardas municipais, passou a impedir a construção de novos barracos, 

assim como consertos que o favelado precisasse fazer no rancho para 

ele poder continuar morando (CANIATO, 1986, p.16). 

 

Diferentemente do verificado no trabalho de Caniato (1986), a pesquisa de Galvão (2011) 

levantou alguns dados que mostram que a população residente no citado conjunto habitacional 

era originária de várias partes da cidade de Maringá e região. Ressalva, nesse caso, que depois 

de 30 anos de consolidação do conjunto, várias etapas de construções aconteceram e resultaram 

na ocupação de todos os lotes. As políticas adotadas pelos prefeitos entre 1973 a 1988 foram 

eficazes no sentido de não permitir a produção de moradias irregulares, uma vez que “foram 

eliminadas todas as habitações subnormais” de Maringá (FLEURY SILVA e SILVA, 2015, p. 

271), entretanto a maior parte deslocou-se para os municípios vizinhos como Sarandi e 

Paiçandu.   

 

A despeito da controvérsia que existe sobre a desocupação das habitações irregulares, além do 

contido na literatura, o então Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Controle 

Urbano e Obras Públicas (SEURB) e membro Conselho Municipal de Planejamento de Gestão 

Territorial (CMPGT) relata que: 

 

[...] foi proibido loteamentos de habitação popular em Maringá sem a 

obrigação de se implantar toda a infraestrutura nos loteamentos 

acarretando inflacionamento no preço da terra e levando a população de 

baixa renda para Paiçandu e Sarandi, deixando os problemas sociais de 

Maringá para as cidades dormitórios (MARINGÁ, 2010a, p. 10). 

 

 

Na segunda gestão do então prefeito Joao Paulino Vieira Filho (1977 a 1982) foram realizadas 

diversas obras na área da habitação com recursos financiados pelo governo federal. Foram 

construídos 14 conjuntos habitacionais nessa gestão contendo 4.776 unidades viabilizadas com 

recursos financeiros do BNH (MARINGÁ, 2010c). Foi a maior produção de habitação popular 

até então no município. Entretanto, a produção dessas unidades habitacionais aconteceu em 

locais distantes da área urbana consolidada com o declarado objetivo de expandir a urbanização 

(CORDOVIL, 2010). Isso pode ser verificado no extrato da reportagem abaixo: 
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Se não houvesse o conjunto lá na ponta da avenida o BNH não liberaria 

recursos para a construção de uma avenida no meio do mato [...] é 

preciso implantar o conjunto para que sejam conseguidos mais 

facilmente equipamentos e serviços urbanísticos e sociais, que são 

providenciados em função do núcleo habitacional, mas que acabam em 

realidade beneficiando toda uma extensa área próxima (O DIÁRIO, 

1982, p. 17 apud CORDOVIL, 2010, p. 564). 

 

Como visto, o poder público municipal ao abrir um loteamento desconectado da malha urbana 

tinha por estratégia utilizar essas áreas para justificar a captação dos recursos junto ao governo 

federal no sentido de implementar infraestrutura. Depois da expansão do perímetro urbano e 

construído o loteamento era mais fácil obter os recursos para contemplar essas populações com 

equipamentos e demais componentes da infraestrutura. Sobre a produção de empreendimentos 

em áreas que ainda não estão contempladas com os equipamentos sociais aponta-se o 

depoimento de um dos entrevistados: 

 

Antes a Caixa tinha que dar parecer social para autorizar a construção. 

Supõe que o empreendimento era lá no fim do mundo a gente ia e não 

autorizava. E aí inviabilizava o empreendimento. Agora não tem mais 

essa exigência. Porque o entendimento é que depois que você instala o 

empreendimento, daqui um tempo vai ter toda a infraestrutura, porque 

a prefeitura vai ter que fazer, daqui a pouco vai ter comércio e as coisas 

vão se instalando em volta. Aí tiraram a razão do nosso parecer [...] o 

que é mais importante para a família, não é a casa? Se não construir 

vamos deixar de dar uma casa pra família que precisa? 

(ENTREVISTADO 2). 

 

Na década de 80 foi aprovada e implantada nova legislação urbanística para a cidade e dentre 

elas está a Lei nº 1734/83 que estabelece na seção cinco as condições de implantação de 

conjuntos habitacionais populares. No que se refere às habitações de interesse social que tenham 

mais de 05 unidades deveria estar prevista a instalação de play ground e quando fossem 

construídas mais de 100 unidades deveria ser reservado espaço para a construção de escolas e 

creches. Os demais quesitos, referente a infraestrutura exigida, foram regulamentadados pela 

lei de loteamento. Essas leis foram aprovadas pela necessidade de regulamentar as áreas que 

estavam recebendo financiamentos habitacionais federais, quando dos recursos 

disponibilizados pelo BNH. 

 

Em relação à Lei nº 1735/84 que normatiza os loteamentos de Maringá, estudiosos da área 

dizem que essa lei é inovadora, pois vai além do exigido nas normativas do governo federal 

(Lei n. 6766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e Lei n. 4771/65 do Código 
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Florestal), além de assegurar a observância dos padrões urbanísticos essenciais para o interesse 

da comunidade e garantir maior rigor na aprovação e fiscalização de novos loteamentos 

(MENEGUETTI, 2007; TÖWS, 2015). Isso representa de um lado, maior segurança para o 

proprietário dos lotes em termos de regularização jurídica e urbanística reduzindo a 

probabilidade de desapropriações posteriores para adequação do novo traçado ou para a 

implantação de infraestrutura, além dos consequentes custos, disto, para a municipalidade 

(MENEGUETTI, 2007). 

 

Na década de oitenta o BNH foi extinto num ambiente de discussões, no cenário nacional, para 

a nova normatização do setor habitacional. Dentre as principais discussões apontam-se alguns 

direcionamentos diagnosticados pelo Grupo de Trabalho de Reformulação do Sistema 

Financeiro da Habitação (GTR/SFH) do governo federal: (1) a separação institucional e 

financeira dos programas focalizados na moradia popular daqueles voltados aos estratos de 

média e alta rendas; (2) a definição de o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente ser o responsável pela política de habitação popular; (3) a transformação do BNH em 

um Banco Nacional de Desenvolvimento, para atuar como agência financeira federal dando 

suporte à implementação descentralizada pelos governos subnacionais das diretrizes nacionais 

para as áreas de habitação, saneamento básico e transporte coletivo; (4)  a definição de que os 

programas de moradia popular fossem financiados pelo FGTS e por recursos de origem fiscal; 

(5) a definição de que os programas voltados para os estratos de média e alta rendas fossem 

operados pelo SBPE, que passaria o comando do Banco Central, e financiado com recursos das 

cadernetas de poupança (FAGNANI, 1996; CARMO, 2006). 

 

Na análise de Bonduki (2008) em termos quantitativos as ações desenvolvidas por meio da 

política pública do SFH foram expressivas diante de uma produção de 4,3 milhões de unidades 

habitacionais, sendo 2,4 milhões provenientes dos recursos do FGTS, destinadas para o setor 

popular e 1,9 milhões com recursos do SBPE, direcionadas para o mercado de habitação para a 

classe média. Segundo dados do autor foram construídas, no país, 25% das novas moradias 

financiadas de 1964 a 1986, no período de funcionamento do BNH, que embora seja um 

porcentual significativo demonstrou-se ser insuficiente para enfrentar o desafio do déficit 

habitacional brasileiro. 
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4.2.3 Habitação de Interesse Social Após o BNH 

 

 

Os caminhos percorridos pela política habitacional posteriores ao BNH “foram francamente 

frustrantes. Resgate da cidadania, universalização da moradia, inclusão social que são as 

palavras de ordem, no caso da habitação, não conseguiram alçar voo das gavetas da burocracia 

de Brasília” (CARMO, 2006, p. 67). Entre a extinção do BNH (1986) e a criação do Ministério 

das Cidades (2003), o setor do governo federal responsável pela gestão da política habitacional 

esteve subordinado a sete ministérios ou estruturas administrativas diferentes, caracterizando 

descontinuidade e ausência de estratégias pontuais para o enfrentamento do problema da 

habitação relata Bonduki (2008). Do final da década de 1980 até meados de 2000 o país viveu 

uma grande lacuna no que se refere à política habitacional especialmente aquela voltada para a 

população de baixa renda.  

 

O município estudado acompanha o cenário nacional. A década de noventa em termos 

econômicos foi conturbada tendo uma estabilização em 1994, com o lançamento do Plano Real. 

Tais fatores geraram oscilações no mercado imobiliário, que vinha aquecido na década de 1980 

e o país passou por uma crise nos anos subsequentes afirma Meneguetti (2007, p. 105).  

Segundo a autora “a construção civil entrou em profunda crise ao cessarem os programas de 

financiamento”, o que refletiu “no declínio da participação de edifícios de habitação coletiva”. 

Nessa década de noventa, cerca de 95% da população de Maringá já vivia nas áreas urbanas, 

seguindo tendência das grandes metrópoles, onde se constata que nos municípios em que a 

capacidade de geração de renda e emprego é mais rápida o crescimento urbano acaba sendo 

maior. Por outro lado, as cidades onde a geração de renda é mais lenta tornam-se cidades 

dormitórios (MENEGUETTI, 2007). Assim, diante da tendência de crescimento de Maringá os 

municípios conurbados acabaram sendo o lugar onde a população lá reside, mas se deslocam 

diariamente para trabalhar na cidade polo, Maringá (MENDES, 2006). 

 

Após a extinção do BNH os programas habitacionais começaram a retornar na agenda no 

primeiro governo FHC (1995-1998) onde a problemática do déficit habitacional passa a ser 

incorporada como política de planejamento e desenvolvimento urbano, embora não tenha 

garantido aumento no financiamento para novas moradias. E de acordo com Fleury Silva e Silva 

(2015, p. 273) “houve apenas o pífio emprego, na primeira metade da década de 1990, de 
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recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE. A incorporação de recursos 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ocorreu a partir de 1996”. 

 

Estes recursos, empregados com outros de origem fiscal, alimentaram 

o Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado e implantado 

em 1999, já no segundo mandato de FHC. Às ações deste período, 

somou-se o Programa Carta de Crédito que financiava aquisição de 

materiais e imóveis usados e novos, o Programa de Subsídios 

Habitacionais (PSH) e o Programa Habitar Brasil, este com recursos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para os municípios 

urbanizarem favelas (FLEURY SILVA e SILVA, 2015, p. 273). 

 

A política habitacional de um município costuma ser o espelho da política nacional. Mas, com 

a redução dos recursos provenientes do governo federal, a política habitacional no estado do 

Paraná teve continuidade por meio das Cohabs. 

 

Dessa forma, na década de noventa o governo municipal e a Cohapar junto com a iniciativa 

privada construíram 6.640 unidades nos 30 conjuntos habitacionais propostos o que representou 

um aumento de aproximadamente 22% se compararmos com as produções populares da década 

anterior financiadas pelo BNH. A maior produção concentrou-se na gestão do então prefeito 

Said Felício Ferreira (1993-1996) com 3.953 unidades construídas, seguida da construção de 

3.403 unidades na gestão 1989-1992 do ex-prefeito Ricardo José Magalhães Barros 

(MARINGÁ, 2010c). A tabela 01 mostra o volume de unidades habitacionais produzidas: 

 

                     Tabela 01: Habitações Populares produzidas no município de Maringá 

Gestão Prefeito Partido Cjtos. 

Hab. 

UH 

61-64 João Paulino Vieira Filho PSD 1 41 

65-68 Luiz Moreira de Carvalho PDC 2 105 

69-72 Adriano José Valente MDB 8 370 

73-76 Silvio Magalhães Barros MDB 6 1.432 

77-82 João Paulino Vieira Filho ARENA 14 4.776 

83-88 Said Felício Ferreira PMDB 30 3.953 

89-92 Ricardo José Magalhães Barros PFL 17 3.403 

93-96 Said Felício Ferreira PMDB 13 3.347 

97-00 Jairo Morais Gianoto PSDB 3 433 

01-02 José Cláudio Pereira Neto PT 0 0 

02-04 João Ivo Caleffi PT 2 19 

05-08 Silvio Magalhães Barros II PP 1 71 

Totais   97 17.950 

                    Fonte: Dados compilados do Plano Local de Habitação e de Interesse 

                    Social (MARINGÁ, 2010c, p. 147-149)   
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Para Fleury Silva e Silva (2015) a maioria das moradias populares, na década de 90, foi 

instalada na porção leste e divisa com município de Sarandi, acentuando o processo de 

conurbação iniciado na década anterior. Já para Silva (2002) nesse período o padrão de 

construção, na sua maioria, era de conjuntos de apartamentos constituídos por no mínimo quatro 

blocos com no mínimo quatro andares por bloco e distribuídos pela cidade, por todos os 

quadrantes do perímetro urbano. 

 

O segundo plano diretor de Maringá foi aprovado em 1991, pela Lei Complementar n. 01/1991 

com a denominação de Plano Diretor Integrado de Desenvolvimento. Aprovou-se, também, a 

Lei n. 2/1991 do perímetro urbano e Lei n. 03/1991 de uso e ocupação do solo urbano. No artigo 

quinto da lei que aprovou o plano está estabelecido que a cidade cumprirá sua função social de 

“garantir, de modo justo e democrático, o pleno acesso de todos os cidadãos [...] II - moradia 

em condições dignas de habilidade; III - acessibilidade, garantida por transporte público regular, 

a serviços e equipamentos urbanos de caráter sanitário, educativo, social, cultural e de lazer” 

(MARINGÁ, 1991). 

 

A novidade nesse plano era que ele foi resultado das discussões para a criação do Metroplan 

que consistiu em uma modalidade de planejamento que incorporava vários municípios da região 

por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Maringá (MENEGUETTI, 2007).   

 

Art. 6º O planejamento do desenvolvimento de Maringá é 

indissociavelmente vinculado ao planejamento do desenvolvimento dos 

Município de Marialva, Sarandi e Paiçandu, com os quais integra uma 

conurbação cujos assuntos de interesse comum são representados pelo 

Consórcio Intermunicipal do qual o Município de Maringá participa, 

autorizado pela Lei nº 2592/89 (MARINGÁ, 1991). 

 

Segundo análise de Fleury Silva (2015) apesar de conter os instrumentos previstos na 

Constituição Federal não representou grande impacto na cidade, visto que a regulamentação 

somente veio a ocorrer após 2001 com o Estatuto das Cidades. Mas o avanço pode ser notado 

a partir da lei de loteamentos aprovada que alterou de 10% da área líquida do lote para 10% da 

área bruta do lote a ser doada para a municipalidade para a construção de equipamentos 

comunitários ou habitações sociais (MENEGUETTI, 2007).  
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Pode ser constatado que nessa década foram aprovadas diversas leis sobre zoneamento, 

perímetro urbano, sistema viário, parcelamento do solo e edificações conforme apresentado em 

Maringá (2010c) que segundo Beloto (2004) ocorreu para ajustar a legislação municipal às 

legislações federais, corrigir disfunções das leis vigentes e dotar o poder público de maior 

capacitação de recursos para a habitação popular. 

Na década seguinte o governo federal deu um passo importante na formatação de uma política 

urbana participativa com controle social com a aprovação da Lei n. 10.257/01 que normatizou 

o Estatuto da Cidade. A lei regulamenta o direito de acesso à cidade a todos os cidadãos e 

demanda que os municípios disciplinem instrumentos para que ela viesse a se tornar uma 

realidade. O Estatuto da Cidade de acordo com Rolnik (2001, p. 5) inovava ao induzir o uso e 

a ocupação do solo, e ao estabelecer uma “estratégia de gestão que incorpora a ideia de 

participação direta do cidadão em processos decisórios sobre o destino da cidade e a ampliação 

das possibilidades de regularização das posses urbanas, até hoje situadas na ambígua fronteira 

entre o legal e o ilegal”.  

Pela primeira vez na história do país o governo federal que passa a regular a política urbana que 

se pratica no país no sentido de induzir os municípios à adequação. Para Klintowitz (2015, p. 

160): 

 

Realizou-se uma ampla campanha para amparar os municípios nesta 

construção, com o objetivo de disseminar os novos conteúdos e os 

novos métodos que o planejamento territorial deveria incorporar, a 

partir da nova Constituição e do Estatuto da Cidade, que lhes atribuiu a 

missão de planejar a “função social de cada segmento de seu território”, 

com base em um processo participativo de discussão e pactuação que 

deveria ocorrer em arenas públicas em cada cidade. 

 

Essas ações de coordenação federativa que foram iniciadas culminaram, no período de 2001 a 

2009, com importantes momentos na gestão pública e na política urbana municipal, realidade 

que interferiu substancialmente na produção habitacional de Maringá. A partir da aprovação do 

Estatuto da Cidade, os municípios tiveram de rever os planos diretores diante da necessidade 

de incluir a participação da sociedade civil organizada.  

 

Iniciou-se no município de Maringá um processo democrático e legal com a aprovação, em fins 

de 2006, de seu atual Plano Diretor Participativo e com ele o Macrozoneamento, o qual tratava 

a cidade segundo suas características urbanas e ambientais, além de avanços, tais como a 
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constituição do Conselho de Planejamento Urbano no ano de 2007 (FLEURY SILVA e SILVA, 

2015). Assim, Maringá teve três planos diretores aprovados. Primeiro em 1968, depois em 1991 

e o terceiro em 2006 que passou a inserir os instrumentos urbanísticos e jurídicos previstos no 

Estatuto da Cidade.  

 

O processo de elaboração do Plano Diretor de Maringá teve início no município em 2001, 

durante a gestão do Prefeito José Claudio Pereira Neto, do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Diante da complexidade que envolve as diretrizes de um plano diretor a década de 2000 teve 

duas versões não aprovadas (TÖWS, 2015). O município tinha por meta compor um novo plano 

em 2000, mas não ocorreu, diz o autor.  

 

A aprovação do plano de-se em 2006, por meio da Lei Complementar nº 632/2006, na gestão 

do prefeito Silvio Magalhães Barros II (Partido Progressista – PP), que administrou Maringá de 

2005 a 2012 e elegeu seu sucessor, o prefeito Carlos Roberto Pupin (PP) (2013-2016) que tinha 

sido seu vice nas duas gestões. O Plano Diretor instituiu novo macrozoneamento para o 

Município de Maringá. O perímetro urbano foi subdividido em cinco Macrozonas Urbanas: 

Consolidação, Qualificação, Industrial, de Proteção Ambiental e de Contenção. 

 

A definição e a implementação de leis específicas sobre a ordenação e de instrumentos previstos 

no Estatuto da Cidade, também, demorou a ser implementada no município. Exceto a Lei da 

Outorga Onerosa que fixava as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), que já tinham sido 

previstas antes mesmo da aprovação do Plano Diretor de 2006. Os demais instrumentos, como 

IPTU progressivo que asseguraria o direito à cidade por meio do acesso à terra urbana, foram 

implementados em 2011. As Zeis, por meio de lei específica foram aprovadas após elaboração 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social (Plhis) do município de Maringá em 2010, 

sendo regulamentadas através da nova lei de zoneamento editada no ano seguinte por meio da 

Lei nº 888/11 (FLEURY SILVA e SILVA, 2015). 

 

Consta no artigo 24 da Lei nº 632/2006 que instituiu o plano diretor: “XV - definir política 

municipal de habitação, com ênfase em baixa renda, contemplando: a) destinação de áreas para 

Habitação de Interesse Social; b) criação de mecanismos de financiamento; c) moradia rural; 

d) combate a exclusão socioterritorial”. Já no artigo 67 e seguintes define que as Zonas 

Especiais de Interesse Social são zonas urbanas específicas, nas quais há interesse público de 

promover a urbanização e/ou a regularização jurídica da posse da terra, para salvaguardar o 
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direito à moradia popular. Estas zonas são destinadas prioritariamente para a produção e 

manutenção de habitação de interesse social, a fim de promover a regularização da área, a 

implantação de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários e a promoção de programas 

habitacionais.  

 

O plano buscou adequação ao Estatuto das Cidades e incorporou no seu texto os instrumentos 

que permitem o alcance do direito à cidade e instituiu o CMPGT para propiciar o debate 

participativo sobre o desenvolvimento urbano. Segundo Amorim (2015) a previsão legal no 

plano das habitações populares e Zeis não significa que haverá elaboração de projetos ou a 

garantia da alocação e destinação de recursos para as áreas de habitação de interesse social. Isso 

somente é possível pela participação e monitoramento contínuo da sociedade e o conselho é um 

desses espaços. A abordagem sobre os atores que participam do processo de elaboração do 

Plano Diretor de 2006 está descrita no tópico 4.2.5. 

 

No início década de 2000, na única gestão do Partido dos Trabalhadores (2001-2004) que houve 

em Maringá até a presente dada, foram produzidos 2 conjuntos com 19 unidades habitacionais 

no total (MARINGÁ, 2010c).  E deixou um convênio firmado com a CEF para a construção, 

pelo PAR, de 392 unidades, segundo o Entrevistado 6. Na gestão seguinte foi trabalhado a 

demanda que abrangia famílias com renda de um salário mínimo na época. E durante a gestão 

2005 a 2008, o prefeito que assumiu, Silvio Magalhães Barros II, contratou 71 unidades e não 

ampliou as possibilidades de aquisição de terra para habitação social, em decorrência das 

constantes mudanças no Plano Diretor, de acordo com a análise de Fleury Silva e Silva (2015). 

Isso resultou em que a produção habitacional na década de 2000 fosse aproximadamente 96% 

menor do que a da década anterior. Cabe destacar que, segundo os autores, a partir de 2008, foi 

realizada uma série de alterações no Plano Diretor durante as conferências e audiências, sempre 

pautadas por calorosas discussões. 

 

A produção habitacional dessa década foi possibilitada pela parceria entre a Cohapar e CEF e 

para famílias com recebiam até cinco salários mínimos. As construções que ocorreram a partir 

de 2005 foram com recursos do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e PAC-

Habitação distribuídas em vários bairros da cidade (FLEURY SILVA e SILVA, 2015). 

 

O que se constatou é que mesmo com as novas medidas do governo Lula implementadas para 

a área habitacional e com a aprovação do novo Plano Diretor da cidade e também levando em 
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conta o crescimento populacional de Maringá de mais 23%45 na década, não foram mecanismos 

suficientes para impulsionar a construção de moradias, mesmo diante do crescimento 

populacional verificado no município, conforme mostra a tabela 02: 

 

 Tabela 02: População e taxa média geométrica de crescimento anual 

  
1991 2000 

Variação na 

década (%) 
2010 

Variação na 

década (%) 

Maringá 240.292 288.653 2,06 357.077 2,15 

Paraná 8.448.713 9.563.458 1,39 10.444.526 0,89 

Brasil 146.825.475 169.799.170 1,63 190.755.799 1,17 

 Fonte: (DENALDI, 2015, p.218) 

 

 

O crescimento do município é atribuído, de acordo com depoimento dos gestores municipais, à 

qualidade de vida urbana que atrai novos moradores para a cidade de Maringá. Aliado a isso, 

tem os fatores como a localização estratégica e a presença de um aeroporto de cargas que 

contribuem para a instalação de novos empreendimentos voltados para o setor de importação e 

exportação, com incremento da economia local (DENALDI, 2015). 

 

Foi apenas a partir de 2009 que a produção de moradias no município de Maringá retorna em 

ritmo acelerado impulsionado pelo volume de crédito disponibilizado pelo governo federal no 

Programa Minha Casa Minha Vida. Isso acontece somente oito anos após a aprovação do 

Estatuto das Cidades e quatro anos após o PNH, como será discutido a partir do capítulo 5. 

 

Numa síntese deste tópico pode-se regatar que a crítica presente nos trabalhos acadêmicos sobre 

Maringá e a produção de moradias tem duas vertentes. A primeira é no sentido de que novas 

habitações de interesse social produzidas em lugares desconectados do limite da área urbana 

dificultam a vida dos moradores, tanto pela questão da mobilidade como pela carência de 

equipamentos sociais. Por outro lado, com o passar do tempo essas área acabam se constituindo 

em centros urbanos com acessibilidade viária e com os serviços que lhe são característicos, cujo 

benefício volta-se diretamente para essa comunidade. “Inicialmente, as condições costumam 

ser precárias, mas no caso de Maringá na construção desses bairros provou-se que há 

valorização desses imóveis e essa valorização acontece muito rapidamente o que acaba gerando 

um benefício para toda comunidade” (ENTREVISTADO 5).  

                                                           
45  Em 2000 a população era de 288.653 e em 2010 passa para 357.077 mil habitantes (IBGE, 2010). 
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A segunda vertente repousa na alegação de que ao construir os conjuntos habitacionais em área 

distantes das áreas urbanas consolidadas, as áreas adjacentes a tais conjuntos ganham potencial 

para se valorizarem o que atrai novos empreendimentos imobiliários e gera especulação 

encarecendo o valor da terra. Nesse caso, cabe ressaltar que essa é uma forma de se conseguir 

a expansão da cidade além de facilitar a captação de recursos junto ao governo federal para 

construção de obras de infraestrutura no novo prolongamento da cidade. Além disso, diante das 

dificuldades financeiras e administrativas dos municípios na arrecadação de recursos próprios, 

as construções habitacionais só podem ser viabilizadas em áreas distantes, geralmente 

desvinculadas das áreas consolidadas, onde o lote de terra tem um preço menor, fato que reduz 

o custo do loteamento habitacional. 

 

Entretanto, esses vazios urbanos, tendem a ser aqueles de maior vulnerabilidade no espaço da 

cidade, visto serem constantemente interpretados como espaços ainda livres de edificação, ou 

seja, no aguardo de algum outro tipo de ocupação, cujo resultado é que essas áreas acabam se 

tornando alvo da cobiça imobiliária. Pode-se dizer que a existência desses espaços reside, 

muitas vezes, na negligência dos atores públicos quanto ao planejamento urbano e habitacional 

pela omissão de ações públicas que possam atribuir função definida para esses espaços. Refletir 

sobre o papel do Estado faz-se necessário para se aproximar de uma compreensão sobre o seu 

papel enquanto agente legitimador do espaço urbano.  

 

O Estado é o agente central que produz o espaço social. Mas não se pode esquecer que também 

existem os atores privados disputando esse espaço com interesses particulares no sentido de 

maximizar as suas demandas que não beneficiam necessariamente a coletividade como um 

todo. Para isso é que serve o planejamento urbano que é expresso pelo Plano Diretor, pelo 

Zoneamento, e demais regras estabelecidas dentro de um processo de negociação. São 

instrumentos que tem o papel determinante de guiar os novos empreendimentos no sentido da 

manutenção do equilíbrio das demandas e controlar os efeitos da intervenção realizada pelos 

atores privados ligados ao ramo imobiliário e da construção civil. Além disso, a partir do 

previsto na Constituição Federal no Estatuto das Cidades esses atores passaram a ocupar maior 

espaço no direcionamento urbano, inclusive com reconhecimento pela legislação. Para Godoy 

(2009, p. 20) “a defesa de seus interesses não é um elemento novo. O novo é o espaço 

democrático aberto, legalizado pelas normas vigentes, para as discussões” e cabe toda a 
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sociedade estar presente e participar do debate e defender as suas demandas e incluí-las nesses 

instrumentos. 

 

 

4.2.4 O Planejamento para as Habitações de Interesse Social do Município  

 

 

A elaboração do Plhis do município de Maringá, em 2010, atende à regulamentação federal 

inserida no contexto de mudanças no quadro institucional do país, num processo progressivo 

de indução dos entes federativos locais para elaboração e implementação das políticas públicas 

habitacionais, condizentes com as principais diretrizes do governo central. 

 

Teve como marco inicial a Constituição Federal de 1988, no contexto de redemocratização pelo 

qual passava o Brasil, que traz a descentralização administrativa e fortalece o papel dos 

municípios. Nesse contexto, está a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001; a criação do 

Ministério das Cidades em 2003; e o Sistema Nacional de Habitação (SNH), que se propõe a 

articular as ações e recursos das diversas esferas de governo e dos agentes comprometidos em 

enfrentar o problema habitacional.  

 

Cabe ressaltar que o tanto o Plhis como SNH são mecanismos de coordenação federativa, no 

entanto, foram interrompidos pela promulgação do programa MCMV.  

 

A exigência na elaboração do Plhis sinaliza para a ênfase do poder de regulação do governo 

federal para motivar os municípios a terem maior responsabilização pelas políticas 

habitacionais locais, mesmo sendo uma normativa cuja implementação está a cargo do ente 

federativo municipal. Não obstante a forte regulação federal ainda há espaço suficiente para a 

inserção das escolhas e prioridades locais. 

 

São mecanismos de coordenação utilizados pelo governo federal para garantir que os propósitos 

centrais das políticas habitacionais sejam cumpridos na implementação municipal, além de 

reforçar o desenvolvimento das capacidades institucionais locais disponíveis na área 

habitacional (ROLNIK, IACOVINI e KLINTOWITZ, 2014). 
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É nesse contexto institucional que estão os municípios com a responsabilidade de criar seu 

arcabouço legal próprio e aperfeiçoá-lo continuamente, pautado nos instrumentos definidos no 

plano federal. Os municípios passam a contrair responsabilidade para instituir mecanismos 

administrativos e legais adequando os seus Planos Diretores a essas novas diretrizes e 

fortalecendo-se progressivamente para implementar políticas habitacionais locais. 

 

Justifica-se inserir esse tópico na tese, visto que no Plhis de 2010 foi mapeado as 

vulnerabilidades da área habitacional do município estudado e orientado quanto às possíveis 

soluções para os problemas detectados. Está previsto no objetivo do Plano Local de Habitação 

de Interesse Social de Maringá a garantia do: 

 

[...] atendimento às necessidades habitacionais do conjunto da 

população, considerando as características diferenciadas da demanda e 

atuando de forma diferenciada segundo segmentos de renda da 

população, tendo como prioridade o atendimento à população de menor 

renda (MARINGÁ, 2010e, p. 27). 

 

Naquele momento, fazia-se necessário a elaboração de um diagnóstico do setor habitacional 

para identificar e quantificar as demandas (MARINGÁ, 2010a). “Era preciso um plano de ação 

para atender a legislação federal que estabelecia que os municípios tivessem Plhis” fala o 

Entrevistado 4. A ideia era elaborar o plano para definir onde construir [...] aqui o terreno é 

muito caro, tinha que ver onde seriam as Zeis e junto com o prefeito foi decidido se começaria 

a elaborar o plano [...] as decisões eram em sintonia com o prefeito” (ENTREVISTADO 16). 

Pelas falas dos políticos e burocratas parece que, como já havia um dispositivo federal que 

determinava a elaboração do Plhis, aquele era o momento da sua elaboração porque ajudaria a 

fazer um diagnóstico da habitação popular para o município.  

 

 “O Plhis deve ser entendido como um plano de ação. Deve ser aplicado e utilizado como um 

instrumento de tomada de decisão e de gestão da política habitacional” (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2009, p. 3). O texto do ministério diz que as propostas inseridas no plano devem 

partir dos atores institucionais e sociais que deverão participar da sua elaboração, dominar seu 

conteúdo e pactuar as medidas recomendadas e detalha: 

 

O Plhis constitui um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, 

ações e indicadores que caracterizam os instrumentos de planejamento 

e gestão habitacionais. É a partir de sua elaboração que municípios e 
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estados consolidam, em nível local, a Política Nacional de Habitação, 

de forma participativa e compatível com outros instrumentos de 

planejamento local, como os Planos Diretores, quando existentes, e os 

Planos Plurianuais Locais. (MCIDADES, 2009, p. 2). 

 

Nota-se que é caracterizado como um documento administrativo e sua elaboração, de forma 

participativa, tem que observar o disposto no Plano Diretor e Plano Plurianual (PPA) e Plano 

Diretor. A normativa que instituiu o SNHIS, Lei nº 11.124/2005, determina que cada município 

tem que se comprometer a elaborar seu plano levando em consideração as especificidades locais 

e da demanda por moradia: 

 

Art. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma 

descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, que deverão: 

 III – apresentar Plano Habitacional de Interesse Social, considerando as 

especificidades do local e da demanda (BRASIL, 2005). 

 

No município de Maringá foi conceituado o Plhis como “um instrumento político-

administrativo que implementa programas, metas e ações, no intuito de superação do déficit 

habitacional e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente das famílias de baixa renda” 

(MARINGÁ, 2010b, p. 49) o que demonstra estar em sintonia com as regras do governo federal. 

 

A legislação federal não exige que o Plhis seja instituído por Lei estadual ou municipal o que 

significa que não é necessário ser aprovado em assembleia da câmara de vereadores. Após as 

audiências públicas a aprovação se deu no CMPGT. 

 

O Plhis fez um levantamento sobre a necessidade de investimento na melhoria das moradias 

precárias, na urbanização de assentamentos ilegais, no combate à carência de infraestrutura e 

em projetos de aquisição e requalificação de imóveis vagos, de forma articulada com políticas 

públicas de saneamento. 

 

Para a elaboração do Plhis foi observado a conformidade com as diretrizes da Constituição 

Federal, do Estatuto das Cidades, das Resoluções da Conferência Nacional e do Conselho das 

Cidades, das diretrizes da Política Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e do Plano 

Diretor do município (MARINGÁ, 2010a). No que se refere à participação da sociedade na 

elaboração do plano, o Estatuto da Cidade define, em seu capítulo sobre Diretrizes Gerais 

(inciso II artigo 2º): 
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II – gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001). 

 

Em atendimento a essa normativa, para o desenvolvimento do plano, foi inserida a participação 

da sociedade incentivando a formação de parcerias com unidades de ensino, núcleos de 

extensão das universidades, entidades profissionais, mercado imobiliário, setor da construção 

civil, movimentos sociais, outros entes públicos, organizações não governamentais e entidades 

da sociedade civil, ampliando o desenvolvimento institucional destes entes, no sentido de 

promover o programa municipal de habitação de interesse social e facilitar a ampla participação 

(MARINGÁ, 2010a).  

 

Cabe ressaltar que a participação dos cidadãos na elaboração do Plhis-Maringá, é uma diretriz 

norteadora de uma administração pública democrática que tem como principal característica a 

democratização das ações do poder público municipal e criar mecanismos de aproximar o 

governo local da sociedade, visando facilitar a efetiva participação da sociedade nas ações de 

governo. Essas oficinas são formas de mobilizar os movimentos sociais na defesa do direito à 

moradia e como forma de pressão sobre o poder público municipal para a implementação de 

medidas efetivas para a habitação de interesse social.  

 

E representando a prefeitura municipal de Maringá, participaram da elaboração do Plhis 5 

funcionários da Sehabis, entre eles o secretário de habitação e a assistente social, a secretária 

de Ação Social, e dois representantes da secretaria de planejamento. 

 

Para a elaboração do Plhis estabeleceu-se objetivos em relação às principais prioridades 

detectadas no município tais como a urbanização e a produção da habitação de interesse social, 

qualidade e produtividade da produção habitacional, desenvolvimento sócio ambiental das 

áreas destinadas à habitação de interesse social e desenvolvimento institucional.   

 

Foram várias pesquisas, debates e descobertas para conseguir traçar os objetivos, as diretrizes 

para a política municipal de habitação e o documento destaca: “o direito à moradia digna como 

vetor de inclusão social; o cumprimento da função social da propriedade urbana; a gestão 
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democrática; a articulação com as políticas urbanas, sociais e ambientais” (MARINGÁ, 2010a, 

p. 27).  

 

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social são normalmente compostos por três partes 

a Metodologia, o Diagnóstico do Setor Habitacional e as Estratégias de Ação em que cada uma 

delas resulta em um documento com conteúdo específico (MPPR, 2014). Em Maringá, resultou 

de 10 partes (produtos 1 a 10) contendo 6 documentos individualizados. Para a sua elaboração 

foi estabelecido que: 

 O processo de discussão pública do Plhis teria um caráter formativo e deliberativo com 

vistas a envolver e capacitar a comunidade continuamente.  

 A população e o poder público seriam coparticipes na construção do planejamento da 

cidade, negociando pontos polêmicos na busca de consensos progressivos em cada uma 

das etapas. 

 Seriam utilizadas pesquisas de sensibilização da sociedade, realizadas oficinas de 

capacitação em bairros e com segmentos, entrevistas individuais e seminários, com o 

objetivo de mapear sobre a realidade local, seus problemas, as potencialidades e as 

expectativas para o futuro. Os resultados seriam apresentados em fóruns e para a 

consolidação dos dados havia a previsão de audiência pública.  

 As oficinas setoriais (distribuídas em 7 regiões do município, inclusive nos distritos com 

ampla divulgação) coletariam informações relacionadas às necessidades habitacionais 

qualitativas e quantitativas, a oferta habitacional; marcos regulatórios e legais; 

programas e ações; custos e formas de financiamento (em conformidade com a leitura 

técnica). 

 Seriam elaborados relatórios preliminares demonstrativos da realização das atividades 

que envolviam os segmentos sociais e os demais setores envolvidos na questão 

habitacional para a pactuação dos métodos utilizados para a elaboração do Plhis, com a 

manutenção da memória e material comprobatório da participação popular com atas, 

listas de presença e fotos dos eventos realizados. 

 Seria disponibilizado a todos os participantes o produto final pactuado entre os 

participantes contendo o diagnóstico do setor habitacional elaborado a partir da coleta 

e sistematização das informações levantadas. 

 Seriam traçadas as estratégias de ação, consistentes com a definição das propostas para 

solução ou minimização das deficiências identificadas no diagnóstico, com o 
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estabelecimento de instrumentos e ferramentas que subsidiem a implementação do 

Plhis, discutidos e pactuados com a sociedade.  

 

Está contido no plano que as metas e os instrumentos de ação elaborados visaram o 

estabelecimento de uma política pública integrada para o setor habitacional que expressasse as 

“aspirações do poder público e dos demais agentes locais” (MARINGÁ, 2010a, p. 2). 

 

Segundo os relatórios preliminares do plano nas sete oficinas realizadas nos diversos bairros do 

município, a população maringaense compareceu em considerável número e relatou aos 

técnicos os maiores problemas enfrentados na questão habitacional (MARINGÁ, 2010d, p. 14).  

 

O município precisa ouvir cidadão, pois a partir das demandas elencadas, espera-se que surjam 

as soluções para anseios não apenas imediatos. Em 2010, a cidade de Maringá dividia-se em 53 

zonas que se subdividiam em 355 bairros (MARINGÁ, 2010c, p. 17). Não obstante, o reduzido 

número de oficinas realizadas diante da quantidade de bairros, os técnicos da secretaria 

afirmaram que houve ampla divulgação para convidar os interessados a participarem das 

oficinas mais próximas do bairro onde estava sendo realizada.  

 

O objetivo das oficinas era conhecer as reivindicações das diversas regiões de Maringá para 

complementar ou corrigir os levantamentos realizados pelos burocratas da Sehabis, num 

progressivo processo de aprendizagem. A maior reclamação dos participantes foi em relação 

ao montante do aluguel, que por ser muito alto, comprometia o orçamento da família. Essa é 

uma realidade que impede que a família de baixa renda possa adquirir um imóvel próprio. 

 

Isto porque o valor médio do aluguel em bairros onde se localizam os conjuntos habitacionais 

chega a comprometer 69% da renda da família, o que retrata o ônus excessivo com aluguel para 

as faixas de renda mais baixas. O aluguel: 

  

[...] para casas de 1 dormitório é de R$ 352,00; para as casas de 2 

dormitórios - R$ 485,00; e para as casas de 3 dormitórios - R$562,00. 

Quanto aos apartamentos, o valor médio varia de R$340,00 à R$496,00. 

Considerando-se que em 44,91% dos domicílios a renda varia de 0 à 1 

s.m., e que o valor do salário mínimo atual é R$ 510,00, o menor valor 

médio de aluguel encontrado (R$ 352,00) (MARINGÁ, 2010d, p. 17). 
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A tabela 03 mostra a quantidade de domicílios alugados por faixas de renda. Os dados utilizados 

e as projeções realizadas foram extraídos a partir das divulgações do Centro de Estatística e 

Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro (FJP). 

 

      Tabela 03: Projeção dos domicílios alugados em Maringá, por família e até 3 salários mínimos 

ANO  

Domicílios Alugados por Faixas de Renda Mensal e Familiar em Salários Mínimos 

(s.m.) 

Sem Rendimento Até 1 s. m. Mais de 1 a 2 s.m. Mais de 2 a 3 s.m. Total 

2010 592 765 2.815 3.593 7.765 

2013 629 813 2.991 3.817 8.250 

2017 678 877 3.227 4.118 8.900 

2021 736 951 3.500 4.466 9.653 

       Fonte: Maringá (2010e, p.7)  

 

Observa-se que o maior número de domicílios urbanos alugados estavam na faixa de 2 a 3 

salários mínimos, mas são as famílias com renda inferior a essa que apresentam maiores 

dificuldades em pagar o aluguel.  

 

Em Maringá existem 52% de imóveis alugados por famílias com rendimento até dois salários 

mínimos, maior do que os 35% registrados em 2000 de acordo com o IBGE (2010) relata Fleury 

Silva (2015, p. 270). Na avaliação da autora a opção para o aluguel se deve ao alto valor do 

terreno e “da reduzida oferta de moradia de interesse social para essa parcela da população, 

ampliada somente após 2010 com o programa MCMV”. 

 

Outro problema debatido nas oficinas foi com relação àquelas famílias que vivem em 

domicílios improvisados46 que acabam servindo como moradia alternativa (imóveis comerciais, 

embaixo de pontes e viadutos, entre outros) ou moram em cômodos cedidos por empresas ou 

outras famílias. Nesse caso, considerando os conceitos definidos pela Fundação João Pinheiro 

para coabitação familiar e domicílios improvisados, para a elaboração do plano foi levantado o 

respectivo déficit para 2010 e projeção para anos posteriores 2013, 2017 e 2021, conforme 

tabela 04:   

 

 

 

                                                           
46 É aquele localizado em uma edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à moradia (por 

exemplo, dentro de um bar), como também os locais inadequados para habitação (IBGE, 2010). 
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Tabela 04: Projeção da estimativa dos componentes do déficit habitacional quantitativo por  

                   situação do domicílio 

Ano 
Domicílios    

Improvisados47 

Famílias 

Conviventes48 
Cômodos49 Total 

Famílias de 

Renda até S.M. 

que Pagam 

Aluguel 

Total com 

Famílias de 

Renda Até 3 

S.m. que Pagam 

Aluguel 

2010 158 6.210 453 6.821 7.765 14.586 

2013 168 6.597 482 7.247 8.250 15.497 

2017 181 7.117 520 7.818 8.900 16.718 

2021 196 7.720 564 8.480 9.653 18.133 

Fonte: Adaptado de Maringá (2010e, p.7)  

 

 

Pode-se observar pela tabela 04 que se não forem implementadas políticas públicas que levem 

em consideração essa situação na área habitacional, em 2021 o déficit habitacional quantitativo 

pode chegar a 8.484 unidades. E se for adicionado a esse montante, as famílias que possuem 

rendimento até três salários mínimos que pagam aluguel, o déficit será de 18.133 unidades. 

Nota-se que no plano foram descritas as necessidades habitacionais do município em 2010 com 

projeção para os anos de 2013, 2017, 2021, pois essa informação passa a ser útil para a 

elaboração do Planos Plurianuais (PPAs). 

 

Durante o processo de levantamento dos problemas habitacionais nas oficinas também foi 

levantada a questão dos domicílios com mais de dois moradores por cômodo servindo de 

dormitório (o que inclui quartos e sala). Essa situação é denominada de densidade excessiva50. 

Outra questão é relacionada à carência de serviços de infraestrutura básica de alguns bairros 

como falta de iluminação, de abastecimento de água, de esgoto sanitário e de coleta de lixo. 

Pela tabela 05 pode-se visualizar o cenário de Maringá nesses quesitos.  

 

 

Tabela 05: Projeção de inadequação dos domicílios urbanos quanto ao adensamento excessivo e quanto 

                  à carência de infraestrutura 

                                                           
47 Domicílios improvisados são os locais construídos sem fins residenciais que servem como moradia, tais como 

barracas, viadutos, prédios em construção (FJP, 2015, p. 25). 
48 Famílias conviventes são constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, dependência 

doméstica ou normas de convivência, e que residem no mesmo domicílio com outra família denominada principal. 

Apenas aquelas que têm intenção de constituir domicílio exclusivo são consideradas déficit habitacional. (FJP, 

2015, p. 25). 
49 Seguindo a definição do IBGE, os cômodos são domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos 

localizados em casa de cômodo, cortiço, dentre outros (FJP, 2015, p. 20). 
50 Densidade excessiva ocorre quando o domicílio apresenta um número médio de moradores superior a três por 

dormitório (FJP, 2015, p. 25). 
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Ano 

Projeção do Adensamento Urbano Excessivo por Faixas de Renda Projeção da 

Carência de 

Infraestrutura 

Urbana 

Faixas de Renda Mensal Familiar (Em S.M.) 

Até 3 Mais de 3 até 5 Total 

  Nº  Absoluto   %   Nº  Absoluto   %   Nº  Absoluto     Nº  Absoluto   

2010 1.313 42,5 990 32,1 2.303 4.477 

2013 1.396 42,5 1.052 32,1 2.447 26 

2017 1.505 42,5 1.135 32,1 2.640 28 

2021 1.633 42,5 1.231 32,1 2.864 30 

Fonte: Maringá (2010e, p.11)  

 

Observa-se que aproximadamente de 1.313 domicílios de Maringá apresentavam densidade 

excessiva em 2010, sendo que 42,5% desses encontram-se na faixa de renda mensal familiar 

até 3 salários mínimos, considerada prioritária com relação ao Plhis. Estima-se que para os anos 

subsequentes o mesmo percentual prevaleça até 2021, porque em 2000 a densidade apresentada 

para as família com até 3 salários mínimos era de 2046 domicílios, representando 42,5%. A 

tabela 05 não apresentou a densidade excessiva para as outras faixas de renda que ficou diluída 

em 25,4% em 2010. 

 

No quesito infraestrutura urbana básica, conforme a metodologia adotada para a elaboração do 

Plhis, que teve por base a interpretação utilizada da Fundação João Pinheiro, refere-se aos 

domicílios que não tem acesso a um ou mais dos seguintes serviços públicos: energia elétrica; 

abastecimento de água por rede com canalização interna; esgotamento sanitário por fossa 

séptica ou por rede; coleta de lixo direta ou indireta. Um detalhamento da tabela 05, quanto aos 

domicílios que apresentam carência de infraestrutura urbana é apesentada na tabela 06. 

 

             Tabela 06: Projeção dos domicílios urbanos com renda de zero até 5 salários mínimos  

                                a partir dos critérios de carência de infraestrutura urbana 

Ano Iluminação 
Abastecimento 

de água 

Esgoto 

Sanitário 

Coleta de 

Lixo 
Total 

2010 12 904 4.453 12 4.477 

2013 13 0 0 13 26 

2017 14 0 0 14 28 

2021 15 0 0 15 30 

             Fonte: Maringá (2010e, p.10)  

 

Segundo dados da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), quem detém a concessão 

dos sistemas de água e de esgotos no Paraná, a carência de infraestrutura no que se refere à agua 

e esgoto em 2010 “atinge 4% do total de domicílios, o que representa aproximadamente 4.453 
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unidades habitacionais, com uma perspectiva de atender toda a população nos próximos anos” 

(MARINGÁ, 2010e, p. 10).  

 

Na etapa do plano em que são estabelecidas as estratégias e as ações necessárias para o 

enfrentamento das necessidades habitacionais mensuradas na fase de diagnóstico, é preciso 

levar em conta que essas estratégias devem estar vinculadas às capacidades institucionais 

(equipe técnica, estrutura administrativa, material disponível) e financeiras (orçamento 

municipal e capacidade de investimento) do município (MPPR, 2014).  

 

Nas estratégias de ação para reduzir o déficit habitacional ficou relatado no Plhis, que essa é 

uma área que passa pela necessidade da proposição de ações conjuntas pelas três esferas de 

governo. E a implementação das políticas, dos programa e dos projetos habitacionais deve ser 

feita maneira articulada. Uma baixa integração vertical entre os entes federativos efetiva-se em 

reduzida capacidade de coordenação das políticas por parte do governo central. Isso reforça o 

que se tem presenciado nessa área, que requer montantes elevados de recursos para produzir 

habitações de interesse social. Essa realidade mostra que as regras institucionais de sistemas 

federativos refletem-se na implementação das políticas habitacionais.  

 

Os resultados apurados pelo Plhis foram apresentados em audiência pública em 13.10.2010 para 

a comunidade maringaense e o Secretário de Habitação e Interesse Social, Gilberto Delgado se 

pronunciou dizendo que o “Plhis não é um documento fechado. Pode ser alterado em função da 

realidade do município [...] é um estudo dinâmico, que traça um diagnóstico que pode ser 

atualizado [...]” (MARINGÁ, 2010e, p.13). 

No entanto, seis anos após a elaboração do Plhis verificou-se que o documento não foi 

atualizado. A atualização possibilita a correção ou complementação do Diagnóstico. “O Plhis 

ainda é novo e as adequações estão sendo providenciadas” (ENTREVISTADO 6). Mas nesse 

período qual foi o desdobramento do Plhis? Quais ações propostas foram efetivadas?   

Uma das ações implementadas foi o aluguel social instituído em 2013 por meio da Lei nº 

9.579/2013 que foi regulamentada pelo Decreto nº 2.425/2013 do prefeito municipal de 

Maringá. O benefício é concedido em até um salário mínimo, vigente, para atender: 

 

[...] indivíduos e famílias residentes no Município de Maringá, que 

objetivará custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel 

residencial, pelo prazo de até 6(seis) meses, permitida a prorrogação 
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por igual período para atender as necessidades advindas de 

vulnerabilidade temporária e calamidades públicas (MARINGÁ, 2013). 

 

O aluguel social foi inicialmente controlado pela Sehabis, e posteriormente, foi encaminhado 

para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC) para a administração em 

virtude de tratar-se da parte social. A lei é de agosto de 2013 e em novembro a redação dessa 

legislação é alterada para incluir as mulheres vítimas de violência que não correm risco iminente 

de morte. A justificativa que consta no projeto é no sentido de ampliar a efetividade no 

enfrentamento à violência contra a mulher que necessita abandonar a moradia, principalmente 

após denúncia do agressor. 

 

Foi contemplada a questão da promoção pública de conjuntos habitacionais dirigidos ao 

enfoque do gênero, das pessoas com necessidades especiais e dos idosos. Foi criado portaria 

específica em atendimento à essa questão. E com recursos oriundos do OGU a prefeitura 

construiu o Condomínio do Idoso com 40 unidades em 2010. A forma como foi contemplada 

essa questão será discutida no tópico que tratará das ações do município para atender ao 

programa Minha Casa Minha Vida, pois foi em atendimento a esse programa que a legislação 

foi normatizada. 

 

Com base na leitura dos documentos legais e entrevistas as recomendações do Plhis sobre a 

necessidade de atualizar os marcos regulatórios municipais para adequar ao Estatuto da Cidade 

como a criação de Zeis, do Peuc e do IPTU progressivo foram acatadas pelo atores públicos e 

os instrumentos serão apresentados no capítulo 5. 

 

A Lei municipal nº 9480/13 instituiu o Programa Municipal de Assistência Técnica à Habitação 

de Interesse Social para beneficiar famílias com renda mensal de até 03 (três) salários mínimos, 

residentes no Município de Maringá, com a assistência técnica pública e gratuita para o projeto 

e a construção de habitação de interesse social para moradia própria. Essa era uma demanda da 

população, prevista no Plhis, com base na alínea "r" do inciso V do artigo 4º, caput, da Lei nº 

10.257/2001, Estatuto da Cidade e já prevista no artigo 182º da Lei Orgânica do Município. 

 

Segundo o Entrevistado 4 quanto à orientação sobre o atendimento dos assentamentos precários 

e reformas as ações estão sendo realizadas no Bairro Santa Felicidade, Conjunto João Barro e 

em locais espalhados pela cidade com recursos do PAC. 
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A autogestão não é incentivada no município, pois acarreta inúmeros problemas 

(ENTREVISTADO 5). Segundo relatos dos funcionários da Sehabis, na década de noventa, no 

governo do Requião, tinha projeto para incentivar a autogestão e foram construídas algumas 

unidades no Conjunto Guaiapó e nas proximidades do Conjunto Santa Felicidade. O município 

de Maringá doava o terreno para as famílias que começavam a construir e as famílias podiam 

contar com o auxílio técnico Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM) ou 

contratar o próprio engenheiro. O resultado é que muitas famílias tiveram problemas para 

terminar a casa, abandonando a obra e muitas que terminaram tiveram problemas com a laje, 

que com chuva e vento mais forte acabavam sendo destelhadas. Nesse projeto pode ter havido 

problemas com a equipe de supervisão da época, com a falta de fiscalização e acompanhamento, 

mas o fato é que parece que há um consenso dentro da Sehabis de que como não funcionou no 

passado não há a intenção de voltar a implementar esse projeto (ENTREVISTADO 6).  

 

Outra experiência de habitação em Maringá foi com o Programa Casa Fácil em unidades 

espalhadas pela cidade que visavam beneficiar as famílias de baixa renda, que tenham renda 

menor ou igual a 03 (três) salários mínimos. O município isentava as taxas e o engenheiros da 

AEAM elaboravam os projetos para a construção, reforma e regularização de residências. O 

convênio com a AEAM foi rescindido em 2008 pelo então prefeito Silvio Barros II. A 

justificativa para a rescisão segundo o Entrevistado 4 é que os engenheiros da AEAM alegavam 

que tinham que responder pela obra durante cinco anos e os honorários que a prefeitura pagava 

não era compatível com o trabalho. 

 

Foi levantado na pesquisa que a prefeitura propiciou a possibilidade dos burocratas e 

designados politicamente de participar dos cursos de capacitação profissional oferecidas pelo 

governo federal. É importante afirmar que o Ministério das Cidades propiciou treinamentos e 

cursos a distância que visavam melhorar o aproveitamento da capacidade técnica e das 

estruturas de operacionalização pública das municipalidades. 

 

Além da Lei Federal nº 11.124/2005 que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social que determinava que os municípios a elaborassem os seus Planos Locais de Interesse 

Social, o FNHIS disponibilizou recursos para a ação de apoio à elaboração dos planos 

habitacionais locais (ROSA e DENALDI, 2009). Para a capacitação dos municípios uma ação 

coordenada pelo governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Habitação, proporcionou 
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a realização de palestras, treinamentos e cursos a distância (EAD) com gestores públicos 

municipais para orientá-los sobre o processo de desenvolvimento desse documento junto à 

especialistas. São estratégias de indução utilizado pelo governo federal para estimular a 

capacitação dos atores locais para a gestão da política de habitação, fato que sinaliza para a 

coordenação intergovernamental o que corrobora com a linha argumentativa desta tese. 

 

A coordenação federativa é percebida pela ação do Estado em ampliar a capacidade técnica dos 

municípios com vistas a: (a) uniformizar entre todos os municípios os conceitos relativos aos 

assentamentos precários e déficit habitacional e disponibilizar metodologias para identificação, 

quantificação e qualificação das necessidades habitacionais locais; (b) viabilizar o acesso e a 

disseminação de informações, dados, estudos e documentos já produzidos que caracterizam e 

analisam a questão habitacional brasileira; e (c) promover o diálogo entre técnicos municipais 

e os especialistas no setor da política habitacional (ROSA e DENALDI, 2009). Essas ações de 

coordenação do Estado visam o fortalecimento institucional do setor habitacional dos 

municípios brasileiros. 

 

    

4.2.5 A Articulação dos Atores Locais no Desenvolvimento Urbano  

 

 

Esse tópico se dedica a mostrar o atendimento ao terceiro objetivo da tese, chamando a atenção 

para as ações e as estratégias dos grupos da esfera econômica, particularmente o Codem, que 

ao elaborar o plano diretor e os projetos de futuro para a cidade, limita a produção de habitação 

de interesse social, fato que interfere de forma indireta na implementação do programa MCMV. 

 

Entende-se ser necessário resgatar o contexto de criação do Codem e as principais atribuições 

desse conselho, para melhor entender como se dá a adesão das suas propostas junto ao governo 

municipal e o respaldo encontrado junto à sociedade. 

 

A partir de 1950 algumas associações de classe passaram a interferir no desenvolvimento 

urbano de Maringá, dentre elas a Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim) 

criada em 1953 e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem) instituído 

em 1996. Apesar dessas entidades terem o foco no desenvolvimento econômico do município 
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alguns estudos relatam que suas atividades interferem também no desenvolvimento urbano e 

habitacional do município (TONELLA e RODRIGUES, 2003, FLEURY SILVA, 2015, 

AMORIM, 2015, ENTREVISTADO 8, ENTREVISTADO 9). Diante desses relatos apresenta-

se como se deu a institucionalização dessas entidades no município e a consequente 

interferência das suas ações no espaço urbano.  

 

A Acim começou a ser gestada por dois principais motivos, segundo relata Gini (2009, 2007). 

O primeiro durante a primeira crise política de Maringá, ocorrida logo após sua emancipação 

de Mandaguari em 1951, fato que desencadeou forte disputa eleitoral para a prefeitura do 

município. Após a perda da eleição, um dos candidatos ao cargo de prefeito, Angelo Planas, 

lidera a articulação dos empresários para formação de uma associação comercial. O segundo 

foi devido aos atritos entre o novo prefeito e a CMNP, incentivando a classe empresarial a se 

articular e se organizar diante da oportunidade de se destacar no comando do poder. 

 

Seria impossível considerar que a Acim não estivesse dentro de um 

debate sobre os rumos do poder público municipal. Mas, este não era 

um assunto debatido nas reuniões dos empresários. O importante era a 

união do grupo visando a organização de uma entidade que defendesse 

os interesses do setor [...]. Assim, o atrito entre o poder público, CMNP 

e o setor empresarial foi se constituindo ao longo da primeira gestão 

municipal como uma questão de honra na demarcação do poder (ACIM, 

2006, p. 40). 

 

Rapidamente a Acim, a primeira entidade de representação de pequenos e micro empresários 

do comércio, conseguiu reunir os associados com apoio da mídia local e já mostrava a sua força 

no final de 1953 quando derrubou o aumento de impostos proposto pelo prefeito eleito da época 

(GINI, 2007). Na década de 1960, o candidato a prefeito e a governador ganharam as eleições 

com o apoio declarado da Acim, o que gerou muitos benefícios ao setor na cidade, como atração 

de novos empreendimentos e modernização de serviços Fleury Silva (2015). A partir dos anos 

60, por várias ocasiões, presidentes da associação comercial passaram a integrar a 

administração local ou a câmara de vereadores diz a autora.  

 

São os atores da esfera econômica que buscam espaço para atuar sobre as políticas públicas, 

conforme discutido no capítulo 2, quando foram apresentadas as estratégias dos grupos de 

interesse para a manutenção do status quo ou para a formação de alianças, com vistas a garantir 

as suas demandas.  
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De acordo com os estudos de Gini (2009, p. 41,110), a Acim mantinha liderança, se fortalecia 

politicamente e aproximava o empresariado da instituição de ensino superior. Entre as inúmeras 

parcerias realizadas em conjunto com a UEM, relatadas pelo autor, destaca-se: 

 

 [...] em 1974, um dos seus ex-presidentes, Rodolfo Purpur, tornou-se 

reitor da Universidade Estadual de Maringá que havia sido criada em 

novembro de 1969. Nessa época, Purpur e o presidente da Acim, Luiz 

Júlio Bertin, coordenaram uma comissão de 30 empresários que 

cobraram uma posição do governador Jayme Canet Júnior para que este 

liberasse recursos para a manutenção da universidade (ACIM, 2006, 

p.84). 

 Outro empresário que aproximou a Associação Comercial da 

universidade foi Álvaro Miranda Fernandes, que era químico e 

professor da própria UEM. Fernandes, que presidiu a Acim entre 1976 

e 1977, coordenou os estudos e viabilizou recursos do exterior para 

financiar o projeto Stévia51, que existe até hoje na universidade. O curso 

de Agronomia e a aquisição de boa parte do acervo bibliográfico da 

UEM também foram frutos dessa aproximação entre a classe 

empresarial e a academia (ACIM, 2006, p. 86). 

 A criação da Pró-UEM e do Instituto para o Desenvolvimento Regional 

- IDR, com corpo técnico para criar projetos de desenvolvimento não 

só para o município, mas para toda a região Noroeste. 

 

A Acim tem aproximadamente 5.000 associados (ANUÁRIO DA ECONOMA, 2016) e 

segundo Fleury Silva (2015, p. 117) um pioneiro da cidade do ramo de imobiliário o senhor 

Pedro Granado, assim define a entidade: 

 

Em Londrina a associação comercial só foca na melhoria de vendas do 

comércio e indústria, nós não, nós temos a cidade para cuidar 

(informação verbal). Visão compartilhada com o atual presidente da 

Acim que afirma: “Nós temos um compromisso com a cidade, temos 

um compromisso com o associado, ele que paga toda essa conta, um 

compromisso que passa pelo desenvolvimento urbano” [...]. E ainda 

complementa: “A história da ACIM se confunde com a história da 

cidade” [...]. 

 

                                                           
51 O projeto para transformar o esteviosídeo, produto da planta Stevia rebaudiana, em um adoçante natural e sem 

os prejuízos do açúcar, para diabéticos, começou a ser desenvolvido na UEM no final da década de 1970. Em 

1984, foi fundada a Ingá – Companhia de Desenvolvimento Industrial, constituída por 300 acionistas, e presidida 

pelo empresário Raymundo do Prado Vermelho, ex-presidente da Acim. Em 1988 foi inaugurada a empresa Ingá 

Stevia Industrial S/A, a primeira do mundo a industrializar e comercializar o esteviosídeo (GINI, 2009, p. 41). Em 

2015 a empresa lança no mercado o Stevia Soul com produtos zero açúcar, sem glúten e sem lactose. 
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Fleury Silva (2015) destaca que foi devido a ação coordenada pela Acim na década de 1990 em 

reação à crise econômica do país e consequentemente do município de Maringá, que dentre 

outras justificativas, criou-se o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá 

(CODEM). Em meados da década de 90, a economia local sentiu os efeitos da estagnação 

econômica do país e alguns setores foram comprometidos, especialmente muitas empresas 

atacadistas de confecções e facções industriais, que eram as grandes geradoras de empregos na 

região (CODEM, 2011).  

 

A Acim mobilizou grande parcela da sociedade para encontrar uma 

saída à recessão econômica local que era acentuada em decorrência da 

disputa de dois grupos políticos antagônicos (Said Ferreira e Ricardo 

Barros), que na visão do empresariado paralisava a cidade (FLEURY 

SILVA, 2015, p. 175).  
 

A articulação dos membros da Acim para a criação do Codem intensificou-se com a 

proximidade das eleições de 1996 promovendo eventos setoriais e debates sobre o 

direcionamento da cidade. Foi convocado um fórum para discutir a vocação da cidade, para 

repensá-la, relata Fleury Silva (2015). Durante o “ano foram realizados 105 eventos setoriais 

para ouvir e arrolar propostas e contribuições de grande parte da sociedade civil organizada” 

(CODEM, 2011, p. 10). Os eventos tinham a presença do prefeito ou representantes do governo 

na época e, em julho de 1996, aconteceu um encontro promovido pela Acim denominado 

Repensando Maringá. 

 

Os temas, a motivação e os resultados do encontro Repensando Maringá foi assim descrito pelo 

então presidente da Acim:  

 

A Acim, em parceria com várias outras entidades, está iniciando um 

movimento para discutir soluções para que município volte a se 

desenvolver como nos bons tempos. Uma das primeiras conclusões é 

de que precisamos descobrir as vocações do município e da região, criar 

projetos e colocá-los em prática. Notamos nessas discussões, que falta 

união aos nossos políticos e empresários. Por isso, uma das sugestões 

do movimento que estamos iniciando é criar um Conselho Municipal 

de Desenvolvimento, que elaboraria um Plano Diretor para a cidade. 

Daí, sonhamos mais alto: esse Conselho poderia ser inserido na Lei 

Orgânica do Município, com orçamento próprio, e definir o que é 

prioritário para a Administração. Estamos iniciando reuniões com todos 

os setores da cidade. É preciso o engajamento de toda sociedade. Todos 

opinando. É um passo importante para o futuro de Maringá. Lógico, o 

que este movimento deliberar, tentaremos colocar no plano de governo 

dos candidatos à prefeitura (ACIM, 1996, p. 03, grifos nossos). 
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O encontro Repensando Maringá proposto pela Acim culminou com a criação do Codem por 

meio da Lei nº 4275/96, como um conselho consultivo e deliberativo com estrutura para 

possibilitar o fórum de debates; com espaço para a elaboração de estudos e formulação de 

propostas de políticas públicas de desenvolvimento econômico, pensando o município numa 

perspectiva de longo prazo.  

 

De acordo com Godoy (2011, p. 5) o objetivo do grupo que desenvolveu a ideia do Codem era 

criar uma entidade que tivesse: 

 

[...] autonomia para elaborar propostas e sugestões, que fossem 

independentes do partido no poder, ultrapassasse a gestão de um 

prefeito e garantisse recursos para financiar a elaboração de estudos, 

projetos e planos de desenvolvimento, o fomento do desenvolvimento 

e o investimento em infraestrutura e na formação de capital de 

empreendimentos. 

 

“Com tais poderes poderemos ter um órgão que irá elaborar propostas e sugestões que poderão, 

eventualmente, ultrapassar em muito o mandato de um determinado prefeito, mas que serão 

acompanhadas e executadas como um projeto da sociedade” (CODEM, 1998, p.14, apud 

GODOY, 2011). 

 

Pela fala confirma-se o contido em Mahoney (2000) de que quando certos atores estão em 

posição de impor regras aos outros, o uso de poder pode ser autorreforçado. Atores podem 

utilizar autoridade política para gerar mudanças nas regras do jogo, tanto em instituições 

formais quanto em diversas políticas públicas, projetadas para aumentar seu poder (PIERSON, 

2000).  Isso demonstra acontecer pelo perfil e forma de atuação do Codem. 

 

Os atores que compõe o Codem “são empresários e/ou doutores voltados à área administrativa, 

econômica e do direito, com experiência na área organizacional, de estratégia e de marketing e 

ocupam ou ocuparam postos-chaves frente às organizações privadas e públicas” (GODOY, 

2009, p. 7). Reuniu-se, assim, atores dos setores da economia como comércio varejista, 

prestação de serviços, pequena indústria e de profissionais liberais e segmentos não 

empresariais como sindicatos de trabalhadores, universidades, entidades não governamentais, 

clubes de serviços, arquitetos e urbanistas cada um contribuindo com a sua expertise, cujas 

atividades tinham o suporte técnico do Sebrae, segundo o Entrevistado 12. Para Godoy (2009, 

p. 9) são atores que vivenciam os “problemas de diversos setores econômicos e têm a 
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experiência prática, o conhecimento, de que existe uma incerteza gerada a cada gestão 

governamental e que as organizações empresariais, do modo como estavam organizadas, não 

permitiam maiores mudanças”.  

 

O Codem costuma ser divulgado como uma entidade que tem alta representatividade nas 

plenárias realizadas com a participação de mais de 100 entidades, cujos membros são 

“voluntários, com muito conhecimento e que doam seu tempo sem nenhum interesse particular, 

pois são comprometidos com a cidade” descreve Fleury Silva (2015, p. 178), com base nas 

declarações do presidente Marco Tadeu Barbosa na gestão 2012-2014.  

 

Essa é a bandeira do Codem que na interpretação de Gini (2007, 2009) é retratado como um 

projeto hegemônico dos empresários que tem interferido decisivamente na formulação de 

políticas de desenvolvimento do município. Para Töws (2015, p. 222) por meio dessa “entidade, 

que, em suas publicações se autodenomina como ‘sociedade’, como se fosse a representação 

legítima de toda a sociedade maringaense, é que começam a ser pensadas propostas de 

planejamento de futuro” para o município. 

 

O Codem é denominado por Godoy (2011, p. 6-7) de grupo desafiante52 que emerge de dentro 

das próprias entidades representativas dos empresários como a Acim e, “imediatamente, se une 

à universidade local (UEM) para reverter o processo existente e criar “uma situação nova” na 

cidade, desvinculada das entidades empresariais existentes e das políticas existentes”. 

 

Godoy (2009, p, 6) sumariza o ambiente institucional existente no município, que contribuiu 

para o surgimento do Codem:  

 

a) ações descontínuas que ocorriam quando havia mudança na gestão do governo municipal, 

fato que provocava nas organizações empresariais, insatisfações. Isso aliado ao fato de que a 

prefeitura não abria canais de diálogo sobre as possíveis soluções para a crise econômica 

forneceram as condições para que o grupo se organizasse e passasse a tomar decisões que 

possibilitassem a superação dos problemas econômicos e institucionais existentes. A “cada 

gestão que começava ignoravam-se os projetos da gestão anterior [...] começava tudo de novo 

[...] a posição do prefeito da época era um problema, Said Ferreira não abria espaço para as 

                                                           
52 Grupo desafiante para Fligstein (2001) surge da habilidade social de atores que se expressam para tentar 

reproduzir seu domínio e achar aberturas para contestar o grupo dominante ou construir nichos que serão 

aproveitados para manter seu grupo junto ao dominante (senão podem deixar de existir) (GODOY, 2011, p. 4). 
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entidades discutirem os rumos da cidade e tomava decisões dissociadas do interesse da cidade” 

cita a autora com base na entrevista com Carlos Walter Martins Pedro, ex-presidente do 

CODEM em junho de 2005. As ações descontínuas e a posição centralizadora do prefeito, “que 

não permitia maiores diálogos para os problemas municipais (com os anteriores não foi muito 

diferente), criavam, sempre, entre os empresários, expectativas e incertezas quanto aos rumos 

do desenvolvimento local”. 

 

b) as organizações existentes, com forte expressão local e estadual (Acim, IDR, Fiep, sindicatos 

rurais patronais, entre outras) contribuíam para o agravamento da crise. As institucionalidades 

existentes estavam pautadas em negociações individuais com a prefeitura local, as quais, por 

sua vez, dependiam do poder de cada organização. Consequentemente, quando ocorriam os 

diálogos e acordos, estes resultavam em ações pontuais e descontínuas. 

 

Participou ativamente da fundação e organização do Codem o advogado e ex-reitor da 

Universidade Estadual de Maringá Paulo Roberto Pereira de Souza que define a “entidade como 

o mais completo modelo de organização da sociedade civil em todo o país. Foi fruto de 

mobilização da sociedade maringaense, e constituído pelas mais importantes lideranças da 

sociedade maringaense” (SOUZA, 2016, p. 1). 

 

No uso das funções regimentais, o Codem criou câmaras técnicas e comissões para dar conta 

das demandas de estudo e elaboração de propostas. As câmaras inicialmente constituídas eram: 

“Construção civil, Comércio Exterior, Agricultura e Agroindustria, Atração de investimentos, 

Integração tecnológica, Assuntos Universitários, Assuntos Comunitários” (Codem, 2011, p. 

12). As demandas de estudos e de elaboração de propostas para a municipalidade faz com que 

outras câmara sejam criadas ou desativadas em razão do cumprimento de suas finalidades. Na 

revista do Codem são apresentadas as seguintes câmaras em 2011:  

 

Indústria Têxtil e do Vestuário, Gasoduto, Serviços de saúde, Shopping 

a céu aberto, Transposição da Colombo, Plano Diretor, Qualificação e 

treinamento profissional, Comissão aeroporto, Comissão Ceasa, 

Comissão Multifrigo, Assuntos sobre a região Metropolitana de 

Maringá (CODEM, 2011, p. 12, grifos nossos). 

  

Os diversos atores escolhiam qual câmara técnica queriam participar de acordo com as 

afinidades e os interesses na respectiva temática. Depois do assunto ser discutido nas câmaras 

é encaminhado à diretoria do Codem e se aprovado vai para a plenária. Os atores públicos e 
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privados que participavam da plenária do Codem estão regulamentadas no artigo 4º da Lei nº 

4275/96 do município de Maringá: 

 

I- O Prefeito Municipal, como presidente de honra;  

II - Um Secretário Municipal, representando os setores da Indústria, 

Comércio, Turismo e Agricultura;  

III - O Secretário Municipal de Planejamento;  

IV - O Secretário Municipal de Fazenda;   

V - Um representante do Sindusconor, um do Secovi e um da Apras;  

VI - O Reitor da Universidade Estadual de Maringá;   

VII - Um representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

empresas - Sebrae;   

VIII - Quatro representantes da Acim, sendo o seu Presidente e 

representantes dos setores do comércio, indústria e serviços, por ela 

indicados;   

IX - Três representantes da Coordenadoria Regional da Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná - FIEP; 

X - Dois representantes do setor agropecuário, sendo um indicado pela 

Sociedade Rural de Maringá e outro pelo Sindicato Patronal Rural;  

XI - Um representante dos sindicatos patronais;  

XII - Um representante dos sindicatos de trabalhadores no comércio, 

indústria e agricultura; 

XIII - Um representante dos veículos de comunicação 

XIV - Um representante dos profissionais liberais, eleito dentre as 

entidades representativas de classe. 

 

A estrutura de funcionamento do Codem consiste em uma gestão executada por uma mesa 

diretora, que tem como integrantes um presidente, um vice-presidente e um secretário, 

mantendo reuniões semanais. O plenário tem reuniões mensais, como instância máxima de 

apreciação de discussão, apreciação e aprovação de projetos. São as Câmaras Técnicas, no 

entanto, que melhor traduzem a vertente participativa da sociedade organizada no conselho 

(ENTREVISTADO 11). 

 

Para que os objetivos do Codem fossem alcançados foi criada uma comissão de estudo, para 

organizar e sistematizar as ideias soltas que surgiam nas discussões das câmaras, buscar 

soluções ou alternativas para os problemas e então retornar o tema para o debate na respectiva 

câmara, de forma consolidada, para ver se a comissão tinha realmente absorvido os desejos dos 

membros das câmaras (ENTREVISTADO 11). 

 

Segundo depoimento coletado em entrevistas as câmaras representam o espaço onde surgem 

tanto as ideias, as demandas, as propostas de soluções e/ou alternativas para os problemas 

levantados com foco naquilo que se pensa representar o melhor para o município, como também 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20847056/art-4-inc-ii-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20847047/art-4-inc-iii-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20847037/art-4-inc-iv-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20847027/art-4-inc-v-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20847018/art-4-inc-vi-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20847006/art-4-inc-vii-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20846997/art-4-inc-viii-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20846987/art-4-inc-ix-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20846978/art-4-inc-x-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20846970/art-4-inc-xi-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20846963/art-4-inc-xii-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20846955/art-4-inc-xiii-da-lei-4275-96-maringa
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20846944/art-4-inc-xiv-da-lei-4275-96-maringa
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os argumentos para aumentar ou garantir privilégios e apelos para a manutenção ou agregação 

de interesses. 

 

Muitas ideias são novas e relevantes socialmente, outras são replicação de ideias que deram 

resultado em outros municípios. Contudo, cada câmara setorial estava constituída como um 

fórum de caráter democrático e de intercâmbio de ideias que depois de ampla discussão, 

negociação, amadurecimento das ideias propostas e mediados os conflitos o tema é 

encaminhado para votação entre todos os membros participantes da câmara. Segundo 

depoimento coletado em entrevistas, era muito difícil escolher entre diversas alternativas, de 

modo que algumas ideias sobreviveram intactas, outras eram confrontadas e associadas em 

novas propostas, outras surgiram dos estudos que a comissão realizava. Tinha ainda aquelas 

propostas consideradas inviáveis que acabavam descartadas (ENTREVISTADO 11). 

 

A diretoria do Codem e seu comitê gestor eram os responsáveis pela coordenação das ideias 

que vingavam em diversos fóruns, meios de comunicação, site institucional, seminários e 

audiências públicas no sentido de sensibilizar os representantes das instituições públicas, 

demais associações e o público em geral para conseguir a sua aceitação. O uso da persuasão 

acompanhado de indicadores que mostravam a realidade a ser mudada/melhorada eram 

frequentemente utilizados para ganhar mais adeptos (ENTREVISTADO 11). 

 

Representantes do Codem informaram que jamais iriam conseguir com que um tema entrasse 

na agenda do governo municipal somente porque era expectativa da comunidade: 

 

Propor e não propor não significa nada, dá na mesma, não sai do papel 

[...] Um político chegou a falar: quem foi eleito com mais de cem mil 

votos fui eu, porque vocês acham que podem intervir no meu governo 

[...] verificou-se que levar ao legislativo ou executivo um tema, mesmo 

sendo a demanda de mais de duzentos e cinquenta entidades não era o 

caminho adequado para conseguir com que esse tema entrasse na pauta 

de discussões. Então como fazer com que o executivo comprasse a 

ideia? [...] Aí foi redefinida a estratégia de ação do Codem [...] 

Passamos a solicitar que representantes das diversas secretarias fossem 

participar das discussões nas câmaras técnicas (ENTREVISTADO 

11). 
 

Assim, se o assunto era de crescimento e planejamento urbano, por exemplo, participaria um 

burocrata da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O presidente de honra seria o prefeito 

eleito. Assim, “todos os assuntos, todas as proposições nasciam em conjunto com a participação 
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direta dos encarregados da execução para que eles sentissem que a ideia era, também, deles” 

(ENTREVISTADO 11). As ideias selecionadas associadas ao saber técnico e científico dos 

membros do conselho eram apresentadas devidamente acompanhadas das alternativas a serem 

adotadas, com a definição do público alvo e a previsão dos benefícios a serem alcançados. 

“Tudo estrategicamente estudado com colaboração da expertise dos membros do conselho de 

acordo com a sua área de atuação [...]. Foi então que o Codem adquiriu força e conseguiu que 

várias das suas propostas entrassem na agenda do governo [...] Foi um aprendizado [...]” 

(ENTREVISTADO 11). 

 

“O Codem possuía grande força política e econômica perante várias gestões do governo 

municipal independente de partido. Essa força política significava trabalho em parceria com 

todos os prefeitos na área econômica e de desenvolvimento” (GODOY, 2008, p. 33). Essa 

“experiência não tem similares em outras localidades” afirma o Entrevistado 11. 

 

Segundo Gini (2009), pode-se categorizar a atuação do conselho como de ordem: (1) técnica: 

coletar as ideias que emanam dos debates, realizar de estudos para organizá-las na forma de 

projeto ou ação e retornar para ver se realmente sintetiza os desejos da plenária (2) tática: que 

se refere à forma de abordagem, a forma como os temas das agendas são construídos e 

amarrados entre si, principalmente para que o cumprimento de um item force a execução de 

outros e (3) estratégica: está relacionada com a ação coletiva em si. Quem fala pelo Codem? 

Estrategicamente quem negocia? Como transformar as ideias em tema da agenda do executivo? 

Como elaborar e divulgar os documentos53 que apresentam e justificam as reivindicações? 

Como retratar a posição assumida pelo Executivo diante das demandas? Para evidenciar essa 

atuação o conselho estabelece os objetivos das propostas para o desenvolvimento econômico 

local e regional: 

 

                                                           
53 Um dos documentos é o Plano de Desenvolvimento de Maringá (CODEN 1998, p. 68- 87), que estabelece as 

políticas de desenvolvimento do conselho que foram direcionadas para oito áreas estratégias: 1) área comunitária: 

crescimento da cidade até 500 mil habitantes com qualidade de vida (o que significa, melhor distribuição de renda, 

educação, saúde , saneamento, segurança e transporte) com cultura e sociedade civil organizada;  2) área 

universitária: transformar-se em centro de excelência em ciência e tecnologia (formação empreendedora);  3) área 

de integração tecnológica: crescimento com desenvolvimento social, controle e preservação ambiental; 4) área de 

investimentos: criar oportunidades de negócio tanto com aproveitamento dos vazios setoriais quanto alongamento 

da cadeia produtiva. Investimentos em turismo e lazer; 5) área de agricultura e agroindústria: consolidar-se como 

polo agro alimentar de base tecnológica e empresarial forte, diversificada e internacionalmente competitiva; 6) 

área de comércio e serviços: polo de excelência em serviços de educação, saúde e eventos; 7) área de comercio 

exterior: portal do Brasil, Mercosul e resto do mundo; 8) área de gestão empresarial: instalação de incubadoras 

tecnológicas e centro de empreendedorismo.  

 



158 
 

Tornar-se uma cidade economicamente desenvolvida, com elevados 

níveis de emprego e riqueza e com renda mais equitativamente 

distribuída, com modelo econômico que garanta forte crescimento, 

ambiental e tecnologicamente sustentável e que tenha como fim último 

o desenvolvimento social, consolidando-a como centro de excelência 

em educação, em saúde, em infraestrutura logística e em 

desenvolvimento tecnológico, exportadora de tecnologia para o mundo 

e reconhecida como centro de comércio internacional (CODEM, 2008). 
 

O encontro Repensando Maringá de 1996, culminou com um grande seminário reunindo a 

sociedade civil e liderança políticas e desse seminário surgiu a proposta de futuro no projeto 

denominado Maringá 2020, ou seja a cidade que se queria sob uma perspectiva de 24 anos 

adiante (CODEM, 2011, p. 10).  

 

Em 2011 foi elaborado o projeto “Maringá 2030” para avaliar as ações do Codem, verificando 

o cumprimento das metas contidas no Projeto Maringá 2020. E em 2016, o Codem apresentou 

o projeto “Masterplan Metrópole Maringá 2047”, contendo um planejamento para quando a 

cidade completar 100 anos: 

 

O presidente do Codem, Luiz Fernando Ferraz, esteve ontem na Câmara 

Municipal para apresentar o relatório do projeto Maringá 2030. O texto 

foi elaborado nas câmaras técnicas do Codem, com a participação de 

315 pessoas e 93 entidades representativas da sociedade maringaense. 

O projeto estabelece diretrizes para a cidade alcançar nos próximos 19 

anos (SIMÕES, 2011, p.1). 
 
Prestes a ter a primeira fase concluída, o Projeto “Masterplan Metrópole 

Maringá 2047” foi apresentado, nesta sexta-feira (dia 2), aos oito 

candidatos que disputam a prefeitura de Maringá. A apresentação foi 

em uma reunião na sede da Acim, gestora do projeto junto com o 

Codem (ACIM, 2016a, p.1). 
 
A Acim entende que é imprescindível que as gestões municipais se 

comprometam a adotar as diretrizes do planejamento. O prefeito 

Roberto Pupin assinou um convênio comprometendo-se a utilizar o 

plano socioeconômico para suporte de planos diretores. Espera-se que 

as próximas administrações municipais, dada a importância do projeto, 

façam o mesmo (ANUÁRIO DA ECONOMIA, 2016, p. 43).   

 

De acordo com a literatura analisada, o Codem, “legitimado pelo “Movimento Repensando 

Maringá”, assumiu o controle político da cidade influenciando diretamente na formulação dos 

planos estratégicos da cidade que vieram a ser elaborados e nortearam as ações dos sucessivos 

gestores a partir da década de noventa” (FLEURY SILVA, 2015, p. 175). O movimento se 

transformou em uma força dirigente capaz de assumir o controle político da cidade, mesmo sem 

participar diretamente do processo eleitoral (GINI, 2007). 
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Do conjunto de ações realizadas pelo Codem sumariza-se, na sequência aquelas que dizem 

respeito ao planejamento urbano do município e que pode afetar a implementação da habitação 

de interesse social que é o foco da tese.  

 

No portal do Codem duas ações propostas no documento “Maringá 2020” constam como 

executadas, segundo Fleury Silva (2015, p. 179-180): a primeira é a contenção de loteamentos 

rurais e a segunda é a criação da Região Metropolitana de Maringá: 

 

 Os loteamentos rurais, autorizados na gestão de Said Ferreira (1993-

1996), se apresentavam com um descontrole do crescimento urbano 

e, sobretudo desobedeciam a Legislação Federal nº 6766/79 e Lei nº 

9785/99, que os proibia. Desta forma, com o apoio do Codem, 

impede-se sua aprovação através da Lei nº 335/99 de parcelamento 

do solo. 

 Região Metropolitana de Maringá foi criada dois anos depois em 

1998. 

 

Dentro das metas de planejar o futuro da cidade, em 1999 ocorreu a aprovação das novas leis 

urbanísticas sem qualquer emenda, caso até então inédito que sinaliza a predominância de um 

consenso entre os atores públicos e o recém instituído Codem (FLEURY SILVA, 2015).  

 

Além do processo de aprovação das leis, a ideia de repensar a cidade se 

explicita até mesmo na lei do Plano Diretor, tendo como princípio a 

intenção de reinventar uma nova Maringá, através de uma realidade que 

por um lado elimine ou diminua os aspectos negativos identificados e 

por outro, aumente suas potencialidades (FLEURY SILVA, 2015, p. 

182). 

 

Motivado pela 1ª Conferência Nacional das Cidades promovida pelo Ministério das Cidades e 

pela necessidade de um plano municipal que melhor guiasse o desenvolvimento urbano de 

Maringá, deu-se início em 2003 os eventos participativos para o 1° Congresso da Cidade de 

Maringá (FLEURY SILVA, 2015). Segundo a autora o resultado dos debates era considerado 

essencial para direcionar a elaboração do Plano Diretor iniciado em 2004. Os diversos debates 

seguiram-se até 2006 quando o Plano Diretor de Maringá foi aprovado (Lei nº 632/06), tendo 

colaboração integral do CODEM: 

 
O Codem participou efetivamente em todas as fases do processo com 

um contingente de mais de 90 representantes de suas entidades e 

compôs com um contingente significativo a Comissão Central e 

elaboração, revisão e redação final da proposta do projeto de Lei do 
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Plano Diretor de Maringá encaminhado ao Legislativo para apreciação 

e deliberação (CODEM, 2009, apud FLEURY SILVA, 2015, p. 190). 

 

Para a autora foi no plano diretor que definiu-se o macrozoneamento pautado nas deficiências 

e potencialidades do município e estabeleceu-se alguns parâmetros mínimos de ocupação 

urbana com coeficiente variável, já planejando para o instrumento de outorga onerosa. Foi 

também estabelecido como a área mínima de lote para construção de 400m² e para a habitação 

de interesse social 300m² (FLEURY SILVA, 2015). Essa área mínima54, segundo a autora, 

dificulta a produção de habitações de interesse social. De certa maneira as decisões do Codem 

influenciaram os rumos do desenvolvimento urbano e consequentemente a produção 

habitacional pela interferência concreta nas decisões e conflitos existentes. 

 

No projeto Maringá 2030 apresenta-se o seguinte objetivo no Item “d” do capítulo 2, ao 

descrever que a sociedade organizada entende que Maringá deva: 

 

Ser uma cidade que proporcione alto nível de qualidade de vida, com 

qualidade urbana, preservação ambiental, sistema de transportes de alto 

padrão, e que seja segura e moderna, exportadora de know-how em 

planejamento urbano, preocupada com o desenvolvimento regional e 

metropolitano, e com crescimento populacional ordenado e estabilizado 

em 500.000 habitantes (CODEM, 2011, p. 46). 

 

A explicação no projeto para estabilização de 500.000 habitantes representa, ao mesmo tempo, 

um condicionante e uma restrição. É condicionante para que se alcance e se mantenha o nível 

de qualidade de vida desejado e que se obtenha qualidade urbana compatível com a preservação 

ambiental e segura. Passa a ser restrição, na medida em que, a aglomeração populacional que 

ultrapassar esse contingente é entendida pelas lideranças como elemento que dificulta a 

manutenção dos aspectos qualitativos da cidade e acarreta elevados custos a serem perseguidos 

(CODEM, 2011). Além dos objetivos da cidade foram traçadas as diretrizes e as estratégias 

para execução. Reproduziu-se no quadro 5, apenas àqueles relacionados à questão urbana. 

 

 

 

    Quadro 05: Diretrizes e estratégias do projeto Maringá 2030. 
DIRETRIZES 

                                                           
54 Desde o plano diretor de 1968 o lote mínimo nunca foi menor do que 300m² (FLEURY SILVA, 2015, p. 144). 
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 Os serviços públicos devem ser distribuídos da melhor forma possível na malha urbana, de modo 

a dar oportunidade equânimes de acesso aos cidadãos e plena acessibilidade a pessoas com 

deficiência. 

 A política de urbanização deverá restringir a especulação imobiliária, de modo a promover 

empreendimentos residenciais, comerciais e de parques industriais, prevalecendo sempre o 

interesse coletivo, o crescimento ordenado, a qualidade de vida urbana e a preservação ambiental. 

 Envolver as cidades do entorno nas discussões das políticas de desenvolvimento urbano. 

ESTRATÉGIAS 

 Revisar, com o objetivo de modernizar, as leis de zoneamento, parcelamento, sistema viário, 

código de obras e código de posturas do município, de modo a adequá-las ao objetivo geral 

preconizado para a cidade e ao atendimento as suas diretrizes. 

 Integrar-se regionalmente por meio da estrutura da RMM, fortalecendo-a para que se torne, de 

fato, a executora das funções de interesse comum dos municípios da RMM. 

 Elaborar plano diretor para a RMM, com definição de uso e ocupação do solo, inclusive para 

implantação de cinturão verde e áreas para exploração de pecuária de pequeno porte, e integrar 

os Planos Diretores de cada município. 

 Investir na malha viária urbana e rural, dando ênfase ao transporte de massa. 

     Fonte: Codem (2011, p. 47-49, grifos nosso). 

 

 

 

Em outubro de 2014 na plenária do Codem foi aprovada a criação da Câmara Técnica de 

Engenharias e Arquitetura. Entre as razões para a criação da câmara técnica, está a necessidade 

de reunir: 

 
[...] profissionais que poderão contribuir com o Codem e com o futuro 

da cidade, opinando sobre questões como transporte e mobilidade 

urbana, plano diretor e planejamento urbano, obras públicas, 

saneamento e meio ambiente, sustentabilidade, entre outros [...] propor, 

analisar e validar estudos e procedimentos em prol dos temas 

pertinentes aos setores da construção civil, de forma que estaremos nos 

envolvendo diretamente nas discussões sobre o futuro da cidade, nos 

antecipando aos debates e colocando nossas contribuições (AEAM, 

2014). 

 

A estratégia de ação do Codem consiste em ter uma câmara em funcionamento reunindo 

profissionais ligados a uma determinada área estudando os problemas do município e propor 

alternativas, ou quanto o tema estiver colocado no debate já se antecipar-se com as 

contribuições. O consenso entre os profissionais já está formado. Assim, sai na frente de 

qualquer outra organização constituída na cidade e inclusive aponta caminhos para os atores 

públicos.  

 

Em 2013, apenas 2 anos depois de divulgado Plano Maringá 2030, começou a ser divulgado na 

mídia que o Codem estava elaborando o Plano Maringá 2047 quando deverá atingir 542 mil 
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habitantes conforme estimativa do IPC-Maps55. E em 2016 foi lançada a revista Anuário da 

Economia divulgando o projeto do Masterplan56. 

 

Maringá foi planejada para ter 110 mil moradores, um número muito 

aquém dos mais de 400 mil atuais. Mas como proporcionar crescimento 

econômico e populacional, sem perder qualidade de vida? A resposta 

está no planejamento. E é isto que a sociedade civil organizada está 

fazendo ao contratar consultorias para elaborar o Masterplan, que 

ajudará a planejar a cidade até 2047, quando Maringá terá cem anos [...] 

Se a cidade tem parques e grandes avenidas é porque obedeceu-se à 

topografia planejada na década de 40 [...] (ANUÁRIO DA 

ECONOMIA, 2016, p. 40, 43). 

 

De acordo com o presidente do comitê gestor do Masterplan Wilson Tomio Yabuki os grandes 

parques e avenidas que seguem ao longo das curvas de níveis e todos os setores 

estrategicamente definidos na década de quarenta foi devido ao planejamento realizado para a 

cidade. Mas como a cidade cresceu rápido ao longo dos anos as expansões nem sempre 

seguiram uma lógica de planejamento estratégico e agora é o momento de rever por meio do 

Masterplan (Anuário de Economia, 2016). 

 

No lançamento do Masterplan, em março de 2016, o reitor da Unicesumar, Wilson Matos Silva 

vincula a história da cidade que surgiu de um plano pela colonizadora com a proposta de 

planejamento para 2047: 

 

O projeto da década de 40 preservou três matas virgens, de 52 hectares 

cada. As praças e avenidas são largas. Havia um espírito colaborativista 

muito grande, porque um tinha que ajudar o outro no início da 

colonização. E este espírito continua muito vivo até hoje. Aquele 

projeto foi de visão de futuro. E agora queremos planejar de novo a 

cidade. E os empresários podem se juntar e ajudar a deixar um grande 

legado para Maringá (ACIM, 2016, p. 1). 

 

                                                           
55 O indicador IPC-Maps mostra a participação de cada município em relação ao total do Brasil com possibilidade 

de analisar diversas categorias de consumo e para cada uma das classes econômicas. (ANUÁRIO DA 

ECONOMIA, 2016, p. 84) 
56 O Masterplan como planejamento de toda uma cidade é inédito no Brasil, mas projetos como este já foram 

implantados em Singapura, Perth (Austrália), Coreia do Sul e Nova Iorque (EUA), entre outros países. (ANUÁRIO 

DA ECONOMIA, 2016). O projeto levou dez meses para ser realizado e envolveu lideranças do município e dez 

consultores da PricewaterhouseCoopers (PwC) que fizeram entrevistas individuais e analisaram mais de três mil 

indicadores econômicos e sociais. O projeto bancado pela iniciativa privada custou R$ 1 milhão, na primeira fase 

(CODEM, 2016). Foi custeado por dezenas de empresas, incluindo as de grande porte e também pequenos 

empresários, como os que integram o Núcleo de Postos de Combustíveis, os taxistas, um grupo de 22 restaurantes, 

hotéis, locadoras de carro e pessoas físicas, que podem, por exemplo, doar milhas aéreas para viabilizar o 

deslocamento dos profissionais que irão trabalhar na execução do Masterplan (VIEIRA, 2016, ACIM, 2016). 
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A citação mostra convergência com o conceito de path dependence apresentado em uma fala 

no discurso de North, em 1993, ao receber o prêmio Nobel de Economia: 

 

Es la cultura la que brinda la clave para la dependencia de la 

trayectoria –término utilizado para describir la poderosa influencia del 

pasado sobre el presente y el futuro –. El conocimiento actual de 

cualquier generación se da dentro del contexto de las percepciones 

derivadas del aprendizaje colectivo (NORTH, 1993, p. 5).  

 

O discurso dos atores que participam do Codem ao apoiar-se na história do município para 

justificar o contexto de mudanças, reafirma a importância da história percorrida pela sociedade, 

e externaliza o poder do passado sobre o presente e, deste sobre o futuro em consonância com 

a abordagem da path dependence. 

 

A atuação desses atores remete, também, à abordagem da path dependence no contido em (1) 

Pierson e Skocpol (2002) de que a história comporta soluções políticas sobreviventes pela sua 

própria utilidade, nas quais são feitas opções que se institucionalizam, com a legitimação dos 

atores que participaram das arenas setoriais. As opções assumidas nesses momentos tendem à 

permanência e em (2) Mahoney (2001) de que as escolhas dos atores-chave, em uma 

determinada conjuntura levam à formação de instituições e estruturas que têm propriedades 

autorreprodutivas. 

 

De acordo com Yabuki o que se espera desse projeto de construção do Masterplan é o resgate 

do planejamento da cidade para poder garantir um desenvolvimento econômico e social para 

todas as regiões da cidade: 

 

Bairros que não oferecem empregos de alto valor agregado e que 

também tenham baixa densidade populacional não conseguem se pagar. 

O transporte, serviços essenciais de saúde, educação, segurança e 

limpeza ficam prejudicados. Um dos fundamentos do Masterplan trata 

de orientar o gestor público na reordenação do zoneamento e 

ocupação do solo, baseado num plano estratégico de incentivos para a 

instalação de atividades geradoras de renda nessas regiões (ANUÁRIO 

DA ECONOMIA, 2016, p. 54, grifos nosso).  

 

O Masterplan é um planejamento dividido em duas etapas. Na primeira a consultoria contratada 

vai identificar os setores prioritários da economia local para as próximas décadas. Na segunda 

fase, será contratada também “empresa de consultoria internacional para elaborar o 

planejamento urbanístico e de infraestrutura, que fornecerá as diretrizes de planejamento de 

transporte, saneamento, educação, qualidade de vida, energia, entre outros”.  E novamente será 
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preciso da união da sociedade civil organizada para custear o estudo (ANUÁRIO DA 

ECONOMIA, 2016, p. 43, grifos nosso). 

 

Em entrevista com o representante da UEM no CMPGT, obteve-se o seguinte depoimento sobre 

a institucionalização do Codem: 

 

Desde a década de 1990 existe um movimento orquestrado pela Acim 

e pelo Codem que se fortalece cada vez mais e representa um poder 

paralelo e às vezes é o próprio poder. Esse movimento vem 

estabelecendo planos estratégicos de futuro para Maringá que estão nos 

documentos Maringá, 2020, Maringá, 2030, Maringá, 2047. São peças 

de marketing que são veiculados na mídia como algo que vem da 

gestão, ou seja, que a gestão entende que é importante, que foi pensando 

junto às lideranças da cidade. O atual projeto constante no documento 

Maringá 2047 prevê a contratação de um Masterplan57. Esse projeto vai 

contra a política do Phlis. Porque o Phlis diz tem que construir a política 

de habitação do município com a participação da população em 

audiências públicas. Em Maringá se faz o contrário. Em Maringá 

reúnem-se um grupo de empresários ligado ao Codem que estabelecem 

um projeto pontuando quais devem ser as diretrizes do município e 

depois constroem um discurso e apresentam esse projeto para o governo 

municipal. E o governo municipal incorpora isso e vende a imagem de 

uma cidade planejada com a sociedade. Mas não é a cidade planejada 

pela população ou pela população de baixa renda. Mas por um grupo 

seleto. Isso é feito de maneira subliminar, mas esses projetos vão sendo 

validados nas instâncias públicas, nos conselhos e nas audiências 

públicas vendendo-se a imagem de uma cidade planejada 

(ENTREVISTADO 7). 

 

Segundo o entrevistado, o Codem58 criou um mecanismo para que o setor privado continue 

estabelecendo as políticas municipais, e inclusive de planejamento urbano. Amorim (2015, p. 

270) conclui ao estudar a produção imobiliária e a reestruturação das cidades médias do Paraná:  

 

Evidenciamos o quão protagonista tem sido o empresariado 

maringaense, articulado entre si [...] desde ações que perpassam as 

atividades de uma determinada empresa, a um movimento de escopo 

regional, como o Repensando Maringá, às entidades de classe que 

representam e defendem os interesses do setor, a articulação fica 

patente, demonstrando que muitos agentes compõem estruturas coesas, 

                                                           
57 O MasterPlan, proposto pelo Codem, conta com a consultoria PricewaterhouseCoopers Brasil e visa identificar 

os setores da economia viáveis que precisam ser fortalecidos, além de outros que podem ser atraídos para fortalecer 

a economia maringaense. Esse plano vai servir para traçar as perspectivas urbanísticas e de desenvolvimento social 

que vão direcionar o crescimento da cidade. “Depois de pronto o Masterplan vai direcionar todas as ações e 

projetos da administração pública” (MARINGÁ, 2015). 
58 Retrato da parceria entre o governo municipal e a iniciativa privada: “Maringá foi destaque mais uma vez em 

uma publicação da Revista da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que abordou a parceria do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codem) com a Prefeitura. A reportagem trata da história dos 18 anos 

do Codem” (MARINGÁ, 2015a). 
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agindo em conjunto, angariando posições que isoladamente 

dificilmente alcançariam. 

 

Pelo exposto, depreende-se que o Codem interfere nos rumos da cidade. “É esse órgão que dita 

as regras e o poder público encarrega-se de executá-las” (ENTREVISTADO 8). Segundo 

Tonella e Rodrigues (2003, p. 18) esse “conselho tem interferido de forma decisiva na definição 

de políticas para o município”. São esses agentes os produtores do espaço urbano (AMORIM, 

2015).  

 

A forma de constituição e de atuação do Codem de criar novas regras ou de impor mudanças 

nas regras preexistentes se assemelha ao contido em Klintowitz (2015, p. 51): “a dinâmica 

institucional envolve lutas de poder a partir do momento em que os atores exploram suas 

posições institucionais e empregam recursos para vencer batalhas e remodelar os ambientes 

institucionais”.  

 

Ao discutir sobre a limitada capacidade institucional da maioria dos municípios brasileiros 

Abrucio e Couto (1996, p. 45), dizem que “uma das condições para que os municípios obtenham 

sua autonomia financeira é o estabelecimento de uma relação cooperativa entre os atores 

políticos relevantes. E dizem que “Isto tem implicações não apenas para o relacionamento entre 

os poderes executivo e entre os poderes executivo e legislativo, mas também para a interação 

entre as autoridades governamentais (prefeito, secretários, vereadores, e a sociedade civil”.  

 

O exemplo de atuação do Codem pode ser inserida nessa relação cooperativa entre os atores 

intramunicipais discutida por Abrucio e Couto (1996). Para a economista Godoy (2011, p. 1-2) 

“a transformação econômica que passou Maringá é notável, pois, municípios com situações 

semelhantes em termos de renda, composição setorial e infraestrutura nem de longe atingiram 

o mesmo desempenho”. Essa transformação, segundo o estudo da autora, “foi alavancada pelo 

Codem”. Disto, infere-se que as ações do Codem visam fortalecer o município, entretanto, não 

por iniciativa do governo local, mas uma decisão da sociedade civil organizada que firma uma 

aliança com o governo local e isto facilita a implementação das políticas públicas.  

 

Deste tópico, pode-se sumarizar que essas entidades organizativas, com maior poder de 

negociação, acabam tendo um papel fundamental na manutenção ou reprodução das regras 

formais e informais existentes e conseguem promover a continuidade do sistema com vistas a 

privilegiar os seus interesses e seus objetivos. 
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Pierson (2000) diz que ao se empreender esforços na criação de um novo partido, uma potencial 

coalizão ou de uma organização em torno de um grupo de interesse, existe forte dependência 

do grau de confiança e adesão de um grande número de outras pessoas, antes que o grupo se 

torne autosuficiente. Segundo o autor a razão central é a prevalência de expectativas 

adaptativas. E explica que se o grupo fizer a escolha errada (picking the wrong horse) pode ter 

custos muito elevados, assim os atores devem constantemente ajustar seus comportamentos à 

luz de como se espera que eles ajam. 

 

O Codem se enquadra naquilo que Pierson (2000) explica ao dizer que na política, os processos 

de ação coletiva são frequentemente sujeitos a retornos crescentes, instigando os cientistas 

sociais impressionados com a considerável estabilidade dos padrões de mobilização política ao 

longo do tempo. O autor se apoia em Skocpol (1999) que forneceu fortes evidências de que a 

persistência organizacional pode resultar do feedback positivo aos estudar as grandes 

associações voluntárias nos Estados Unidos. E sintetiza que mesmo sob mudanças sociais, 

econômicas e políticas ao longo do tempo, a dinâmica de autorreforço associada a processos de 

ação coletiva significam que as organizações têm uma forte tendência a persistir uma vez 

institucionalizadas.  

 

De acordo com o exposto no capítulo 2 que tratou da teoria da implementação, as soluções para 

os problemas sociais e econômicos dependem majoritariamente da iniciativa do Estado. O 

Estado é a instituição primordial na elaboração de políticas públicas, mas sofre influência e 

responde às negociações existentes. E o Codem tem conseguido, desde a sua instituição em 

1996, garantir o diálogo com o governo local. Isso pode ser atribuído pela habilidade em 

aglutinar os empresários e obter comportamento cooperativos, por parte de atores que detém 

expertise, tanto do meio empresarial, quanto do universitário o que favoreceu o 

desenvolvimento tanto da confiança quanto da estabilidade necessária para a sua 

institucionalização. 

 

Essa realidade descrita sugere que o estudo das estratégias conduzidas por esses atores, encontra 

respaldo no institucionalismo histórico porque “podem fossilizar-se ao longo do tempo e 

tornarem-se visões de mundo, que são propagadas por organizações oficiais e terminam por 

moldar a imagem de si e as preferências dos interessados” (HALL e TAYLOR, 2003, p. 199).  
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Essa realidade aponta, também, no sentido da dependência de trajetória porque, ao optar por 

priorizar as deliberações do Codem, o município toma uma decisão que dispara um processo 

de retornos crescentes59 e reiteradas decisões nessa direção passam a ser tomadas, 

pavimentando-se um caminho que é muito difícil de ser revertido (PIERSON, 2000). 

 

O Codem passou a ser um exemplo nacional de conselho bem sucedido e 

possui algumas características singulares: é fruto de ampla mobilização que 

se inicia com organizações empresariais locais em vez de movimento social, 

as quais deixam de pressionar para obter benefícios para determinado ramo, 

têm composição e estratégias alicerçadas na visão empresarial voltada a 

alcançar resultados e é o único, até o momento, que estabelece diálogo com o 

governo para traçar as diretrizes de desenvolvimento local (GODOY, 2011, p. 

2).  

 

Isto vem sinalizar que desde a sua gênese com a colonização pela CMNP, Maringá é comandada 

pelo poder das forças dos atores da esfera econômica que definem o tipo de política que será 

implementada na cidade num continuum histórico.  

 

Esse tópico e o tópico 4.1.4 se dedicaram a mostrar o atendimento ao terceiro objetivo da tese. 

Foi evidenciado que a forma de atuação dos atores privados, ligados à CMNP e mais recente, 

os membros representantes do Codem tem um papel relevante no direcionamento das políticas 

públicias municipais. As ações e estratégias de atuação do Codem no plano diretor e nos planos 

de futuro que propõem para a cidade carregam as demandas dos grupos da esfera econômica 

que conflitam, muitas vezes, com a produção de habitação de interesse social, como tamanho 

do lote fixado para moradia de interesse social. São decisões institucionalizadas que afetam o 

modo de fazer a política.  

 

Fleury Silva (2015) chama de velhas lógicas, novo arranjo, ao referir-se a essa parceria entre o 

poder público e os atores da esfera econômica com vistas a interferir na política urbana.  

 

                                                           
59

“Pierson (2000, p. 251) explica que o conceito de path dependence tem origem na economia onde também é 

chamado de retornos crescentes. Para alguns teóricos da economia que trabalham com esse conceito, os retornos 

crescentes são a própria dependência de trajetória, e para outros são apenas uma forma de dependência de trajetória. 

Os retornos crescentes representam o mecanismo que possibilita a dependência de trajetória. Em termos gerais, 

retornos crescentes significam que a probabilidade de dar um passo à frente no mesmo caminho ou rota 

estabelecida aumenta cada vez que se avança no próprio caminho. Isso ocorre porque os benefícios relativos à 

atividade corrente, comparada com outras opções possíveis, aumentam com o tempo. Crescem os custos de sair 

da trilha de alguma alternativa previamente plausível. Assim, processos de retornos crescentes também podem ser 

descritos como autorreforço ou processos de feedbacks positivos” (FERNANDES, 2004, p. 24-25). 
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Esse cenário alcança explicação em Hall e Taylor (2003, p. 197) quando dizem que na análise 

institucional as instituições afetam o comportamento dos indivíduos.  E, é por intermédio das 

ações de indivíduos que as instituições exercem influência sobre as situações políticas, expõe 

os autores. 

 

Encontra-se a explicação para a ação descrita dos grupos da esfera econômica em Maringá no 

institucionalismo histórico, uma vez que os adeptos dessa corrente “postulam um mundo onde 

as instituições conferem a certos grupos ou interesses um acesso desproporcional ao processo 

de decisão” (HALL e TAYLOR, 2003, p. 200). É o que parece demonstrar quando se analisa 

entrelaçamento entre a CMNP, no passado e o Codem, hoje, com a administração pública. 

 

A justificativa do relato deste tópico é porque acredita-se que é olhando para o passado que 

pode ser encontrada a chave para entender a situação presente e explicar o que acontece na atual 

forma de implementar a política pública no município estudado. 
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5 O PROGRAMA MCMV 

  

 

 

5.1 O DESENHO E AS NORMATIVAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

 

Para explicar a dinâmica da implementação do programa este capítulo apresentada um esboço 

do contexto da formulação do programa, depois as principais características e diretrizes 

previstas no desenho do programa com ênfase nas principais regras que foram fixadas pelas 

leis, portarias, decretos, resoluções e instruções normativa, na sequência intenta situar a 

discussão acadêmica sobre os avanços e retrocessos na política habitacional com destaque às 

críticas levantadas pelo debate e, por fim, elenca o papel que o governo federal atribuiu a cada 

um dos atores da implementação.  

 

 

 

5.1.1 O Contexto da Formulação do Programa Habitacional 

 

 

 

O programa gira em torno do financiamento da casa própria e há expectativa de prosperar no 

país, se for levando em conta a escassez de alternativas para a moradia da população de baixa 

renda, as ameaças de despejos nas favelas e cortiços, a instabilidade econômica, a insegurança 

no emprego, a debilidade das redes de proteção social, além de ser um programa que ajudou as 

empresas no enfrentamento dos problemas do setor da construção civil (FIX, 2011). 

 

O programa Minha Casa Minha Vida fez com que as políticas urbanas e habitacionais 

deixassem de ser áreas menos importantes na agenda governamental para tornarem-se 

prioritárias e com isso passaram a receber volumes extraordinários de recursos, com rápida 

canalização para os fundos financiadores. O investimento federal, incluindo recursos do 

“Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, 

saltou de 7,9 bilhões em 2003, para 101,5 bilhões em 2010” (BRASIL, 2014, apud Klintowitz 

2015, p. 237). Já no “primeiro governo Dilma, dos 26% de recursos do Orçamento Geral da 

União destinados à infraestrutura, mais de 32% eram voltados para a habitação, o que 
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corresponde ao valor de mais de 387 bilhões” (LOUREIRO, MACÁRIO e GUERRA, 2015, p. 

1540). 

 

O programa Minha Casa Minha Vida é uma política pública em que os recuros do governo 

federal são disponibilizados via fundos nas instituições financeiras participantes para serem 

utilizados pelas construtoras a partir da aprovação dos projetos pelo municípios e pela CEF. 

 

Como estratégia de alavancar o desenvolvimento, gerar empregos e investimentos no setor da 

construção civil e como forma de responder à crise dos mercados secundários de títulos 

lastreados em hipotecas, os subprimes de 2008, a União entrou com forte subsídio direto à 

habitação para as famílias de menor renda e lançou o programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV) como uma política anticíclica em relação à crise.  

 

Na Exposição de Motivos Interministerial n. 33/2009/MF/MJ/MP/MMA/MCidades, de 

24/3/2009, o governo justifica a instituição do programa MCMV: 

 

 Diante do cenário de crise financeira mundial com o 

recrudescimento de seus impactos negativos sobre a atividade 

econômica, renda e nível de emprego do País é premente a 

necessidade de adoção de medidas de natureza anticíclicas no curto 

prazo, principalmente aquelas que possam garantir a melhoria da 

qualidade de vida da população de baixa renda e a manutenção do 

nível de atividade econômica.  

 As atuais restrições de crédito [...] podem gerar problemas no setor 

produtivo com consequências danosas para a economia nacional, 

sendo oportuna, portanto, a criação de mecanismo que reduza o risco 

de crédito associado às operações de financiamento habitacional, 

incentive o retorno dos empréstimos e viabilize a continuidade dos 

investimentos, principalmente no setor da construção civil, grande 

gerador emprego e renda às camadas de menor poder aquisitivo 

(BRASIL, 2009a). 

 

Além dessas premissas de natureza econômica e creditícia o documento do governo associa a 

relevância do programa com a oportunidade de criação de um ambiente favorável ao suprimento 

de moradia para a população de baixa renda pela iniciativa privada. 

 

Assim, diante do contexto econômico e das pressões do empresariado a Casa Civil, em sintonia 

com o Ministério da Fazenda, passa a assumir a gestão das políticas prioritárias do governo. A 

política e os programas habitacionais passaram a fazer parte do primeiro escalão de governo e 
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isso pode ser considerado como uma vantagem significativa para a área segundo Loureiro, 

Macário e Guerra (2015). Além disso, como o programa MCMV foi incorporado ao PAC60 e 

sendo considerado como prioritário na agenda governamental não seria passível de 

contingenciamento de recursos orçamentários, mas seria objeto de procedimentos especiais de 

gestão e monitoramento, segundo os autores.  

 

O programa foi lançado em 25 de março de 2009 e regulamentado pela Medida Provisória nº 

459/2009, sendo instituído pela Lei nº 11.977 de julho de 2009 com o objetivo inicial de 

construir um milhão de novas unidades habitacionais, já incluído no PPA 2008-201l. No ano 

seguinte teve a meta renovada para dois milhões de unidades por meio da Mediada Provisória 

nº 514/2010, convertida na Lei nº 12.424 de junho de 2011. Na terceira fase, lançada em março 

de 2016 estava prevista a contratação de mais dois milhões de moradias até 2018. O montante 

de investimento mostrava ser uma política de grande escala com metas ambiciosas. 

 

No entanto, após a nomeação do presidente Michel Temer, a terceira fase do programa esteve 

temporariamente suspensa para repactuação das metas. Inicialmente desconhecia-se o destino 

do programa, no cenário político brasileiro em que ganha força a ideia de um Estado mais 

enxuto e eficiente, cada vez mais próximo do modelo liberal do Estado mínimo.  

 

Mas, em fevereiro de 2017 a terceira fase foi relançada, pelo governo Temer tendo como meta 

contratar 610 mil novas unidades habitacionais em 2017 e amplia o benefício para famílias com 

renda mensal de até R$ 9 mil mensais. Para a faixa 1 serão 100 mil unidades com recursos do 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 35 mil na modalidade entidades urbanas e outras 

35 mil na rural.  Para a faixa 1,5 serão 40 mil moradias. E para as faixas 2 e 3 está prevista a 

contratação de 400 mil unidades habitacionais (LIZ e AMARAL, 2017). Na avaliação de Rolnik 

(2017, p. 1) essas mudanças:  

 

[...] fazem com que tenhamos regredido décadas nas políticas públicas 

de habitação para a população mais pobre. É que, com essas alterações, 

a política pública passa novamente a privilegiar as famílias com maior 

renda, sem que o Estado tenha qualquer fonte de financiamento para 

viabilizar uma política habitacional para os mais pobres. 

  

                                                           
60 Os investimentos na área de habitação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) têm como objetivo 

promover o acesso à moradia a milhões de brasileiros, a partir da atuação em três eixos: Programa Minha Casa 

Minha Vida, Urbanização de Assentamentos Precários e financiamento habitacional pelo Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE) (BRASIL, 2015). 
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Antes dessas mudanças, a expectativa era de que com 2,6 milhões de casas já entregues pelo 

programa desde 2009, o Brasil poderia ter alcançado nos próximos anos 4,6 milhões de novas 

residências construídas (PORTAL BRASIL, 2016), superando os 4,5 milhões de moradias 

construídas pelo BNH durante vinte e dois anos de existência. Neste momento, é preciso 

aguardar as projeções orçamentárias para 2018. 

 

No entanto, mesmo com essas mudanças o programa tem significativa relevância social e 

econômica para todo território nacional, tanto pela natureza de suas finalidades como pela 

materialidade dos recursos envolvidos61. Ademais, as unidades habitacionais contratadas pelo 

programa representam um investimento da ordem de R$ 287,8 bilhões, estimulando a cadeia 

produtiva na geração de emprego e renda e fomentando negócios nos mercados de materiais e 

serviços do setor da construção (BRASIL, 2015). 

 

O programa Minha Casa Minha Vida foi concebido a partir de negociação com o setor 

imobiliário e da construção civil, entre outros atores. O governo acolheu a proposta do setor da 

construção civil, apostando no potencial econômico da produção de habitação em massa sob a 

justificativa da crise econômica (AMORE, 2015).  

 

O setor privado passa a ser agente promotor da política, cabendo às “empresas construtoras e 

incorporadoras a iniciativa de produzir, assim como o direito de tomar decisões referentes à 

escolha dos terrenos, tipologia do empreendimento, tecnologias construtivas, número de 

unidades e mesmo qualidade dos materiais” (CARDOSO, MELLO e JAENISCH, 2015, p. 74). 

É na sua origem um programa econômico (AMORE, 2015). 

 

Na perspectiva de Lima (2014, p. 112), “apesar do reconhecimento da influência empresarial 

no desenho do programa”, ele “não foi formulado pelo setor privado, mas sim pela Presidência, 

a qual teria consultado inúmeros atores, inclusive empresários [...] antes de definir seu desenho 

final”. Segundo a autora a deliberação em aproveitar a política habitacional como instrumento 

anticíclico foi: 

 

                                                           
61 “O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que a ampliação das faixas vai exigir R$ 8,5 bilhões a 

mais para subsídios e financiamentos. Desse valor, R$ 200 milhões serão da União, destinado a subsídios das 

faixas 1,5 e 2; R$ 1,2 bilhão virá de recursos do FGTS para subsídios e, outros R$ 7,1 bilhões, para financiamento 

de todas as faixas” (LIZ e AMARAL, 2017, p. 1). 
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[...] foi tomada na Presidência, a qual, em um segundo momento, 

convidou o Ministério das Cidades para participar do colegiado 

responsável pelo processo de elaboração do programa. Assim, pode-se 

afirmar que a emergência da questão habitacional como política 

prioritária e a formulação do PMCMV ocorreu em um arranjo 

centralizado de tomada de decisão, no qual a Presidência teve papel 

preponderante (LIMA, 2014, p. 112). 
 

O ex-presidente Lula em discurso durante o lançamento do Plano Habitacional em 25 de março 

de 2009 reconhece que: 

 

[...] é um programa quase que emergencial, como resposta de um lado 

para cumprir um enfrentamento à crise econômica mundial, resolver 

parte dos problemas da moradia de alguns brasileiros e, ao mesmo 

tempo, fazer com que a gente gere muitos empregos, para gerarmos 

renda e para gerarmos uma movimentação maior na economia 

brasileira. Todo mundo sabe que esse é o objetivo [...] Me falaram em 

200 mil casas, eu falei: não, nós precisamos pensar maior. Pensou-se 

em 500 mil casas. E eu falei para a Dilma: você diga para o ministro 

Guido Mantega que não são nem 200, nem 500, serão 1 milhão de casas. 

É um desafio (BRASIL, 2009b, p. 3).  

 

Essa fala sinaliza que a crise econômica de 2008 exigia do mercado respostas rápidas 

(KLINTOWITZ, 2015) e as demandas do Ministério das Cidades, criado em 2003, para 

formular e apoiar a implementação de uma política urbana integrada que conduzia um processo 

participativo para elaborar o Plano Nacional de Habitação, em conjunto com o Conselho das 

Cidades e movimentos sociais ligados à reforma urbana, acabou tendo um papel secundário 

(AMORE, 2015). 

 

“O MCidades foi posto de lado na concepção inicial do programa, e o Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab) que estava sendo elaborado por este ministério foi desconsiderado”, 

confirma Klintowitz (2015, p. 224). A implementação de políticas e programas habitacionais 

como o PAC e o programa MCMV “desconsideram a existência do SNHIS e estabelecem 

normativas de decisão e implementação que não dialogam com o sistema instituído” afirma 

Klintowitz (2015, p. 181). 

 

Dessa forma, houve um descolamento do programa Minha Casa Minha Vida da política de 

habitação que estava sendo gestada pelo MCidades. Isto porque o programa MCMV foi na 

contramão do SNHIS e do FNHIS: os recursos para o principal programa de habitação não 

passavam pelo FNHIS e seu Conselho Gestor, não era obrigatório a existência dos planos 
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habitacionais estaduais e municipais para pleitear os recursos, e os agentes promotores 

poderiam acessar diretamente os recursos do programa através do agente financeiro, a CEF 

(ELOY, 2013, FERREIRA, 2014). 

 

Bonduki (2009, p. 8), um dos formuladores do Projeto Moradia, diz que o PlanHab era uma 

“estratégia de longo prazo para equacionar o problema habitacional, formulada e debatida, sob 

a coordenação da Secretaria Nacional de Habitação, que estava pronta para ser publicada em 

janeiro de 2009”, mas ao divulgar o programa MCMV, “o governo perdeu uma excelente 

oportunidade para mostrar como uma ação anticíclica poderia se articular com uma estratégia 

estrutural para atacar um problema brasileiro crônico, no âmbito de um projeto nacional de 

desenvolvimento com inclusão social”.  

 

Entretanto, foi o MCidades, durante a formulação do programa, que apresentou uma proposta 

de destinar um percentual maior do programa para as populações de faixas de renda mais baixa 

e distribuir as metas do programa de acordo com o déficit habitacional de cada estado da 

federação. Provou que o maior déficit habitacional estava concentrado nas faixas de renda até 

três salários mínimos e teve a proposta aceita de destinar 40% das unidades habitacionais à 

faixa I, ainda na primeira fase do Programa (KLINTOWITZ, 2015, p. 225-226).  

 

Isto porque inicialmente estava se pensando em desenhar um programa para famílias com renda 

média que tivessem a possibilidade de arcar com financiamentos com menor percentual de 

subsídio porque os empresários do setor não queriam correr risco na produção de casas, uma 

vez que o programa visava a redução das perdas financeiras do setor produtivo explica a autora. 

Cabe destacar que as faixas mais baixa renda foram contempladas porque é dali que se extraíam 

os maiores ganhos políticos e eleitorais do governo Lula (ARANTES e FIX, 2009). 

 

No programa MCMV foram, também, adotadas outras medidas já previstas no PlanHab para 

reduzir o custo da habitação, como a desoneração tributária para a habitação de interesse social, 

o barateamento do seguro e o fundo garantidor, o que gerou um impacto positivo no acesso à 

habitação, tanto de interesse social como de mercado (BONDUKI, 2009). 

 

Outra medida positiva adotada pelo programa MCMV no eixo financeiro derivado do PlanHab 

é ressaltado por Bonduki (2009, p. 12-13) ao reconhecer que “ao aplicar R$ 26 bilhões em 

subsídio, além do que já estava previsto pelo PAC, o “pacote” habitacional acabou por adotar, 
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na prática, o cenário mais otimista proposto pelo plano”.  E diz ainda que “se esse patamar for 

mantido por quinze anos, conforme a estratégia do PlanHab será possível produzir um impacto 

real no déficit habitacional”, mas ressalva que isso não está acontecendo. 

  

Segundo Bonduki (2009, p. 14) no programa foi introduzida:  

 

[...] em parte, essa proposta do PlanHab, ao priorizar no atendimento 

aos municípios os que, além de adotarem a desoneração tributária 

(critério que já constava na proposta original), doarem terrenos 

localizados em área urbana consolidada e utilizarem os instrumentos do 

Estatuto da Cidade voltados para combater a retenção especulativa de 

terrenos urbanos. 

 

Assim, o programa passou a apoiar-se nos dados quantitativos do déficit habitacional calculado 

em 7,2 milhões de moradias, 90% delas concentradas nas faixas de renda inferiores a três 

salários mínimos. Para isso o programa MCMV alavancou o investimento em habitação no país 

que cresceu no período compreendido entre os anos de 2009 e 2014, revertendo a estagnação 

presente no setor desde a extinção do BNH, em 1986. Os recursos orçamentários executados 

pelo programa MCMV passaram de R$ 5,25 bilhões em 2009, para R$ 16,8 bilhões em 2014 

(KLINTOWITZ, 2015, p. 238).  

 

Esse cenário realça que as políticas públicas são construídas em um processo dinâmico, com 

negociações, pressões, mobilizações e coalizão de interesses que nem sempre contempla os 

interesses majoritários da população. Assim, perde-se a oportunidade de integrar no pacote as 

demandas do PlanHab, pois a pressão da crise econômica exigia que o governo federal adotasse 

medidas emergenciais. 
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5.1.2 Características e Diretrizes do Programa MCMV 

 

 

Este tópico elenca as principais características do programa e com enfoque naquelas que 

incidiram sobre as unidadaes contratadas no município de Maringá. Essa limitação do estudo 

deve-se às várias modificações ocorridas no programa e presente nas normativas editadas. 

 

O programa MCMV para a faixa 1 foi operacionalizado inicialmente por meio de recursos 

orçamentários da União no FAR no montante de 14 bilhões de reais e do FDS no montante de 

500 milhões de reais, ambos gerenciados pela CEF (BRASIL, 2009).   

 

O FAR já financiava a produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda, dentro 

do Programa de Arredamento Residencial (PAR) e o FDS já era constituído como fonte de 

recursos para o Programa Crédito Solidário (PCS), com objetivo de produção de unidades em 

regime de autogestão, através de cooperativas ou associações que foi substituído pelo programa 

MCMV-Entidades (CARDOSO, ARAGÃO E ARAÚJO, 2011, KLINTOWITZ, 2015). 

 

O desenho do programa MCMV compreende diversas modalidades, agrega diversas operações 

de financiamento habitacional e possui estratégias diferenciadas de atendimento em relação a 

faixas de renda bruta familiar mensal conforme exemplificado na Figura 05: 

 

 

               Figura 05: Conjunto de operações que caracterizam o PMCMV. 

               Fonte: Tribunal de contas da união - TCU (2013). 
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Visualiza-se: (I) o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) cujo objetivo é subsidiar 

a construção de novas unidades habitacionais nas áreas urbanas e a requalificação de imóveis 

já existentes em áreas consolidadas; (II) o PNHR cujo objetivo é subsidiar a produção ou 

reforma de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores rurais e (III) O Programa Minha 

Casa, Minha Vida – Entidades com o objetivo de tornar a moradia acessível às famílias 

organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas 

sem fins lucrativos cujos recursos são alocados no FDS (ROLNIK, at al 2010). 

 

Nesta tese, o foco será para a modalidade operada com recursos do FAR e que, contando com 

forte subsídio do Orçamento Geral da União (OGU), atende aos beneficiários da chamada faixa 

I que são as construções de interesse social para os municípios acima de 50 mil habitantes62. As 

demais modalidades, faixa II e faixa III, que atendem as famílias de renda maior e são operadas 

com recursos do FGTS não terão centralidade no trabalho porque não está prevista nas 

normativas atribuições do governo local. 

 

Sobre isso, apresenta-se o argumento de Klintowitz (2015, p. 235-236): 

 

No caso das faixas 2 e 3, o programa destina-se ao financiamento de 

empresas do mercado imobiliário [...] A operacionalização desta 

modalidade se dá com o financiamento da produção de unidades 

habitacionais por empresas privadas. O beneficiário, após o lançamento 

do imóvel, procura diretamente a construtora para a aquisição do imóvel 

ou vai à CEF para obter um financiamento dentro da “Carta de Crédito 

Individual”, sob as novas instruções do MCMV. [...] o desenho adotado 

para o programa, fortemente ancorado na promoção das habitações do 

setor privado, o PMCMV entrou em choque com os princípios do 

SNHIS que era pautado no papel estratégico do setor público e na 

descentralização, ignorando em larga medida premissas e debates 

acumulados em torno do Plano Nacional de Habitação de Interesse 

                                                           
62 Até agosto de 2013, as operações de aquisição de imóveis eram voltadas, em regra, às capitais estaduais e 

respectivas regiões metropolitanas, às regiões metropolitanas de Campinas/SP e da Baixada Santista/SP, ao 

Distrito Federal e a municípios com população igual ou superior a 50 mil habitantes. Havia duas 

excepcionalizações: (1) o atendimento a municípios com população entre vinte e cinquenta mil habitantes, desde 

que o município se enquadrasse, cumulativamente, em três critérios: i) população urbana igual ou superior a 70% 

da população total; ii) taxa de crescimento populacional, entre 2007 e 2010, superior à taxa verificada no respectivo 

estado; e iii) taxa de crescimento populacional, entre 2007 e 2010, superior a 5%; (2) a possibilidade de contratação 

de operações em municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes em situação de emergência ou de 

calamidade pública. Com a edição da Portaria MCidades 363/2013, a cobertura do programa foi ampliada para 

municípios com menos de 50 mil habitantes (TCU, 2013). 
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Social (PlanHab) (ROLNIK; NAKANO, 2009; KRAUSE; BALBIM; 

LIMA NETO, 2013; CARDOSO, 2013). 

 

Para orientar os municípios sobre os conceitos e as informações técnicas complementares às 

leis, portarias e demais normativos do programa, foi elaborado a coleção de Cadernos Minha 

Casa + Sustentável em quatro volumes pelo MCidades. Esses cadernos constituem-se em um 

instrumento de cooperação e articulação com os municípios no sentido de informar os agentes 

da implementação, especialmente o poder público local sobre os parâmetros da inserção urbana 

e das diretrizes do planejamento habitacional com o objetivo de influenciar positivamente o 

processo de tomada de decisão dos atore públicos locais MCidades (2016e). 

 

As linhas de atuação do programa foram agrupadas pela faixa de renda das famílias que 

constituem o público alvo. Assim, na formulação inicial do programa PMCMV ficou 

estabelecida criação de mecanismos de incentivo à produção de novas unidades habitacionais 

pelas famílias com renda mensal de até 10 (dez) salários mínimos, cujas regras foram 

diferenciadas por grupo salarial. 

 

No primeiro grupo contemplado pelo desenho do programa estão aqueles empreendimentos 

destinados às famílias que recebem renda até três salários mínimos que passou a ser 

denominado de habitação de interesse social e se enquadram na Faixa I. É nessa faixa de renda 

que está concentrado o maior déficit habitacional de acordo com a Fundação João Pinheiro. As 

unidades habitacionais são construídas pelas empresas privadas com recursos do FAR, 

financiados pela CEF e depois alienadas para as famílias selecionadas.  

 

Na fase de alienação dos imóveis construídos com recursos do FAR, é feito um contrato de 

financiamento habitacional por um período de 120 meses, com subsídio que pode chegar a 96% 

do valor do imóvel e cuja prestação é de até 10% da renda bruta dos titulares do contrato 

(responsável familiar e o respectivo cônjuge ou companheiro). A taxa de juros é reduzida e a 

prestação mínima era de R$ 25,0063 por mês com variação de acordo com a renda da família. 

O subsídio é um valor que o governo concede para as famílias com baixa renda com o objetivo 

de diminuir o valor financiado (ROLNIK, at al 2010).  

                                                           
63 De acordo com o inciso primeiro do art. 3º da Portaria Interministerial nº 99/2016 os beneficiários que já foram 

indicados para a instituição financeira oficial federal até 30 de junho de 2016, o valor das prestações mensais será 

correspondente a 5% (cinco por cento) da renda familiar bruta mensal, com mínimo fixado em R$ 25,00. 
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A partir de 30.06.2016, de acordo com a Portaria Interministerial nº 99/2016 o valor da 

prestações mensal passa a ser definida de acordo com a Renda Familiar Bruta Mensal (RFBM). 

Aqueles que receberem até R$ 800,00 mensais pagarão mensalmente R$ 80,00. Para os 

beneficiários que receberem de R$ 800,01 até R$ 1.200,00 o valor da prestação passa para 10% 

da RFMB. E quando a renda estiver enquadrada de R$ 1.200,01 a R$ 1.800,00 a prestação 

mensal passará para 25% da RFBM menos R$ 180,00. Considerando a delimitação da pesquisa 

até 31.12.2016, as modificações ocorridas na terceira fase do programa não estarão aqui 

contempladas. 

 

O segundo grupo previsto pelo desenho do programa compreende as famílias com renda de 3 a 

6 salários mínimos financiados com recursos do FGTS para a provisão habitacional para atender 

os mutuários nas chamadas operações de balcão e estão classificados como faixa II. Para as 

famílias cuja renda se enquadra na faixa 2, o subsídio é parcial e pode variar entre R$ 2.000,00 

e R$ 25.000,00, em financiamentos com recursos do FGTS, com comprometimento de até 20% 

da renda para a quitação da prestação das unidades habitacionais adquiridas. Nessa faixa de 

renda foi previsto a redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor da Habitação. 

 

No terceiro grupo estão as famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos. É a chamada faixa 

III em que as famílias podem fazer o financiamento da moradia com recursos do FGTS, sem 

subsídio, mas podem se beneficiar com a redução dos custos de seguro e acesso ao Fundo 

Garantidor da Habitação (FGHab). Esse fundo garante benefícios adicionais de redução de 

custos de seguro, além de refinanciamento de parte das prestações em caso de perda da renda 

ou desemprego. 

 

Como já registrado anteriormente, a fase 3 do programa foi relançada em 2017 com novas 

regras. Para esta pesquisa, como os empreendimentos estudados foram produzidos com base 

nas regras das duas fases iniciais, essas é que serão tratadas no trabalho. A título de ilustração, 

o quadro 6 mostra que houveram várias adaptações na formulação original do programa com 

relação ao enquadramento dos beneficiários: 

 

 

 

 

 

 



180 
 

    Quadro 06: Faixa de renda para o enquadramento das famílias beneficiadas 
PERÍODO  2009 2011 201464 2017 

FAIXA/FASE FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3 

FAIXA 1 Até R$ 1.395,00 Até R$ 1.600,0065 Até R$ 1800,0066 Até R$ 1800,00 

FAIXA 1,5 -  - Até R$ 2.350,00 Até R$ 2.600,00 

FAIXA 2 Até R$ 2.790,00 Até R$ 3.275,00 Até R$ 3.600,00 Até R$ 4.000,00 

FAIXA 3 Até R$ 4.650,00 Até R$ 5.000,00 Até R$ 6.500,00 Até R$ 9.000,00 

    Fonte: MCidades (2016) 

 

O programa MCMV faixa I foi desenhado de forma diferente do programa MCMV faixa II e 

III. São programas que seguem diferentes regras quanto (1) ao enquadramento por faixa de 

renda; (2) fonte de recursos que financia o programa; (3) os mecanismos de incentivo e taxas 

de juros; e (4) distintos procedimentos quanto à produção de moradias, intervenção do gestor 

público local e forma de autorização e liberação do empreendimento67 por parte da CEF cujo 

papel desses atores será discutido no tópico seguinte.  

 

As famílias que serão beneficiadas devem observar os critérios de elegibilidade definidos pelo 

MCidades, na Portaria nº 595/2013, que procurou priorizar aquelas que apresentam maior 

vulnerabilidade tais como (a) as famílias que moram em áreas de risco ou insalubres ou que 

tenham sido desabrigadas; (b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e (c) 

famílias da qual façam parte pessoas com deficiência. Os municípios tem a liberdade de 

complementar os critérios nacionais estabelecendo mais até três critérios adicionais de 

priorização, desde que harmonizados com os critérios nacionais e devidamente aprovados pelo 

conselho municipal de habitação ou, nos casos de inexistência deste, nos conselhos de 

assistência social (MCIDADES, 2013b). 

 

Em consonância com a literatura apresentada que mostrou que uma política pode ser modificada 

durante a sua implementação em relação ao que foi estabelecido quando da formulação, 

observa-se no programa em análise foram realizadas diversas alterações/adaptações no período 

de 2009 a 2016. Rodrigues (2015a) diz que o programa é uma política pública em constante 

                                                           
64 A terceira fase do programa prometida para ser lançada em 2014, foi lançada oficialmente em março de 2016 

(MCIDADES, 2016b) em meio ao processo de impeachment da presidente Dilma no Congresso Nacional 

(MATOSO, 2016).  Mas essa terceira fase do programa ficou suspensa, sendo relançada em fevereiro de 2017 com 

novas regras. 
65 Valor alterado pela Portaria Interministerial nº 477/2013 no seu Art. 2º. 
66 A Portaria Interministerial nº 99/2016, entre outros dispositivos, altera a renda bruta para fins de enquadramento 

dos beneficiários.  
67 “Empreendimento correspondente a uma operação ou a um conjunto de operações contíguas (empreendimento 

contíguo) abrangendo as edificações ou conjuntos de edificações residenciais e não residenciais construídos sob a 

forma de unidades isoladas ou em condomínios, bem como o conjunto de espaços livres e equipamentos públicos 

e privados” (MCIDADES, 2016, p. 25). 
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alteração fato que dificultaria uma análise empírica dos empreendimentos, pois algumas regras 

de 2010 não são as mesmas de 2013, por exemplo, não havia o Minha Casa Melhor, uma linha 

de crédito para as famílias financiarem eletrodomésticos. 

 

Segundo depoimentos o programa consistiu em uma forma inovadora de produzir habitações 

no Brasil diante da escala produzida e do público atendido e apesar da diversidade existente nos 

5.570 municípios brasileiros, tem que ser formulado um programa padrão para todo o país:

  

Como o programa é feito de uma forma padronizada para o Brasil todo 

e conforme ele vai sendo implementado aparecem as necessidades de 

adequação pelos representantes das empresas de construção civil que 

estão sempre sendo ouvidas pelo ministério, pois eles estão no mercado 

e tem esse balizador. Além disso, como a gente trabalha com um 

público que é muito assistido e esse público tem voz por meio dos 

movimentos sociais, são eles que trazem as reivindicação mais diretas 

ao ministério. Tudo isso é avaliado pela equipe do ministério, passa pelo 

jurídico deles e o que entenderem ser o melhor para o programa vai para 

as portarias. Aí o ministério procura fazer um programa padrão em um 

país tão despadronizado (ENTREVISTADO 1).  
 

Como adequação do desenho do programa durante a implementação destaca-se também, que a 

partir de 2011, no que se refere ao processo de seleção dos candidatos, ficou destinado no 

mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais do empreendimento para atendimento 

a pessoas idosas. Essa adequação foi consubstanciada pela edição da Lei nº 12.418/2011 que 

alterou o inciso I do artigo 38 do Estatuto do Idoso com o objetivo de reservar aos idosos pelo 

menos 3% (três por cento) das unidades residenciais em programas habitacionais públicos ou 

subsidiados com recursos públicos (BRASIL, 2011b). E nova regulamentação expressa pela 

Lei nº 12.419/2011 traz na redação que “as unidades residenciais reservadas para atendimento 

a idosos devem situar-se, preferencialmente, no pavimento térreo” (BRASIL, 2011c). 

 

 E pelo menos 3% (três por cento) ao atendimento a pessoa com deficiência ou às famílias de 

que façam parte pessoas com deficiência, nas modalidades que atendem as famílias com 

renda classificada na faixa I, passou a integrar as normas do programa. Sobre as modificações 

que houveram no desenho do programa, tem-se o seguinte depoimento: 

 

Todas as modificações que houveram, no meu entendimento, foram 

para melhorar o programa, numa cadeia evolutiva, sempre para 

melhorar e sempre se conquistou mais coisas, se conquistou piso, 

aquecimento solar, laje em algumas regiões, incremento no TTS, que 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.418-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.418-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.419-2011?OpenDocument
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no início não tinha e passou para 0,5%, depois passou para 2% e depois 

disso, a gente consegui segmentar em trabalho social e gestão 

condominial e adequação dos novos parâmetros construtivos e a 

correção dos valores dos imóveis. Foi sempre um ganho para o 

programa (ENTREVISTADO 1).  

 

O valor máximo de aquisição das unidades habitacionais68 quando do lançamento do programa 

definidos para o FAR nos municípios do Estado do Paraná era R$ 41.000,00 para casa e R$ 

45.000,00 para apartamento. Os valores tem variação conforme a unidade da Federação, bem 

como em relação à característica urbana e populacional de seus municípios, ou seja, se 

localizados em área de região metropolitana, se é capital de estado ou se o município possui 

determinado contingente populacional ou se é casa ou apartamento. Os valores foram ajustados 

ao longo da trajetória do programa, sendo que na Portaria nº 158/2016 os valores podem variar 

entre R$ 59.000,00 para os municípios do nordeste até R$ 96.000,00 como nas três capitais 

classificadas pelo IBGE como metrópoles, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. 

 

No valor do imóvel está contemplado o custo de aquisição do terreno, da edificação, da 

infraestrutura interna, dos equipamentos comunitários, os tributos, e a legalização. O imóvel é 

a garantia de pagamento ao financiamento feito com a CAIXA.  A família pode morar na casa, 

durante o tempo em que durar o contrato, mas não pode vender, alugar, deixar de pagar as 

prestações ou descumprir as regras até que o contrato dessa casa termine ou a dívida seja paga 

na totalidade. 

 

Para a compreensão da forma como ocorre a contratação dos empreendimentos do programa 

MCMV na faixa I de renda apresenta-se na figura 06 um fluxo que mostra as principais etapas 

a partir da alocação de recursos por parte da União e a abertura de inscrição na instituição 

financeira de chamada para a apresentação de projetos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Os valores máximos das unidades habitacionais podem ser consultados na Portaria nº 139/2009, Portaria nº 93/2010, Portaria 

nº 325/2011, Portaria nº 465/2011, Portaria nº 521/2012, Portaria nº 168/2016 e Portaria nº 158/2016. 
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PMCMV EMPRESAS - FAIXA 1 
MUNICÍPIOS ACIMA DE 50 MIL  

HABITANTES 

  PMCMV EMPRESAS - FAIXA 1 
    MUNICÍPIOS ABAIXO DE 50 MIL 

                HABITANTES 

 
Figura 06: Fluxo da operacionalização do programa MCMV Faixa 1. 

Fonte: MCidades (2015b). 

 

 

Todas as etapas previstas no desenho do programa estão ajustadas com regras e procedimentos 

pré-definidos. Após a disponibilização por parte do governo federal dos recursos para subsídio 

e para financiamento é solicitado a apresentação de projetos para as empresas. O município se 

responsabiliza pela dotação da infraestrutura básica e em viabilizar os equipamentos 

comunitários e na sequência é submetido à avaliação da instituição financeira, que contrata a 

operação, acompanha a execução da obra e libera recursos alocados pelo Governo Federal. O 

município faz o cadastramento da demanda, seleciona o beneficiário e realiza o trabalho social. 

 

Naqueles municípios de até 50 mil habitantes, ainda que as propostas para participação no 

programa sejam apresentadas pelo poder público local, o acompanhamento da execução dos 

empreendimentos cabe à instituição financeira, e o acesso à moradia se dá pela aquisição 

mediante financiamento concedido pelos agentes financeiros a pessoas físicas (KRAUSE, 

2011). Já os recursos da subvenção econômica do MCMV são repassados aos agentes 

financeiros que complementam o valor de produção das unidades habitacionais. A execução 

dos trabalhos necessários à consecução do objeto contratado fica a cargo das construtoras 

(KRAUSE, 2011). 
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O programa MCMV faixa 1 as construções realizadas com o FAR tem um desenho maleável, 

com procedimentos pouco burocratizados o que agiliza a produção e entrega das unidades 

habitacionais, afirma o Entrevistado 1. A celeridade que as construções têm tido é devido ao 

desenho do programa, no qual não está previsto a elaboração de projetos e licitações 

comandados por órgãos públicos ou intermediado pelas prefeituras, complementa. 

 

 

5.1.3 Os Aspectos Positivos e as Críticas ao Programa 

 

 

Esse tópico mostra os aspectos positivos do programa elencados pela literatura especializada e 

evidencia o contraponto, críticas que são frutíferas para fomentar melhorias nas diretrizes do 

programa. 

 

O programa se espalhou pela maioria dos municípios brasileiros, alavancou o crescimento 

econômico brasileiro, fortaleceu a construção civil, mas demonstra estar desarticulado do 

trabalho idealizado pelos planejadores urbanos, dos elaboradores de políticas públicas 

habitacionais e dos movimentos de moradia (KOPPER, 2016). O desenho do programa 

sedimenta um modelo de política pública em que os benefícios são concedidos à população por 

meio de alianças entre o estado e o mercado diz o autor. A despeito disto: 

 

Foi uma dinâmica atípica no país como um todo voltado para habitação 

e isso mexe no dia a dia das pessoas e o sonho da casa própria tá mais 

aflorado, meu vizinho conseguindo uma casa eu também quero ter e 

como eu faço para ter e é muito interessante essa movimentação 

(ENTREVISTADO 1). 

 

 

A literatura, numa visão otimista, tem apresentado as contribuições do desenho do programa 

para a política habitacional. A principal inovação que o programa traz, tratando-se de política 

habitacional, são condições para o atendimento das famílias mais pobres.  

 

O programa contempla quantitativamente a demanda habitacional da população das classes C 

e D, que tem historicamente sido desconsiderada pelas políticas habitacionais, e que o mercado 

por si só não alcança. Porque a história do subsídio habitacional no Brasil é conhecida pela 

constante captura da subvenção pelas classes médias e agentes privados da produção 
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imobiliária, ao invés de atender, na escala necessária, os trabalhadores que mais precisam 

(ARANTES e FIX, 2009, LOUREIRO, MACÁRIO e GUERRA, 2015, MARQUES, 2016).  

 

Outra contribuição é o alto subsídio do valor do imóvel para as famílias de baixa renda, após 

décadas de ausência de investimentos massivos do governo federal. E ainda não há qualquer 

risco de despejo, no caso de inadimplência, apenas a família tem como penalidade o não 

recebimento da escritura da unidade habitacional enquanto as prestações não forem quitadas 

(ARANTES e FIX, 2009, MARQUES e RODRIGUES, 2013, MARQUES, 2016). Segundo 

depoimento coletado via entrevistas: 

 

[...] foi uma forma totalmente inovadora de fazer habitação nesse país, 

a ousadia de se produzir uma quantidade tão grande de unidades 

habitacionais a um preço tão abaixo de mercado como se foi produzido, 

na escala com que se fez e nessa qualidade que se fez, [...] pode ter 

algum problema construtivo, mas se você pegar a quantidade de obra 

que deu problema que tivemos que fazer correção pelo total produzido, 

você vê que chega em torno de 1%, 2 % do total” (ENTREVISTADO 

1). 

 

Apesar das intensas críticas feitas ao programa pela arquiteta e ex-ministra-adjunta do 

Ministério das Cidades Ermínia Maricato, que tem uma histórica ligação com a Reforma 

Urbana, em entrevista após o lançamento do programa menciona que: 

 

Entre 1990 e 2000, a população brasileira cresceu 1,4%, e a das favelas 

mais de 4%. Então todo investimento que ataque de frente esse déficit 

será bem-vindo. Ele é tão gigantesco que é preciso fazer o máximo que 

der. E o programa Minha Casa, Minha Vida tem uma faceta 

interessante. Por causa da crise financeira, o Brasil teve um rombo 

terrível no nível de emprego no final do ano passado. E o programa 

pretende contribuir para reverter essa queda. É uma medida que merece 

aplausos (MARICATO, 2009, p. 1). 

 

Os dois pontos destacados pela autora, e também presentes nos estudos que tem analisado o 

programa MCMV que figuram como avaliações positivas do programa, resumem-se: (1) ao 

volume de investimento proposto que era inédito no país para a política de habitação. Porque a 

eficácia na implementação de uma política urbana vigorosa depende, entre outros quesitos, de 

uma quantidade expressiva de recursos públicos e isso o programa demonstra contemplar; e (2) 

à destinação de parte desses investimentos para a população de menor renda que era uma das 

demandas das propostas da Reforma Urbana e dos movimentos de moradia para garantir o 
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acesso à moradia pelas camadas da população que permaneceram durante anos à margem do 

mercado formal de habitação.  

 

A literatura que tem se dedicado à análise do programa, também, tem elencado inúmeros pontos 

críticos ao desenho do programa de caráter estrutural que geram problemas relativos à inserção 

urbana dos empreendimentos. Trazer à luz do debate a diversidade de posicionamentos que os 

estudiosos captam sobre o programa é um determinante que pode contribuir com os achados na 

pesquisa, além de evidenciar os desafios que envolvem as políticas públicas habitacionais. 

 

Esses pontos críticos chamam a atenção para as limitações do desenho do programa como tem 

sido apontado na literatura nos estudos de Arantes e Fix (2009), Cardoso (2013), Maricato 

(2009), Rolnik (2014), Klintowitz (2015) e Rolnik et al (2015). 

 

O primeiro deles é a falta de articulação do programa, tanto com a política urbana como com 

os instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária. Já no desenho do programa está 

implícito um estímulo para um tipo de urbanização e de captura de fundos públicos que, por si 

só, torna difícil a aplicação dos instrumentos da reforma urbana. Eis o relato de Maricato (2009, 

p. 2) sobre o programa não contemplar um conjunto integrado de estratégias que o plano 

nacional de habitação julgou indispensável para equacionar o problema habitacional: 

 

O combate ao déficit não pode se resumir apenas aos números. E desde 

os tempos do BNH, que foi criado pelos militares na década de 1960, a 

questão habitacional no Brasil foi quase sempre tratada como 

meramente quantitativa, e o sucesso ou fracasso dos programas medido 

pelo número de unidades construídas. É óbvio que deveria ter outros 

fatores envolvidos, como a maior articulação deles com políticas 

urbanas e sociais. 

 

 

A crítica aqui é porque a estrutura operacional do Ministério das Cidades, que articula as 

políticas de habitação, saneamento, transportes e desenvolvimento urbano, não foi mobilizada 

na concepção dessa política (FIX, 2011). O programa rompe com a estrutura do PlanHab que 

tem a proposta de promover articulações horizontais e verticais e instituir intervenções 

decorrentes de processos de planejamento articulados com as demais políticas, abandonando a 

lógica do financiamento de balcão (ELOY, 2013). Para Krause, Balbim e Lima Neto (2013) 

com o programa a provisão habitacional fica descolada das premissas do SNHIS. Como 

exemplificação está a atuação do FNHIS que reduziu o apoio à provisão pública de habitação 
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de interesse social, focando em ações de urbanização de assentamentos precários e ações do 

PAC (FLEURY SILVA, 2015). 

 

Além disso, o lançamento do programa foi atropelado pelas medidas do governo em conter a 

crise econômica e dinamizar a construção civil. Não foi formulado a partir das características 

intrínsecas ao problema habitacional e necessidade de moradia, mas sim da urgência “impostas 

pelas estratégias de poder, dos negócios e das ideologias dominantes” expõe Arantes e Fix 

(2009, p. 20). Em decorrência disto, tem sido presenciado inserções pontuais, por exemplo, em 

áreas não programadas pelos planos diretores e de habitação, realidade que provoca 

significativas alterações na configuração socioespacial dos municípios (FLEURY SILVA, 

2013).  

 

Outra questão levantada, é que as normativas do programa não priorizam investimentos em 

planos locais (Plhis); e a composição do Comitê de Acompanhamento do PMCMV, instituído 

pelo Decreto nº 7.499/2011 que é integrado somente por representantes da Casa Civil 

(coordenadora) e dos Ministérios (das Cidades, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 

Gestão), “diferem substancialmente do Conselho Gestor do FNHIS, o qual conta com 

participação muito mais ampla de órgãos de governo, e ainda representações populares, 

empresariais, trabalhistas, profissionais, acadêmicas ou de pesquisa e de Ongs” (BALBIM e 

KRAUZE, 2014, p. 200). 

 

O que se pode inferir é que apesar da intensidade das propostas e do envolvimento de sujeitos 

coletivos na construção de um sistema nacional de desenvolvimento urbano, os avanços são 

lentos com disputas de projetos, muitas vezes, conflitantes (TONELLA, 2013). 

 

O segundo ponto refere-se à localização periférica dos novos empreendimentos, em especial 

para as famílias que estão na faixa I. O programa tem produzido conjuntos habitacionais com 

localização distante e inadequada que submete as famílias à uma condição de sofrimento, além 

de criar uma série de problemas urbanos. Ao se instalar um conjunto na periferia as famílias 

“são colocadas fora da cidade, em lugares que não passam de depósitos de gente [...] os espaços 

teriam de ser minimamente democratizados, mesclados, e os serviços e a infraestrutura melhor 

distribuídos” (MARICATO, 2009, p. 2). Existem graves consequências com amplos prejuízos 

de uma produção de moradias para além dos limites da cidade. Rolnik e Nakano (2009, p. 2) 

destacam que: 
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[...] além de encarecer a extensão das infraestruturas urbanas, que 

precisam alcançar locais cada vez mais distantes, o afastamento entre 

os locais de trabalho, os equipamentos urbanos e as áreas de moradia 

aprofundam as segregações socioespaciais e encarecem os custos da 

mobilidade urbana. As longas viagens diárias entre a residência e os 

locais de trabalho ou de ensino congestionam as vias e os transportes 

coletivos, prejudicando a qualidade de vida coletiva. 

 

A periferia onde as construtoras têm apresentado os projetos segue a lógica do mercado de 

minimização dos seus custos, uma vez que irão buscar incluir nos seus ganhos não apenas 

aqueles obtidos na construção, como também, nas margens que puderem ser imputadas sobre o 

preço original da terra. Dessa forma, a lucratividade advém, tanto daqueles aferidos na 

construção, como também o lucro aferido no processo de mercantilização do empreendimento, 

ou seja, o lucro imobiliário decorrente da transformação do uso do solo (CARDOSO e 

ARAGÃO, 2013). Em cidades com mais de 50 mil habitantes e em regiões metropolitanas, o 

custo da terra urbana é alto, o que faz com que as construtoras procurem terras afastadas das 

áreas urbanizadas de forma a diminuir seus custos e maximizar seus lucros (CARDOSO, 2013; 

ARAÚJO, CARDOSO e JAENISCH, 2013, MARQUES e RODRIGUES, 2013). 

 

É nessa lógica de busca da otimização do investimento que as construtoras procuram os terrenos 

mais baratos, portanto distantes da cidade, o que acarreta os problemas de acessibilidade e de 

infraestrutura do entorno para as famílias moradoras. Segundo Lara (2014, p. 260) o padrão de 

política habitacional do governo Lula “submete os moradores a horas e horas em ônibus lotados 

e engarrafamentos homéricos, isola os mais pobres da infraestrutura que ainda é concentrada 

nas áreas centrais e confunde qualidade de vida urbana com o título de propriedade”. 

 

Alguns trabalhos empíricos buscaram comprovar se, de fato, há periferização habitacional. 

Moura (2014) ao analisar 32 empreendimentos da faixa 1, distribuídos em 8 municípios da 

Região Metropolitana de Natal, conclui que foram produzidos distantes dos serviços públicos 

e privado e mal servidas de transporte público tendo os beneficiários um cotidiano marcado 

pelo isolamento. Ao analisar o padrão de distribuição das unidades habitacionais na região 

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro Araújo, Cardoso e Jaenish (2013) chamam a atenção 

para o fato da segregação. No estudo realizado na região metropolitana de Fortaleza Pequeno 

(2015) confirma tendências de periferização no programa. Situação semelhante aparece nos 

trabalhos de Mercês (2013) e Moysés et al (2013) ao estudar as unidades habitacionais de 
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Belém e Goiânia, respectivamente. Marques e Rodrigues (2015, p. 175) ao estudarem a 

localização dos empreendimentos do programa MCMV faixa 1 concluiu que as unidades 

habitacionais foram construídas longe de centralidades e de grandes equipamentos de 

transporte, contudo não de forma discrepante à produção imobiliária que o poder público tem, 

tradicionalmente, produzido na região. Ou seja, segundo os autores o programa “têm seguido a 

lógica geral dos padrões de segregação da metrópole, mas sem intensificá-los, como sugeriria 

uma parte substancial da literatura existente”. 

 

Nesse quesito, vale fazer referência à fala de Bonduki (2009) de que são limitadas as 

possibilidades do Estado quanto a garantir uma localização adequada dos projetos se os 

municípios não estiverem dispostos a isso. Isso remete aos desdobramentos do federalismo 

brasileiro, porque cabe aos municípios, por meio do plano diretor e habitacional, definir as áreas 

onde é permitida e deve ser estimulada a produção dos novos empreendimentos. Sobre esse 

tema a discussão será aprofundada no próximo tópico que tratará dos atores na implementação. 

 

O terceiro ponto crítico levantado pela literatura diz respeito à produção de conjuntos em grande 

escala e de habitações padronizadas. Maricato (2009, p. 3) diz que no programa MCMV “está 

de novo se pensando em coisas muito grandes, em megaconjuntos, o formato preferido das 

construtoras e empresas imobiliárias” e relata que: 

 

Já tem uma empresa em São Paulo propondo um conjunto de 30 mil 

unidades, no meio do nada, a 13 quilômetros do núcleo urbano mais 

próximo. Deverão morar ali, no mínimo, 120 mil pessoas. Isso é o 

tamanho de uma cidade! E o pior é que muitas prefeituras aprovam 

qualquer coisa. Elas acham que é progresso, que vai ter emprego, vai 

ter construção. Não se dão conta que essa população vai depois 

demandar, que vai ter necessidades de tudo. 

 

 

Do ponto de vista urbanístico o programa favorece a produção de casinhas térreas em grandes 

conjuntos nas periferias urbanas ou mesmo em área que será transformada em área urbana, cujo 

custo da terra é menor o que permite o maior ganho para a iniciativa privada (ARANTES e 

FIX, 2009, p. 9). Para os autores é no desejo de poder viabilizar o maior número de 

empreendimentos que acaba ocorrendo a expansão da cidade de “forma predatória e 

fragmentada. O “nó da terra” permanecerá intocado [...] O modelo de provisão mercantil e 

desregulada da moradia irá sempre procurar a maximização dos ganhos por meio de operações 

especulativas”. Barret e Hill (1981) chamaram a atenção para o fato de que muitas políticas são 
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planejadas sem uma maior preocupação sobre forma na qual as forças latentes, particularmente 

as econômicas, irão minar determinados objetivos previstos na policy. 

 

O programa da forma como está desenhado favorece as habitações padronizadas e não deixa 

espaço para produção de moradias com espaço diferenciado.  Seriam as moradias que levam 

em conta uma produção habitacional, cujas características espaciais propiciam a urbanidade; a 

integração e a permeabilidade na relação com o entorno fazendo com que as unidades 

habitacionais estejam estruturalmente articulada aos equipamentos públicos, às praças, aos 

espaços culturais, próximas aos terminais de transporte, às de geração de renda (ARANTES e 

FIX, 2009). 

 

O Ministério das Cidades já alertava para esses problemas em cartilha publicada sobre como 

produzir moradia bem localizada com os recursos do MCMV: “é importante tomar cuidado 

para não reproduzir as velhas práticas de programas habitacionais que constroem conjuntos com 

pouca qualidade e mal localizados” (ROLNIK, at al 2010, p. 22). 

 

A realidade é que na produção das unidades habitacionais padronizadas e em grande escala cai 

significativamente o custo da unidade construída. Isto porque simplifica a tomada decisões 

gerencias uma vez que os sistemas, os processos, a logística, as rotinas de administração de 

suprimentos e de mão de obra e demais gastos exigem um determinado tipo de controle que se 

diferenciaria muito em relação à construção de empreendimentos de base geográfica diferente 

e com padrões mais individualizados.  

 

Produzir em bases geográficas diferentes e não padronizadas exige uma dinâmica operacional 

e estratégica que além dos fatores elencados computa-se o custo da geração de informações 

para controle e análise. Assim, o setor da construção civil para poder viabilizar a racionalização 

do processo produtivo tende a ampliar a escala dos empreendimentos e também investir na 

padronização devido a rapidez nas construções e a simplificação dos processos que maximizam 

a lucratividade. 

 

Outro argumento que é fortemente combatido pela literatura é o excessivo privilégio concedido 

ao setor privado.  

 

As novas arquiteturas de financiamento da habitação não se firmam, 

definitivamente, como sistemas de promoção de direitos sociais. Muito 
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pelo contrário: reduzem o direito à moradia ao acesso privado a uma 

mercadoria livremente negociada no mercado. [...] expressam 

claramente aquela tendência à mercadificação69 típica do regime de 

acumulação dos últimos trinta anos, e elegem o mercado como o grande 

protagonista na promoção das políticas do setor (ROYER, 2009, p. 25). 

 

O programa não estabelece qualquer mecanismo de resistência à lógica especulativa de mercado 

que o próprio programa estimula ressaltam Arantes e Fix (2009). Nesse quesito os autores 

salientam que o governo federal depende do mercado para implementar uma política 

habitacional diante do sucateamento dos órgãos públicos, das secretarias de habitação e das 

Cohabs, além de questões ideológicas, que impedem uma ação dirigida predominantemente 

pelo Estado. 

 

Em trabalho realizado na década de noventa Farah (1994, p.3) já se manifestava no sentido de 

afirmar que o campo de estudos da habitação popular referenciava a indústria da construção 

civil de forma centrada “nesta noção de "incapacidade" de atendimento de necessidades sociais” 

da população. O que se percebe é que passam décadas, mudam governantes, surgem novas 

políticas habitacionais e a raiz do problema persiste. 

 

Arantes e Fix(2009) enfatizam que a não previsão de maior participação das prefeituras deu-se 

pela ineficiência aliado ao despreparo dos gestores locais e da carência de burocracia apta. 

Aliado a isso, os autores elencam as restrições legais e fiscais do nível local como as demoradas 

licitações, os órgãos de fiscalização como os tribunais de contas e as controladorias que se 

constituem em elementos que provocam, além da lentidão no processo de implementação, uma 

baixa efetividade da administração pública, que acaba por sucumbir diante da rapidez 

operacional que a situação emergencial exigia, para reverter a crise quando do lançamento do 

programa. 

 

Esse é o retrato dos desafios presente na construção das políticas de habitação onde há o embate 

de ideias e interesses que cercam o governo central diante das alternativas que existem de 

viabilizar um projeto, das possibilidades e limites de cooperação dos demais entes federativos 

e da iniciativa privada afoita em participar do processo pela expectativa de maximização dos 

                                                           
69 “A mercadificação presume a existência de direitos de propriedade sobre processos, coisas e relações sociais, 

supõe que se pode atribuir um preço a eles e negociá-los nos termos de um contrato legal. Há o pressuposto de que 

o mercado funciona como um guia apropriado – uma ética – para todas as ações humanas” (HARVEY, 2005, 

p.178, apud ROYER, 2009, p. 25). 
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lucros advindos da operação. Essa realidade, aponta no sentido de que determinados interesses 

não são pactuados facilmente entre os atores envolvidos na política. 

 

O que se mostrou é que a literatura advoga no sentido de afirmar que o desenho do programa 

adotado pelo governo federal não têm conseguido resolver o problema da habitação, ou pelo 

menos não de forma a atacar o problema com a utilização dos atributos que se almeja de reforma 

urbana. 

 

Na sequência, são apresentadas as atribuições de competência do MCidades, da CEF, das 

empresas da construção civil e dos municípios previstas na formulação do programa. 

 

 

5.2 O PAPEL DOS ATORES NO DESENHO DO PROGRAMA MCMV 

 

 

A implementação de uma política pública envolve inúmeras particularidades na relação entre 

formulação e implementação por incluir diferentes entes federativos, distintos atores com 

poderes específicos para tomada de decisões, além do programa MCMV ser resultado do 

processo de coordenação federativa pelo qual as políticas sociais brasileiras têm passado desde 

a Constituição de 88. 

 

Na fase da implementação uma política é repensada e muitas vezes recriada diante da 

negociação, dos constrangimentos burocráticos, administrativos, institucionais e econômicos 

imputado pelos diversos atores durante a policy-making. Conforme dispõe a literatura 

especializada, a implementação é um processo de interação entre inúmeros atores que buscam 

alcançar os seus próprios objetivos, podendo ser ou não compatíveis com os objetivos fixados 

na formulação da política (BARDACH, 1977). 
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Ao analisar a engenharia institucional70 do programa MCMV contata-se que há atores 

responsáveis por complexas atividades e decisões até a sua implementação efetiva, tal como 

acontece em diversas políticas sociais coordenadas pelo governo federal.  

 

Nesse sentido descreve-se, neste tópico, as atribuições que foram definidas no desenho do 

programa Minha Casa Minha Vida Faixa I para os atores diretamente envolvidos no processo 

de implementação que é o momento do desafio de transformar as intenções do projeto em ações 

e resultados.  

 

Observa-se, que o programa é coordenado pelo núcleo do governo federal, uma vez que a 

política é controlada diretamente pela Casa civil, Ministério do Planejamento e Ministério da 

Fazenda. Segundo Klintowitz (2015, p. 229), o poder de decisão sobre as normas e 

regulamentos do programa é do governo federal, a pauta da política habitacional passa “a ser 

controlada diretamente pela Casa Civil e pelo Ministério do Planejamento e executada pela CEF 

que responde ao Ministério da Fazenda”. De acordo com a análise da autora o MCidades não 

participou “nem da primeira concepção quando se decide a macroestrutura do programa, nem 

da decisão sobre a implementação, que fica quase que inteiramente relegada à CEF”. 

 

O MCidades, apesar de ser um ministério pensado para fazer a 

interlocução com os municípios, não tem uma estrutura capilarizada, o 

que não lhe permite estar presente no território como a CEF. Assim, 

além de reiterar o papel de agente financiador, regulador e fiscalizador 

que o banco vem exercendo desde a extinção do BNH, o MCMV 

transformou a Caixa em um importante ator no nível local, responsável 

por fazer o programa “rodar” e ser o principal elo entre os agentes 

envolvidos – governo federal, empresas, governos locais e beneficiários 

(KLINTOWITZ, 2015, p. 229). 

 

 

O Ministério das Cidades passa a participar do desenho do programa depois de elaborada a 

primeira minuta do programa MCMV que apesar de já conter a macroestrutura de 

funcionamento, não apresentava definições claras sobre a modalidade de financiamento ou 

subsídios apontou Klintowitz (2015). Em seu estudo a autora explica que foi com a expertise 

da Secretaria Nacional de Habitação na elaboração de diagnósticos para o setor habitacional 

                                                           
70 Para este contexto assume-se por engenharia institucional a definição das regras do jogo que, no sentido mais 

formal de definição de instituições, prescreve obrigações e direitos que delimitam a conduta dos agentes 

implementadores, estabelece as estratégias e a distribuição de recursos, bem como a clientela alvo /da política 

(CARNEIRO, 2000). 
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que o MCidades passou a modelar o programa, agregando elementos da política de habitação 

de interesse social, conforme exposto no tópico anterior.  

 

Com o pacote aprovado cabe ao Ministério das Cidades a responsabilidade de regulamentar o 

programa para ser implementado em todo o território nacional. Por meio da Secretaria Nacional 

de Habitação, o MCidades, na qualidade de gestor do PAR, passa a estabelecer as diretrizes71, 

as regras e as condições de operacionalização do programa; fixar os parâmetros de 

enquadramento dos beneficiários do Programa; definir a tipologia e o padrão das moradias e da 

infraestrutura urbana, com observância da legislação municipal pertinente; determinar a 

distribuição de recursos entre as Unidades da Federação; regular, por meio de Termo de Adesão, 

a participação dos municípios no âmbito do PMCMV; participar dos colegiados que monitoram 

a política e realizar o acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos resultados atingidos. 

Cabe, ainda, ao Ministério das Cidades, em conjunto com a Fazenda e o Planejamento definir 

e rever anualmente os limites de renda familiar dos beneficiários, além de realizar a articulação 

com a Caixa na execução das operações financeiras do programa. A lei nº 11.977/2009 

estabelece, ainda que, compete ao Ministério da Fazenda e das Cidades a regulamentação e a 

gestão do programa no âmbito das suas respectivas competências.  

 

Já a CEF é a presença do governo federal nos municípios brasileiros. É o órgão que normatiza 

o que pode ou não ser feito nas unidades habitacionais do programa MCMV. Ao delegar à Caixa 

a gestão operacional dos recursos disponibilizados para o programa, o governo federal agrega 

a ela esse importante papel, tanto pela sua participação nas políticas habitacionais do governo 

federal, como pela história dessa instituição que se destaca pela capilaridade da sua rede de 

atendimento a um público que em geral usufrui dos programas sociais de distribuição de renda 

(D’AMICO, 2011).  

 

Durante os 155 anos de existência, a instituição se fez presente junto às classes sociais mais 

pobres, por intermédio de operações como a abertura das cadernetas de poupança, operações 

de penhor, promoção de obras de saneamento e financiamento da aquisição da casa própria. 

 

Foi na época imperial, sob a regência de D. Pedro II, que nobres sem 

fortuna alguma, senhoras de poucas rendas, negros pleiteando alforrias 

e pequenos comerciantes depositaram suas economias no que hoje 

conhecemos como Caixa Econômica Federal (SANTOS, 2011, p. 169). 

                                                           
71 Anexo I da portaria nº 168/2013 (MCIDADES, 2013a). 
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Desde 1964, com a instituição do Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica passou 

a ser o principal agente de financiamento da moradia no Brasil. Por ocasião da extinção do 

BNH, a CEF tornou-se o agente central do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE), administradora do FGTS e de outros fundos do SFH e condutora de programas de 

habitação de interesse social, de saneamento e de apoio ao desenvolvimento urbano (BUENO, 

2002).  

 

Na qualidade de agente gestor dos recursos do FAR, a CEF tem por competência expedir os 

atos necessários à atuação das instituições financeiras oficiais federais e firmar com elas os 

instrumentos necessários ao estabelecimento das condições operacionais para a execução do 

programa. Já na qualidade de agente operador do programa MCMV, cabe à CEF adquirir, em 

nome do FAR, as unidades habitacionais, que passam a integrar o patrimônio desse fundo até 

o momento de sua alienação aos beneficiários finais.  

 

É de competência, também, da CEF72 analisar a viabilidade técnica, jurídica, econômica e 

financeira dos projetos; firmar contrato com a empresa construtora para a execução das obras e 

serviços aprovados, acompanhando-os até a sua conclusão; responsabilizar-se pela estrita 

observância das normas aplicáveis, ao alienar e ceder aos beneficiários do programa os imóveis 

produzidos; observar se os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades estão 

contemplados nas operações; e adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa 

dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado, representando o 

arrendador, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; promover, em nome do 

arrendador, o registro dos imóveis adquiridos.  

 

No que se refere ao acompanhamento das obras, de acordo com o Manual Caixa AE098, os 

técnicos da Caixa devem efetuar duas vistorias mensais em empreendimentos com até 

quinhentas unidades habitacionais, podendo ser realizadas vistorias adicionais naqueles com 

mais unidades. Ao efetuar a vistoria da obra, o engenheiro ou arquiteto da Caixa deve verificar 

a evolução física do empreendimento, a qualidade aparente da obra e o desempenho técnico da 

construtora (TCU, 2013).  

 

                                                           
72 Anexo I da portaria n. 168/ 2013. (MCIDADES, 2013a) 
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Quando da constatação de serviços executados com qualidade ou materiais inadequados ou em 

desacordo com os projetos, cabe à Caixa solicitar a correção dos serviços ou a substituição dos 

materiais ou equipamentos não condizentes com as especificações, promovendo o repasse dos 

valores à construtora na medida em que forem cumpridas as obrigações contratualmente 

assumidas (TCU, 2013). 

 

No que tange à participação dos atores privados no programa a literatura e os discursos do 

governo apontam que eles estão presentes no programa Minha Casa Minha Vida desde as 

primeiras discussões que levaram o tema a entrar na agenda pública. O setor empresarial, da 

construção civil teve um papel protagonista na formulação do programa (ROYER, 2009, 

RUFINO, 2012, CARDOSO, 2013; KLINTOWITZ, 2015). 

 

 No estudo de Andrade (2011, p. 111) é relatado que o presidente do Sindicato da Indústria da 

Construção (Sinduscon) do Rio de Janeiro, na época, apresentou à então ministra Dilma 

Rousseff, da Casa Civil, um projeto denominado de “habitação sustentável” que seria para 

atender a famílias de baixa e média renda, que previa subsídios, um fundo garantidor, um 

cadastro centralizado e incentivos fiscais. Segundo o presidente Sinduscon-RJ:  

 

A ministra Dilma [...] considerou o projeto como o melhor proposto até 

aquele momento para o setor e manifestou a sua intenção em lançá-lo 

logo após as eleições municipais, que ocorreriam em outubro e 

novembro de 2008 em todo o país. [...] em março de 2009, foi lançado 

em todo o território nacional o PMCMV, embasado, na proposta do 

SINDUSCON-RJ. (ANDRADE, 2011, p.111). 

 

Na fala das entidades patronais, está um exemplo da força do setor privado em colocar o tema 

na agenda pública do setor habitacional. Na divulgação do programa ao vivo pela televisão, no 

dia 25 de março de 2009 após a fala da ministra, foi convidado a discursar o presidente da 

Câmara Nacional da Construção Civil e depois foi a vez do presidente da construtora Gafisa 

(ANDRADE, 2011), o que deixa explícito o papel que estava sendo reservado ao setor privado.  

 

De acordo com o Entrevistado 7 o programa foi desenhado, principalmente, para a promoção 

do setor imobiliário e segmento econômico no sentido de reaquecer as atividades da construção 

civil. A própria lei sinaliza para isso. No anexo I da Portaria nº 168/2013 consta como uma das 

diretrizes gerais do programa “a criação de novos postos de trabalho diretos e indiretos, 

especialmente por meio da cadeia produtiva da construção civil” (MCidades, 2013a). 
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A participação dos atores do setor da construção civil no processo de implementação se dá pela 

apresentação das propostas e execução os projetos conforme as normas técnicas do programa. 

Para os formuladores da política atribuir às construtoras esse papel daria celeridade ao processo 

(KLINTOWITZ, 2015). 

 

Às empresas de construção civil interessadas em participar do programa cabe, segundo a 

Portaria nº 168/2013, a iniciativa de apresentar às instituições financeiras os seus projetos de 

produção habitacional, executar os projetos aprovados e contratados pela CEF, realizar a guarda 

dos imóveis após a conclusão e legalização das unidades habitacionais (MCIDADES, 2013a).  

 

Segundo Cardoso, Mello e Jaenisch (2015) são as construtoras que tomam as decisões no que 

concerne à escolha dos terrenos, à tipologia do empreendimento, às tecnologias construtivas, 

ao número de unidades e mesmo à qualidade dos materiais. Cardoso e Aragão (2013, p. 44) 

relatam que a baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos empreendimentos está entre as 

questões mal equacionadas pelo programa. Arantes e Fix (2009, p. 7) afirmam que:  

 

[...] não se encontra no pacote qualquer preocupação com a qualidade 

do produto e seu impacto ambiental, a não ser a que é posta pelo próprio 

capital da construção e suas pífias certificações de qualidade, que 

garantem na verdade sua viabilidade como mercadoria, ou seja, a 

ratificação da prevalência do valor de troca sobre o valor de uso. 

 

Entretanto, cabe destacar que essa escolha não é totalmente livre por parte das construtoras 

conforme sugerem os autores acima. De acordo com a alínea e do Anexo I da Portaria nº 

168/2013 estão fixadas, entre outras, as seguintes diretrizes para aquisição de unidades 

habitacionais com recursos advindos FAR, que devem ser seguidas pelas construtoras: 

 

e) atendimento às diretrizes do Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat - PBQP-H, no que diz respeito à promoção da 

qualidade, produtividade e sustentabilidade do Habitat, principalmente 

na utilização de materiais de construção produzidos em conformidade 

com as normas técnicas, especialmente aqueles produzidos por 

empresas qualificadas nos programas setoriais da qualidade – PSQ, do 

Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas 

Construtivos (SiMaC); à contratação de empresas construtoras 

certificadas no Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de 

Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC); e a chancela do Sistema 

Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores (SiNAT) 

quando forem empregados sistemas ou subsistemas construtivos que 

não sejam objeto de norma brasileira prescritiva e não tenham tradição 

de uso no território nacional (MCIDADES, 2013a). 
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O PBQP-H é um instrumento do Governo Federal, integrado ao Ministério das Cidades com a 

meta de organizar o setor da construção civil em torno de duas questões principais: a melhoria 

da qualidade do habitat e a modernização produtiva. Tem seus fundamentos baseados nas 

normas ISO 9000. Esse instrumento envolve um conjunto de ações, entre as quais se destacam: 

 

 [...] avaliação da conformidade de empresas de serviços e obras, 

melhoria da qualidade de materiais, formação e requalificação de mão 

de obra, normalização técnica, capacitação de laboratórios, avaliação de 

tecnologias inovadoras, informação ao consumidor e promoção da 

comunicação entre os setores envolvidos. Dessa forma, espera-se o 

aumento da competitividade no setor, a melhoria da qualidade de 

produtos e serviços, a redução de custos e a otimização do uso dos 

recursos públicos (MCIDADES, 2016a, p. 1). 

 

O PBQP-H é pré-requisito para as construtoras aprovarem projetos junto à CEF e para 

participarem do programa Minha Casa, Minha Vida, sendo necessário, também, para diversas 

linhas de financiamentos junto a CEF e outros agentes financeiros. Diante disto, é de se 

pressupor que alguma preocupação com a qualidade do produto “moradia” que estaria sendo 

entregue á população beneficiária existe e foi previsto no desenho do programa por parte do 

governo federal. A crítica de Arantes e Fix (2009, p. 7) é a de que essas “certificações de 

qualidade” são “pífias” não garantindo a qualidade das moradias e que o processo produtivo 

das unidades habitacionais para o programa MCMV poderia ter exigido das construtoras 

medidas de engenharia e arquitetura modernas e sustentáveis do ponto de vista econômico, 

social e ambiental como aquelas previstas por Lelé: 

 

[...] promover apoio a estudos sérios de pré-fabricação com qualidade, 

já aproveitando o conhecimento acumulado, por exemplo, pelas 

fábricas públicas de produção de escolas, hospitais e mobiliário urbano, 

coordenadas pelo arquiteto João Filgueiras Lima (o Lelé) - atual 

inimigo número um das empreiteiras e combatido por elas, graças ao 

seu método de produção de equipamentos públicos econômicos e de 

altíssima qualidade (ARANTES e FIX, 2009, p. 7). 

 

A valorização da qualidade das construções e a provisão de equipamentos públicos na 

construção das unidades habitacionais deveriam ser condições exigíveis, não negociáveis entre 

os agentes da produção imobiliária. Deve-se também lembrar que a inserção de melhores 

critérios na produção de moradias habitacionais evitaria processos e ações na justiça por 
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problemas advindos de má qualidade das casas em termos de material de construção, área 

construída, divisões internas e instalações entre outros. 

 

Logo após o lançamento do programa afloraram as críticas quanto à qualidade da obras 

entregues na academia. Sobre os empreendimentos localizados no distrito de Floriano, Ramos 

(2015, p. 132) relata que “deparamos com unidades habitacionais construídas às pressas – com 

um baixo padrão arquitetônico e urbanístico em que, mais uma vez, as construções de conjuntos 

habitacionais são erigidas pela lógica empresarial, visando somente rendimentos”. Sobre isso 

segue o depoimento coletado nas entrevistas:  

 

As construções são de boa qualidade, estão dentro dos padrões de 

qualidade e a rede credenciada da caixa é muito rigorosa para aceitar a 

obra, a gente prima pela entrega de qualidade [...] a gente tinha uma 

crítica voraz em qualidade de obra que era a Presidente Dilma. Então 

não tinha como a gente ter uma obra mal inacabada. Inicialmente a 

gente entregava a casa sem piso e um dia ela achou inaceitável entregar 

uma casa para uma dona de casa com piso bruto. E a gente passou a 

colocar piso, inclusive nas entregues (ENTREVISTADO 1).  

 

A instalação de pisos para as casas foi regulamentada pela Portaria nº 238/2012: 

 

7.2. Fica admitida a contratação, até 30 de junho de 2012, de projetos 

recepcionados pelas instituições financeiras oficiais federais até 30 de 

abril de 2012 nas condições normativas dispostas na Portaria nº 93, de 

24 de fevereiro de 2010, do Ministério das Cidades, condicionado ao 

acréscimo de revestimento cerâmico nos pisos de todos os cômodos e 

em todas as paredes nas áreas molhadas (MCIDADES, 2012). 

 

Quando foi editada a Portaria nº 168/2013, foi estabelecido o limite máximo de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) por unidade habitacional para que fosse providenciado o acréscimo de 

revestimento cerâmico de piso nas áreas privativas da unidade habitacional e nas áreas de uso 

comum dos empreendimentos já entregues.  

 

E “o ministério sempre falou que, não é porque é baixa renda, que vai ser má qualidade” 

(ENTREVISTADO 1). Apesar disto, o entrevistado reconhece os problemas “Temos problema, 

sim, é com construtora que diz que coloca um material e põe outro, mas tem a fiscalização da 

Caixa e tem os engenheiros da caixa que estão aptos e eles fazem vistoria de recepção de obra 

pelos padrões, porque quem responde são eles”. 
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No sentido de minimizar as críticas quanto à qualidade dos empreendimentos que estavam 

sendo entregues a CEF criou o programa De Olho na Qualidade.  É um programa em que a 

pessoa pode registrar reclamações sobre as condições físicas do seu imóvel e exigir 

providências dos construtores. As reclamações são recepcionadas por meio de um 0800 e 

encaminhadas diretamente aos construtores, que devem emitir um laudo de contestação ou 

resolver o problema no menor tempo possível. Segundo depoimentos: 

 

Se der problema na obra você vai ligar pra a Caixa porque você 

comprou da caixa e a Caixa vai ligar para a construtora, dar um prazo 

para a construtora ir até sua casa. E se a construtora não responder, não 

arrumar ela fica inscrita no cadastro de inativo da Caixa CONRES73, 

ficando impossibilitada de participar de outros programas da Caixa. 

Então a Caixa garante a obra que ela entrega (Entrevistado 1). 

 

Nesse quesito, cabe destacar que é da CEF a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a 

obra. Entretanto, de acordo com a literatura consultada a Caixa Econômica Federal é uma 

instituição financeira que está sempre “submetida à pressão por resultados e não tem condições 

institucionais e organizacionais para controlar a produção do ponto de vista da qualidade” 

(CARDOSO e ARAGÃO 2013, p. 59).  

 

Nesse sentido, sua atuação tem se dado muito mais visando à adoção de soluções tradicionais, 

padronizadas e de baixa qualidade, consideradas de baixo risco para os gestores expõe os 

autores. E é na consideração da débil fiscalização que as construtoras acham o espaço para 

reduzir a qualidade na perspectiva de maior lucratividade. Isso sinaliza para narrativa de 

Cardoso, at al (2013, p. 143) de que o atual contexto de produção habitacional de interesse 

social, “ratifica ainda mais esta afirmativa de privilégio aos interesses empresariais, sendo o 

poder público não mais protagonista, mas sim mediador e viabilizador destes interesses”. 

 

No tocante às operações de compra e venda dos terrenos para a produção das UH, destaca-se 

que a construtora indica o terreno para o agente financeiro, no entanto, para a definição do 

terreno e respectiva localização a prerrogativa não é totalmente delegada aos atores privados, 

uma vez que as normativas estabeleceram determinados critérios restritivos como a localização 

e a infraestrutura (RODRIGUES, 2015a). 

                                                           
73 CONRES é o Cadastro Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com Relacionamento com a CAIXA. 
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Em Maringá foram três empresas que produziram na faixa 1. A CCP Engenharia de Obras Ltda, 

a Provectum Engenharia e Empreendimentos e a Brassul Construções Civis Ltda. A CCP e a 

Provectum participaram do processo licitatório do município e construíram os 

empreendimentos. Segundo depoimentos as construtoras tem o papel de construir os 

empreendimentos, seguindo os padrões exigidos pelo programa, fiscalizados pelos engenheiros 

da CEF e com controle de qualidade do serviço de do material pelos auditores da certificação 

PBQP-H e Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade 

(ENTREVISTADO 26). 

 

Segundo informações de uma das construtoras não há interesse de atuar em Maringá para essa 

faixa de renda, diante da baixa lucratividade e alta exigência da CEF, por entender que a 

exigência não é compatível com o padrão de construção (ENTREVISTADO 25). Afirmam que 

a não conformidade é registrada e a empresa fica inadimplente sendo impedida de participar de 

novos credenciamentos. Já outro entrevistado afirma que é consenso entre os diretores deixar 

de produzir edificações, mas que vão continuar produzindo empreendimentos horizontais, por 

conta de que o custo das fundações oneram o empreendimento (ENTREVISTADO 26). 

 

Para além da controvertida da ação das construtoras, esses atores privados integrantes do setor 

empresarial assumem importante papel no PMCMV financiado pelo FAR e têm, também, “a 

vantagem de não incorrer em gastos de incorporação imobiliária e comercialização, nem 

tampouco de correr risco de inadimplência dos compradores ou vacância das unidades” 

(CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p.37). 

 

Assim, além dos atores já citados envolvidos na implementação do programa MCMV, já 

mencionados, estão também os Municípios. O município tem, igualmente, um importante papel 

nesse processo, uma vez que é o ente federativo mais próximo das demandas da sociedade e 

objeto do estudo desta tese.  

 

O governo municipal tem a responsabilidade de mobilizar-se para participar do Programa 

Minha Casa, Minha Vida, sendo de sua competência as atribuições estabelecidas nas Portarias 

nº 465/2011 e nº 168/2013. Sobre essas atribuições é que foi realizada a análise deste estudo. 

Ou seja, será analisado a forma como o município executou cada uma das atribuições presentes 

no desenho do programa e firmadas no Termo de Adesão, conforme descritas no quadro 07: 

 

https://www.facebook.com/pages/Brassul-Constru%C3%A7%C3%B5es-Civis-Ltda/210454252343726?ref=br_rs
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Quadro 07: Atribuições do Distrito Federal, estados e municípios ou respectivos órgãos  

                    das administrações direta ou indireta, que aderirem ao programa 

ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO 
1. Firmar o Termo de Adesão ao programa. 

2. Responsabilizar-se pelo processo de seleção de beneficiários do programa; manter atualizado 

cadastro habitacional, contendo informações necessárias à aplicação dos critérios nacionais e locais 

de seleção dos beneficiários e inserir as famílias selecionadas no Programa Minha Casa, Minha 

Vida, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

3. Promover ações para facilitar a execução do projeto74. 

4. Responsabilizar-se pelo Trabalho Social junto aos beneficiários de empreendimentos destinados às 

famílias com renda até R$ 1.600,00. 

5. Firmar, a cada empreendimento, Instrumento de Compromisso de instalação ou de ampliação dos 

equipamentos e serviços relacionados à educação, à saúde, ao lazer e ao transporte público75.  

6. Estender sua participação no programa sob a forma de aportes financeiros, bens ou serviços 

economicamente mensuráveis, necessários à realização das obras e serviços do empreendimento. 

7. Apresentar proposta legislativa que disponha sobre os critérios e a forma de reconhecimento do 

empreendimento a ser construído como Zeis que envolvam recursos do FAR. 

Fonte: MCidades (2016c) 

 

O município de Maringá cumpriu a primeira atribuição que foi a assinar o termo de adesão ao 

programa. Ao fazer a adesão ao programa Minha Casa Minha Vida a prefeitura assume que é 

de sua competência, quando da implementação, realizar as atribuições elencadas acima que 

foram devidamente regulamentadas pelo governo Federal. Além da seleção da demanda, os 

prefeitos precisam delimitar as Zeis no município, proceder ao reconhecimento do 

empreendimento a ser construído como Zeis e providenciar os equipamentos públicos. É nítido 

que o poder local tem uma participação ativa na construção das unidades habitacionais do 

programa MCMV Faixa 1, o que o coloca também como corresponsável pelos resultados 

alcançados pelo programa. Essas atribuições são prerrogativas do município. Somente o 

município pode legislar sobre essa matéria que é de competência do poder público local. 

 

O governo federal não conseguiria implementar o programa na faixa 1, nesse desenho 

estabelecido, sem a participação dos municípios. Toda a regulamentação consiste na forma do 

governo federal de coordenar os entes subnacionais estimulando-os a participar da 

implementação da política, uma vez que a adesão ao programa é voluntária. 

 

Entre as atribuições previstas nas normativas está a apresentação do Relatório de Diagnóstico 

da Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos (RDD) que deverá estar 

acompanhado de Matriz de Responsabilidade76. O RDD é obrigatório para os empreendimentos 

                                                           
74 Previsto no Inciso III do Art. 23 do Decreto nº 7.499/11. 
75 Previsão legal: Incisos IV, do art. 6º do Decreto nº 7.499/2011. 
76 A Portaria nº 465/2011 orienta quanto ao conteúdo que deve estar presente na Matriz de Responsabilidades. 



203 
 

compostos por mais de 500 unidades habitacionais de acordo com o anexo IV da Portaria nº 

465/2011. Porém, passou a ser exigido como obrigatório e constar no processo que acompanha 

o Termo de Adesão apenas a partir de 1º de julho de 2012, conforme o Item 3.4 da Portaria nº 

238/2012. Essas atribuições não constam no quadro 07, em virtude do número de unidades 

contratadas para o município de Maringá ser inferior a esse limite não sendo exigido a 

obrigatoriedade na elaboração. 

 

Entre as regulamentações, o governo federal prevê algumas ações para estimular o município a 

alavancar a produção de moradias de interesse social. Entre as ações que estão previstas no art. 

4º do Decreto nº. 7.499/2001 está a doação para o FAR de terrenos localizados em áreas urbanas 

consolidadas para implantação dos empreendimentos. Ao doar os terrenos para a construção 

das unidades habitacionais da faixa 1, o município pode ajudar a minimizar o problema do alto 

valor da terra urbana, principalmente nas grandes cidades ou nas cidades polo das regiões 

metropolitanas, que muitas vezes inviabiliza a construção pelo montante que o governo financia 

por unidade habitacional. Entretanto, segundo o relatório de auditoria operacional a doação de 

terreno pelo poder público ainda é fato raro no programa, não ultrapassando a 5% dos 

empreendimentos (TCU, 2013). 

 

Para poder selecionar a família beneficiária as prefeituras devem manter um cadastro 

habitacional atualizado, pois a seleção dos candidatos beneficiários com renda até R$ 1.600,00 

é realizada pelos municípios, conforme será tratado no capítulo que segue, bem como todas as 

demais atribuições do município. 

 

O Anexo IV da Portaria 168/2013 ao fixar as diretrizes para elaboração dos projetos dos 

empreendimentos do programa MCMV apresenta que: 

 

O projeto do empreendimento deverá atender as seguintes diretrizes: 

2.1 O empreendimento deverá estar inserido na malha urbana77 ou em 

zonas de expansão urbana, assim definidas pelo Plano Diretor.  

2.1.1 O empreendimento localizado em zona de expansão urbana 

deverá estar contíguo à malha urbana e dispor, no seu entorno, áreas 

destinadas para atividades comerciais locais. 

2.2 O empreendimento deverá ser dotado de infraestrutura urbana 

básica: vias de acesso e de circulação pavimentadas, drenagem pluvial, 

calçadas, guias e sarjetas, rede de energia elétrica e iluminação pública, 

                                                           
77 Previsão legal: Lei 12.424/2011, art. 5º (BRASIL, 2011a). 



204 
 

rede para abastecimento de água potável, soluções para o esgotamento 

sanitário e coleta de lixo. 

2.2.1 As redes de energia elétrica e iluminação pública, abastecimento 

de água potável e as soluções para o esgotamento sanitário, deverão 

estar operantes até a data de entrega do empreendimento ou da 

respectiva etapa [...]. 
2.6 O empreendimento deverá conter equipamentos de uso comum, no 

mínimo de 1% (um por cento) do valor da edificação e infraestrutura, 

obrigatoriamente na seguinte ordem: 

a) espaço coberto para uso comunitário, 

b) espaço descoberto para lazer e recreação infantil, 

c) quadra de esportes; [...] 

2.8 As famílias residentes no empreendimento, com crianças em idade 

escolar, deverão ser atendidas, por escolas de educação infantil e de 

ensino fundamental localizadas, preferencialmente, no entorno do 

empreendimento (MCIDADES, 2013a, grifos nossos). 

 

 

Na legislação citada, a redação do texto que enumera as diretrizes gerais para elaboração dos 

projetos dos empreendimentos não aparece como “poderá”, o que sugeriria uma mera 

possibilidade ou faculdade para fazer. Ao contrário aparece, sim, como “deverá”. Portanto, está 

implícita a obrigatoriedade de fazer.  Assim, nos municípios em que houver a doação do terreno 

para o Far o município deverá obedecer ao item 2.1.1 do IV da Portaria 168/2013. Além disso, 

cabe ao ente federativo local providenciar escolas para atender as crianças residentes nos 

empreendimentos conforme fixa o ítem 2.8 do mesmo anexo da Portaria 168/2013. 

 

Uma empresa pública deve fazer somente aquilo está definido na lei. A fiscalização pós entrega 

não foi prevista no programa como atribuição da CEF ou do município. Assim, um: 

 

 [...] outro papel que a caixa é sempre incitada a fazer, mas é 

impedida legalmente de fazer é de fiscalizar quem está morando. Por 

exemplo, vem a denúncia que tem uma plaquinha de aluga-se ou que 

vendeu o imóvel, tá alugado ou ele fez um mercadinho lá dentro. A 

Caixa legalmente não pode ir lá e ver quem tá morando. Porque a 

Caixa não é uma instituição fiscalizadora (ENTREVISTADO 1).  
 

 Também não é uma atribuição do município ser o fiscalizador, 

nenhuma portaria diz isso, porém, por meio do papel de 

acompanhamento do benefício concedido que é realizado durante o 

trabalho social, o município tem que fazer as visitas domiciliares das 

famílias assistidas e a caixa pede essa parceria ao município, para 

que nessas visitas eles verifiquem a veracidade ou se é evidente que 

a família denunciada está residindo no imóvel ou não 

(ENTREVISTADO 1). 

 

Segundo o entrevistado, essa já é uma situação instalada em que algumas pessoas abandonam 

imóvel ou alugam. Nesse caso, “como não há, na legislação, algo que diga que a atribuição é 
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desta ou daquela entidade ir lá bater na porta e verificar se as pessoas tão morando ou não, a 

Caixa, recebendo a denúncia, repassa para o município fazer a verificação”. Se a denúncia se 

caracterizar “é como se evidenciasse que aquela indicação que o município fez causou 

problema, houve falha na seleção de famílias que ele faz. Por conta disso, a gente leva para o 

município, ele resolve” (ENTREVISTADO 1).  

 

Este tópico procurou apresentar a forma como cada ator participa da maior política pública de 

habitação em andamento no Brasil. O papel de cada um dos atores é delimitado por vasta 

legislação expedida pelo governo central como leis, decretos, portarias e instruções normativas 

dada a complexidade de fatores presentes em um país de gritante diversidade como se presencia 

no federalismo brasileiro.  

 

Segundo depoimento coletado nas entrevistas, descreve-se os desafios dos atores na 

implementação: 

 

 [...] quando o programa foi criado em 2009 o maior desafio era 

construir em larga escala uma quantidade tão grande de unidade 

habitacional [...] o primeiro desafio na época, foi mobilizar o setor 

da construção para corresponder à expectativa do governo em 

construir mais de 4 milhões de unidades habitacionais em pouco 

espaço de tempo. Aí vencemos, o setor da construção civil comprou 

a proposta, entrou com a mão de obra e os projetos [...].  

 

 O segundo desafio era mobilizar as prefeituras pra fazer a adesão 

das famílias no Cadastro Único, ou seja, eram um milhão e duzentas 

famílias que foi o total do programa do MCMV. Conseguimos 

mobilizar o município para cadastrar essas famílias, tratar essa 

demanda e nos entregar. Conseguimos que os municípios 

participassem. Contratamos, temos as famílias, agora quero ver 

entregar. Tem que assinar todos esses contratos já estamos chegando 

em 900 mil unidades entregues dessas um milhão e duzentas.  

 

 Acho que hoje o grande desafio é a sustentabilidade desses 

empreendimentos nos próximos 10 anos, principalmente aqueles em 

formato de condomínio, por vários aspectos, violência, tráfico de 

drogas e as próprias as pessoas a entenderem o que é viver em 

condômino. Porque elas saíram de comunidades e precisamos que 

elas se fixem no empreendimento, eu acho que é o desafio do 

momento, tem que trabalhar muito no pós entrega 

(ENTREVISTADO 1). 
 

Considerando que os empreendimentos são construídos nos municípios, o governo federal não 

tem competência constitucional para interferir em determinados assuntos como a dinâmica do 
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mercado de terras, o conteúdo do Plhis, as leis de uso do solo e zoneamento urbano por serem 

prerrogativas do município. Nesse sentido, os municípios que quiserem ser proativos podem 

uililizar das suas prerrogativas de forma a contribuir para melhorar o programa. 

 

A assinatura do termo de adesão pelos municípios é um instrumento de coordenação que o 

governo federal criou para conseguir o comprometimento dos prefeitos com a execução de 

determinadas ações que são de prerrogativa do ente federativo local.  

 

Nesse sentido, o programa analisado segue o que tem acontecido desde a Constituição Federal 

de 88 em que o governo federal não chama para si a total responsabilidade sobre as políticas 

públicas, porque o interesse é implementar as diretrizes federais por meio da ação subnacional 

(FRANZESE e ABRUCIO, 2009). 

 

No caso da política estudada atores privados, também, estão participando da execução, além de 

serem também beneficiários do programa. A coordenação federativa é vislumbrada nas práticas 

colaborativas que respeitam a autonomia dos entes, sem perder de vista as necessidades 

nacionais da Federação (FRANZESE, 2010). 
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6  A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MCMV EM MARINGÁ 

 

 

Esse capítulo foi elaborado a partir da análise de documentos, de legislações municipais, de 

entrevistas e das notícias divulgadas no portal da PMM e mídia local.  Buscou-se captar e 

transcrever as atividades desenvolvidas pelos políticos, burocratas e designados politicamente 

no sentido de capacitar o município para a implementação do programa MCMV.  

 

Apresenta-se a política de habitação, o programa MCMV, considerando o policy cicle na 

implementação, a partir das ações executadas pelos atores públicos locais. A despeito das 

críticas, o desenho dessa política pública fez ressurgir o tema da moradia social dos grupos 

sociais mais vulneráveis, em especial daqueles que estavam fora do mercado. 

 

A implantação da política envolve decisões, iniciativas do governo local e instrumentos para 

efetivá-la, entre os quais a disponibilidade de recursos financeiros e o suporte político por parte 

dos grupos sociais diretamente afetados por ela.   

 

As atribuições dos municípios no processo de implementação, já elencadas anteriormente, estão 

previstas nas normativas federais apresentadas no quadro 08.   

 

     Quadro 08: Principais Normativas que contém normas sobre as Atribuições do Programa   
2010 2009 2010 2011 2011 2013 2013 2016 

Lei nº 

11.977/2009 

Portaria nº 

139/2009 

 

Portaria nº 

9378/2010 

Portaria nº 

325/2011 

Portaria nº 

46579/ 2011 

Portaria nº 

24/2013 

Portaria nº 

168/2013 

Anexo V 

Portaria nº 

158/2016 

Revoga a 

anterior 

Revoga a 

anterior 

Revoga a 

anterior 

Revoga o 

Anexo VI 

da Portaria 

nº 465 

Revoga a 

Portaria nº 

465/ 2011 

Revoga a 

Portaria nº 

168/2013 

      Fonte: MCidades (2016) 

 

 

E o objetivo deste capítulo é compreender de que forma a regulamentação contida nas 

portarias80 listadas que estabelece quais são as atribuições do Distrito Federal, estados e 

                                                           
78 Redação alterada pela Portaria nº 479/2010 (MCIDADES, 2010b). 
79 As Portarias nº 300/2012, nº 521/2012, nº 238/2012 e nº 14/2012 trazem nova redação ou alteram algumas regras 

específicas da Portaria nº 465/2011.  
80  Foram mencionadas apenas as portarias que normatizam para municípios com população superior a 50.000 

(cinquenta mil) habitantes, isto porque a Portaria nº 363/2013 regulamenta as atribuições para municípios com 

população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.   
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municípios, foram assimiladas e passaram a ser implementadas no município de Maringá. Um 

dos aspectos da descentralização do programa MCMV é pela delegação de responsabilidade 

para os poderes subnacionais, mais especificamente os municípios, da implementação 

programa MCMV. 

 

Pode-se situar o programa Minha Casa Minha Vida no contexto explicativo de Arretche (2012) 

de que mesmo nos estados federativos é possível compatibilizar descentralização da execução 

de políticas com a centralização da autoridade. Por ser detentor da autoridade, o governo central 

define e estrutura as políticas públicas e os programas, o que lhe dá suporte para coordenar as 

políticas públicas. 

 

Inicia-se esse capítulo descrevendo o contexto de criação da Secretaria de Habitação e de 

Interesse Social do município e os desdobramentos das suas atividades para implementar o 

programa MCMV. Porque, é ali que encontram-se os principais atores responsáveis pela 

implementação dessa política pública.  

 

Na sequência apresenta-se a principal atribuição do município na implementação do Programa 

MCMV. Como já apresentado anteriormente essa atribuição do município refere-se à 

responsabilização pelo cadastro e seleção dos beneficiários do programa. Nos empreendimentos 

realizados na Faixa 1, a demanda é integralmente indicada pelos governos municipais. Assim, 

procurou-se explorar como se procedeu a ação dos atores, de forma específica aqueles 

vinculados à Secretaria de Habitação e de Interesse Social, quanto à realização dos objetivos 

pré-estabelecidos na política quando da formulação.  

 

Na sequência, são descritas as demais atribuições de competência do poder público local e a 

forma como os atores públicos se mobilizaram para implementá-las que são: a promoção de 

ações para facilitar a execução do programa, a realização do Trabalho Técnico Social, a 

elaboração do instrumento de compromisso de instalação ou ampliação dos equipamentos e 

serviços e as propostas legislativas que disponham sobre os critérios e a forma de 

reconhecimento do empreendimento a ser construído como Zeis que envolvam recursos do 

FAR. Por fim, o capítulo explora a implementação e os limites explicativos das teorias. 
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6.1 OS ATORES PÚBLICOS LOCAIS NA DINÂMICA DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

O prefeito Silvio Magalhães Barros II instituiu, em junho de 2009, uma secretaria para gerir na 

cidade o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O anexo do 

Decreto nº 881/2009 diz que a secretaria é instituída como órgão executivo municipal, cujas 

atividades estavam diretamente vinculada ao gabinete do prefeito e estabelece, entre outras 

diretrizes o objetivo e as competências: 

 

I - Objetivo: 

[...] o objetivo é coordenar os trabalhos de implantação do projeto 

habitacional Minha Casa Minha Vida. 

II - Competências: 

O planejamento operacional e a execução, por administração direta ou 

através de terceiros, as obras do projeto Minha Casa Minha Vida [...] 

(DECRETO nº 881/2009) (MARINGÁ, 2009). 

 

Inicialmente, essa pasta foi criada como de Secretaria Extraordinária de Habitação e de 

Interesse social. A habitação já contava com uma diretoria dentro da estrutura da Secretaria de 

Controle Urbano e Obras Públicas, mas sob a justificativa da demanda exigida pelo programa 

MCMV, o prefeito em exercício implantou a Secretaria Extraordinária de Habitação.  

 

A Prefeitura de Maringá criou uma secretaria exclusiva para gerir na 

cidade o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, do governo 

federal. O novo órgão, batizado de Secretaria Extraordinária de 

Habitação, nasceu a partir de uma diretoria que já existe, na Secretaria 

de Controle Urbano e Obras Públicas, com nome semelhante 

(COLOMBO, 2009, p.1). 
 
[...] a Secretaria Extraordinária de Habitação foi criada para facilitar a 

implantação do Projeto Habitacional Minha Casa, Minha Vida, do 

Governo Federal. A Habitação contava com uma diretoria dentro da 

estrutura da Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas, mas diante 

da demanda exigida pelo projeto, foi preciso implantar a Secretaria 

Extraordinária (MARINGÁ, 2010c, p. 141). 

 

O município já estava gerenciando os recursos do PAC que estavam sendo liberados para a 

construção de novas unidades habitacionais espalhadas pelos bairros da cidade e a regularização 

fundiária e urbanização do Bairro Santa Felicidade:  

 

Em Maringá, o último empreendimento de grande porte que foi 

executado para a construção de casas populares para famílias de baixa 
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renda foi entre 1993 e 1994 foi o Conjunto Requião. Após esse 

empreendimento passaram mais de 22 anos sem a intervenção dos 

gestores públicos para a produção de unidades habitacionais para a 

baixa renda. [...] foram construídas nesse período em torno de 100 

casas, ficando assim uma demanda reprimida por muitos anos. 

(ENTREVISTADO 4). 

 

O volume de unidades que estavam sendo executadas com os recursos liberados pelo governo 

federal requeriam uma secretaria própria. Entretanto, de caráter extraordinário, por haver o 

entendimento de que era considerado um assunto específico, de natureza relevante, mas em 

caráter temporário.  

 

Em 30 de julho de 2010, por meio do Decreto nº 787/2010 o chefe do executivo “prorroga o 

plano de trabalho de instalação da Secretaria Extraordinária de Habitação para implantação do 

Projeto Habitacional Minha Casa, Minha Vida” (MARINGÁ, 2010g). A secretaria, também, é 

responsável pelas habitações de interesse social com recursos do Fundo Municipal de 

Habitação. 

 

De acordo com a Lei nº 776/2009, base legal da estrutura administrativa do Poder Executivo 

do Município de Maringá, o prefeito municipal pode instalar até duas secretarias de natureza 

extraordinária, para tratar de assuntos ou programa de importância e duração transitória 

(MARINGÁ,2009a). 

 

Em dezembro de 2010 o chefe do executivo encaminha para a Câmara de vereadores o projeto 

de lei que dispõe sobre a instituição da secretaria que foi aprovado pelo poder legislativo em 

segunda discussão por meio da Lei Complementar nº 867/2010. A lei extingue a Secretaria 

Extraordinária de Habitação, passando a Secretaria Municipal de Habitação de interesse Social 

a absorver e desempenhar as suas competências, atividades, atribuições legais e institucionais, 

bem como a executar as respectivas dotações orçamentárias e financeiras. 

 

Em divulgação na mídia local é noticiado que a secretaria foi “criada para gerenciar o programa 

MCMV” que coordenava a construção de 650 unidades habitacionais e para assegurar um 

orçamento de R$ 12,4 milhões em 2011, a ser destinado à produção de moradias para as famílias 

de baixa renda (GRIS, 2010, p.1).  
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Assim, passou o município ter 12 secretarias de natureza fim, que são órgãos de primeiro nível 

hierárquico para execução das ações do poder executivo com a missão de atender o cidadão, 

juntamente com a (a) Secretaria Municipal de Educação (SEDUC); (b) Secretaria Municipal de 

Saúde; (c) Secretaria Municipal da Mulher (Semulher); (d) Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer (Sesp); (e) Secretaria Municipal de Transportes (Setran); (f) Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (Sema); (g) Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semusp); (h) Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sede); (i) Secretaria Municipal de Cultura 

(Semuc); (j) Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Sasc); (k) Secretaria 

Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas (Seurb). 

 

Cada uma das secretárias é considerada “superior, em que seu titular goza das prerrogativas do 

cargo de Secretário Municipal e tem à disposição uma estrutura de apoio composta por 

diretorias, gerências e coordenadorias” (MARINGÁ, 2010c, p. 141). 

 

Assume a pasta na função de secretário o engenheiro civil Gilberto Donizetti Delgado, que 

ocupava o cargo desde que a secretaria extraordinária foi criada. Não é um burocrata de carreira. 

É ator público designado politicamente.  O cargo foi nomeado pelo prefeito Silvio Magalhães 

Barros II e tem por competência, dentre outras, de acordo com o parágrafo único, do artigo 2º, 

da Lei Complementar 867/2010: 

 

I - coordenar o planejamento operacional e a execução das obras da 

Secretaria em todos os aspectos; 

II - coordenar a execução da programação global do Governo 

Municipal, relativa à política habitacional de interesse social; 

III - acompanhar as atividades referentes aos Conselhos vinculados à 

sua área de atuação; 

IV - proceder à fiscalização e acompanhar o destino dos recursos 

adquiridos ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; 

V - acompanhar a fiscalização da execução das obras habitacionais de 

interesse social; 

VI - indicar os representantes da Secretaria nos Conselhos Municipais 

dos quais a secretaria participa; 

VII - negociar junto às autoridades competentes as instalações de 

serviços essenciais de infraestrutura de água, energia elétrica, 

esgotamento sanitário, canalização pluvial e outros, nos núcleos 

habitacionais de responsabilidade do Poder Público Municipal, ou 

quando tais encargos recaiam sobre a Prefeitura; [...] (MARINGÁ, 

2010h). 

 

 

A lei 867/2010 foi revogada pela Lei Complementar nº 873/2011, sem nenhuma alteração 

quanto às competências do secretário. Esta também foi revogada pela Lei Complementar nº 
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931/2012 que altera apenas o texto do inciso primeiro passando a ter a seguinte redação: “I - 

coordenar a execução da programação global do governo municipal, relativa à política 

habitacional de interesse social” (MARINGÁ, 2012). Ainda em dezembro de 2012 alguns 

dispositivos da Lei Complementar nº 931/2012 são alterados pela Lei Complementar n. 937 de 

13 de dezembro de 2012, dispondo sobre a nova estrutura organizacional do poder executivo 

municipal, entretanto não altera as competências do secretário ou da secretaria. 

 

Passaram a compor a estrutura organizacional da secretaria 11 funcionários conforme previsão 

legal da Lei Complementar n. 867/2010. Além do secretário, tem o diretor administrativo, 04 

assessores todos designados politicamente, 01 gerente administrativo também designado 

politicamente, 01 gerente de projetos e obras burocrata de carreira, 01 coordenador de serviço 

de expediente, burocrata, 01 chefe de serviço de expediente e 01 coordenador de Serviço Social 

dos Programas Habitacionais, burocrata de carreira. Pela composição dos cargos de diretor e 

secretário as atividades desempenhadas por esses atores pairam entre ações gerenciais e técnico-

políticas. 

 

Segundo relato coletado nas entrevistas a estrutura necessária e exigida pelos trabalhos 

desenvolvidos era: 

 

 Estrutura de engenharia: engenheiros para a elaboração de projetos 

e acompanhamento das obras. 

 Estrutura social: Equipe formada por assistente social para o 

atendimento da demanda dos trabalhos de pesquisas e outros junto a 

CEF, aprovação, sorteios, visita em loc nas residências para a 

elaboração de relatórios para a verificação das vulnerabilidades dos 

inscritos. 

 Equipe pós moradia: para atendimento da demanda dos 

contemplados com unidades habitacionais nos diversos conjuntos 

entregues: verificação de ocupações irregulares, intermediação de 

conflitos com moradores, verificação de problemas técnicos com as 

obras entregues, etc. 

 Equipe de atendimento na secretaria: atendimento das demandas de 

novas inscrições, atualização de cadastro, informações sobre 

programas habitacionais, etc. 

 Equipe administrativas: coordenação do expediente da secretaria na 

elaboração de documentação, tramitação de processos, controle de 

funcionários, controle do arquivo de todos os inscritos, etc. 

(ENTREVISTADO 4). 

 

A nova secretaria teve a sua estrutura administrativa composta por funcionários já existentes 

dentro da própria diretoria de Habitação e realocados das demais pastas, sem aumento de cargos 
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em comissão. No entanto, a Lei Complementar n. 931/2012 acrescenta um assessor e a Lei 

Complementar n. 937, de 13 de dezembro de 2012, acrescenta outro assessor totalizando 13 

funcionários ambos designados politicamente.  

 

A criação da secretaria cria por um lado, um aumento de gastos administrativos e com o 

funcionalismo municipal e por outro lado, teve o apoio do Conselho diante das justificativas de 

melhor conduzir a política habitacional de interesse social do município, bem como no 

planejamento dos projetos das obras de pavimentação, construção civil, drenagem e calçamento 

e na elaboração dos convênios com a finalidade de construção das moradias de interesse social. 

Esses argumentos derem legitimidade à instituição da secretaria e suplantaram as insatisfações 

do inchaço da máquina pública.  

 

No legislativo o tema entrou sob a justificativa de proporcionar maior agilidade e eficiência nas 

ações de execução das políticas públicas de habitação de interesse social e o projeto do 

executivo é aprovado sem polêmicas. O prefeito Silvio Barros II disse que “A habitação de 

interesse social é um assunto de grande importância para a comunidade. Por isso estamos 

criando uma secretaria permanente, com uma equipe que vem realizando um trabalho muito 

bom” (MARINGÁ, 2010j, p.1). 

 

O município poder contar com uma secretaria própria para tratar dos assuntos da habitação 

expressa que esse tema alcança alguma relevância junto aos atores públicos locais. Foi o 

programa Minha Casa Minha Vida que favoreceu a implantação da secretaria e isso fortalece o 

município na área habitacional. Ao se considerar o caráter federativo do Estado brasileiro, que 

impõe constrangimentos e indica oportunidades para o desenvolvimento de políticas pública 

nos governos subnacionais, entende-se que a institucionalização dessa secretaria representa um 

dos resultados do esforço de coordenação do governo federal que visa instrumentalizar os 

municípios para o desempenho das suas funções na área habitacional. 

 

Os atores, por sua vez, buscaram se instrumentalizar para as funções por meio da participação 

de diversos cursos que realizaram, e entre eles destaca-se: Seminário de Regularização 

Fundiária Urbana no Brasil (2009); Seminário Internacional Trabalho Social em Intervenções 

Habitacionais (2010), Curso a distância sobre PHLIS (2009), sobre Ações Integradas de 

Urbanização de Assentamentos Precários (2010) e sobre Trabalho Social em Programas e 

Projetos de Habitação de Interesse Social (2010); Oficina Técnica Regularização Fundiária: 
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experiências exitosas (2013); Participação do 60º Fórum Nacional de Habitação de Interesse 

Social (2013) e participação no Fórum Nacional de Secretários de Habitação e desenvolvimento 

Urbano. A lista de cursos realizados foi informado pelos Entrevistados 3 e 6. 

 

Com a mudança de governo municipal em 2017, o novo prefeito Ulisses Maia (PDT), extingue 

a Sehabis e as atividades dessa secretaria passam a ser executadas por uma diretoria inserida na 

Seplan. Segundo depoimentos coletados “O governo federal não manda mais dinheiro para o 

faixa 1 desde agosto de 2015. Pra que manter uma secretaria? Se eu fosse o prefeito também 

extinguiria, não tem dinheiro pra construir” (ENTREVISTADO 3).  Essa ação do prefeito atual 

reforça o que foi discutido no primeiro capítulo de que as políticas dos governos locais são 

fortemente dependentes dos recursos do governo federal.  Na ausência de financiamento federal 

para a habitação em larga escala o município continua a produzir moradias com os recursos do 

FMH, porém poucas unidades, tal qual a situação vivida antes de 2009. 

 

 

6.2 CADASTRO E SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 

 

 

Para que a seleção do candidato ocorra, o município deve manter atualizado cadastro 

habitacional, contendo informações necessárias à aplicação dos critérios nacionais e locais de 

seleção dos beneficiários, além inserir as famílias selecionadas no Programa Minha Casa, 

Minha Vida, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.  

 

A demanda é uma atribuição exclusiva do município e segundo depoimento coletado nas 

entrevistas quando questionado sobre qual é a participação da CEF nesse processo foi relatado 

que ela tem apenas o papel de orientação quanto à interpretação das normativas do programa. 

E exemplifica, essas limitações de uma maneira geral e não voltada para o município de 

Maringá: 

 

Como agente financeiro e executor do programa da parte de habitação, 

da política pública a gente [Caixa] não pode interferir na demanda.  Por 

exemplo, na seleção de família, na inscrição, às vezes falta família, a 

prefeitura não encaminha a quantidade correta e necessária e a gente 

fica com 30 ou 40 unidades esperando. As prefeituras, muitas vezes, 

não tem mesmo pessoal para fazer inscrição e seleção e se a gente 

colocasse alguém para fazer inscrição a gente conseguiria maior 
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agilidade, então em vários aspectos que a caixa gostaria de contribuir e 

como não temos esse papel a gente não pode fazer, por impedimento 

legal mesmo (ENTREVISTADO 1). 

 

Neste tema, observa-se que uma política ao ser implementada pode sofrer alterações, uma vez 

que o desenho do programa não consegue contemplar toda a diversidade que pode decorrer da 

implementação, “dada a impossibilidade de o formulador descrever todos os procedimentos e 

ações necessárias, bem como de antecipar todos os possíveis entraves” (ANDRADE, 2016, p. 

45). 

 

Implementar um programa de escopo nacional que impõe atribuições aos municípios no sentido 

de revisão das suas próprias normativas do espaço urbano, envolve decisões altamente 

complexas e difíceis serem estruturadas na totalidade e de forma antecipada no momento da 

formulação do programa. 

 

Para a seleção dos beneficiários do programa MCMV o governo federal, na sua função de 

coordenação dessa política, promoveu diversas modificações desde a instituição do FAR, no 

âmbito PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme pode ser 

visualizado no quadro 09. A portaria nº 140/2010 foi editada em abril de 2010 e como ato 

administrativo oficial é destinada dar instruções sobre a Lei nº 11.977 de julho de 2009. E 

diversas outras foram expedidas nos anos subsequentes. 

 

      Quadro 09: Instruções para Seleção de Beneficiários Programa MCMV 
2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2016 

Lei nº 

11.977/2009 

Portaria nº 

140/2010 

Portaria nº   

61081/ 2011 

Portaria nº 

595/2013 

Portaria nº 

829/2014 

Portaria nº 

412/2015 

Portaria nº 

16382/2016 

Portaria nº 

149/2016 

Revoga a 

anterior 

Revoga a 

anterior 
Nova 

Redação 

Revoga as 

Portarias nº 

595/2013 e 

nº 829/2014 

Institui o 

SNCH 

Dispõe 

sobre o 

SNCH 

      Fonte: MCidades (2016c) 

 

 

A cada modificação nas regras do processo de seleção iniciado até a data imediatamente anterior 

à publicação de cada nova portaria, os processos são finalizados pelas disposições contidas na 

portaria anterior. Logo, em oito anos da vigência do programa existem beneficiários 

contemplados por diferentes critérios ou diversas interpretações quanto aos critérios. As novas 

                                                           
81 A Portaria nº 198/2012 traz nova redação à Portaria nº 610/ 2011. 
82 A Portaria n° 321/2016 dá nova redação Portaria nº 163/2016. 

file:///C:/Users/Vera/AppData/Local/Temp/Temp1_NOVO%20EMENTÁRIO%20PMCMV%20-%20RECURSOS%20FAR.zip/Legislação/Portaria%20MCidades%20nº%20419-2016.docx
file:///C:/Users/Vera/AppData/Local/Temp/Temp1_NOVO%20EMENTÁRIO%20PMCMV%20-%20RECURSOS%20FAR.zip/Legislação/Portaria%20MCidades%20nº%20419-2016.docx
file:///C:/Users/Vera/AppData/Local/Temp/Temp1_NOVO%20EMENTÁRIO%20PMCMV%20-%20RECURSOS%20FAR.zip/Legislação/PORTARIA%20Nº%20321,%20DE%2014%20DE%20JULHO%20DE%202016.docx
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portarias tentam pacificar os entendimentos diante do feedback da implementação e dar nova 

redação às portarias anteriores. 

 

Pode-se citar o exemplo, das portarias nº 198/2012, nº 477/2013, nº 829/2014 e n° 321/2016 e 

nº 99/2016 do Ministério das Cidades que são normativas que trazem, também, nova redação 

ou alteram algum dispositivo quanto aos requisitos de enquadramento dos beneficiários. Em 

2015 o Ministério das Cidades elaborou um Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários 

ao programa por meio da Portaria nº 412/2015, o que facilita a execução, dessa atribuição, pelos 

municípios.  

 

As relações intergovernamentais que se estabelecem entre o governo central e município se dão 

por meio das normativas, dos cursos de treinamentos para os atores da implementação, e por 

meio das orientações e suporte dado pela CEF quando há problemas/dificuldade na 

interpretação das normativas. Isso pode ser afirmado, diante da resposta obtida quando foi 

perguntado como são estabelecidas as relações entre o MCidades e o município.  

 

[...] a gente tem que seguir a lei. Nada é feito diferente do que tá na lei. 

A gente se orienta pelo que vem nas portarias. Participamos de algumas 

reuniões lá no Ministério. Os municípios eram chamados para eles 

falarem sobre as diretrizes do programa. A [...] assistente social 

participou de treinamentos também.  A CEF é nossa parceira [...] tira as 

dúvidas que a gente tem e quando tem algum ponto da portaria que é 

difícil de aplicar aqui ou quando a gente precisa de alguma orientação 

ligamos lá. Eles explicam ou a gente, em conjunto, procura achar uma 

solução (ENTREVISTADO 3). 

 

As políticas são fundamentadas em lei, apoiadas pelo poder coercitivo do Estado e sinalizam 

aos atores o que tem que ser feito e o que não pode ser feito e podem estabelecer recompensas 

e penalidades associadas ao desempenho das atividades, já falava Pierson (2000). 

 

As inúmeras portarias consistem numa maneira de minimizar a diversidade de interpretações 

ou entraves sobre a seleção dos beneficiários que provém dos municípios que estão lá na ponta 

da implementação. Por outro lado, essas alterações que frequentemente ocorrem com a edição 

de novas portarias, fazem com que os municípios passem a rever e se adequar à inovações 

trazidas pelas normativas que vão sendo atualizadas. Isso mostra que no desenho do programa 

o governo central não consegue prever, na totalidade as implicações da implementação. O 

processo de revisão da regulamentação alcança dimensão intergovernamental, pois na maioria 

file:///C:/Users/Vera/AppData/Local/Temp/Temp1_NOVO%20EMENTÁRIO%20PMCMV%20-%20RECURSOS%20FAR.zip/Legislação/PORTARIA%20Nº%20321,%20DE%2014%20DE%20JULHO%20DE%202016.docx
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das vezes, corresponde à resposta dos agentes implementadores. Os burocratas e/ou designados 

politicamente defrontam-se rotineiramente com situações que fazem a política voltar para ser 

revista na formulação. 

 

Todas essas normativas expedidas objetivam definir o público-alvo do programa MCMV, no 

sentido de padronizar a ação dos atores públicos locais na elegibilidade e seleção dos 

beneficiários nos 5.570 municípios brasileiros em conformidade com as expectativas do 

governo central. Uma das análises que se pode tecer é que ao serem detectados problemas na 

extensão da cadeia da implementação tem havido a tentativa de minimizá-los para reduzir a 

probabilidade de falhas no processo. Sobre as portaria publicadas que tratam separadamente 

dos temas do programa, tem-se que: 

 

[...] o programa foi editado de forma segmentada o que facilita o 

trabalho da CEF. Por ex. tem uma portaria que trata da seleção de 

demanda, uma portaria que trata do trabalho social, uma para atribuição 

dos entes [...] Então, se a gente vê que tem que modificar algum ponto 

fica fácil alterar a portaria e a gente pede para o ministério avaliar 

(ENTREVISTADO 1). 

 

A revisão das normativas visa minimizar os conflitos inerentes ao sistema de relações 

intergovernamentais. A revisão é um recurso utilizado pelo governo federal para evitar que tais 

conflitos extrapolem os limites do campo setorial para os outros espaços de resolução de 

conflitos do sistema político como o judiciário, atenuando as suas agendas já sobrecarregadas 

(CAMPOS e BRANDÃO, 2003). 

 

De acordo com depoimento coletado nas entrevistas, os atores públicos municipais tinham 

sobre a sua responsabilidade a organização da demanda: tinha que cadastrar o candidato, 

selecionar e indicar o beneficiário de forma que o município obtivesse maior agilidade no 

processo e evitasse ou minimizasse problemas com reclamação de candidato e ações no 

Ministério Público. Por esse motivo, a Sehabis elaborou sua própria normatização. 

 

“Seguir as portarias do governo federal, da forma como se apresentam causava inúmeros 

problemas [...] as regras não cabem para a nossa realidade” (ENTREVISTADO 5). A 

proximidade dos burocratas/designados politicamente com o público alvo amplia as suas 

condições de visualizar as situações que podem gerar problemas. “O município tem que 

preservar a sua imagem” diz o Entrevistado 4. “As normativas do programa não se adequavam 
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totalmente à nossa realidade” (ENTREVISTADO 6) e “fizemos a nossa própria portaria 

contendo as determinações cabíveis a nossa realidade” afirma o Entrevistado 5.  

 

Respeitando a norma federal redigimos um texto para contemplar ao 

máximo as demandas locais e evitar os problemas que já passamos [...] 

apresentamos para a Caixa que aceitou a nossa proposta [...] num fórum 

em Brasília dei uma cópia para o Ministro [...] e disse que aqui tava 

dando certo [...] ele ouviu disse que teriam que rever muitas coisas no 

programa [...] mas pelo jeito foi engavetado [...] (ENTREVISTADO 

4). 

 

Nessa situação, pode-se resgatar as bases conceituais das abordagens top-down e bottom-up. 

Verifica-se por um lado, a abordagem top-down quando o governo federal enuncia novo 

regramento porque ele é que detém a legitimidade da formulação. E mantém o predomínio da 

formulação sobre a implementação. E de outro lado, a abordagem bottom-up que é centrada na 

influência dos burocratas/designados politicamente que reformulam para implementar 

exercendo a discricionariedade. Ou seja, conforme apresentado no capítulo 2 o bottom-up 

considera que, ao serem detectadas inadequações na formulação, os implementadores assumem 

o papel decisivo na reformulação das políticas. 

 

Analisando o caso da portaria produzida pela Sehabis defronta-se com uma explicação ancorada 

na abordagem bottom-up, uma vez que uma das suas vertentes é a identificação das estratégias 

operacionais que os atores desenvolvem para lidar com os problemas decorrentes da política. 

As tarefas cotidianas recebem influência da decisão dos atores que podem exercer 

discricionariedade. No entanto, entende-se que isso não reduz o papel de coordenação do 

governo federal. Pelo contrário. Por ser uma política nova propicia aprendizado aos atores 

envolvidos, que com o passar do tempo, com as adequações realizadas e com a adaptação dos 

atores ao processo a política ganha maturidade.  

 

A Portaria nº 369/2014, publicada no Diário Oficial do Município em 11/08/2014, foi 

“elaborada considerando a necessidade de estabelecimento de critérios para a contemplação 

de munícipes” inscritos na Sehabis para programas habitacionais de interesse social executados 

com recursos federais. No enunciado consta que a normativa foi elaborada de acordo com a 

Portaria nº 595/2013 do Ministério das Cidades (MARINGÁ, 2014, p.1 grifo nosso). 
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Pelo exposto pode-se inferir que problemas de implementação podem requerer substancial 

presença local ou um mecanismo de implementação relacionado à adaptação às questões locais. 

Esse parece ter sido o caso acima. Portanto, uma política pública focaliza a importância de 

compatibilizar a estrutura de implementação com as complexidades do problema a ser resolvido 

pela política (SILVEIRA, 2005). 

 

Outro ponto que pode ser ressaltado é quanto à atuação do burocratas/políticos designados. 

Esses atores foram responsáveis por converter as normas operacionais do MCidades em rotinas 

de trabalho que pudessem dar suporte à equipe de frente da Sehabis no atendimento ao 

beneficiário por meio da unificação e simplificação das normativas federais, sintetizadas na 

portaria. 

 

A portaria foi elaborada para ser um guia prático que auxiliasse os funcionários da secretaria 

no exercício das suas funções desde o atendimento da família beneficiária até a seleção final. 

A portaria representa um roteiro que foi descrito para cada etapa a ser seguida no ato da 

inscrição e seleção (ENTREVISTADO 4). 

 

Isto porque entre os maiores problemas enfrentados pelo município para a seleção dos 

candidatos está a omissão de informações, especialmente quanto à renda familiar, comenta o 

Entrevistado 5. Informou que tem que ser extremamente criterioso quanto a análise dos dados 

informados pelo candidato. Foi relatado que candidatos “esquecem” de informar que a esposa 

trabalha e tem renda ou vice-versa. Ou declaram o valor de registro esquecendo-se do valor 

comissionado. Ou ainda, se classificam como desempregado quando trabalham por conta 

própria como eletricista, pedreiro ou encanador, por exemplo (ENTREVISTADO 5).  

 

Outro caso que acontece com frequência é que as candidatas “mulheres falam que não tem 

marido ou parceiro para poder se enquadrar no programa. A prefeitura durante as visitas da 

assistente social, conversa com a vizinhança, com a escola onde os filhos estão matriculados e 

passa a ter acesso a informações que não tinham sido divulgadas pelo candidato 

(ENTREVISTADO 6). As maiores inconsistências dizem respeito à renda da família. 

 

A intenção das visitas é conhecer o estado atual das moradias para caracterizar a necessidade. 

diz o Entrevistado 6. “Observa-se e registra-se o tipo de construção, a conservação, o grau de 
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precariedade, adequação para o número de residentes, a vulnerabilidade a que estão sujeitas. 

Porque a casa não é de quem merece, mas de quem dela precisa” e acrescenta: 

 

As visitas são para verificar se a família se enquadra nos critérios 

porque a casa não é de quem merece, mas de que dela necessita [...] 

você tem que ter parâmetro para enquadrar essa família, então são 

realizadas as visitas, tirado foto, pede permissão para tirar foto [...] 

Tudo é fotografado e cada família tem um pasta com todas as 

informações autodeclaradas e os relatórios com as fotos das 

visitas [...] montamos a folha de visita com a situação apresentada e 

tem o relatório da visita. Temos a preocupação de tudo manter em 

arquivo (ENTREVISTADO 6). 
 

 

Em “inúmeros casos, a mulher não menciona que tem uma união estável com o companheiro e 

deixa de apresentar a renda auferida por ele” e ao se verificar isso é “computado os valores 

recebidos pelo casal e a renda acaba não enquadrando” (ENTREVISTADO 5). Em outros casos 

“o casal omite a renda percebida pelos filhos. Se a prefeitura selecionar essa beneficiária 

ocorrerão denúncias e acaba sendo um problema que recai sobre nós” diz Entrevistado 5. O 

atual secretário de habitação diz que as denúncias chegam por meio do telefone 156, serviço de 

ouvidoria e diz que a orientação é para investigar todas elas.  

 

“De posse das denúncias agendamos reuniões com os candidatos sorteados para a orientação 

dos direitos e deveres do beneficiário é exposto que existem denúncias, o tipo de denúncia, sem 

especificar a quem se refere” diz o Entrevistado 4, e “lemos para eles todo o documento que 

eles vão assinar, explicamos sobre os crime de falsidade ideológica, crime de estelionato” e 

orientamos que “depois que assinou eles podem responder por crime”, complementa:  

 

Eu oriento a corrigir o cadastro, acertar o cadastro ou desistir do 

processo. Teve um exemplo em que 10 mulheres, num mesmo 

empreendimento declararam que eram chefe de família. Foram 

denunciadas e depois comprovou-se que tinham companheiro fixo 

durante anos e com rendimento. Outro caso, foi de um sorteado que 

tinha uma data em Floriano - que é dele - mas não tá no nome dele. Se 

comprovar isso por meio de testemunhas avisamos que ele pode ter 

problemas [...] Pessoas que tinham conseguido anteriormente uma casa 

em programas sociais do governo e tinham vendido também estão no 

cadastro [...] são muitos os casos de inconsistência nas informações 

autodeclaradas (ENTREVISTADO 4). 

 

 

Os problemas costumam surgir quando é divulgada a lista dos contemplados e vem as denúncias 

da população de que tal candidato não podia ser enquadrado no programa porque a renda 
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familiar é superior ao valor previsto na lei federal diz um entrevistado. “Aquelas pessoas que 

não foram contempladas e entendem que tem o direito, denunciam se sabem de alguém que 

omitiu informações [...] vai no Ministério Público e quem tem que resolver isso somos nós 

daqui da secretaria”, completa o entrevistado. 

 

Quando estamos trabalhando aqui vivenciamos essas situações 

problemas. Quando tá lá em Brasília pensa-se que a coisa toda vai dar 

certo. Mas, quando a coisa estoura eles (os beneficiários) vem aqui 

reclamar. Vem buscar solução aqui na secretaria e nós é que temos que 

resolver. O poder público municipal tem que acompanhar 

continuamente (ENTREVISTADO 6). 

 

Pode-se depurar que as classes mais pauperizadas no acesso à moradia precisam de um 

determinado padrão de intervenção social para o enfrentamento das questões sociais. Diante da 

falta de recursos de toda ordem para acessar outros meios de encontrar respostas aos seus 

conflitos, é no poder público municipal onde ela recorre para buscar as soluções para os seus 

problemas imediatos. E segundo o entrevistado 4 “todos que vem aqui eu ouço, eu atendo e a 

gente tenta ver o que dá para fazer”. 

 

Foi perguntado o porquê da baixa produção de moradias para a faixa 1 em Maringá e quais as 

dificuldades/problemas para o Município para a implementação da política. O depoimento 

obtido foi: 

 
Em Maringá tá difícil o enquadramento na Faixa 1. Se pegar o cadastro 

é difícil encontrar 100 famílias para ir ao sorteio. Mas a prefeitura com 

base nos critérios declarados e comprovados seleciona 100 famílias. 

Dessas apenas 11 preencheram os requisitos os demais ficaram de fora 

[...] é extremamente difícil o enquadramento. A maior dificuldade está 

em encontrar famílias que se encaixem na renda estabelecida na faixa 1 

do PMCMV. [...] Houve no desenho do programa uma elevada 

preocupação com a alta vulnerabilidade e houve uma despreocupação 

com a faixa seguinte. Falta uma faixa intermediária para uma família 

que pode pagar uma prestação de R$ 300,00 a R$ 400,00 reais por mês. 

Essas não se enquadram no faixa 1. E nas outras faixas do programa 

tem que pagar uma entrada de 5.000 até 8.000 reais de entrada. E aí elas 

não tem esse dinheiro. [...] Um gari da prefeitura ganha R$ 1.800,00. 

Tá fora do programa. Nem precisa ver se a esposa tem renda. Uma 

atendente no comércio de Maringá tem salário é R$ 878,00. Um casal 

de atendentes está fora do programa. Eu lanço um desafio para você, 

trazer aqui 5 famílias que se enquadram nesse programa [...] duvido que 

vc. consiga (ENTREVISTADO 5).  
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O entrevistado declarou que o governo federal teve uma preocupação muito grande com as 

famílias de faixa 1 e a questão da vulnerabilidade e houve uma despreocupação com a faixa 

seguinte e que poderia enquadrar o gari e o casal de atendentes. E acrescenta: 

 

Foram sorteadas 75 famílias de casal sem filhos. Desses selecionamos 

32 quase metade. As chances são altíssimas de enquadramento para 

quem está nessa faixa de renda. [...] aqui em Maringá a demanda para 

o Faixa 1 é muito distante da imaginação popular [...] tem milhares de 

pessoas esperando uma casa pelo faixa 1? Não tem. Se vc. conhece uma 

família que se enquadra traga ela aqui [...] (ENTREVISTADO 5) 

 

Cabe ressaltar que o cadastro da prefeitura tem 30.000 inscritos no sistema. Disto, pode-se 

extrair que existe demanda sim. Pode não ser na totalidade dos inscritos no sistema, porque 

segundo os entrevistados a informações ali contidas são declaratórias e da situação do candidato 

no momento da inscrição. Quando sai um novo empreendimento é feito um filtro inicial das 

famílias que podem se enquadrar. Essas famílias cadastrados são chamadas para levar até a 

prefeitura a documentação comprobatória da sua situação atualizada, como vínculo 

empregatício, contracheque e demais documentos. E nessa atualização de dados, muitos 

acabam não sendo enquadrados nas regras do programa, principalmente, quanto à renda bruta 

declarada. 

 

Como forma de minimizar os problemas da Sehabis em selecionar os candidatos que não são 

compatíveis com as regras do programa ou que venham a ser rejeitados na análise posterior, 

efetuada pela CEF, foi elaborada a portaria municipal que estabelece uma forma de rotina 

interna para os funcionários da Sehabis que visa minimizar esses problemas. Assim, o cadastro 

na prefeitura passou a ser feito pelos funcionários que o realiza na frente do beneficiário e 

mediante os seguintes documentos:  
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          Quadro 10: Relação de documentos entregue pela Sehabis aos interessados no cadastro 
Informações iniciais: Para fazer inscrição, é necessário 

-Possuir Cadastro Único83; 

-Morar em Maringá nos últimos 2 (dois) anos; 

-Não possuir imóvel, terreno ou casa (casal); 

-Nunca ter sido contemplado em programas de moradia popular; 

- nunca ter usado o Construcard (CEF); 

Xerox dos seguintes documentos para inscrição 

 1. Estado Civil:  Casado - Certidão de Casamento; Solteiro – Certidão de Nascimento; Viúvo 

– Certidão de óbito; Separado ou Divorciado – Averbação ou Separação Judicial; União 

Estável – Declaração que convive maritalmente (reconhecer firma das assinaturas do casal). 

2. RG; CPF; e Título Eleitoral (CASAL); 

3. Comprovante de renda atual (casal); 

4. Número da Carteira de Trabalho e número do PIS/PASEP (casal); 

5. Número do cadastro do IPTU: Zona, Quadra e Data; 

6. Conta de água e/ou luz recentes; se pagar aluguel trazer o recibo; 

7. Certidão de nascimento dos filhos; 

8. Trazer laudo médico com número do CID; 

9. Comprovante do CADASTRO ÚNICO; 

10. Comprovante que reside em Maringá: - conta de água ou luz de 2 anos atrás (no nome do 

titular ou cônjuge); ou; - contrato de aluguel com firma reconhecida de 2 anos atrás (no 

nome do titular ou cônjuge); ou; - declaração do posto de saúde (em papel timbrado com 

assinatura e carimbo do responsável pela unidade); - uma das opções acima. (*) caso tenha 

retornado à maringá recentemente, depois de ter morado em outra cidade, deverá comprovar 

5 anos de residência anteriormente.  

           Fonte: PMM (2016) 

 

 

Não ter sido contemplado em programas habitacionais é uma condição prevista na Portaria nº 

477/2013 que traz a seguinte redação: “I - o beneficiário não seja proprietário ou promitente 

comprador de imóvel residencial ou detentor de financiamento habitacional em qualquer 

localidade do país” e também fica claro na redação da portaria que “II - o beneficiário não tenha 

recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários da União, do 

FAR, do FDS ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço” (MCIDADES, 2013). 

 

Passa-se a transcrever os critérios adotados no município de Maringá para a habilitação e a 

participação do processo de seleção. Na primeira etapa, divulgada no portal da PMM, o 

candidato para fazer a inscrição precisa se inscrever no Cadastro único da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Cidadania (SASC). De posse do comprovante do Cadastro Único e 

demais documentos do candidato a secretaria adota os seguintes critérios para a seleção:  

 

          

 

                                                           
83 O Cadastro Único para Programas Sociais é um instrumento de coleta de dados e informações com o objetivo 

de identificar todas as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de três salários 

mínimos no total (ENTREVISTADO 25). 
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        Quadro 11: Parâmetros para habilitação e participação do processo de seleção 

 Critérios para habilitação e participação do processo de seleção e contemplação dos 

munícipes 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

d) 

Situação de vulnerabilidade e/ou risco social, de acordo com o item 4.1 a Portaria nº595/2013, 

de munícipes residentes a mais de 2 (dois) anos em Maringá84 ou ter aqui residido 

anteriormente por 5 (cinco) anos, comprovadamente. 

Nenhum membro do grupo familiar inscrito ter sido contemplado e/ou beneficiado em outro 

programa habitacional público de interesse social, nem possuir imóvel em nenhum município 

do Brasil. 

Possuir inscrição no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

Compatibilidade com os critérios de análise cadastral realizado pela Caixa Econômica 

Federal. 

        Fonte: Maringá (2014) 

 

 

Por meio de leitura das atas do CMPGT foi verificado que a Portaria municipal nº 369/2014 foi 

lida, discutida, alterada e aprovada na 304ª Reunião do CMPGT. As discussões na reunião do 

conselho giraram em torno do item quanto ao termo vulnerabilidade. Após discussão ficou 

acordado que essa alínea deveria obedecer ao item 41 da Portaria Nacional nº 595/2013, como 

pode ser observado no quadro 11.  

 

O conselho solicitou, também que fosse colocado na portaria que o cadastro de candidatos a 

beneficiário contendo a identificação do inscritos deverá estar permanentemente disponível 

para consulta nos meios eletrônicos do município, o qual foi acatado, conforme consta em ata 

(CMPGT, 2014).  

 

Segundo o Entrevistado 6 foram adotados os critérios de vulnerabilidade, para o atendimento 

em Maringá, em conformidade com as portarias publicadas. Esses critérios são observados, 

questionados pelos burocratas a linha de frente e feitos apontamentos no ato inscrição do 

candidato e quando necessário solicita-se documento comprobatório conforme quadros 11 e 12. 

 

Na etapa seguinte do processo, o candidato recebe uma pontuação para cada critério de 

vulnerabilidade. Isso acontece durante as visitas do agente administrativo e/ou assistente social 

na atual moradia do candidato para a comprovação das informações. Esses critérios segundo a 

assistente social da secretaria passaram pela aprovação do conselho e estão apresentados na 

sequência: 

 

 

 

                                                           
84 Conforme previsão legal: art. 182, item III, Lei Orgânica do Município. 
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                   Quadro 12: Detalhamento das vulnerabilidades 

CRITÉRIOS DE VULNERABILIDADE 

1. Espacialidade: menos de 3 Km 

2. Espacialidade: mais de 3 Km 

3. Temporalidade 

4. Usuário de programa social 

5. Situação de rua 

6. Família com idoso 

7. Família com deficiente incapaz 

8. Cohabitação involuntária 

9. Aluguel alto 

10. Imóvel cedido 

11. Lei Maria da Penha 

12. Filhos menores 

13. Família monoparental85 

14. Área de risco 

15. Mulher chefe de família 

16. Tempo de residência no município 

17. Doença crônica e incapacitante  

18. Aluguel social 

                   Fonte: PMM (2016) 

 

 

Segundo o entendimento do Entrevistado 6, o sucesso para a fixação da família no 

empreendimento está ligado ao sentimento de pertencimento àquele local. As famílias guardam 

um referencial do local onde moraram e viveram anteriormente e ao comtemplar uma casas 

com longa distância geográfica desse local é um agravante na adaptação da nova moradia, 

completa o entrevistado. Assim, houve a preocupação de alocar as unidades habitacionais em 

função da menor distância da moradia anterior do beneficiário. A população que reside em 

bairros adjacentes ao empreendimento se enquadra melhor neste critério.  

 

As portarias federais foram evoluindo quanto à precisão das regras ou à busca de modelar o 

programa diante dos alertas durante a implementação. Isso significa que a política vai sendo 

modelada durante a implementação, porque é na implementação que surgem situações que não 

foram previstas na fase de formulação. Na Lei nº 12.424/2011, que alterou a Lei nº 11.977/2009, 

diz no parágrafo 4º, do artigo 3º que os municípios poderão fixar outros critérios em 

conformidade com as respectivas políticas habitacionais” (BRASIL, 2011a). Na Portaria nº 

595/2013 consta que o município poderá estabelecer critérios adicionais que contemplem 

critérios de territorialidade ou de vulnerabilidade social, priorizando os candidatos que: “a) 

habitam ou trabalham próximos à região do empreendimento, de forma a evitar deslocamentos 

intraurbanos extensos; ou b) que se encontrem em situação de rua e recebam acompanhamento 

sócio assistencial [...]” (MCIDADES, 2013b). 

 

Em dezembro de 2014 foi expedida a Portaria nº 829/2014 pelo MCidades para acrescentar 

critérios adicionais que poderão ser utilizado pelos municípios. Esses critérios estão contidos 

nas alíneas “c” e “d”: “c) famílias em situação de coabitação involuntária, comprovado por 

                                                           
85 Família monoparental é definida “como a entidade familiar compreendida por um único progenitor que cria e 

educa sozinho seus filhos, sendo esta unidade decorrente de uma situação voluntária ou não” (SANTOS e 

SANTOS, 2009, p. 9) 
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autodeclaração do candidato; d) famílias com ônus excessivo de aluguel” (MCIDADES, 2014a) 

Analisando os critérios de vulnerabilidade estabelecidos por Maringá esse procedimento já 

estava incluído conforme pode ser visualizado pelo quadro 12.  

 

Assim, o município implementou, neste quesito, as determinações do Governo Federal e pela 

autonomia que lhe é conferida no federalismo brasileiro exerce o poder de ajustar para se 

adequar à realidade local. 

 

Em 2013 a Portaria nº 595 do MCidades traz uma redação que não detalha que o candidato 

precisa comprovar de imediato, no ato da inscrição a sua situação. Já em 2015 o MCidades 

revoga essa portaria e emite a Portaria nº 412/2015 que contempla, entre outras adequações, a 

necessidade de documentação que comprova a situação do candidato como pode ser visto no 

item 2.1.2 da referida portaria e observado no quadro 13: 

 

           Quadro 13:  Critérios de priorização dos candidatos 
Portaria nº 595/2013 Portaria nº 412/2015 

(Acréscimo à redação da portaria nº 595/2013) 
a) Famílias residentes em áreas de risco ou 

insalubres ou que tenham sido desabrigadas. 

 

a) Famílias residentes em áreas de risco ou 

insalubres ou que tenham sido desabrigadas, 

comprovado por declaração do Ente Público. 

b) Famílias com mulheres responsáveis pela 

unidade familiar. 

c) Famílias com mulheres responsáveis pela 

unidade familiar, comprovado por 

autodeclaração. 

c) Família de que façam parte pessoa (s) com 

deficiência. 

c) Famílias de que façam parte pessoa (s) com 

deficiência, comprovado com a apresentação 

de laudo médico.  

          Fonte: MCidades (2013b; 2015a) 

 

 

Quanto aos critérios de priorização a única modificação que ocorreu foi que a Portaria nº 

412/2015, do Ministério das Cidades, complementou já no início do processo de seleção o 

documento comprobatório da condição do candidato. Em Maringá nota-se pelo quadro 13 que 

essa documentação já era exigido no ato do cadastro. Esse procedimento evita transtornos 

posteriores de reclassificação do candidato no grupo quanto a veracidade das informações 

quando elas são autodeclaradas. Cabe ressalvar, que a última regulamentação que traz 

instruções sobre a seleção dos beneficiários é a Portaria nº 163/2016. Porém, os 

empreendimentos contratados para Maringá tiveram o processo de seleção com base nas 

portarias que a antecederam. Portanto, aqui não é traçado uma comparação com a 

Portaria nº 163/2016.    
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No atendimento à demanda de cotas dos conjuntos habitacionais a contemplação dos 

candidatos, estabelecido na Portaria municipal nº 369/2014, respeitou o seguinte critério de 

hierarquização: 

 

 
           Quadro 14: Hierarquizados para o atendimento diante da demanda de cotas 

 Parcelamento das cotas para contemplação do beneficiário   % 

a) Unidades habitacionais serão priorizadas para os idosos. 10% 

b) 

Unidades habitacionais serão priorizadas para famílias em cuja composição hajam 

membros com necessidades especiais, devendo o habitáculo receber adaptações 

compatíveis para o pleno exercício da habitabilidade. 

3% 

c) Unidades habitacionais serão destinadas mulher chefe de família86 40% 

d) Unidades habitacionais serão destinadas ao Casal com filho (s) 30% 

e) Unidades habitacionais serão destinadas Casal sem filho (s) 9% 

f) 
Unidades habitacionais serão destinadas pessoas sozinhas – inscritos individuais 

devido à fragilidade ou ausência de laços familiares  
5% 

g) 
Unidades habitacionais serão destinadas pai chefe de família -grupo familiar com 

ausência de cônjuge, cujo provedor titular da inscrição, seja do sexo masculino  
3% 

            Fonte: Redação compilada da Portaria nº 369/2014 (MARINGÁ, 2014) 

 

As normativas do governo federal determinam que deverá ser reservado, no mínimo, 3% (três 

por cento) das unidades habitacionais do empreendimento para atendimento a pessoas idosas, 

conforme disposto no Estatuto do Idoso. O município destinou 10% aos idosos. Essa destinação 

está prevista na Lei nº 7.248/2006 que estabelece que os idosos terão preferência na aquisição 

de 10% (dez por cento) das unidades habitacionais resultantes dos programas executados pelo 

poder público municipal.  

 

Os demais percentuais estabelecidos na portaria municipal foram criados pela Sehabis para 

servir de orientação na distribuição das unidades habitacionais no sentido de facilitar o 

direcionamento dos trabalhos para o atendimento de cada um dos segmentos expostos no 

quadro 14. Nota-se que cada ator responde de acordo com as lógicas cognitivas e normativas 

que lhe são próprias (MULLER E SUREL, 2002), mesmo diante da ascendência dos 

formuladores. Segundo relatos colhidos junto aos burocratas/designados politicamente que 

elaboraram a portaria o processo de seleção e elegibilidade com esses percentuais torna o 

processo menos poroso e abrange todo o contingente de população em condições de receber o 

benefício. 

 

Encontra-se algum espaço para decisão autônoma do município, ainda que rigorosamente 

orientada pelos objetivos gerais do desenho da política. Mesmo resguardando alinhamento aos 

                                                           
86 Refere-se ao grupo familiar com ausência de cônjuge, cujo provedor titular da inscrição, seja do sexo 

feminino. 
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objetivos previsto nas regulamentações federais da política o município, ainda, tem algum 

espaço para privilegiar determinadas demandas.  

 

 

Outra evolução que pode ser observado pela leitura das portarias que normatizam os parâmetros 

de priorização e seleção dos candidatos é relativo ao detalhamento do sorteio. Inicialmente a 

Lei Federal nº 11.977/2009, que é de julho traz a seguinte redação no art. 3º da referida lei ao 

definir os beneficiários do PMCMV: 

 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º Terão prioridade como beneficiários os moradores de 

assentamentos irregulares ocupados por população de baixa renda que, 

em razão de estarem em áreas de risco ou de outros motivos justificados 

no projeto de regularização fundiária, excepcionalmente tiverem de ser 

relocados, não se lhes aplicando o sorteio referido no § 2º. (BRASIL, 

2009) 

 

Em abril de 2010, o sorteio foi regulamentado pela Portaria nº 140/2010 com a seguinte redação 

“Quando a demanda para este público específico exceder a quantidade de candidatos a serem 

indicados, o ente público deverá realizar sorteio” (MCIDADES, 2010). O sorteio garante acesso 

democrático ao benefício, atendendo a todas as situações de vulnerabilidade intencionados na 

normativa federal. Já em 2015 a Portaria nº 412 traz maior detalhamento quanto ao sorteio. Ou 

seja, são formas de coordenação das atividades que vão sendo aprimoradas pelos atores da 

formulação. O governo delega ao município a responsabilidade de selecionar os candidatos, 

entretanto dentro das normas do governo central.  

 

Inicialmente foi estabelecido que “O número de candidatos selecionados deverá corresponder 

à quantidade de unidades habitacionais acrescida de 20%” conforme fixado na Portaria nº 

140/2010 (MCIDADES, 2010). Já em 2011 a portaria nº 610/2011 diz “O número de candidatos 

selecionados deverá corresponder à quantidade de unidades habitacionais, acrescida de trinta 

por cento” (MCIDADES, 2011). 

 

Em Maringá a portaria municipal definiu que “O número de sorteados será 50% superior ao 

previsto em cada caso” conforme detalhado no quadro 14. E segundo depoimento dos 

funcionários da Sehabis, para minimizar os problemas que o processo de elegibilidade ocasiona, 

optou-se pela decisão de ter “a presença de representantes do Poder Judiciário, do Poder 

Legislativo, do Ministério Público, do Poder Executivo, da Caixa Econômica Federal, do 
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Conselho Municipal de Habitação (ou seu correlato) e do Conselho Municipal de Assistência 

Social” durante o sorteio, para dar transparência ao processo (MARINGÁ, 2014, p.3).  

 

Esse percentual de acréscimo foi decidido em virtude da frequência de omissões de informações 

por parte dos candidatos. Quando constata-se, depois do sorteio, que existem pendências em 

nome do beneficiário impeditivas de receber o financiamento pelo programa MCMV, são 

utilizados os remanescente do sorteio. Inicialmente utilizava-se os 30% a mais, conforme regra 

federal. Em um dos empreendimentos esse percentual não foi suficiente. Teve que se fazer outro 

sorteio declarou o Entrevistado 4.  

 

Como exemplo citado pelos funcionários da secretaria está um casal que inicialmente tinha se 

enquadrado nos requisitos exigidos foi para sorteio. Depois descobriu-se que marido já tinha 

recebido habitação com recursos do governo federal em outro estado, quando do seu primeiro 

casamento. Em outros casos o candidato tem obrigações pecuniárias vencidas e não pagas para 

com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta. Esse também é um 

impeditivo. Mas a maioria refere-se a omissão de renda por parte de algum membro da família. 

 

Um dos pontos de conflito que existe entre os atores da formulação e da implementação é 

quanto ao sorteio dos candidatos. Nos primeiros empreendimentos contratados, a regra quanto 

ao sorteio, previsto na Portaria nº 140/2010, era de que a demanda deveria ser qualificada de 

acordo com a quantidade de critérios atribuídos ao candidato agrupando-se em 2 grupos: Grupo 

I – Representado por 75% dos candidatos que preencham 4 (quatro) ou 5 (cinco) critérios entre 

os nacionais e locais; e, Grupo II – Representado por 25% dos candidatos que preencham até 3 

(três) critérios entre os nacionais e locais. Na sequência os candidatos eram selecionados e 

ordenados por meio de sorteio dentro de cada grupo. Essa regra passa por modificação na 

Portaria nº 610/2011 e em 2015 muda novamente.   

  

Em 2015 os candidatos passam a ser agrupados em 3 grupos, descontadas as unidades 

habitacionais destinadas aos candidatos idosos e pessoas com deficiência: (a) Grupo I - 

candidatos que atendam de 04 a 06 critérios; (b) Grupo II - candidatos que atendam de 02 a 03 

critérios; e (c) Grupo III - candidatos que atendam até 01 critério, conforme Portaria nº 

412/2015. 

 
Os candidatos de cada Grupo serão selecionados, por meio de sorteio, 

obedecendo à seguinte proporção: 
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a) Grupo I - 60 % (sessenta por cento) das unidades habitacionais; 

b) Grupo II - 25 % (vinte e cinco por cento) das unidades habitacionais; 

c) Grupo III - 15 % (quinze por cento) das unidades habitacionais 

(MCIDADES, 2015a). 

 

O conflito que esse critério de agrupamento utilizado tem causado nos municípios é em 

decorrência de que é destinado 15% das unidades habitacionais para candidatos que atendam 

até 01 critério dos estabelecidos, dos nacionais ou locais. E é ai que entram pessoas que no 

nosso entendimento não deveriam ser contempladas (ENTREVISTADO 2), porque permite que 

muitas pessoas solteiras e sem filhos sejam enquadradas no grupo III, deixando de fora outros 

que mais precisam. O Entrevistado cita uma situação que aconteceu em um dos municípios 

atendidos pela Superintendência da CEF regional de Maringá. 

 

Teve o caso de um rapaz de 19 anos, que enquadrou-se em um dos 

critérios e foi contemplado. Ele fez um cadastro individual no 

município em separado da sua família. Esse caso causou muita 

indignação dos candidatos, pois tinha outras famílias com mulheres 

chefe de família com 3 e quatro filhos e ficaram de forma do sorteio 

(ENTREVISTADO 2).  

 

De acordo com o entrevistado, foi analisado a situação e verificou-se que de acordo com a 

portaria o rapaz tinha o direito e se enquadrava no grupo 3. Isso desencadeou um levantamento 

pela CEF e foram constatados inúmeros casos no mesmo sentido, “você pensa que tem uma 

coisa errada e aí nós fizemos o levantamento e tem um monte de pessoas nessas condições e a 

gente acha que é injusto” declarou o Entrevistado 2 e disse que: 

 

 [...] o pessoal da caixa fez uma simulação e pegou um grupo de famílias 

para jogar no sistema e simular pra ver [...] e aí  entrou gente solteira e 

nova e ficou de fora mulher chefe de família com 3 filhos e filho 

deficiente ai eles questionaram o ministério sobre o critério [...] a nossa 

briga foi que acaba entrando gente solteira e nova e teve um município 

com muita gente solteira e nós questionamos no Ministério e foi falado 

que a portaria prevê isso, então se a portaria permite a gente não pode 

fazer nada 

 

Problemas desse tipo surgem quando ocorre a implementação. “O MCidades se pronunciou 

dizendo que por ser recurso público, uma política pública não pode ser excludente porque se 

excluir alguém é aí que vem as denúncias Todos devem ter assegurado o direito de ser 

selecionado desde que haja o enquadramento” (ENTREVISTADO 2). 
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Entretanto, aqueles que se sentem prejudicados presenciando essa situação formalizam 

denúncia junto ao Ministério Público, gera processo, tem que ser designado advogado para a 

defesa e as custas processuais recaem sobre o próprio governo federal, além da credibilidade 

do processo de seleção. Esse caso foi relatado porque a Portaria nº 163/2016 não modificou a 

proporcionalidade do sorteio entre os grupos, conforme solicitado pela Caixa e os problemas 

locais vão continuar, explica o Entrevistado 6. 

 

Após efetuar o cadastro e a seleção dos candidatos, o município encaminha para a CEF a relação 

dos candidatos a beneficiários selecionados com a listagem principal e listagem reserva (50% 

adicional) respeitando a sequência dos candidatos sorteados em seus respectivos grupos e 

hierarquizados na demanda de cotas, de modo que: 

 

Todos os sorteados, independentemente da ordem de sorteio, passarão 

por análise técnico social, onde serão aferidas a veracidade e a 

compatibilidade das informações autodeclaradas com a criterização e 

os objetivos do programa, observados, em ordem decrescente de 

priorização: a análise cadastral  (renda familiar bruta, cadastro de 

mutuários, e outros que venham a ser incorporados)  realizado pela 

Caixa Econômica Federal, a vulnerabilidade e/ou o risco social, a 

territorialidade e a habitabilidade (MARINGÁ, 2014, p.3). 

 

 É o governo federal, por meio da CEF, que é responsável para verificar as informações 

cadastrais e financeiras dos candidatos selecionados pelos municípios. A caixa consulta a 

situação do candidato no Cadastro Único, no cadastro do FGTS; na RAIS, no CADMUT, no 

CADIN e no SIACI. A partir da Portaria nº 163/2016 os dados para a análise dos candidatos 

são da base de dados consolidados pelo sistema nacional de cadastro habitacional. 

  

O processo final quanto à seleção dos beneficiários se dá quando a CEF comunica ao município 

o resultado da lista de candidatos contendo a relação daqueles compatíveis, rejeitados e 

incompatíveis com as diretrizes do programa. De acordo com Portaria nº 412/2015 é compatível 

o candidato considerado apto para firmar o contrato de financiamento. É rejeitado o candidato 

cuja situação apresenta dados cadastrais inconsistentes ou inexistentes e impeditivos à 

realização/finalização das pesquisas, mas que poderá ser aceito desde que haja correção da 

situação, ajuste dos dados nos cadastros e reenvio das informações à CEF. E, por último, a 

situação de incompatibilidade do candidato pode ocorrer quando os dados cadastrais ou 

financeiros são incompatíveis com as regras e condições do PMCMV. 
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Nesse momento da implementação, a análise do cadastro e a seleção é competência do 

município. Mas a aprovação final da demanda cabe à CEF. Dessa forma, as condicionalidades 

prevista no desenho do programa influencia as relações intergovernamentais, reforçando a 

perspectiva centralizadora. 

 

Pode-se, notar um movimento de que o programa “recentraliza, definitivamente, o poder 

decisório” (KLINTOWITZ, 2015, p. 230). Porque em última análise a decisão é do Governo 

Federal, por meio da CEF. E, nesse caso, como diz Arretche (2012) a agenda dos governos 

subnacionais é balizada por normas e supervisão federais e mesmo se tratando de unidades 

politicamente autônomas, com responsabilidade na arrecadação de tributos e na execução de 

políticas, as suas decisões tem os condicionantes da legislação nacional. 

 

A seleção dos beneficiários para os empreendimentos produzidos em 2010, no âmbito do faixa 

1, obedeceram as regras da Portaria nº 140/2010. Já para os beneficiários dos empreendimentos 

de 2013 e 2015 foi em conformidade com a Portaria nº 295/2013. Ou seja, os critérios federais 

foram utilizados para guiar a regulamentação elaborada pelo município de Maringá.  

 

No Conjunto Abíno Meneguetti, construído em 2010, conforme mostra o quadro 15, os 

moradores são formados majoritariamente por mulheres, chefe de família, com baixa 

escolaridade, entre 25 e 34 anos. Desses, 43% declararam uma renda familiar de até 1 s.m., 

37% de 1 a 2 s.m., 19% entre 2 e 3 s.m. e 1% acima de 3 s.m (FLEURY SILVA e SILVA, 

2015). Esse rendimento não dá condições efetivas para a aquisição de uma casa própria com 

recursos próprios. Isso justifica a necessidade de subsídio do governo federal, dizem os autores.  

 

Quadro 15: Empreendimentos produzidos por meio do FAR, no âmbito do Programa PNHU, integrante 

do Programa MCMV  
Ano Empreendimentos UH Endereço 

2010 Conjunto Habitacional Gonçalo Vieira dos Santos   136 Distrito de Floriano 

2010 Conjunto Habitacional Albino Meneguetti  172 Distrito de Iguatemi 

2010 Condomínio Residencial Irajá  108 Distrito de Iguatemi 

2010 Condomínio Residencial Santa Clara 112 Jardim 3 lagoas - Maringá 

2010 Condomínio Residencial Santa Julia 144 Jardim 3 lagoas - Maringá 

2013 Jardim Oriental 175 Jardim Oriental - Maringá 

2015 Conjunto Habitacional Pioneiro José Israel Factori 50 Distrito de Floriano 

2015 Conjunto Habitacional Pioneiro José Pires de Oliveira 232 Distrito Floriano 

Total  São 8 conjuntos habitacionais  1.129  

Fonte: PMM (2016) 
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Depois que as famílias foram alocadas, “um problema que nós nos defrontamos aqui em baixo 

é no caso de retomada por ocupação irregular ou inadimplência ou de abandono da casa. A 

orientação que temos do Ministério é de que o imóvel deve ser passado novamente para a 

prefeitura alocar uma nova família” diz o entrevistado 2 e acrescenta, que são apenas alguns 

casos, mas que são problemas que somente passam a ser visíveis na fase de implementação: 

 

[...] Mas os problemas que nós enfrentamos quando você consegue 

retomar a ocupação, é que a casa fica depredada e você não pode indicar 

a casa para outra família morar porque ela tá depredada e tem que 

reformar e as vezes, a reforma fica mais cara que a casa, porque a casa 

foi construída lá traz com o recurso X e já tivemos casos que teve 

demolir e para conseguir recurso, uma construtora para ir lá e fazer em 

uma casa isolada não é o mesmo valor, então é difícil [...]  o ideal que a 

gente entende é que fosse a leilão do jeito que tá, a gente entende que 

acabou o vínculo com aquele imóvel e a Caixa tenta participar junto ao 

Ministério de tentar mudar isso aí (ENTREVISTADO 2). 

 

Segundo o entrevistado todas essas situações problemas que emergem durante a implementação 

a CEF agência local encaminha para um setor da CEF em Brasília que é o elo de comunicação 

com o MCidades. “Com a experiência que a Caixa tem, tenta propor alterações na portaria, as 

vezes, ela consegue e, as vezes não” (ENTREVISTADO 2) “Quem tem a última palavra é o 

ministro, o que ele decidir vai para a portaria (ENTREVISTADO 1). 

 

Ressalta-se, que a Portaria nº 163/2016 revogou a Portaria nº 412/2015 e instituiu o Sistema 

Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH). O SNCH é um sistema que vai unificar os 

cadastros de demanda do município, o processo de seleção e sorteio dos candidatos e o registro 

dos beneficiados (MCIDADES, 2016). 

 

Para os empreendimentos a serem contratados a partir de 2016 mudam-se as regras. O poder 

público local deverá enviar os dados de seus cadastros locais para SNCH que está em fase de 

criação. Dessa forma, os dados que atualmente estão disponíveis apenas no município passaram 

a integrar um banco de dados que possibilitará ao cidadão uma visão nacional sobre a demanda 

de habitação em todo o país. 

 

O município continuará com a atribuição de elaborar o cadastro dos candidatos a beneficiário 

e a responsabilidade de mantê-lo atualizado. E esse cadastro deve contemplar as informações 

necessárias à aplicação dos critérios, a identificação das cotas, a formação dos grupos, sorteio 
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e seleção para serem utilizadas no SNCH. Segundo entrevista realizada é importante que o 

município tenha esse papel na demanda: 

 

Quem conhece a realidade das famílias é a prefeitura, então esse 

empoderamento do poder público municipal é muito benéfico, porque 

é a assistência social do município que conhece a realidade das famílias 

e, portanto, vão ter um direcionamento melhor para que o imóvel 

chegue a quem realmente precisa, mesmo que haja distorções e que 

pode haver, mesmo assim, o porcentual de atingimento das famílias que 

realmente precisam ainda é muito grande. A gente percebe isso no dia 

a dia, na assinatura dos contratos, na entrega do imóvel 

(ENTREVISTADO 1). 

 

Ter um sistema nacional representa mais transparência quanto ao processo de seleção das 

famílias, uma vez que o cidadão poderá acompanhar no site do Programa Minha Casa Minha 

Vida a publicação do resultado da seleção contendo as seguintes informações: 

 

(a) Candidatos Inscritos no Cadastro; (b) Candidatos habilitados para o 

Sorteio; (c) Lista de indicados em demanda fechada por 

empreendimento; (d) Lista de candidatos sorteados por 

empreendimento; (d) Lista de candidatos beneficiados por 

empreendimento (lista final); (e) Proposta de tratamento de área de 

risco, nos casos de reassentamento; (f) Decretos dos entes públicos com 

os critérios de seleção e percentual de cotas para idosos e PCD 

(MCIDADES, 2016). 

 

Para Maringá ainda não houve empreendimento aprovado segundo essas regras.  

 

Nesse primeiro quesito analisado da implementação da política, pode-se dizer que no município 

de Maringá as famílias foram selecionadas seguindo os critérios estabelecidos na legislação 

federal e municipal. A CEF confere as informações, retorna ao município a relação de 

candidatos que tem inconsistência e o município, que é o contato com o beneficiário, solicita a 

correção da informação ou ajuste dos dados nos cadastros e envia novamente para análise da 

CEF. São competências partilhadas entre município e governo federal. Essas responsabilidades 

estão inseridas na dinâmica das relações intergovernamentais.  

 

Em vários momentos das entrevistas realizadas com o Entrevistado 4 é dito que “a Caixa é 

nossa parceira [...]” e com Entrevistado 6 “[...] sempre estamos em contato com a caixa” e 

“temos um bom relacionamento com a Caixa” (ENTREVISTADO 5). De acordo com o 

depoimento do Entrevistado 19 sobre a relação que se estabelece entre o município e a CEF diz 
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que há: “Parceira nos procedimentos de aprovação dos projetos das construtoras, 

acompanhamento da seleção dos sorteados [...] A prefeitura através dos técnicos da Secretaria 

de Habitação, participa de reuniões com a CEF e a construtora para a discussão do projeto”. 

Ainda, foi relatado sobre a relação da CEF como os municípios: 

 

A Caixa fez uma reunião com todos municípios da regional Maringá 

que tinham empreendimentos para serem entregues no MCMV pra 

explicar essa portaria, a 595, foi distribuído a portaria, foi tirado as 

dúvidas, foi feito uma simulação quanto ao sorteio dos candidatos dos 

grupos, a gente tem contato direto com as prefeituras, qualquer dúvida 

liga, a gente vai lá e conversa, então a seleção, sempre tem que ficar 

muito claro que é da prefeitura, eles que conhecem a família, eles que 

fazem as inscrições, então quando vem questionamento do Ministério 

Público de seleção a gente fala que tem que ver com a prefeitura porque 

eles que veem a seleção, para nós eles só mandam a relação dos 

candidatos selecionados para depois fazer o sorteio. A caixa é para tirar 

dúvida de portaria e o processo de seleção é todo do município, então 

quando a gente tem dúvida liga para o ministério e sempre tem dúvidas 

[...] (ENTREVISTADO 2). 

 

Sobre o relacionamento entre a CEF e a Sehabis quanto ao processo de seleção dos candidatos 

o depoimento foi: 

 

Eu acho que Maringá esse relacionamento que a gente tinha com a 

equipe municipal era muito bom [...] eles dão um acompanhamento 

muito bom. Na seleção, a gente via isso. Eles procuraram fazer um bom 

trabalho com critérios, eles vão atrás do que a gente precisava, faziam 

visitas, mostravam os relatórios. Tenho até pena porque tem lá até cargo 

comissionado, que mesmo assim, eles se envolviam mesmo, é parceria 

mesmo [...] (ENTREVISTADO 2).  

 

Sobre a forma de condução do cadastro e seleção foi dito nas entrevistas que:  

 

Maringá leva muito a sério, você, assim, vê a preocupação deles nessa 

questão de seleção, quando tem denúncia eles vão lá, eles averiguam 

[...] Pelo que a gente pode ter de experiência aqui é que é bem séria a 

seleção deles [...] o último sorteio teve denúncia nesse último 

empreendimentos, eles foram lá, fizeram visita para verificar e você 

percebe a indignação deles quando percebe que a pessoa mentiu sabe, 

então Maringá tem uma boa parceria mesmo (ENTREVISTADO 2).  
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Diante dos relatos, pode-se traduzir que foi construído um canal de comunicação para a 

implementação do programa Minha Casa Minha Vida que é indispensável ao diálogo 

federativo. 

 

Pelas depoimentos, tanto dos atores ligados à CEF, como ao município observou-se a dimensão 

humana nas relações intergovernamentais, ou seja as relações de trabalho não se concentram 

unicamente à dimensão legal, mas transparecem na relação de trabalho que se realiza no 

cotidiano da implementação do programa. 

 

Na implementação da política analisada são nítidos momentos de centralização e 

descentralização. Ao mesmo tempo em que o governo federal descentraliza o programa 

conferindo aos municípios o poder de cadastrar e selecionar os candidatos, ele centraliza ao 

submeter à CEF a análise da seleção efetuada. É a CEF em última análise que confirma a seleção 

dos beneficiários. 

 

A leitura que se faz é de que a CEF detém expertise na condução histórica de programas 

habitacionais e dispõe de sistema nacional integrado para a consulta nos bancos de dados 

necessários para validar as informações do beneficiário. Essa é uma tarefa que não pode ser 

delegada aos municípios, pois pode dar margem para a atuação clientelista87 com processos 

pulverizados nos 5.570 municípios brasileiros. Esse é um caso em que a centralização das 

decisões no governo federal pode minimizar, consideravelmente, os problemas de perda da 

imparcialidade pela proximidade do beneficiário com o município. Parece dar maior lisura e 

neutralidade ao processo de seleção, principalmente, diante de uma oferta de unidades 

habitacionais mínima em relação à demanda. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Segundo Klintowitz (2015, p. 310) “ao relegar ao município a indicação da demanda, o MCMV permite que 

continue no plano local a manutenção das velhas gramáticas políticas (NUNES, 2010) de interação entre poder 

público e eleitores, em que a distribuição de benefícios constitui importante ativo para angariar capital político”. 
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6.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 

Neste tópico apresenta-se qual foi o encaminhamento dado pelos atores públicos locais em 

relação às ações prevista na legislação federal do programa MCMV que visavam facilitar a 

execução do projeto junto aos municípios.  

 

O Decreto nº 7.499/2011 que foi expedido para regulamentar os dispositivos da Lei nº 

11.977/2009 que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida estabelece no seu art. 4º 

que “Em áreas urbanas, deverão ser respeitados os seguintes critérios de prioridade para 

projetos do PMCMV:  

 
I - a doação pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios de 

terrenos localizados em área urbana consolidada para implantação de 

empreendimentos vinculados ao programa;  

II - a implementação pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 

municípios de medidas de desoneração tributária para as construções 

destinadas à habitação de interesse social; e  

III - a implementação pelos municípios dos instrumentos da Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, que visam ao controle da retenção das 

áreas urbanas em ociosidade (BRASIL, 2011). 

 

Primeiramente, apresenta-se como ocorreu a implementação do programa MCMV quanto ao 

inciso primeiro que estabeleceu que os municípios teriam prioridade no recebimento dos 

recursos do FAR, caso doassem os terrenos para a construção das unidades habitacionais. No 

caso de haver a doação, esses terrenos precisariam estar localizados em área urbana 

consolidada.  

 

 

6.3.1 Doação do Terreno ao FAR 

 

 

 

Na legislação está implícito que pode haver o compartilhamento das ações entre o governo 

federal e os municípios na implementação desse programa governamental. Tomando-se como 

base as características da federação pode-se dizer que “o sucesso das políticas públicas num 

Estado federal depende da capacidade de instaurar mecanismos de controle mútuo e de 

coordenação entre os níveis de governo” (ABRUCIO e FRANZESE, 2007, p. 14). Para 

viabilizar as políticas públicas em um país com a dimensão continental do Brasil e com a 



238 
 

gritante desigualdade entre regiões “o sistema federativo depende da criação de incentivos à 

cooperação e de processos intergovernamentais de decisão conjunta” explicam os autores.  

 

Assim, quando a normativa do programa indica que o município poderá doar terrenos para o 

FAR, visando a construção das moradias do programa MCMV, verifica-se a instauração de 

mecanismos de cooperação e decisão que ficam nas mãos do prefeito que é um ator fundamental 

na dinâmica local e intergovernamental (ABRUCIO e FRANZESE, 2007). 

 

O programa MCMV é uma política pública do governo federal que pode ser implementada com 

a colaboração intergovernamental, conforme previsto constitucionalmente para outras políticas 

públicas. A previsão normativa de doação de terrenos por parte dos municípios constituem-se 

em “alternativas para a coordenação e cooperação intergovernamentais” que pode ser acionada 

no sentido de otimizar os resultados das políticas públicas em países federativos (ABRUCIO e 

SANO, 2013, p. 7). 

 

Constitucionalmente o federalismo repousa na “dinâmica das relações intergovernamentais, 

que dependem não só de mecanismos formais, mas, sobretudo, da forma como os atores 

federativos montam suas estratégias de atuação”.  No programa MCMV o governo federal lança 

a proposta para os municípios participarem com a doação de terrenos.  

 

A doação de terrenos segundo Rolnik, at al (2010, p.18) serve para “destravar” os recursos 

federais destinados para a produção de moradias”. Segundo os autores o programa “não prevê 

o uso de recursos para a compra de terrenos, mas apenas para construção ou reforma, a doação 

de terrenos por prefeituras ou órgãos estaduais potencializa o recurso federal de produção de 

casas”. Para Klintowitz (2015, p. 229): 

 

Em alguns casos, considera-se que estados e municípios poderiam ainda 

viabilizar o atendimento à demanda de baixa renda por meio da cessão 

de terrenos públicos, mas em entrevistas com gestores locais e 

empresários produtores do MCMV, os atores têm afirmado que a 

burocratização dos processos de desapropriação, desafetação e doação 

dos terrenos públicos, além da má qualidade dos terrenos, têm resultado 

na opção preferencial das empresas em comprar novos terrenos do que 

utilizar os terrenos doados pelas prefeituras (ROLNIK; IACOVINI e 

KLINTOWITZ, 2014). 

 

Em outros casos, se não houver a contrapartida do município ou do estado o programa acaba 

sendo inviabilizado por conta do elevado valor do terreno, principalmente nas capitais e regiões 
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metropolitanas. Para Tavares (2012, p. 1) o programa MCMV “encontra uma série de 

obstáculos para vingar na cidade de São Paulo, principalmente na menor faixa de renda. O preço 

dos terrenos e o custo das obras na capital são muito elevados e inviabilizam boa parte dos 

projetos”. 

 

De acordo com o diretor executivo de Habitação da Caixa, Teotônio Costa Rezende: 

  

[...] os parâmetros para o programa [...] foram estabelecidos já 

considerando a necessidade de parcerias. “Não tem como imaginar o 

desenvolvimento do MCMV na cidade sem o envolvimento dos 

governos estadual e municipal. Eles entrariam doando os terrenos, 

fornecendo a infraestrutura e até investindo recursos, se for o caso” 

(TAVARES, 2012, p. 1). 
 

Diante da fala do diretor executivo da CEF o programa, para ser viabilizado, conta com a 

cooperação intergovernamental que usualmente está presente na execução das políticas 

públicas no país. Trata-se de decisões coletivas envolvendo mais de um nível de governo para 

fazer funcionar uma política pública.  

 

O valor transferido pelo governo federal para o programa por meio do FAR não resolve o 

problema no município de São Paulo. A cidade precisa de uma condição especial, diz Sérgio 

Watanabe, presidente do Sinduscon de São Paulo” (TAVARES, 2012, p. 1). De acordo com 

dados coletadas pelo Índice FipeZap de julho de 2012, o valor do terreno em São Paulo é o 

terceiro mais caro do Brasil, cerca de R$ 5.571,00, na média. No bairro mais barato da capital, 

Paraisópolis, o metro quadrado custa em torno de R$ 2.471,00 diz o autor. Diz, ainda, que em 

Paraisópolis, um apartamento de 39 metros, o mínimo exigido pelo programa custava 

aproximadamente R$ 90 mil, na época estando superior ao valor que o MCMV prevê.  

 

O programa MCMV “estabelece um teto para o custo das unidades habitacionais, sendo esse 

valor diferenciado conforme o estado, o perfil dos municípios e a tipologia construtiva” diz 

Rolnik (2015, p. 132). Na época, o valor unitário máximo que o programa transferia por unidade 

habitacional era de R$ 63.000,0088 para casa e R$ 65.000,00 para apartamento produzidos em 

municípios integrantes das regiões metropolitanas de São Paulo. Esse valor foi atualizado para 

R$76.000,00 para os Municípios integrantes das regiões metropolitanas do Estado de São 

Paulo, conforme a Portaria nº 521/2012 do MCidades. 

 

                                                           
88 Valores regulamentados pela Portaria nº 465/2011 (MCIDADES, 2011c). 
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No sentido de viabilizar a produção dos empreendimentos da Faixa 1 o governo do estado de 

São Paulo adicionou recursos, aos disponibilizado pelo governo federal, para que se consiga 

implementar nas capitais onde a terra tem um valor mais elevado. Está previsto na Deliberação 

Normativa nº 008/2012 do Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social 

de São Paulo a aprovação de apoio financeiro complementar ao programa MCMV no valor de 

R$ 20.000,00 por unidade habitacional. Esse montante pode ser superior mediante avaliação 

técnica da instituição financeira e exame de mérito junto à Secretaria da Habitação (SÃO 

PAULO, 2012). 

 

Para Klintowitz (2015, p. 311) alguns governos têm acrescentado recursos financeiros em 

complemento aos valores transferidos pelo governo federal “para que se consiga implementar 

empreendimentos nas capitais onde a terra é mais cara e, com isso, tem aproveitado também do 

capital político gerado pelos empreendimentos produzidos”. Essa é uma constante nos estados 

federativos e um dos elementos de barganha política. Segundo Arretche (1999, p. 115) as 

unidades da federação criam mecanismos de barganha em que cada nível de governo procura 

“transferir a uma outra administração a maior parte dos custos políticos e financeiros da gestão 

das políticas e reservar para si a maior parte dos benefícios dela derivados”. 

 

Em Maringá difícil foi produzir habitações para a faixa 1, sem a contrapartida do município em 

providenciar o terreno para a construção, diante dos altos valores praticados no mercado 

imobiliário. O desenho do programa para ser implementado no município de Maringá 

pressupõe, então, a existência de articulação federativa.  

 

Para um município do porte de Maringá o governo federal disponibiliza o valor de R$ 64.000,00 

por unidade construída, segundo a Portaria nº 168/201389. Neste valor está incluso a execução 

da obra, a infraestrutura e o terreno. Em função do valor da terra no município estudado apenas 

uma construtora se propôs a vender um terreno para o Far para produzir um conjuntos 

habitacionais em terrenos de sua propriedade. Segundo o Entrevistado 25 no empreendimento 

houve prejuízo na obra e continua a gerar custos com manutenção, seis anos depois de entregue.  

 
[...] Nenhum empreendedor vai pegar o terreno particular dele e se 

dispor a construir casas populares para a Faixa 1, porque pelo valor que 

ele é remunerado pelo programa não compensa - não vale a pena. 64 

mil reais não paga o valor do terreno. Se você pensar nisso, o município 

                                                           
89 A Portaria nº 168/2013 revogou a Portaria nº 465/2011 e fixou as diretrizes gerais para aquisição e alienação de 

imóveis com recursos advindos da integralização de cotas no FAR. 
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entra com a maior contrapartida para construir as casas - que é o valor 

do terreno (ENTREVISTADO 4). 

 

 

Para consolidar a informação acima sobre o valor da terra no município de Maringá foi utilizado 

o levantamento realizado em 2010 quando da elaboração do Plhis e a pesquisa de Amorim 

(2015) que compara o valor da terra das duas maiores cidades do estado do Paraná depois da 

capital Curitiba. Trata-se da cidade de Londrina e Maringá. 

 

A pesquisa para levantar o valor do terreno, elaborada para compor o Plhis, foi realizada a partir 

dos anúncios em jornal e na internet sobre imóveis nos bairros onde geralmente ocorre a maior 

produção de unidades habitacionais populares. Foi verificado “o elevado valor do metro 

quadrado (média de R$ 1.300,00/m²), não possibilitando às famílias de renda até 3 s.m., acesso 

à moradia própria sem apoio de políticas públicas de habitação” (MARINGÁ, 2010e, p. 15).  

 

Amorim (2015) ao estudar o comportamento dos preços dos imóveis nas cidades de Maringá e 

Londrina no período de 2004 a 2014 verificou que em Maringá, a curva de ascensão dos preços 

foi mais elevada ao longo de todo o período analisado, estando sempre acima do preço inicial, 

observado em agosto de 2014, que foi tomado como base. Este aumento real total foi da ordem 

de 215%, registra o autor. Em Maringá o preço do metro quadrado dos terrenos urbanos 

registrou aumento de 100% já em maio de 2009, enquanto que em Londrina esse aumento acima 

dos 100% foi registrado apenas em fevereiro de 2012. 

 

Na pesquisa ficou “evidente que em Maringá os terrenos urbanos são mais caros que na cidade 

de Londrina” (AMORIM, 2015, p. 311). O plano urbano da cidade de Maringá exprime sua 

influência na formação dos preços, mantendo as médias em patamares elevados mesmo em 

bairros espacialmente periféricos, diz o autor. 

 
        Quadro 16: Valor dos terrenos ofertados em Maringá e em Londrina 

Classe de preços Preço maior Preço médio 

Cidades Maringá Londrina Maringá Londrina 

2012 5.625 2.172 2.270 1.433 

2008 1.183    695    714    517 

                                      Fonte: Extraído de Amorim (2015). 

 

O preço maior representa o pico dos preços máximos registrados em Maringá e Londrina nos 

períodos analisados. No que se refere à média dos menores preços praticados em Londrina, em 

2012, a pesquisa apontou que foi de R$ 170,49 o metro quadrado, enquanto que em Maringá 

foi de R$ 205,71 o metro quadrado, afirma o autor. Segundo Amorim (2015, p. 182) o valor 
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que é atribuído à terra urbana “resulta da existência da renda que ela possibilita, cuja 

possibilidade emana de uma sorte de condições sociais, culturais, econômicas, jurídicas e 

políticas e, inclusive, materiais, porque a terra é uma condição indispensável a produção e à 

reprodução social”.  

 

A pesquisa do autor citado mostrou que a iniciativa dos atores privados em Maringá é muito 

forte e atuante e como existe nítido entrelaçamento entre esses atores isto transluz na solidez 

do mercado imobiliário local e no alto custo dos imóveis. “O caso maringaense desvela as 

nuances de um empresariado urbano, que tem a cidade como peça chave, como mercadoria, 

símbolo e marca principal, sendo o elo que preside os rumos da expansão territorial e econômica 

da cidade” (AMORIM, 2015, p. 270). 

 

Tal como expõe Brandão (2011), o estudo em Maringá aponta para uma equação político-

econômica eficaz entre os proprietários fundiários, o capital de incorporação, o capital de 

construção que passam a desfrutar de condições vantajosas e a auferir ganhos extraordinários 

assegurados pelas relações existentes entre empreendedores privados e o poder público. Esses 

atores participam ativamente na reestruturação urbana das cidades e estende sua influência 

sobre a execução local da política habitacional expõe o autor. 

 

Quando é lançado um novo lote urbano no município de Maringá, este já vem contemplado de 

infraestrutura (ENTREVISTADO 5). Fato que faz com que o valor da terra já esteje valorizado 

desde o lançamento dos novos lotes. Essa prática vem desde o início da cidade diz o 

entrevistado. Quando da implantação de um núcleo urbano, a CMNP realizava muitos serviços 

de competência do setor público, pois era necessário um mínimo de infraestrutura para dar 

credibilidade ao loteamento, garantindo a valorização e a comercialização dos lotes 

(GRZEGORCZYK, 2000). 

 

A produção do espaço na cidade de Maringá, segundo Beloto (2009, p. 182) “caracteriza-se 

pela prevalência da conveniência política e privada sobre o interesse coletivo” Para a autora, os 

parâmetros urbanísticos da cidade são modificados conforme conveniências políticas e 

econômicas. A legislação ditada pelo município de Maringá sobre uso e ocupação do solo vem 

como uma espécie de socorro ao mercado imobiliário que precisa de terra urbana para favorecer 

seus anseios relatam Töws, Postali e Mendes (2012). 
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Quando do lançamento do programa MCMV, na fase 1, o Paraná teria direito a 44 mil unidades 

habitacionais. Segundo a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Maringá ficaria com 

2.893 unidades (LINJARD, 2010). Entretanto até 2015 foram contratadas apenas 1.129 

unidades. A justificativa dada pelo governo local pela baixa contratação é alto valor do terreno 

que inviabiliza a construção do MCMV para famílias enquadradas na faixa 1 de renda. “A 

valorização do preço da terra poderia ter sido contida se a prefeitura tivesse implantado o IPTU 

progressivo e o parcelamento compulsório, conforme o previsto no Plano Diretor da cidade, 

afirma a socióloga Ana Lúcia Rodrigues (LINJARD, 2010, p. 1).  

 

Esse cenário exprime a problemática do município em relação ao preço do metro quadrado de 

terreno, que inviabiliza a implantação de habitação de interesse social em muitas regiões da 

cidade. A explicação imediata é que os preços do imóveis acabam por determinar a localização 

das moradias da Faixa 1, pois quanto mais afastado do centro da cidade mais acessível torna-se 

produção da baixa renda. 

 

Outro agravante aos preços dos imóveis é o tamanho dos terrenos que se libera para a 

construção. Diz respeito à Lei nº 889/2011 que regulamenta o parcelamento do solo em 

Maringá. A lei estabelece no seu artigo 7º as seguintes áreas mínimas de parcelamento do solo: 

 

§ 1º O lote-padrão residencial e comercial no Município de Maringá é 

aquele definido pelas seguintes [...] áreas: quando situado em meio de 

quadra: [...]área mínima de 400,00m²; b) quando situado em 

esquina:[...] área mínima de 475,00m² (MARINGÁ, 2011b). 

 

No mesmo artigo da lei foi definido no parágrafo 3º que o lote-padrão nos novos parcelamentos 

em Zona Especial de Interesse Social (Zeis) deverão possuir as seguintes áreas: 

 

a) quando situados em meio de quadra:[...] área mínima de 200,00m² ; 

b) quando situados em esquina: [...] área mínima de 260,00m² (duzentos 

e sessenta metros quadrados) (MARINGÁ, 2011b). 

 

Assim, pelas normas do município o terreno urbano tem que ter no mínimo 400m² e as 

habitações de interesse social não podem ser construídas em terrenos menores do que 200 m².  
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Entretanto, de acordo com a Lei Federal nº 6.766/79 os conjuntos habitacionais de interesse 

social destinados à urbanização terão área mínima de 125m² (BRASIL, 1979). O inciso II do 

artigo 4º da lei ao estabelecer área mínima para lotes urbanos, exprime hipóteses de exceção:  

 
 

[...] poderá ser autorizado a existência de lotes com área inferior a 

125m² ou frente menor que 5 metros quando houver o expresso 

interesse social de órgão público. Sendo que a competência para a 

criação desses imóveis é dada ao município por força do art. 182 CF/88 

e demais princípios constitucionais (FERRARI e ALMEIDA, 2013, p. 

2). 

 

Para os autores essa excepcionalidade se dá em virtude da necessidade de se cumprir a função 

social da propriedade que garante ao ser humano o mínimo existencial e melhor qualidade de 

vida e pode ser acionada para garantir dignidade da pessoa humana por meio da provisão de 

moradia e consequente direito de propriedade.  

 

Em Maringá, mesmo com a regulamentação municipal que estabelece que pode ser construída 

moradias de interesse social em áreas de 200 m², o município tem uma diretriz que já vem do 

governo anterior de não se produzir casas em terrenos pequenos, conforme relato do 

Entrevistado 4: 

 

[...] a lei de Zeis permite produzir em terrenos de 200m². As Zeis só 

podem ser constituídas em terrenos de propriedade do município e a 

diretriz da administração é liberar as construções apenas em terrenos 

maiores que 300 m². Essa é nossa política. Fazemos isso pensando na 

qualidade de vida do futuro contemplado, porque um terreno maior dá 

condições dele melhorar a casa que ele tá adquirindo. O município doa 

o terreno e nossa orientação é que seja parcelado em 300m² . 

 

O único empreendimento do programa MCMV que foi construído em área menor foi o Jardim 

Oriental. Era um lote de terra que o município recebeu de outorga onerosa e já veio parcelado 

em 200 m², e os de esquina em 275 m². 

 
Mas tem municípios vizinhos daqui de Maringá, municípios 

conturbados, que o prefeito tá liberando construção de casas em 

terrenos de 160 m², 150 m² - nós aqui não fazemos isso [...] o MCMV 

permite construir em terreno de até 125m². Isso é permitido - mas nós 

não fazemos isso -  porque vai criar bolsões que vai criar muito conflito 

– muito problema interno dentro do empreendimento 

(ENTREVISTADO 4).  

  

Outra diretriz que a administração tem seguido, segundo o entrevistado: 
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[...] é não fazer concentração de casas. A orientação da administração é 

fazer, num loteamento, no máximo 160 casas para evitar adensamento. 

Porque senão você cria uma concentração em um lugar só e começa a 

criar muitos problemas [...] Fazer pulverizado é muito mais fácil para 

administrar depois [...] Quando nós compramos um alqueiro de terra, 

por exemplo a nossa orientação é construir somente 40 casas. 
 
[...] O que a gente faz aqui na prefeitura – eu to aqui a 7 anos – é que 

quando vai fazer um novo loteamento para habitação social a gente tem 

que pensar lá na frente – o que vai acontecer daqui a 10 anos 20 anos 

[...] tem que o obedecer as diretrizes viárias de mobilidade urbana que 

já estão estabelecidas lá na Seplan (ENTREVISTADO 4). 

 

O entrevistado está se referindo às normas do Plano Diretor que é seguida pela Seplan. Outro 

problema refere-se na dificuldade que o município tem para adquirir os terrenos para a produção 

dos empreendimentos do programa: 

 

Nós tentamos comprar terreno, mas os proprietários preferiam fazer 

acordo com os loteadores do que vender para a prefeitura. Na época eles 

falavam em um milhão de reais por alqueire de terra. Nós percorremos 

muitos terrenos, mas é muito difícil conseguir que se venda pro 

município porque o município escritura pelo valor que é avaliado e isso 

gera muito imposto de renda para eles [...]. 
 
O maior problema de maringá era o terreno e lá em Floriano tinha um 

terreno que o município em gestões passadas tinha passado para a 

Cohapar fazer casas populares. Só que ela acabou não fazendo. Então 

tivemos muito trabalho para convencer a Cohapar para doar novamente 

para Maringá. Depois de muita negociação eles aceitaram e tinha que 

passar pela Assembleia Legislativa do estado porque já era patrimônio 

da Coahpar. E isso leva tempo [...] (ENTREVISTADO 3).  

 

Nesse terreno, foi produzido um dos empreendimentos do Faixa 1. 

 

Segundo depoimentos coletados houve caso de construtora propor ao município construir um 

conjunto habitacional para a faixa 1 com 3.000 casas. “Nós não aceitamos” (ENTREVISTADO 

5). Para a construtora, que tem que lucrar com o empreendimento é mais vantajoso produzir em 

grande escala, pois maximiza a sua margem de lucro, afirma o Entrevistado 5. Segundo ele, 

depois da obra concluída os problemas recaem sobre a prefeitura. “Colocar todo esse 

contingente de população em uma única área somente gera conflitos” (ENTREVISTADO 4). 

 

Teve um empreendedor que chegou aqui e mostrou um projeto 

maravilhoso, tudo já desenhado, mostrava jardim na frente da casa, 
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parquinho para as crianças brincarem, molecada jogando bola ali 

naquele espaço [...] na hora que o camarada apresenta um negócio 

daquele no power point a gente ficava maravilhado, era tudo lindo. Aí 

você via que só tinha as avenidas de acesso. As ruas internas dentro do 

loteamento eram vielas que não entrava nem carro. Como você vai 

permitir um negócio assim, até pra carroça ficava difícil para entrar 

naquele lugar. Aí a pessoa compra o seu carrinho onde vai colocar?  Vai 

estacionar a 1 km lá na avenida?  Olha só o problema que a gente ia 

criar pra esse pessoal! Nós não permitimos. Não dá fazer um negócio 

desse aqui! E era projeto que eles tavamfazendo em outros lugares. Mas 

aqui a gente não permitiu. A gente tem que manter a cidade dentro do 

nosso planejamento (ENTREVISTADO 3).    

 

No discurso dos entrevistados, parece haver o entendimento de que fixar grande quantidade de 

pessoas de baixa renda numa única região gerar problemas imediatos. Proporciona a formação 

de “bolsões de pobreza” com uma população vivendo em condições precárias, subempregadas 

onde se encontra espaço para a proliferação da prostituição, de violência doméstica e da 

drogadição. Foi relatado que a orientação da gestão é não abrir espaço para a formação de 

bolsões de pobreza, por gerar muitos conflitos internos e fica muito difícil de administrar. Foi 

relatado, ainda, pelo Entrevistado 3 que:  

 

Uma das coisas que eleva o preço dos terrenos aqui é o planejamento 

da cidade, de você manter uma cidade agradável de se viver então isso 

encarece o lote. Para você chegar com 1 lote no ponto de 

comercialização dele, tal como o planejamento exige é muito caro [...] 

Aí quando você vai numa cidade onde as ruas são mais estreitas, o 

canteiro central é bem menor, a metragem para a construção da casa é 

menor, onde não se exige rede de esgoto, onde a obrigação da doação 

da parte do município é menor, então isso faz com que o terreno seja 

mais barato. Mas aí você cria um adensamento muito grande, é difícil 

de transitar, de conviver [...] se for deixar por conta do loteador ele 

não quer nem deixar canteiro central porque é área que ele perde. 

 

“O valor da terra e dos imóveis varia de acordo com as leis ou investimentos realizados nas 

proximidades” (MARICATO, 2012, p. 1). E de acordo com o Entrevistado 5 novos loteamentos 

somente são autorizados em Maringá se toda a infraestrutura for providenciada pela empresa 

construtora. O Entrevistado 3 acrescenta que as construtoras optam por construir nos 

municípios onde as leis urbanísticas não são tão rigorosas como em Maringá, onde os custos do 

loteamentos são menores, consequentemente, maior lucro para o emprendedor. 

 

Nota-se que o maior empreendimento produzido em Maringá não tem mais do que 232 unidades 

e fica no distrito de Floriano. Desses conjuntos habitacionais, apenas três foram construídos na 
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forma de edifícios de apartamentos que são o Condomínio Residencial Irajá, o Condomínio 

Residencial Santa Clara e o Condomínio Residencial Santa Julia. Os demais são casas. A figura 

07 dá uma visão da localização dos empreendimentos: 

 

 

 Figura 07: Distribuição espacial dos empreendimentos da faixa 1 do programa MCMV  

 Fonte: Sistema do Georreferenciamento (PMM, 2016). 
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O mapa mostra a localização dos terrenos, nos distritos e nos limites da cidade. Segundo os 

depoimentos a localização dos empreendimentos depende de onde o município conseguir 

encontrar o terreno para comprar e transformar em Zeis ou recebido de outorga onerosa dos 

loteamentos que são aprovados, ou ainda de uma construtora comprar o terreno e vender ao Far.  

 

Dos oito conjuntos, apenas três foram construídos em Maringá. Os demais estão nos distritos. 

Isso deixa “prevalecer os conhecidos condicionantes de restrição de terra adequada, relegando 

às frações mais baratas, aos mais pobres” (BENTES, at al., 2015, p. 347). De acordo como a 

entrevista realizada: 

 

Vamos falar aqui em Maringá, é impossível o governo federal construir 

se não tiver o subsídio público municipal, se o município não entrar 

com o valor do terreno, não viabiliza a construção porque o valor é alto 

e se o município quiser construir no terreno ele tem que fazer 

chamamento público (ENTREVISTADO 15). 

 

Diante dos relatos dos entrevistados, confirma-se que a implementação do programa MCMV 

em Maringá efetiva-se mediante a contrapartida na forma de doação do terreno ao FAR. Sem 

essa participação do município seria construído apenas um empreendimento com 108 unidades 

que é o Conjunto habitacional Irajá, cujo imóvel pertencia à construtora. Os demais não seriam 

efetivados no município estudado, seja pelo preço do lote ou pelo tamanho dos terrenos.  

 

Foi relatado que quando começou programa só uma construtora se propôs a fazer um 

empreendimento no Faixa 1. “Aí fomos verificando a possibilidade de comprar os terrenos para 

transformar em Zeis e também aqueles de outorga onerosa” (ENTREVISTADO 4). Quando da 

opção de compra pelo município, procura-se as terras de menor custo, portanto é nos distritos 

que se encontram a maioria das construções do Faixa 1.  

 

Segundo depoimento junto à Sehabis existe um terreno vazio do município para fazer mais um 

Faixa 1, e a documentação está parada na CEF, porque o governo não estava liberando os 

recursos. O governo não “está liberando os recursos a quase dois anos para o MCMV está tudo 

parado (ENTREVISTADO 15). 

 

Foi realizada concorrência pública para selecionar as empresas do ramo da construção civil que 

iriam empreender na faixa 1 em Maringá. Esse procedimento ocorre em virtude do 
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empreendimento ser construído em terreno doado pelo município. Nas entrevistas realizadas é 

explicado esse procedimento: 

 

O prefeito ia dar o terreno e fazer com a construtora A e B, ou para um 

particular amigo dele? Não pode, não pode beneficiar um particular 

com terreno público, eles (a prefeitura) fizeram um processo claro de 

seleção para não favorecer tal construtora. Tem mesmo que fazer 

licitação para o processo ter transparência. É uma questão de legalidade.  

A Caixa exige o chamamento público e tem que passar pelo legislativo 

para a aprovação da doação do terreno (ENTREVISTADO 14). 

 

O processo de concorrência tem por objetivo acompanhar a forma como se estabelece a 

tipologia da construção, as característica do projeto de engenharia, a sua adequação ao previsto 

no Plano Diretor, na Lei de Zeis e demais leis municipais sobre uso e ocupação do solo, bem 

como atender às normas especificadas pelo Ministério das Cidades e pela CEF no Programa 

Minha Casa Minha (MARINGÁ, 2011). 

 

O secretário da Sehabis descreve como ocorre a licitação para contratar a empresa construtora:  

 

As empresas construtoras são credenciadas por meio de um 

procedimento licitatório. Nesse procedimento, de acordo com os 

critérios estabelecidos no edital, as empresas são classificadas de 

acordo com aquelas pontuações que elas tem. No último edital 

participaram 3 empresas. Elas ficam classificadas na ordem. 

Apresentamos para a empresa que ficou classificada em primeiro lugar 

o terreno que o município adquiriu e onde serão construídas as unidades 

habitacionais e passamos para a construtora apresentar o estudo. A 

construtora vai avaliar se é viável para ela fazer o empreendimento. Se 

houver o consentimento da construtora transferimos o terreno para a 

Caixa pra ela começar a realizar as tratativas com a empresa 

credenciada – e começar a fazer o projeto (ENTREVISTADO 4). 

 

 

O objetivo que está previsto no edital de concorrência90 é o credenciamento e classificação de 

empresas de engenharia para a produção de habitação por meio de financiamento com recursos 

do programa MCMV, em parceria com a CEF, em terrenos de propriedade do município de 

Maringá, que serão doados ao FAR, em condições econômicas e soluções construtivas 

(MARINGÁ, 2011).  

                                                           
90 O edital apresenta o fundamento legal para a elaboração da concorrência: “Este credenciamento reger-se-á pela 

Lei Federal n° 10.188, de 12 de fevereiro de 2001 e suas alterações, e supletivamente pela Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações, e pelos preceitos de direito público” (MARINGÁ, 2011, p. 1). 
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Para a classificação das empresas utiliza-se uma ponderação como base na soma de pontos 

obtidos pelos interessados, dentro da seguinte disposição: 

 
            Quadro 17: Quesitos de classificação das empresas para empreenderem no Programa MCMV   

Item Quesitos Pontuação 

A Cadastramento no CREA – PR há mais de 5 (cinco) anos 2 

B Cadastramento de contribuinte no município sede da empresa, há mais 

de 5 (cinco) anos 

2 

C Apresentação de 01 (um) atestado de construção de edificações 

residências ou verticais, construído exclusivamente para o Faixa 1 - 

FAR – do PMCMV será considerado que o maior atestado 

apresentado terá nota máxima, diminuindo em 01(um)ponto para o 

segundo colocado e assim sucessivamente. 

Máximo 8 

D Comprovação de que a licitante adotará sistema produtivo inovador, 
mediante apresentação do DATEC- Documento de Avaliação Técnica 

emitido pelo SINAT – Sistema Nacional de Avaliações Técnicas do 

Ministério das Cidades, com a respectiva publicação e estando dentro 

do prazo de validade. 

5 

E Declaração fornecida pela CEF que a licitante está habilitada na 

análise de risco de crédito da instituição bancária - GERIC 

2 

F Comprovação de que a empresa está certificada no Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), nível 

“A”, sub setor Edificações. 

2 

            Fonte: Maringá (2011). 

 

 

“As empresas serão credenciadas de acordo com a ordem de classificação, e pela mesma ordem 

serão convocadas e encaminhadas para a Caixa Econômica Federal quando da contratação para 

a produção de futuros empreendimentos” estabelece o termo de referência, no Anexo IV da 

Concorrência. 

 

O edital estabelece que as empresas credenciadas quando forem convocadas ficam responsáveis 

por elaborar os “projetos arquitetônicos, projetos complementares, licenças ambientais” e 

demais procedimentos solicitados e necessários para a execução do programa MVMV 

(MARINGÁ, 2011, p. 12). Estão elencados no edital de concorrência os elemento técnicos que 

a empresa deve apresentar: projetos de fundação (inclusive sondagem), urbanístico, estrutural, 

instalações hidrossanitárias e drenagem, instalações elétricas e telefônicas, prevenção contra 

incêndio, projeto de drenagem de águas pluviais, projeto de para-raios, de gás, projeto de 

terraplenagem, pavimentação, sinalização, arborização, calçamento que devem ser elaborados 

por profissionais devidamente habilitados e inscritos nos seus conselhos profissionais, além de 

obedecer à legislação vigente, atendendo aos requisitos necessários para aprovação, inclusive 

com relatório de impacto de vizinhança quando necessário (MARINGÁ, 2011). 

 



251 
 

Quando a empresa está elaborando o projeto, nós participamos junto 

com a engenharia da caixa e a engenharia da empresa de construção 

para a prefeitura aprovar o padrão da casa. O projeto tem que estar de 

acordo com as diretrizes da secretaria de planejamento. Junto com a 

caixa a gente sempre procura fazer a verificação dos equipamentos 

sociais: tem escola, tem creche? Tem posto de saúde? Aí consultamos 

as respectivas secretarias e mostramos a demanda da região, número de 

famílias números de filhos e falamos: vcs. já vão programando para a 

construção de uma escola ou creche. Antes de fazer qualquer 

empreendimento já vamos viabilizar isso porque é uma exigência do 

programa. E a gente tem que planejar isso. Se o asfalto é continuado, se 

é abastecido de água e esgoto, energia, se o transporte de ônibus chega. 

Quando sair o empreendimento tem que ter toda a infraestrutura pronta. 

É pensado antes. Todo encaminhamento tem que haver uma logística 

preparada para atender aquela demanda que vai surgir. [...] A CEF é 

grande parceira nossa, nos ajuda muito. Quando a gente vai pensar o 

projeto eles ajudam também a pensar o projeto. A CEF é bastante 

preocupada com o empreendimento e toda a sua infraestrutura. Depois 

que a construtora assina com a CEF todas as tratativas se dão com a 

Caixa. Encerra aí a nossa participação. Todo o acompanhamento da 

obra é acompanhada pela caixa. Toda a fiscalizado da obra é com a 

Caixa, não é nossa. Aqui em Maringá eles são extremamente exigente 

com relação à construção das casas. Depois desse processo a prefeitura 

começa o trabalho de selecionar a demanda. Só no final da obra a CEF 

vai chegar para nós e dizer as casas estão prontas. O município não tem 

nenhuma interferência no processo de execução das casas, nem da sua 

fiscalização da obra (ENTREVISTADO 4). 

 

A política institucionalizada no município estudado, no quesito analisado, que é o grau de 

participação do município no programa, destoa do entendimento de alguns autores que afirmam 

que cabe às “empresas construtoras e incorporadoras a iniciativa de produzir, assim como o 

direito de tomar decisões referentes à escolha dos terrenos, tipologia do empreendimento, 

tecnologias construtivas, número de unidades e mesmo qualidade dos materiais” (CARDOSO; 

MELLO e JAENISCH, 2015, p. 74).  

 

Pelo descrito na pesquisa realizada, quem define sobre a escolha do terreno onde será construído 

o empreendimento em Maringá é o poder público e não as construtoras, porque em 7 dos 8 

empreendimentos houve a doação de terrenos. A definição do número de unidades a ser 

produzida é decisão, também, do atores públicos e não da construtora. O tipo de 

empreendimento e as tecnologias construtivas são acordadas entre o município, a CEF e a 

empresa construtora por meio de reuniões e de acordo com o previsto no edital de concorrência 

pública. Porque são esses três atores que decidem, em conjunto, sobre os elementos técnicos do 

projeto, segundo informações coletadas junto ao Entrevistado 14. Do exposto, pode-se observar 
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que, nesse quesito, é significativa a participação do município no processo de implementação 

dessa política pública de habitação.  

 

 

6.3.2 Implementação de Medidas de Desoneração Tributária 

 

 

O outro destaque dado pelo Decreto nº 7.499/2011 é a implementação pelos municípios de 

medidas de desoneração tributária para as construções destinadas à habitação de interesse 

social. Pela redação do texto da lei não se trata de mandamento obrigatório, apenas uma 

recomendação aos entes federativos subnacionais. Principalmente, porque os municípios tem 

autonomia sobre a tributação fiscal e tributária e para legislar sobre a arrecadação local.  

 

São recomendações do governo central para induzir os municípios a reduzirem ou isentarem os 

tributos no âmbito do programa para baratear os custos relativos à construção dos imóveis. A 

legislação estabelece que os municípios que oferecem ao programa tais contrapartidas tem 

prioridade para executar os projetos. São formas de coordenação federativa que visam fazer 

com que o valor transferido pelo governo federal, por unidade habitacional construída, possa 

caber na conta das construtoras. 

 

Dessa forma, os municípios dentro de suas respectivas competências tributárias podem instituir 

reduções ou isenções tributárias para reduzir o ônus das construções destinadas às habitações 

de interesse social. Considerando a necessidade de responsabilidade fiscal dos entes da 

federação, esse dispositivo previsto na lei constitui-se em uma autorização legal para a 

instituição de medidas de desoneração tributária, sem que haja configuração de renúncia fiscal 

(SOUZA, 2013). 

 

No município de Maringá a isenção se deu por meio da Lei Complementar nº 764/2009 que 

concede isenção dos impostos sobre os imóveis localizados nas Zeis, destinados à implantação 

de projetos habitacionais que integrem o MCMV, onde o Município de Maringá consta como 

um dos presentes e/ou interveniente. O então prefeito Silvio Magalhaes Barros II encaminha o 

projeto de lei que é aprovado pela Câmara Municipal de Maringá sem polêmicas. Esse é um 

aspecto positivo, pois vem para subsidiar o programa Casa Minha Vida do governo federal. 
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O artigo primeiro da referida lei diz que ficam isentos da cobrança dos impostos os imóveis 

localizados na Zeis destinadas à implantação dos projetos habitacionais que integram o 

programa MCMV. Os impostos contemplados pela isenção são: (a) o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) durante a fase de construção; (b) o Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis Inter-vivos (ITBI) especificamente e exclusivamente, sobre as transmissões de 

propriedade imobiliária que vierem a integrar o programa MCMV; e (c) o Imposto Sobre 

Serviços (ISS), incidente sobre a construção dos empreendimentos vinculados ao programa. 

Em pesquisa realizada no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo disponível no site da 

Câmara Municipal de Maringá não foi encontrado outras normativas que tratam do assunto. 

 

 

6.3.3 Implementação dos instrumentos da Lei nº 10.257/2001 

 

 

A normativa que regulamentou o programa MCMV enumera, entre os critérios de prioridade 

para os projetos, a implementação pelos municípios dos instrumentos da Lei nº 10.257/2001.  

 

A implementação pelos municípios dos instrumentos da Lei nº 10.257/2001, que o Decreto nº 

7.499/2011 menciona, refere-se à regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

de 1988.  A Lei nº 10.257 denominada no texto legal de Estatuto da Cidade, “estabelece normas 

de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” 

(BRASIL, 2001). 

 

Caber ressaltar que foi apenas com a “Constituição de 1988 que o princípio da função social da 

propriedade ganhou o relevo que apresenta atualmente” segundo Denaldi (2015, p. 37). 

 

Uma primeira inovação foi a função social da propriedade ter sido 

tratada no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º, inciso 

XXIII), essa questão também é um dos princípios orientadores da 

ordem econômica (Art. 170, inciso III), da política urbana (Art. 182) e 

da política agrícola e fundiária (Arts. 184 e 186) (DENALDI, 2015, p. 

37). 

 

No entanto, a Constituição de 1988, delegou aos municípios, a atribuição de fixar as diretrizes 

que determinam a função social por meio dos respectivos planos diretores: 
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem-estar de seus habitantes. [...] § 2º - A propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor 

(BRASIL, 1988). 

 

Assim, foi por meio do Estatuto da Cidade que ficaram definidas as diretrizes gerais e 

disciplinados os instrumentos da política urbana, a exemplo do plano diretor, do parcelamento, 

do uso e da ocupação do solo e da instituição de zonas especiais de interesse social. De acordo 

com Silva (2008), o Estatuto da Cidade apresenta um instrumental a ser utilizado pelos entres 

federativos locais na ordenação dos seus espaços urbanos, com a observância da função social 

na busca de soluções para os problemas sociais ligados à moradia e ao saneamento que atinge 

as camadas carentes da população brasileira. 

 

O Estatuto da Cidade é um instrumento de coordenação federativa que disponibiliza suporte 

legal para a implementação do planejamento urbano pelos governos municipais que se 

defrontam com as graves questões urbanas, sociais e ambientais que têm afetado diretamente a 

vida da população dos brasileiros que vivem nas cidades, comenta Fernandes (2002a). Para o 

autor a Constituição de 1988 já tinha asseverado o papel fundamental dos municípios na 

formulação de diretrizes de planejamento urbano e na condução do processo de gestão das 

cidades e com o Estatuto da Cidade houve não apenas a consolidação esse espaço de 

competência jurídica e da ação política municipal, como também ampliou sobremaneira. 

 

Assim, “é o Plano Diretor de cada cidade que define como os novos instrumentos do Estatuto 

da Cidade devem ser aplicados em cada município” diz Rolnik at al (2010, p. 16). Por meio do 

Plano Diretor os atores públicos e privados de cada município podem atuar para incluir os 

instrumentos urbanísticos que podem potencializar o acesso à áreas contempladas com 

infraestrutura para as famílias de baixa renda, fazendo cumprir a função social da cidade. 

 

Rolnik at al (2010, p. 19”) destacam entre os “principais instrumentos” que podem promover e 

“garantir o acesso à terra” as Zeis, o Peuc, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação com 

títulos da dívida pública e o consórcio imobiliário. Além desses, o artigo 4º do Estatuto da 

Cidade lista outros institutos jurídicos e políticos, que podem propiciar o acesso aos terrenos 

bem localizados, e dentre eles este trabalho abordará: o direito de preempção e a outorga 

onerosa. A previsão legal e a aplicação desses instrumentos são descritos na sequência. 
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a) As Zonas Especiais de Interesse Social estão previstas no Plano Diretor de Maringá no 

inciso XV do artigo 24º, no inciso II do artigo 109º e nos artigos 67º a 71º, tendo por objetivos:  

 

(I) Permitir a inclusão urbana de parcelas da população que se 

encontram a margem do mercado legal de terras; (II) - possibilitar a 

extensão dos serviços e da infraestrutura urbana nas regiões não 

atendidas; e (III) - garantir a melhoria da qualidade de vida e equidade 

social entre as ocupações urbanas (MARINGÁ, 2006). 

                                                    

No entanto, o Plano, aprovado em 2006, não estabeleceu as áreas destinadas a este zoneamento 

especial e remeteu a instituição de Zeis à aprovação de legislação específica: “Art. 65º Leis 

municipais específicas poderão definir, na Macrozona Urbana de Consolidação e na Macrozona 

Urbana de Qualificação, áreas do território como Zonas Especiais de Interesse Social”. A 

regulamentação das Zeis aconteceu apenas em 2011. 

 

Mesmo sem a regulamentação em 2005 muitas áreas destinadas às Zeis foram criadas pela Lei 

Complementar nº 565/2005, bem como nas sucessivas leis de forma pulverizadas no perímetro 

urbano, o que é um elemento positivo. Para evidenciar essa pulverização buscou-se mapear as 

áreas de interesse social que foram estabelecidas em Maringá, além daquelas criadas em função 

dos terrenos onde foram construídos os empreendimentos do programa MCMV, conforme 

visualiza-se no quadro 18:  
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         Quadro 18: Áreas de Zeis destinadas à habitação de interesse social  
ANO RECURSO UH LOCALIZAÇÃO DOS EMPREEDIMENTOS 

2009 PAC 

3 Jardim Botânico 

27 Jardim Diamante 

17 Jardim Kakogawa 

3 Jardim Paris IV 

7 Jardim Indaia 

15 Jardim Indaia 

14 Parque Residencial Ibirapuera 

18 Jardim Paulista II 

9 Jardim Monte Rei 

9 Gleba Ribeirão Morangueiro 

9 Gleba Ribeirão Morangueiro 

15 Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho 

3 Conjunto Residencial Patrícia 

2 Conjunto Lea Leal 

16 Jardim Licce 

2 Jardim Copacabana 

2010 

OGU 

34 Conjunto Atenas – OGU 1 

40 Condomínio do Idoso  

42 Conjunto Atenas – OGU 2 

FMH 8 Moradia Ferroviários 

PAC 
271 Conjunto Oswaldo Bueno Neto 

41 Conjunto Honorato Vecchi 

2012/2013 PAC 184 Diversos Bairros – PAC 

2013 FMH 13 Conjunto Habitacional São Domingos 

2014 FMH 19 Diversos Bairros  

           Fonte: Relatório interno da Sehabis (PMM, 2016) 

 

Por outro lado, existe uma discussão sobre o fato de que algumas dessas áreas foram criadas 

em função da desafetação de diversas áreas públicas que reduz as áreas livres do município 

destinadas à construção de equipamentos como escolas e hospitais, praças ou áreas de laser 

como as áreas regulamentadas na Leis nº 697/2007 e nº 751/2008 (FLEURY SILVA, 2015; 

FLEURY SILVA, SAVI e ZAPA, 2011).  

 

A demora na regulamentação, segundo Fleury Silva, Savi e Zapa (2011), acarreta prejuízo sobre 

a disponibilidade de terra urbana para a produção de habitação de interesse social. Já segundo 

dados levantados junto à Sehabis a regulamentação começa a partir da disponibilização de 

recursos federais em grande escala para a habitação de interesse social. O que indica que os 

recursos do programa Minha Casa Minha Vida trouxe a necessidade da regulamentação desses 

instrumentos. 

 

As Zeis, por meio de lei específica foram aprovadas somente após elaboração do Plano Local 

de Habitação de Interesse Social do município de Maringá em 2010, sendo regulamentadas por 
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meio da lei de zoneamento editada no ano seguinte, Lei complementar nº 888/11 (FLEURY 

SILVA e SILVA, 2015).  

 

A Lei complementar nº 888/11fixou no seu artigo 10º que todo parcelador terá que doar ao 

município, no mínimo, 10% (dez por cento) da área total para o Fundo Municipal de Habitação, 

os quais serão gravados como Zeis, os empreendimentos que forem implantados com base no 

artigo 71º do Plano Diretor. Trata-se da possibilidade de se lotear terrenos rurais para destiná-

los à habitação de interesse social.  

 

O terreno situado em Macrozona Rural contíguo aos perímetros urbanos 

do Município e que for objeto de projeto de Habitação de Interesse 

Social será gravado como Zeis e será automaticamente considerado 

como urbano.” (NR) (alterado pela LC 799/2010) (MARINGÁ, 2006). 

 

O artigo 56º do Plano Diretor, com alterações promovidas pela Lei nº 799/2010, estabeleceu 

que a urbanização dos terrenos na Macrozona Urbana de Ocupação Imediata teria como 

contrapartida pelo empreendedor que parcelasse essa macrozona a doação de 7% do total de 

sua área líquida parcelada ao patrimônio público, dos quais 3% seriam destinados para 

habitação de interesse social. Entretanto, no mesmo ano essa destinação é revogada pela Lei 

Complementar nº 835/2010 de autoria do vereador Carlos Eduardo Saboia, sob a alegação de 

que isso iria onerar os empreendimentos. 

 

 Foram realizadas previamente oito audiências para discutir a localização dos terrenos onde 

seriam construídos os empreendimentos do programa MCMV. As audiências forma realizadas 

em Maringá e nos distritos de Floriano e Iguatemi os locais definidos para receber os 

empreendimentos (ENTREVISTADO 3). Segundo o secretário municipal de 

habitação, Gilberto Delgado, nas audiências foram apresentadas as proposta de criação 

de Zonas Especiais de Interesse Social para moradores e famílias interessadas na aquisição da 

casa própria (GAZETA DO POVO, 2009). Pode-se dizer que essa ação mostra conformidade 

com o artigo 43º do Estatuto da Cidade que prevê a realização de audiências para garantir a 

gestão democrática da cidade. 

 

Para a criação das Zonas de Interesse Social, após a realização das audiências, foi submetida ao 

CMPGT para análise e encaminhada ao legislativo para aprovação.  
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Conforme mapeamento realizada com base no portal da Câmara municipal e no portal do 

georeferenciamento da Prefeitura Municipal de Maringá as áreas aptas para serem 

transformadas em Zeis estão na figura 08: 

 
 

Áreas aptas para a implantação de loteamentos de 

Habitação de interesse social 

Plhis de 2010 

 

 
 

 

 

 

 

Áreas transformadas em Zeis até 31.12.2016

 
Figura 08: Áreas aptas a serem transformadas em Zeis de acordo com o Plhis 2010 e o mapa da  

                   situação das Zeis até 31.12.2016 

Fonte: Maringá (2010e, p. 51) e PMM (2016)  

 

 

O mapa mostra a diferença entre as áreas que podem ser declaradas como Zeis, conforme 

recomendado pelo Plhis e as áreas que realmente foram gravadas como Zeis. Segundo o 

Entrevistado 4 as áreas mapeadas pelo Plhis representam locais possíveis de se transformarem 

em Zeis e ainda precisa da iniciativa do poder público local para efetivá-las.  

 

E afirma que a outorga não depende do município, “depende da empresa de construção disposta 

a implantar um loteamento na área que foi prevista para esse instrumento no plano diretor. A 

desafetação é uma operação delicada uma vez que priva o município de implantar equipamentos 

públicos nesses terrenos”. A alternativa que resta é a compra do terreno pela municipalidade, 

disponibilidade que vai depender, tanto do proprietário colocar o bem à venda, como dos 

recursos públicos para a aquisição desses imóveis (ENTREVISTADO 4). 
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b) Peuc, IPTU Progressivo no Tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da 

dívida pública 

 

Para induzir ao cumprimento da função social da propriedade o artigo 182º da Constituição 

estabelece:  

 
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 

para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 

de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 

no tempo; 

III - desapropriação91 com pagamento mediante títulos da dívida 

pública [...] (BRASIL, 1988). 

 

O objetivo primordial destes três instrumentos, de aplicação sucessiva, é controlar a retenção 

de terrenos ociosos em áreas urbanas que tendem a se valorizar, pois são dotados, pelo poder 

público municipal, de infraestrutura e serviços urbanos o que contribui para a elevação dos 

custos de urbanização e a expansão desnecessária das áreas urbanas (OLIVEIRA, 2001).  

 

O prejuízo que a ociosidade de imóveis pode causar à população de uma 

cidade é o alto custo, por habitante, de equipamentos e serviços 

públicos. Isso acontece quando muitos terrenos permanecem baldios no 

interior de bairros já consolidados e quando, ao redor da cidade, se 

multiplicam loteamentos e conjuntos residenciais, dispersos, em área 

ainda não urbanizada e distantes dos locai onde há oferta de empregos, 

comércio e serviços urbanos (OLIVEIRA, 2001, p 30). 

 

A lei federal não determina os detalhes de cada procedimento, deixando margem para que os 

municípios disciplinarem em consonância com a especificidade de cada território e da própria 

administração pública local (DENALDI, 2015). É nessa regulamentação que esses instrumentos 

encontram fundamento. Refere-se, segundo Pinto (2010), a uma obrigação estabelecida em prol 

do bem estar dos habitantes da cidade, na medida em que permite um melhor aproveitamento 

do solo. A instituição do Peuc visa facilitar a atuação dos municípios no combate a especulação 

imobiliária de terrenos privados (DENALDI, 2015). 

 

                                                           
91 A desapropriação refere-se a uma ferramenta utilizada poder público que pode compulsoriamente despojar 

alguém de uma propriedade e adquiri-la, mediante indenização, fundado em um interesse público Mello (2010). 
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A aplicação do Peuc visa otimizar os investimentos públicos e penalizar o uso inadequado para 

fazer cumprir a função social da propriedade urbana. Esse instrumento estimula a ampliação da 

oferta de terrenos no mercado imobiliário e promove o uso e a ocupação de imóveis em situação 

de abandono, em especial aqueles que estão situados nas áreas centrais (OLIVEIRA, 2001). 

 

Já a instituição do IPTU92 progressivo no tempo visa a punição com um tributo de valor 

crescente, ano a ano, para os proprietários de terrenos cuja ociosidade ou mal aproveitamento 

acarrete prejuízo à população. Estão sujeitos os proprietários que não atenderam à notificação 

para o Peuc. Ou seja, o IPTU progressivo no tempo é o sucedâneo do Peuc e é considerado um 

instrumento de arrecadação fiscal e urbano atrelado a justiça urbana dos mais importantes.   

 

Segundo Saule Júnior e Rolnik (2001, p. 24) o propósito do município na utilização do IPTU 

progressivo no tempo “não é a arrecadação fiscal, mas sim induzir o proprietário do imóvel 

urbano a cumprir com a obrigação estabelecida no plano urbanístico local, de parcelar ou 

edificar, de utilizar a propriedade urbana de forma a atender sua função social”. O objetivo 

maior é incentivar um comportamento socialmente desejável e adequado dos proprietários que 

é a efetivação da função social da propriedade ou a opção pela venda para os novos proprietários 

que venham a se responsabilizar pela adequação pretendida.  

 

Segundo as entrevistas, o Observatório das Metrópoles exerce um papel importante no 

município em relação à instituição desse instrumento: 

 

Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado, os 

empresários ligados à construção civil estavam pressionando o prefeito, 

para ampliar o perímetro urbano. Mas existe em Maringá um 

movimento de não permitir a expansão do perímetro para a população 

de baixa renda em defesa do aproveitamento dos vazios urbanos, por 

parte lá da UEM do Observatório das Metrópoles. Então o que fizemos? 

Aí instituímos o IPTU progressivo para forçar os proprietários a fazer 

os loteamos nos vazios urbanos. A ideia é que se o imóvel fica mais 

caro com essa tributação não compensa o proprietário mantê-lo vazio. 

Isso força ele a construir (ENTREVISTADO 3). 

 

Nas situações em que não se cumpre as obrigações e os prazos decorrentes da notificação para 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o poder público municipal deverá 

                                                           
92 Trata-se da função tributária conhecida como extrafiscalidade no uso de instrumentos tributários para obtenção 

de finalidades não arrecadatórias, mas estimulantes, indutoras ou coibidoras de comportamentos, tendo em vista 

outros fins, a realização de outros valores constitucionalmente consagrados (ATALIBA, 1990). 
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aumentar a alíquota do IPTU por cinco anos consecutivos até o limite de 15% (quinze por 

cento).  

 

Após cinco anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo, como última e mais extrema 

medida, nas hipóteses em que a aplicação do Peuc e do IPTU Progressivo no Tempo não 

resultarem no devido aproveitamento do imóvel  urbano, o município poderá proceder à 

desapropriação do imóvel, indenizando o proprietário com títulos da dívida pública, com prazo 

de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 

indenização e os juros legais, conforme previsto no artigo 182º da Constituição (BRASIL, 

1988). 

 

Na pesquisa realizada foi analisado se os instrumentos do Estatuto das Cidades vigoram no 

município de Maringá. Primeiramente, destaca-se que o inciso I do artigo 42º do Estatuto da 

Cidade estabelece a obrigatoriedade dos planos diretores delimitarem as áreas urbanas onde 

poderá ser aplicado o Peuc.  

 

A aplicação Peuc no Município de Maringá tem fundamento nas disposições contidas no Plano 

Diretor de 2006 e na Lei Complementar nº 799/2010 e a aplicação do IPTU progressivo no 

tempo está prevista nos artigos 116º a 118º do Plano Diretor no espaço destinado ao capítulo II 

e em regulamentação própria por meio da Lei Complementar nº 827/2010. 

 

Em atendimento ao Estatuto da Cidade foram previstos no Plano Diretor de Maringá no seu 

artigo 109º como instrumentos jurídicos e urbanísticos o Parcelamento, Edificação ou 

Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo e a Desapropriação com Pagamento em 

Títulos da Dívida Pública. 

 

O Plano Diretor de Maringá fixa no seu artigo 111º o objetivo do Peuc que contempla as 

finalidades vinculadas à ocupação do território e ao ordenamento do crescimento da cidade, a 

saber: 

 

I-otimizar a ocupação de regiões da cidade dotadas de infraestrutura e 

equipamentos urbanos, inibindo a expansão urbana de Maringá na 

direção de áreas não servidas de infraestrutura, bem como nas áreas 

ambientalmente frágeis; 

II-aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da 

malha urbana de Maringá; 
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III-combater o processo de periferização; 

IV-combater a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na 

sua subutilização ou não-utilização (MARINGÁ, 2006). 

 

E no artigo 114º o Plano Diretor de Maringá diz que o Parcelamento, Edificação e Utilização 

Compulsória serão aplicados nas seguintes Macrozonas: “I - Macrozona Urbana de 

Consolidação; II - Macrozona Urbana de Qualificação; III - Macrozona Urbana de Ocupação 

Imediata93; IV - Macrozona Urbana Industrial, restrita à Área Industrial 1; V - Setores 

Especiais, quando for o caso” (MARINGÁ, 2006). 

 

A macrozona que foi incluída corresponde uma área mais periférica da zona urbana, em 

transição com as áreas rurais. A ocupação desse espaço era totalmente desestimulada pelo Plano 

Diretor devido às suas características rurais, e os lotes tinham dimensão mínima de 2.000 m2 

(dois mil metros quadrados) e o coeficiente de aproveitamento máximo era igual a um. A 

intenção era não adensar a área, mas com a alteração promovida pela referida Lei 

Complementar, a zona passou a ser considerada de ocupação imediata, e, por conseguinte, foi 

estendida à aplicação do Peuc (DENALDI, 2015). 

 

O Plano Diretor de Maringá no artigo 113º traz a possibilidade de mais de um imóvel vazio ser 

notificado em conjunto, desde que esses imóveis pertençam ao mesmo proprietário e cujo 

somatório das áreas seja superior a 3.000 m², sem necessidade de serem contíguos. Nesse caso 

o instrumento deixa de ter foco no imóvel, mas no proprietário de diversos terrenos, “assumindo 

um forte viés de combate aos especuladores imobiliários”, interpreta Denaldi (2015, p. 53). 

 

Após receber a notificação os proprietários tem que cumprir com as obrigações estabelecidas 

na lei. Dessa forma, o Plano Diretor de Maringá no artigo 115º, parágrafo 4º definiu que “os 

parcelamentos e edificações deverão ser iniciados e concluídos no prazo máximo de dois anos, 

contado da primeira aprovação do projeto” referente aos imóveis identificados e seus 

proprietários notificados (MARINGÁ, 2006).  

 

Essa normatização encontra-se em consonância com o Estatuto da Cidade que estabelece os 

limites mínimos que devem ser observados por cada município no seu parágrafo 4º, do artigo 

5º: Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: I - um ano, a partir da 

                                                           
93 Em 2010, foi incluída a Macrozona Urbana de Ocupação Imediata por meio da Lei Complementar nº 799/2010. 
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notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente; II - dois anos, 

a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 

 

Denaldi (2015) em pesquisa subsidiada pelo Ipea identificou os municípios que 

regulamentaram o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (Peuc) que é um dos 

principais instrumentos de indução do cumprimento da função social da propriedade urbana e 

o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo e analisou os critérios e 

estratégias adotados para a aplicação desses instrumentos previstos no Estatuto da Cidade.  

 

Segundo a pesquisa, a despeito da importância desse instrumento e de sua previsão em parte 

significativa dos novos planos diretores, há poucos registros de experiências relacionadas à sua 

aplicação pelos municípios brasileiros. Desse modo, a pesquisa avaliou os municípios 

brasileiros com população acima de 100 mil habitantes94 e identificou 110 municípios que 

regulamentaram o Peuc. Desses, apenas 8 municípios estavam aplicando ou já tinham aplicado 

o Peuc e entre eles estava Maringá. A pesquisa apresenta Maringá como “o município com a 

trajetória mais consolidada de aplicação do instrumento” Denaldi (2015, p. 92). 

 

A baixa adesão dos municípios ao Peuc é devido a sua aplicação ser uma tarefa complexa, por 

exigir inúmeros “procedimentos administrativos, articulação institucional, produção de 

informação e construção de respostas, muitas vezes, em contextos de limitada capacidade 

administrativa” (DENALDI, 2015, p. 104). O desafio é a regulamentação e a aplicação dos 

instrumentos inseridos nos planos diretores afirmam Rolnik, at al (2010, p. 10) 

 

No entanto, a pesquisa de Denaldi (2015) mostra que Maringá tem regulamentado o instrumento 

e vem aplicando o Peuc desde 2009, de forma ininterrupta. No total, foram notificados 705 

imóveis que visam ao controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade que equivale a 

aproximadamente 14,5 milhões de metros quadrados, conforme pode ser visualizado pela figura 

09: 

 

 

 

 

                                                           
94 Esses municípios representam em torno de 5% do total dos atuais 5.570 municípios brasileiros mas abrigam 

mais de 50% da população estimada para 2014, data da pesquisa (DENALDI, 2015). 
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                      Figura 09: Áreas notificadas para Peuc na 1ª e 2ª etapas no município de Maringá 

                       Fonte: Denaldi (2015, p. 70). 

 

 

 

“Na primeira etapa, em 2009, o município notificou 105 imóveis, com área aproximada de 4,2 

milhões de metros quadrados nos setores mais centrais e melhor atendidos por infraestrutura e 

equipamentos públicos” de acordo com Denaldi (2015, p. 69) e:  

 

Na segunda etapa, de 2012 a 2013 foram notificados 600 imóveis, que 

correspondem a, aproximadamente, 10,3 milhões de metros 

quadrados, distribuídos em praticamente todo perímetro urbano, 

abarcando, portanto, setores periféricos e áreas lindeiras a regiões que 

abrigam atividades agrícolas (Denaldi, 2015, p. 69). 

 

Foram notificadas 68 áreas com aproximadamente cinco milhões de metros quadrados na nova 

Macrozona Urbana de Ocupação Imediata conforme já apresentado anteriormente. Esses 

terrenos: 

 
[...] estão localizados no anel mais periférico do perímetro urbano de 

Maringá, de forma que a utilização do Peuc nesses casos pode induzir 

à dispersão da malha urbana. Como consequência, pode-se levar a um 

aumento da necessidade de deslocamento e expansão dos equipamentos 

e serviços públicos (DENALDI, 2015, p.70) 
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Além disso, segundo a autora, a pode haver a geração de conflitos de uso do solo urbano e rural 

e dificultar da atividade agrícola, o que contraria a função do instrumento quanto a combater o 

espraiamento da cidade. 

 

O percentual de pedidos de impugnação na primeira etapa correspondeu a 68% das notificações, 

ou seja, dos 105 pedidos de notificação, 72 foram impugnado numa reação dos proprietários à 

aplicação da sanção. Na segunda etapa apenas 15% dos pedidos de impugnação foram 

protocolados (DENALDI, 2015). Segundo a pesquisa da autora as principais alegações 

apresentadas nos pedidos de impugnação das notificações são da existência de projeto aprovado 

para o imóvel, a obra está em andamento, é impossível o parcelamento do solo, o local encontra-

se sem infraestrutura, o imóvel já foi comprado loteado, o imóvel é utilizado como moradia 

própria, não havendo interesse dos moradores em promover loteamento no local. 

 

Em contato com a secretaria de finanças de Maringá confirmou-se que o setor de IPTU não 

dispõe de um sistema de monitoramento e controle do Peuc. Segundo avaliação de Denaldi 

(2015, p. 94) “o cenário ideal seria poder contar com o suporte de um sistema de informação 

específico e automatizado para o gerenciamento do Peuc, que permitisse documentar todos os 

procedimentos e monitorar as ações e intercorrências por lote”. Segundo a autora os municípios 

pesquisados não dispõe desse nível de informação. E “a falta de controle das ações relacionadas 

à aplicação do Peuc pode causar danos ao município decorrentes de questionamentos de 

proprietários notificados, prejudicados por falhas na aplicação do instrumento” relata 

(DENALDI, 2015, p. 92). Adicionalmente, na ausência de monitoramento os proprietários 

podem encontrar espaço para isentar-se da responsabilidade imposta pela notificação.  

 

No exercício fiscal seguinte àquele em que expirar o prazo para o proprietário de imóvel 

notificado para o Peuc cumprir a obrigação objeto da notificação, conforme previsto no artigo 

115º da Lei Complementar nº 632/2006 é dado início ao lançamento do IPTU Progressivo no 

Tempo e também com base na Lei Complementar nº 827/2010. Está previsto nesta normativa 

que o município irá aplicar esse tributo mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) 

anos consecutivos e determina que a alíquota será de 2% (dois por cento). O artigo 6º da Lei 

Complementar nº 827/2010 mostra que o valor cobrado excede duas vezes o valor praticado no 

ano anterior: 
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§ 2º A majoração da alíquota a ser aplicada a cada ano será de 2% (dois 

por cento), obedecido o prazo máximo de 5 (cinco) anos, da seguinte 

forma: 

I - no primeiro exercício - 2% (dois por cento); 

II - no segundo exercício - 4% (quatro por cento); 

III - no terceiro exercício - 6% (seis por cento); 

IV - no quarto exercício - 8% (oito por cento); 

V - no quinto exercício - 10% (dez por cento) (MARINGÁ, 2010). 
 

Dessa forma, incide sobre o imóvel o valor do IPTU na alíquota normal e o IPTU na alíquota 

progressiva. A legislação aplica a tributação de forma a entender que os dois impostos referem-

se a tributos diferentes (DENALDI, 2015). 

 

A lei do IPTU Progressivo no Tempo no artigo sexto reproduz o conteúdo do Estatuto da Cidade 

quanto aos procedimentos que o município pode adotar no que se refere a obrigação de parcelar, 

edificar ou utilizar o imóvel não seja cumprida no prazo de 5 anos: 

 

§ 3º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel não 

esteja atendida quando findar o supracitado período de 5 (cinco) anos, 

o Município manterá a cobrança do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo com a alíquota 

máxima prevista no parágrafo anterior, até que se cumpra a referida 

obrigação ou seja feita a desapropriação do imóvel com Títulos da 

Dívida Pública, conforme definido nos artigos 119, 120, 121 e 122 da 

Lei Complementar nº 632/2006 (MARINGÁ, 2010). 
 

Mesmo com a previsão legal de desapropriação do imóvel com Títulos da Dívida Pública em 

Maringá não se deu início à essa etapa. E segundo Denaldi (2015) mesmo que quisesse dar 

sequência não haveria a possibilidade em decorrência da proibição de emissão de novos títulos 

da dívida pública estabelecida pelo Senado Federal: 

 

A Resolução nº 29/2009 do Senado Federal impossibilita que seja 

levada a cabo a desapropriação-sanção. Isso faz com que o Peuc e o 

IPTU progressivo no tempo percam força, já que o terceiro instrumento 

para indução do cumprimento da função social da propriedade urbana 

– a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública 

– está inviabilizado. Essa situação cria um impasse para os municípios 

que chegarem ao quinto ano de aplicação do IPTU Progressivo no 

Tempo (DENALDI, 2015, p.103). 
 

O Estatuto da Cidade prevê no parágrafo 2º do artigo 7º que a alíquota máxima pode continuar 

sendo aplicada, mesmo após cinco anos de progressividade (BRASIL, 2001). Essa é uma 
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alternativa de continuar com a sanção fiscal por um prazo maior, entretanto não é garantia de 

que o proprietário irá cumprir com a função social do seu imóvel urbano. 

 

Denaldi (2015, p. 231) destacou que pela escala das notificações e processo ininterrupto da 

aplicação contínua da implementação do Peuc possibilitou que Maringá avançasse na 

“aplicação do IPTU progressivo no tempo, seu instrumento sucedâneo, de forma pioneira no 

país”. Por outro lado, segundo a autora uma potencialidade do instrumento não está sendo 

explorada pelo município. Trata-se de não haver disposição legal de articulação do Peuc às 

Zeis, pois não foi previsto a disponibilização de áreas para produção de habitação de interesse 

social. 

 

Mas, pode-se identificar no Plano Diretor no artigo 99º regulamentação que favorece a reserva 

de área para a habitação de interesse social por meio aplicação do Peuc nas Macrozonas Urbanas 

de Consolidação e Qualificação: 

 

Art. 99. [...] 

§ 1.º Para a consecução da Política Habitacional do Município, o 

parâmetro de fração mínima de parcelamento estabelecido para a 

Macrozona Urbana de Consolidação e para a Macrozona Urbana de 

Qualificação [...] poderá ser alterado para 300 m2, desde que sejam 

destinados, no mínimo, 3% da área líquida de lotes do empreendimento 

para o Fundo Municipal de Habitação, além dos percentuais mínimos 

para áreas de domínio público exigidos na Lei Municipal de 

Parcelamento do Solo (MARINGÁ, 2006). 

 

Inicialmente a responsabilidade pela aplicação do Peuc era da Seplan que tinha o papel de 

coordenar a implementação do Peuc, com apoio jurídico da procuradoria geral do município. 

Em 2012 a aplicação do Peuc foi transferida para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Segundo 

Denaldi (2015) essa mudança de competências na aplicação do instrumento pode ter 

contribuído para afastar o instrumento de sua finalidade, essencialmente urbanística passando 

a assumir característica tributária. 

 

c) O Consórcio Imobiliário  

 

Esse instrumento está previsto no artigo 24º e no Capítulo IV nos artigos 123º a 129º do Plano 

Diretor de Maringá como a participação pactuada entre o proprietário urbano e a 

municipalidade. Na normatização o consórcio imobiliário está descrito como um instrumento 
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de cooperação entre o poder público municipal e a iniciativa privada para fins de realizar 

urbanização em áreas que tenham carência de infraestrutura e serviços urbanos e contenham 

imóveis urbanos subutilizados, não-utilizados ou utilizados de forma inadequada (MARINGÁ, 

2006). 

 

A aplicação do consórcio imobiliário pode ser tanto aos imóveis sujeitos à obrigação legal de 

parcelar, edificar ou utilizar, quanto àqueles por ela não abrangidos, mas necessários à 

realização de intervenções urbanísticas. E o seu objetivo consiste em “I - realizar obras de 

urbanização, como abertura de vias públicas, pavimentação, rede de água, e esgoto e iluminação 

pública; e II - realizar planos de edificação” (MARINGÁ, 2006). 

 

Para fins da realização das atividades da Sehabis não foi utilizado esse instrumento, segundo o 

secretário. E acrescentou que a parceria que a Sehebis intermediou para fins de instalação de 

rede de água e esgoto e iluminação pública dos empreendimentos do programa MCMV foi junto 

à Cohapar, que intermediou esse serviço com a Copel e Sanepar. 

 

Mesmo que não tenha sido utilizado para viabilizar habitação de interesse social o fato de estar 

previsto no Plano Diretor indica que esse instrumento pode ser acionado para fazer cumprir a 

função social da propriedade urbana e responder às exigências de ordenação da cidade 

expressas no Plano Diretor.  

 

Destaca-se que dos demais instrumentos do previsto no Estatuto da Cidade como a 

desapropriação e as operações urbanas consorciadas estão previstas no Plano diretor mas não 

foram utilizadas para habitações de interesse social, segundo afirmação do secretário da 

Sehabis. 

 

d) O Direito de Preempção  

 

É o instrumento que confere, ao poder público municipal a preferência para a compra de imóvel 

urbano, respeitado seu valor no mercado imobiliário, e antes que o imóvel de interesse do 

município seja comercializado entre particulares (OLIVEIRA, 2001). E para poder usufruir 

deste direito, o município precisará editar lei municipal, baseada no Plano Diretor, que delimite 

as áreas onde incidirá a preempção. 
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Esse instrumento, permite aquisição de áreas para a produção de habitações para a população 

de baixa renda, no sentido de atender a uma demanda social, bem como para a implantação de 

atividades destinadas ao lazer e recreação coletiva tais como parques, ou mesmo para a 

realização de obras públicas de interesse geral da cidade (FERNANDES, 2002). 

 

Deve-se destacar que o direito de preempção previsto no Estatuto da Cidade consubstancia-se 

em instrumento limitador do direito de propriedade e, como tal, deve ser posto à disposição do 

município somente em hipóteses expressamente previstas na lei, de forma a proteger o cidadão 

contra eventuais abusos do poder público (OLIVEIRA, 2001). 

 

A regulamentação desse tema no Plano Diretor de Maringá é espelhado no Estatuto da Cidade: 

 

Art. 130. O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal 

a preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação 

onerosa entre particulares, no caso deste necessitar de áreas para 

realização de programas e projetos municipais. Art. 131. O Direito de 

Preempção será exercido nos termos das disposições contidas nos 

artigos 25, 26 e 27 da Lei federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade 

(MARINGÁ, 2006).  

 

Ficou estabelecido que compete à SEPLAN por meio de pesquisa, planejamento e gestão 

territorial e com base no Sistema Integrado de Planejamento e no Plano de Sistema Viário e 

Transportes delimitar as áreas em que incidirá esse direito, definir os procedimentos e fixar 

prazos de vigência, conforme artigo 132º do Plano Diretor.  

 

Em 2011 esse instrumento foi regulamentado pela Lei Complementar nº 907/2011e acrescentou 

ao Plano Diretor as finalidades conforme previsão no Estatuto da Cidade. A lei diz no seu artigo 

4º que o Direito de Preempção poderá ser exercido sempre que o Município necessitar de áreas 

para a regularização fundiária; a execução de programas e projetos de habitação de interesse 

social; a constituição de reserva fundiária; o ordenamento e direcionamento da expansão 

urbana; a implantação de equipamentos urbanos e comunitários; a criação de espaços públicos 

de lazer e áreas verdes; a criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico 

(MARINGÁ, 2011a). E a área poderá ser destinada a uma ou mais das finalidades enumeradas. 
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Segundo entrevista o direito de preempção não foi utilizado para fins de habitação de interesse 

social no período que contempla a análise desta tese de 2009 a 2016. 

 

e) Outorga Onerosa  

 

A outorga onerosa do direito de construir corresponde à licença que pode ser concedida ao 

proprietário de um imóvel, para que este, mediante contrapartida da municipalidade, possa 

construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, mas dentro do limite estabelecido pelo 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo estabelecido para a zona, e dentro dos parâmetros 

determinados de uso e ocupação do solo (MARINGÁ, 2006). Essa é a definição que traz o 

artigo 133º do Plano Diretor de Maringá. Esse instrumento é tratado no capítulo VI nos artigos 

133º a 138º do Plano Diretor. 

 

As leis municipais que dispõem sobre a outorga onerosa são: Lei nº 648/2007; Lei nº 648/2007; 

Lei nº 721/2008 (revogada); Lei nº 760/2009 (revogada);  Lei nº 795/2010 (revogada); Lei 

nº 90895/2011 (revogada); Lei nº 916/2012 (Norma alterada pela Lei nº  933/2012).; Lei nº 

932/2012 (norma que altera a lei nº. 908/2011), Lei nº 941/2013 (revogada); Lei nº 1023/2015 

(acrescentou dispositivos na Lei nº 941/2013) e a Lei nº 1064/2016 (MARINGÁ, 2016). 

 

Foi a Lei nº 760/2009 que regulamentou primeiramente sobre a autorização da outorga onerosa 

por meio de contrapartida ao poder público municipal, para a execução de programas 

habitacionais de interesse social e definiu as zonas que poderiam receber potencial construtivo 

e a destinação do pagamento ao fundo municipal de habitação e de interesse social. E a Lei nº 

1.023/2015 acrescentou dispositivos na Lei Complementar nº 941/2013, para isentar do 

pagamento da outorga onerosa do direito de construir na Zeis. 

 

A normatização atual diz que os recursos advindos com a concessão da outorga onerosa de 

potencial construtivo adicional no lote deverão ser aplicados nas finalidades conforme previsão 

do Estatuto da Cidade: regularização fundiária; execução de programas e projetos habitacionais 

de interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcionamento da 

expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e comunitários; criação de espaços 

públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas 

                                                           
95 A Lei nº 908/2011 regulamenta a aplicação do instrumento de outorga onerosa do direito de construir, previsto 

no plano diretor. 

http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=10310
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=11273
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=11273
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=11546
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=11546
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=11546
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=11642
http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=12361


271 
 

de interesse ambiental; proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico 

(MARINGÁ, 2016a). 

 

Os empreendimentos do Pac e do programa Minha Casa Minha Vida puderam ser viabilizados 

no município com a mobilização do instrumento de outorga onerosa.  

 

O aspecto positivo da outorga onerosa é que o município consegue viabilizar o terreno para a 

produção de moradia de interesse social. São Inúmeras casas que tem sido construídas no 

município em diferentes lugares. Segundo dados da Sehabis foram construídas 3.149 unidades 

no período de 2009 a 2016, conforme mostra a tabela 07: 

 

 

              Tabela 07: Unidades Habitacionais produzidas de 2009 a 2016 

Gestão Prefeito/partido Recursos Cjtos. Habitacionais  UH 

2009-12 Silvio Magalhães Barros II/PP 

PAC 18 481 

OGU 3 116 

MCMV Faixa 1 5 672 

MCMV Faixa 2 10 1.129 

FMH 1 8 

2013-16 Carlos Roberto Pupin/pp 

PAC Diversos Bairros  184 

MCMV Faixa 1 3 457 

FMH Diversos Bairros  102 

    Fonte: Dados compilados do relatório interno (PMM,2016). 
 
       

A proposta de pulverização das habitacional de interesse social se justifica pela busca da 

integração social diz Guatassara, ex-secretário da Seplan, mas por outro lado quando se tem 

lugares diferentes torna-se complicado para controle (MARINGÁ, 2010c). Outro problema 

elencado pelo ex-secretário é que os moradores vizinhos das Zeis reclamam de ter famílias de 

baixa renda morando ao lado de suas casas desvalorizando o entorno.  Segundo o Entrevistado 

4 há uma resistência muito forte pelos moradores dos bairros quando o município anuncia que 

habitações populares serão ali instaladas. Explica que precisa fazer reuniões e palestras com os 

moradores para explicar os motivos das habitações e a conscientização sobre a necessidade da 

integrar essas famílias na comunidade.  
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6.4 REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

 

 

A premissa que norteia a concepção dos programas habitacionais é que a participação e o 

comprometimento dos beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção das 

moradias possibilita o engajamento dessa população no novo contexto da comunidade da qual 

passa a fazer parte da sua realidade. 

 

A participação do beneficiário é tida como um procedimento pedagógico de construção da 

cidadania para assegurar que as famílias contempladas estejam envolvidas neste processo. Esse 

é o sentido pelo qual foi desenvolvido o Trabalho Técnico Social. No desenho do programa 

MCMV o governo federal estabeleceu como obrigatoriedade que os contemplados tenham 

orientação sobre os seus direitos e responsabilidades perante nova moradia. Está implícito que 

o Trabalho Técnico Social96 proporcione atividades para melhorar a qualidade de vida dos 

recém-beneficiários do programa habitacional. Firma-se uma relação Estado-sociedade para o 

acompanhamento dessas famílias no novo contexto habitacional.  

 

A Portaria nº 21/2014 aprovou o Manual de Instruções do Trabalho Técnico Social nos 

programas e ações do Ministério das Cidades. Essa normativa, que está vigente no momento, 

revogou anexo V, da Portaria nº 168/2013 e o Item 7, do Anexo I da Portaria nº 194/ 2013, e 

anteriores, conforme visualiza-se no quadro 19. 

 

              Quadro 19: Principais Regulamentações do Trabalho Técnico Social 
2010 2011 2011 2013 2013 2014 2016 2016 

Portaria 

nº 

93/2010 

Item 8 

Anexo I 

Portaria 

nº 

325/2011 

Anexo V 

Portaria 

nº 

465/2011 

Anexo V 

Portaria 

nº 

363/ 2013 

Anexo III 

Portaria 

nº 

168/2013 

Anexo V 

Portaria 

nº 

2197/2014 

Portaria 

nº 

158/2016 

Portaria 

nº 

179/2016 

Nova 

Redação 

               Fonte: MCidades (2016) 

 

 

                                                           
96 O trabalho social desenvolvido nos programas de habitação de interesse social geridos pelo Ministério das 

Cidades operacionaliza-se por meio da difusão de uma modelo padrão [...] definido pelos organismos multilaterais, 

principalmente, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (PIMENTEL, 2012, p. 2). 
97 Revoga parte das Portarias nº 168/2013; nº 363/2013, nº 194//2013.  
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O Trabalho Técnico Social vai além da utilização de instrumentos para a adaptação dos 

moradores à nova condição de moradia. A Portaria nº 21/2014 trouxe nova redação quanto ao 

conceito de Trabalho Técnico Social (TTS) dizendo que o mesmo compreende: 

 

Um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de 

estudos diagnósticos integrados e participativos do território, 

compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental 

e político-institucional do território e da população beneficiária, além 

das características da intervenção, visando promover o exercício da 

participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as 

demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua 

qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e 

serviços implantados. (MCIDADES, 2014b). 

 

E traça como objetivo geral, entre, outros específicos a realização de ações que visam promover 

a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos 

beneficiários e a sustentabilidade da intervenção (MCIDADES, 2014b). 

 

Esse conjunto de ações visam promover a autonomia do beneficiário daqueles 

empreendimentos destinados às famílias com renda até R$ 1.600,00, por meio de orientações 

que versam sobre educação patrimonial, sanitária e ambiental, mobilização e organização 

comunitária e/ou condominial, capacitação profissional e geração de trabalho e renda. 

 

As diretrizes para elaboração e implantação do Trabalho Técnico Social são definidas pelo 

Ministério das Cidades, cabendo à CEF apoiar os entes públicos na formulação dos projetos e 

acompanhar com vistas a atestar sua execução, a partir da Portaria nº 21/2014. Inicialmente no 

programa MCMV a competência para a execução do Trabalho Técnico Social era da CEF, 

conforme definido na alínea “j” do item 2.2 da Portaria nº 93/2010: 

 

2. Participantes e Atribuições [...] 

2.2 Caixa, na qualidade de Agente Gestor do Fundo de Arrendamento 

Residencial-FAR e Agente Executor do PAR: [...] 

j) contratar a execução do trabalho técnico social e acompanhar a sua 

execução (MCIDADES, 2010a) 

 

A partir de 2011 a realização do Trabalho Social passou a ser de responsabilidade do poder 

público local, conforme previsto no anexo V, da Portaria nº 325/2011, ratificado pela Portaria 

nº 21/2014 no seu item IV, do capítulo V que trata das condições operacionais: “A execução do 
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Projeto de Trabalho Social (PTS) será de responsabilidade do Poder Público local onde está 

sendo executado o empreendimento [...]” (MCIDADES, 2014b). 

 

De acordo com a Portaria nº 168/2013 no seu item 4.1.2 está fixado que as unidades 

habitacionais contratadas até 08 de julho de 2011 poderiam ter a execução do Trabalho Social 

sob a responsabilidade da instituição financeira responsável por sua contratação. Ou seja, até 

aquela data a competência para a realização dessa atividade não era obrigatoriamente do 

município.  

 

Diante dessa regulamentação, em Maringá, o Trabalho Técnico Social nos cinco 

empreendimentos contratados até 2010 foi realizado pela CEF por meio de uma empresa 

credenciada. Trata-se dos seguintes conjuntos: (1) Conjunto Habitacional Gonçalo Vieira dos 

Santos; (2) Conjunto Habitacional Albino Meneguetti, (3) Condomínio Residencial Irajá; (4) 

Condomínio Residencial Santa Clara; (5) Condomínio Residencial Santa Júlia. 

 

Os atores envolvidos na realização do Trabalho Técnico Social de acordo com o Manual de 

Instruções do Trabalho Técnico Social são apresentadas no quadro 20:  

 

Quadro 20: Atribuições dos atores na execução do TTS (Portaria nº 21/2014) 
O Ministério das Cidades que deverá: 

(a) definir as diretrizes e os procedimentos operacionais para a implementação; (b) divulgar atos 

normativos e orientações aos municípios; (c) definir com a CEF os instrumentos de avaliação e 

monitoramento das atividades; (d) desenvolver ações de capacitação para os Proponentes/Agentes 

Executores. 

O agente financeiro, que em Maringá é a CEF, tem por atribuição: 

(a) analisar e aprovar o Projeto do TTS para assegurar a exequibilidade destes, além de analisar e aprovar 

o Plano de Desenvolvimento Socioterritorial; (b) fiscalizar os procedimentos licitatórios para a 

contratação do Trabalho Social; (c) acompanhar a execução do TTS e a aplicação recursos cuja liberação 

está condicionada ao cumprimento das metas; (d) analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos 

aplicados; (e) garantir a fiel observância da lei; e (f) encaminhar ao MCidades informações sobre o 

andamento do TTS nos municípios. 

O município deverá: 

(a) encaminhar à CEF o projeto do TTS preliminar, Projeto de Trabalho Social (PTS) e Plano de 

Desenvolvimento Socioterritorial (PDST); (b) assinar convênio com a Instituição Financeira para 

execução do Trabalho Social; (c) assegurar a qualidade técnica dos projetos e da execução TTS; (e) 

realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório do TTS; (d) apresentar à CEF declaração 

do representante legal, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento 

licitatório; (e) exercer a fiscalização sobre o contrato de execução; (f) articular e integrar políticas 

públicas em todas as fases do TTS; (g) estimular a participação dos beneficiários orientando-os para o 

envolvimento na conservação do patrimônio; (h) fornecer ao MCidades e à CEF informações sobre as 

ações desenvolvidas no Trabalho Social, visando ao acompanhamento e à avaliação do processo e seus 

resultados; (i) garantir a qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços executados é da empresa 

contratada; (j) prestar contas dos recursos repassados; e (k) responder à Controladoria-Geral da União 

(CGU) e ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre os apontamentos relacionados ao Trabalho Social. 

Fonte: MCidades (2014b) 



275 
 

 

 

De acordo com o estabelecido no desenho do Trabalho Técnico Social o município tem que 

implementá-lo monitorando a empresa licitada de realizar o trabalho e transmitindo 

informações, a qualquer tempo à CEF sobre o andamento dos trabalhos. Observa-se pela leitura 

das atribuições de cada ator que é alta a burocratização dessa atividade. Demonstra ser uma 

atividade realizada dentro do programa MCMV altamente coordenada pelos órgãos do governo 

federal. A princípio, diante do rol de atribuições e da forma de prestação de contas, indaga-se 

se existe espaço para a autonomia dos burocratas de nível de rua? Existe discricionariedade na 

forma como as atividades serão desempenhadas lá na ponta? Qual é o profissional que vai estar 

junto ao beneficiário executando o TTS? Como serão transmitidas as orientações sócio 

educativas aos beneficiários finais? Como conseguir a presença ampla dos beneficiários? 

 

Nesse quesito, existem conteúdos substantivos para a elaboração de uma nova tese. Diante das 

limitações de estudo esta pesquisa ficará limitada a mostrar como se deu a aplicação do 

Trabalho Técnico Social por meio da análise das entrevistas realizadas. Esperava-se obter as 

informações contidas no Relatório Trabalho Técnico Social, porque esse é o documento que 

mostra os meios utilizados pelo município para executar o Trabalho Técnico Social. Entretanto, 

a CEF não liberou o relatório dos empreendimentos em que ficou responsável pela realização 

do TTS sob o argumento de que era documento interno. E nos demais empreendimentos cabe 

ao município a realização do TTS, como será relatado na sequência.   

 

Nos cinco empreendimentos iniciais cujo TTS foi conduzido pela credenciada da CEF “a 

assistente social da Sehabis ia lá, para fazer algum acompanhamento ou o secretário ou diretor 

para falar sobre o programa ou sobre as demais políticas públicas” mas quem implementou de 

forma efetiva foi a credenciada da CEF (ENTREVISTADO 2). E a CEF por meio da 

credenciada selecionada para realizar o TTS reunia os moradores para explicar as regras do 

programa e, depois da instalação das famílias no empreendimento realizou atividades visando 

à mobilização e organização comunitária, educação sanitária e ambiental, educação 

patrimonial, entre outras. 

  

Conforme listado no quadro 20, o MCidades, tem a atribuição desenvolver ações de capacitação 

dos atores públicos locais. Assim, em função de promover ações de coordenação desses entes 

federativos para a execução do Trabalho Técnico Social, o governo federal por meio da 
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Secretaria Nacional de Habitação tem organizado diversos os cursos a distância sobre Trabalho 

Social em programas de habitação de interesse social, na modalidade EAD, visando capacitar 

os atores envolvidos na execução de seus programas e ações (MCIDADES, 2009, 2014). O 

curso é uma alternativa de fortalecer institucionalmente o setor habitacional dos municípios 

brasileiros e de estimular o surgimento de redes de conhecimento entre os diversos atores 

participantes por meio do diálogo para o aperfeiçoamento de práticas do Trabalho Social nas 

diferentes regiões brasileiras (MCIDADES, 2014b). 

 

O governo federal realizou em 2010 cursos que enfocam o trabalho social em programas e 

projetos de habitação de interesse social capacitando cerca de 2.000 pessoas por meio de uma 

parceria com a Aliança de Cidades. Em março de 2014, quando a execução do Trabalho Técnico 

Social, passou a ser de responsabilidade dos municípios foram realizadas um total de 12.454 

inscrições para preenchimento de 5.000 vagas. Distribuiu-se em 50 turmas de 100 alunos, 

mesclando, em cada uma, a participação de todos os Estados e o Distrito Federal. Houveram 

outras edições do curso ofertando 5.000 vagas para contemplar a demanda. No portal do 

Ministério das Cidades consta a realização de diversas edições de cursos promovidos pela SNH. 

Além da realização de seminários em Brasília com a participação de atores públicos que tiveram 

a oportunidade de debater em conjunto com os técnicos da SNH, os desafios impostos pelo 

trabalho social no cotidiano das intervenções urbanas (MCIDADES, 2016d).  

 

Outro instrumento de coordenação do programa por parte do governo federal foi a elaboração 

do Caderno de Orientação Técnico Social (COTS) pela CEF com a finalidade de apoiar as 

equipes técnicas dos municípios no desenvolvimento do Trabalho Técnico Social (TTS) nos 

Programas sob gestão do Ministério das Cidades operacionalizados pela CEF. Essas 

experiências de articulação política para capacitação demonstram ser mecanismos que podem 

melhorar o desempenho os atores públicos na realização do Trabalho Técnico Social. 

 

O Trabalho Técnico Social é subsidiado pelo governo federal sendo que os recursos para a 

execução do PTS correspondem, a partir da Portaria n º 325/2011, a até 1,5% do valor de 

aquisição da unidade habitacional para os loteamentos, e até 2% para empreendimentos sob a 

forma de condomínios (MCIDADES, 2011b). 

 

Como já comentado anteriormente, a participação do Estado do Paraná no Programa MCMV 

se deu de forma muito limitada no programa. Entretanto, observa-se uma ação do governo 



277 
 

estadual, na elaboração e disponibilização de um Manual de Instruções cuja finalidade é orientar 

as equipes técnicas dos municípios com até 50 mil habitantes, na elaboração, no 

desenvolvimento e no acompanhamento do Projeto Técnico Social direcionado ao Programa 

Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Programa Morar Bem Paraná, geridos pela 

Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR, 2016). Presencia-se uma dinâmica 

intergovernamental envolvendo os três entes da federação no quesito Trabalho Técnico Social. 

 

A partir do momento em que a competência da execução do Trabalho Técnico Social passou a 

ser do ente federativo municipal, a fiscalização e acompanhamento tanto do MCidades como 

da CEF vai desde a proposta de projeto inicial até a aprovação final com a avaliação sobre os 

resultados da realização do Trabalho Técnico Social. Isso não poderia ser diferente uma vez 

que os recursos financeiros para a execução do Trabalho Técnico Social vem do governo 

federal. 

 

Nos empreendimentos construídos em Maringá a partir de 2013 a responsabilidade passou, 

então, a ser do município. Em entrevista, no final de dezembro de 2016, com a assistente social, 

foi verificado que o Trabalho Técnico Social ainda não tinha sido realizado no Jardim Oriental, 

no Conjunto Habitacional José Israel Factori e Conjunto Habitacional José Pires de Oliveria. 

Mas que a Sehabis já tinha preparando todo o processo para a realização de licitação para 

contratar uma empresa terceirizada para a realização de tal atividade, com a aprovação do termo 

de referência pela CEF de acordo com a Lei nº 8.666/1993 (ENTREVISTADO 6). 

 

Como os atores ligados à Sehabis decidiram não realizar o trabalho social por administração 

direta, mas contratar o serviço de uma empresa terceirizada, tinham que elaborar o Plano de 

Desenvolvimento Socioterritorial (PDST).  

 

A justificativa para a não realização do Trabalho Técnico Social, por administração direta pela 

Sehabis foi de que, além do programa MCMV, a Sehabis estava envolvida na realização do 

Trabalho Técnico Social nos demais empreendimentos realizados com recursos do PAC, OGU 

e do Fundo Municipal de Habitação, conforme já comentado anteriormente. “A burocratização 

é muito grande para dar conta do Trabalho Técnico Social e tem muitos relatórios a serem 

encaminhados à CEF, por isso decidimos licitar” diz o Entrevistado 6. 
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No Termo de Referência consta que o Trabalho Técnico Social será realizado em 15 meses. 

Sendo 3 meses para o Projeto do Trabalho Social-Preliminar (PTP-P) e 12 meses para o Plano 

de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST). O Termo de Referência é o projeto com “algumas 

exigências a mais para empresa, prevê que material que eles vão comprar, se é de boa qualidade, 

prevê que eles têm que reprogramar e caso houver ausência excessiva de beneficiários tem 

algumas exigências a mais que não fazem parte do projeto” (ENTREVISTADO 6). 

 

 As justificativas para o atraso na realização do Trabalho Técnico Social podem ser encontradas 

no depoimento dos entrevistados: 

 

[...] a Caixa aprova o projeto social de intervenção com as famílias e a 

prefeitura não tinha certeza da liberação desses recursos [...] tem que 

fazer a licitação é muito trabalhoso e a gente não sabia que regra utilizar 

porque a Portaria nº 21 estava sendo mudando a gente não sabia os 

encaminhamentos que íamos dar e mandava pra caixa e ia e voltava 

tinha umas questões que não batia e agora estamos finalizando [...] 

(ENTREVISTADO 6). 

 

Tinha uma preocupação em vir ou não o recurso. A obra teve uma época 

que começou a atrasar, os recursos a minguarem. Tava com 

contingência de repasse e eles (município) tinha a preocupação: eu vou 

e contrato a empresa e depois não vem o recurso e quem vai pagar a 

empresa?  Por conta disso, a gente também não cobrava muito. A gente 

tava elaborando o projeto e como é por licitação tem que avaliar todos 

os custos de todas a atividades a serem realizadas. Tinha que aprovar 

cada curso que ia ser ministrado. Levantar os tributos que a empresa ia 

incorrer. Você analisa o PDST, aí tem que reprogramar, então não fecha 

valor por valor, e cada curso por custo [...]. Então a elaboração do PDST 

é um vai e volta. Porque tem que ser muito bem elaborado. É diferente 

de realizar trabalho por administração direta que pode haver várias 

possibilidades de reprogramação (ENTREVISTADO 2). 

 

“Como é que a gente vai licitar uma empresa para fazer um serviço e aí não vem o dinheiro? 

Tava atrasando todos os recursos das obras. E aí, se você contrata, tem que executar. Preferimos 

esperar, mas agora tá tudo pronto é só publicar a licitação” (ENTREVISTADO 5). 

 

Aqui, chama-se a atenção para importância do Estado no papel de coordenação das políticas 

públicas. Como o contexto político do momento era de insegurança institucional, por não 

estarem claros o compromisso e as estratégias do governo federal, certamente há o impacto 

sobre as decisões dos níveis subnacionais de governo. 
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Os recursos são liberados para o programa MCMV conforme cronograma da CEF. Entretanto, 

para os últimos empreendimentos, desde agosto de 2015, estava havendo demora no repasse 

dos recursos do governo federal para as obras em andamento. A prefeitura optou por não dar 

início ao processo licitatório para a contratação da empresa terceirizada pela insegurança sem 

saber se o governo federal repassaria ou não o dinheiro do Trabalho Técnico Social.  

 

Durante as entrevistas, foi mencionado que mesmo não tendo sido executado o Trabalho 

Técnico Social, nesses empreendimentos houve algumas intervenções da equipe da Sehabis 

para a integração e socialização das famílias e para a resolução de conflitos. Para a socialização 

a Sehabis promoveu uma atividade pós moradia com o apoio do Clube de Desbravadores.  Foi 

realizado uma corrida de carrinhos de rolimãs reunindo as famílias dos conjuntos Santa Clara, 

Santa Júlia para reunir as famílias para propiciar um ambiente para facilitar a integração dos 

novo moradores e criar um ambiente propício ao respeito e a amizades (ENTREVISTADO 6). 

 

Nas atividades para a resolução de conflitos foram desenvolvidas muitas atividades que além 

da equipe da Sehabis, estava envolvida a SASC, havendo articulação com a política de 

assistência social. 

 

As intervenções mais críticas da assistente social, acontecem nas unidades habitacionais 

verticais que agrupa em edifícios de condomínio um contingente de população que não está 

acostumada com a obrigação condominial, pois são famílias que provem de moradias 

horizontais. Para o Entrevistado 6: 

 

Arcar financeiramente com as despesas adicionais e obrigatórias, 

representadas pelo condomínio, luz, telefone, água, gás, além da 

prestação do apartamento é um desafio para os beneficiários do 

programa da faixa 1. A renda deles começa a partir de zero. Como quitar 

essas obrigações?  

 

Segundo o Entrevistado 4 antes do sorteio foram realizados vários encontros com os candidatos 

para explicar sobre o funcionamento do condomínio. “Fazemos uma simulação e mostramos os 

encargos que a família passará a ter. Todos concordam e aceitam os termos”. Entretanto, os 

problemas surgem depois dos contratos assinados e quando já estão morando. “No início tem o 

entusiasmo com a moradia, depois é que começam a surgir os problemas. Existem reclamações 

de que muitos estão atrasados com as contas básicas de condomínio do Irajá, Santa Clara e 

Santa Julia” declara o entrevistado. Aqueles que pagam o condomínio em dia reclamam. Outros 
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que não pagam acabam entrando em conflitos e existem aqueles que cedem, alugam ou 

abandonam o apartamento. Isso gera inúmeros problemas para a prefeitura diz o entrevistado 6 

e descreve: 

 

A gente vai lá pra resolver todo tipo de reclamação. As reclamações são de 

crianças que quebravam muro do vizinho, sujavam as calçadas, discussões 

sobre o cachorro, que mães iam trabalhar e largavam os filhos pequenos [...] era 

degradante e que a gente então conseguiu superar isso aí. Se pudéssemos 

escolher as famílias que tenha perfil para apartamento, o que não existe no 

programa.  

  

A pesquisa realizada tem mostrado que a manutenção de um condomínio popular tem sido 

muito difícil e é rodeado de conflitos. Porque essa população desenvolveu lógicas de 

sobrevivência diferentes quando do seu antigo local de moradia e a adaptação de partilhar os 

deveres do condomínio não é tarefa fácil. Segundo as entrevistas a proposta é não liberar em 

Maringá a construção de edifícios para a faixa 1: 

 

Eles tem muita dificuldade em viver em condomínio e não conseguem 

arcar com as obrigações dele decorrente [...] já levei isso pra Inês 

Magalhães lá em Brasília. Enquanto não mudar as regras do programa, 

a forma de seleção da demanda - nós, aqui, não vamos mais liberar 

prédios para faixa 1 (ENTREVISTADO 4).  

 

Segundo esse entrevistado os critérios do governo federal que estabelecem a demanda 

potencializa os problemas porque, dada a vulnerabilidade do selecionado eles não possuem 

condições de arcar com os gastos referentes à uma casa própria. “Depois que a obra termina, 

retira-se a construtora, a CEF e todos.  Somos nós que temos que resolver os problemas” 

(ENTREVISTADO 4). O Trabalho Técnico Social é feito, as famílias são orientadas, mas 

mesmo assim os problemas existem e não são poucos como nos empreendimentos do Santa 

Julia e Santa Clara, cujo trabalho social foi desenvolvido pela credenciada da CEF. 

 

Outro item que é trabalhado nas palestras é a adequação do número de moradores ao tamanho 

dos apartamentos. Foi citado o exemplo de um casal com quatro filhos que vão para o 

condomínio de apartamentos com dois dormitórios. A família enquadrou-se pelos requisito 

nacionais. O apartamento é pequeno, não tem como ampliar e acaba criando problemas para a 

própria família. Antes e depois do sorteio as famílias são chamadas na Sehabis, é explicado 

sobre as condições, as regras financeiras e sociais do condomínio, mas mesmo assim, a família 
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mostra-se disposta a superar tal problema. “Depois de um tempo morando, vem aqui para 

reclamar da dificuldade de convivência no local” (ENTREVISTADO 4).   

 

Sobre a forma de conduzir o Trabalho Técnico Social o Entrevistado 21 diz que a Secretaria de 

Habitação de Maringá é diferente dos demais municípios que a Coahpar atende. “Eles realizam 

um trabalho forte nos conjuntos habitacionais. Já vi o trabalho deles. Vai desde higiene pessoal 

até convivência com a vizinhança e com os filhos e como se portar em entrevista de emprego” 

(ENTREVISTADO 21). 

 

Entretanto, o Trabalho Técnico Social deveria ter sido realizado antes do morador entrar na 

casa, conforme o regulamento do programa e não atender a situações emergenciais, embora as 

justificativas elencadas para o atraso na sua realização. Isto porque os assistentes sociais 

precisam adaptar as pessoas ao empreendimento e à sua manutenção, porque são, muitas vezes, 

provenientes de uma cultura diferenciada daquela que está ali disponível. Em conformidade 

com o entrevistado 2: 

 

Na realidade o trabalho social deveria ser, e ele é, normativamente antes 

da entrega, só que, o que acontece é que as prefeituras não conseguem 

entregar a demanda antes, eles entregam a demanda junto com a entrega 

dos empreendimentos. [...] E depois que as famílias mudam pra casa 

elas não tem mais motivo pra ir na reunião e não vão. Então é um 

problema você conseguir fazer com que as famílias vão participar das 

atividades. 

 

Em um dos empreendimentos sobrou 17.000 de recursos que a credenciada disse que não 

adiantava promover as demais atividades, porque os moradores não estavam indo. “Era uma 

pena elaborar cursos de geração de emprego e renda, palestras educativas e sanitárias e formas 

de melhor convivência em comunidade e aparecer meia dúzia de moradores” 

(ENTREVISTADO 2). “Como a Caixa é o agente gestor ela ia lá em algumas reuniões para ver 

se está sendo aplicado o projeto do trabalho social e as vezes eles iam para as reuniões para ver 

como estava o andamento” completa o entrevistado. 

 

O trabalho social é extremamente essencial nesse período pós entrega para manter as famílias 

adimplentes tanto com a prestação, quanto com as taxas de condomínio, para a conscientização 

sobre a valorização do imóvel de modo a não vender e não usar para outras finalidades que não 

a residencial diz o Entrevistado 1 e acrescenta: “para mim hoje esse é o grande desafio, a 

sustentabilidade do empreendimento” 
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Então me deixa muito emocionado quando eu vejo um empreendimento 

já totalmente integrado na cidade [...] em que você vê uma família com 

uma casa bem cuidada com uma roseira na frente, já fez um jardinzinho, 

a marca dela já tá ai. Mas, também quando você passa em um 

empreendimento que você vê casas desocupadas é sinal de que ali não 

deu certo, é desolador (ENTREVISTADO 1). 

 

E “[...] muitas famílias acham que o trabalho social é brincadeira e muitas não vão, elas não 

levam a sério o trabalho social” (ENTREVISTADO 6). “Outras vão lá só pelo lanchinho” A 

gente coloca, sempre atividade para as crianças para atrair os pais (ENTREVISTADO 5). 

 

De acordo com os depoimentos coletados, em todos os empreendimentos do país é um desafio 

atrair e manter o público beneficiado participando das atividades proporcionadas pelo Trabalho 

Técnico Social.  

 

As assistentes sociais falam que se não gastar 100 reais de salgadinho 

toda reunião, não aparece ninguém. É elas compraram mesmo, fazem o 

cafezinho, fazem o salgadinho para atrair as crianças, pra a mãe trazer 

a criança e elas poderem fazer o trabalho com os pais. [...] Eu acho o 

projeto social belíssimo, maravilhoso, feito por uma equipe 

extraordinária do Ministério e foi pensado com carinho para atender 

todas as nuances que a gente precisaria. Tentar formar uma rede 

estabelecida de todas as relações possíveis dentro do empreendimento, 

de geração de emprego de renda daquela que cuida do filho da outra 

que vai trabalhar, daquela que faz uma marmitinha pra aquela outra que 

chegou e não teve tempo, daquela que reuni as criança para brincar no 

período da tarde, tem lugares que dão certo, mas nem todos a gente 

consegue (ENTREVISTADO 1). 

 

De acordo como Entrevistado 2 “o ministério prevê as coisas num mundo ideal e o mundo real 

é outro, a demanda e a entrega pra gente é no apagar das luzes, tem empreendimento que 

terminou a construção e não tinha sido entregue a demanda. No Brasil a realidade é muito 

difícil”. Sobre a dificuldade de contemplar as demandas do público atendido na realização do 

Trabalho Técnico Social tem-se o segundo relato: 

 

E esse público, é muito delicado de trabalhar, eu acho que é um público 

com uma classe social mais elevada é mais fácil, eles já são preparados 

para ouvir o não. Agora esse público da faixa 1 é de uma sensibilidade 

que beira a paternalismo porque eles são acostumados assim, cheios de 

diretos e sem deveres e qualquer coisa que você fala é motivo de 

reclamação nas unidades da Caixa, de uma carta para presidente, no 

Ministério Público [...] (ENTREVISTADO 1). 
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Disto, confirma-se que as relações intergovernamentais se apresentam numa teia de complexas 

relações que se firmam entre os atores envolvidos na implementação diante do fato de que a 

CEF, aceita a justificativa pela não realização do projeto social dentro dos prazos estabelecidos 

pelo programa o que sinaliza na direção de uma limitada habilidade de liderar e de coagir os 

atores públicos municipais. Essa realidade encontra suporte no contido em Cline (2000) de que 

o envolvimento dos diversos atores reduz a possibilidade de coordenação diante da 

complexidade dos valores em torno das ações executadas no cotidiano. 

 

 

6.5 INSTRUMENTO DE COMPROMISSO COM A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

E SERVIÇOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES 

 

 

É atribuição dos municípios a apresentação do Instrumento de Compromisso de Instalação ou 

de Ampliação dos Equipamentos e Serviços, cuja previsão legal encontra-se no Decreto nº 

7.499/2011: 

 

Art. 6º Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU 

deverão ser respeitados os seguintes requisitos, observada a 

regulamentação do Ministério das Cidades: 

I - localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que 

atenda aos requisitos estabelecidos pelo Ministério das Cidades, 

observado o respectivo plano diretor, quando existente; 

II - adequação ambiental do projeto; 

III - infraestrutura básica que permita ligações domiciliares de 

abastecimento de água e energia elétrica e que inclua vias de acesso, 

iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e de drenagem 

de águas pluviais; e 

IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação 

ou de ampliação dos equipamentos e serviços relacionados à educação, 

à saúde, ao lazer e ao transporte público (BRASIL, 2011). 

 

A regulamentação do Ministério das Cidades condiciona os municípios a apresentarem o 

Instrumento de Compromisso quando da contratação de empreendimento de qualquer porte. O 

Instrumento de Compromisso é o documento firmado pelo chefe do poder executivo local que 

se compromete pela execução das ações necessárias ao atendimento das demandas geradas pelo 

empreendimento. 
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Sobre essas exigências do desenho do programa o Entrevistado 1 entende existe certa 

“preocupação com a sustentabilidade desses empreendimentos. Não significa simplesmente 

construir casas. Há uma exigência que deve ser cumprida quanto à infraestrutura urbana básica 

por parte dos municípios”. Ao assinar o Termo de Adesão, definido pelo Ministério das 

Cidades, o município se compromete, no inciso IV, do artigo 23, do Decreto nº 7.499/2011 a 

“firmar, a cada projeto, instrumento de compromisso com a execução dos equipamentos e 

serviços” (BRASIL, 2011). 

 

Nas entrevistas foi mencionado sobre a adesão ao programa dos prefeitos de partidos diferentes 

do governo Federal e ouviu-se, muito, que era um recurso financeiro vindo da União que ia 

diminuir o déficit local, e que se acreditava que ser bom programa:  

 

Uma das vitórias do programa foi porque embora ele fosse do governo 

federal, PT, ele foi apartidário não tivemos embate ou apatia política. 

Já participei da entrega das casas, o Lula entregando, a Dilma, os dois 

com prefeitos de outros partidos ou governador que era de partido de 

oposição, mas o objetivo sempre foi a população, embora pode ter tido 

ganho político para quem tá entregando se é prefeito, governador ou 

presidente, a população enxergava que o ganho era dela mesmo, não era 

só promessa então ela tava recebendo as casas (ENTREVISTADO 1). 

 

A aprovação dos projetos está condicionada à previsão dos equipamentos e serviços. Dessa 

maneira, segundo depoimento isso ocorre de forma articulada entre os atores envolvidos:  

 

É a Caixa que aprova os projetos, mas é assim: a Caixa, a construtora, 

o município ou outros institutos de organização local têm que estar 

articulados. A gente avalia se o empreendimento proposto da conta, por 

exemplo: se ele trouxer 1.000 pessoas para o bairro os equipamentos 

públicos tem que dar conta de absorver essas 1.000 pessoas, se cada 

família tiver 1 criança, são 1.000 crianças que tem que frequentar as 

escolas daquele bairro. Ou então, ele vai ter que apresentar a solução 

para o Ministério, se vai ter ônibus escolar para levar para a escola mais 

próxima. É assim para os demais equipamentos. Quando o 

empreendimento não traz essas soluções, não é com o Caixa aí é só com 

aprovação do Ministérios das Cidades (ENTREVISTADO 1). 

 

Os depoimentos sobre o porquê da construção de 5 empreendimentos nos distritos, obteve-se a 

seguinte explicação: 

 

É justamente pelo custo do terreno, é inviável fazer moradia para a 

baixa renda aqui porque tem um valor máximo por unidade, ainda tem 
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a infraestrutura que o empreendedor construtor tem que fazer e os 

terrenos aqui em Maringá são muito caros, eu credito a isso, ao custo 

do terreno mesmo (ENTREVISTADO 2). 
 
Aqui em Maringá não tinha ninguém interessado em produzir na faixa 

1, porque o lote tá custando 200 mil. Lá no fim da Kakogawa até você 

acha lote de 150 mil. Não teve propostas, quem tem que apresentar é a 

construtora, se o poder público tiver terreno e quiser leiloar para fazer, 

ele pode fazer isso, mas não é obrigatório. Se você der uma voltinha e 

ver o custo do terreno por aí você não consegue encaixar para construir 

uma casa de 60 mil reais em Maringá, é impossível (ENTREVISTADO 

15). 

 

Quando do lançamento do programa, Maringá poderia contratar 2.893 unidades, conforme já 

apresentado anteriormente. Entretanto até 2016 foram contratadas apenas 1.129 unidades na 

Faixa 1. A justificativa dada pelo governo municipal pela baixa contratação é devido ao alto 

valor do terreno que inviabiliza a construção do MCMV para famílias enquadradas na faixa 1 

de renda. 

 

Outro limitador do município para produzir na faixa 1 é o tamanho do empreendimento, diz o 

Entrevistado 14, que acrescenta:  

 

Eles [o município] não querem empreendimentos com muitas unidades 

porque só vai trazer problemas para eles administrarem. Então a 

construtora não consegue construir aqui empreendimentos maiores que 

160 unidades. Eles não permitem. Então como a oferta tava muito 

grande na época as construtoras iam para outro município onde tinha 

mais possibilidade de ganho, porque pegava o terreno mais barato 

(ENTREVISTADO 14).  

 

Essas decisões são tomadas em conjunto pelos atores públicos onde percebe-se que há um certo 

consenso nas decisões:  

 

Aí discute-se entre o prefeito [...], os deputados da base [...], a Seplan e 

a Sehabis. Porque se você monta um conjunto desses e entra um 

traficante, vai obrigar as pessoas a pagarem taxa de segurança e se as 

pessoas não obedecerem ele vai matar. Ele domina esse conjunto 

inteirinho. Na época os nossos conjuntos foram estabelecido em 160 

unidades. Mas, aí alguns acabaram saindo mais unidades 

(ENTREVISTADO 3). 

 

De acordo com a Portaria nº 168/2013, além dos equipamentos de educação e saúde, são 

considerados equipamentos complementares à habitação aqueles destinados à assistência 

social, segurança e outros complementares à habitação. Foi previsto o repasse de 6% do valor 
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da edificação e infraestrutura para a construção de edificação dos equipamentos de educação, 

saúde e outros complementares à habitação pelo governo federal com os recursos do FAR. 

 

Na pesquisa documental foram levantados os elementos que compõe os termos de compromisso 

dos empreendimentos instalados em Maringá e apresenta-se na sequência. Inicia-se expondo 

que foi o governo do estado do Paraná, por meio da Cohapar que fazia a intermediação entre a 

prefeitura e as empresas do governo, Copel e Sanepar para facilitar a infraestrutura de água, 

esgoto e energia elétrica. 

 

Levantou-se, na pesquisa, que os oito empreendimentos produzidos estavam integrado na malha 

urbana ou lindeiro ao município. As pressões para a construção de empreendimentos fora do 

perímetro urbano foram grandes, conforme levantou-se na pesquisa.  

 

Tinha até uma empreiteira que queria que fosse aprovado um 

loteamento, fora do perímetro urbano, só que pulava um lote, e não 

aprovamos porque ia criar mais um vazio urbano. E como era pressão 

de tudo que é lado não aprovamos (ENTREVISTADO 3). 

 

O Observatório das Metrópoles ao se posicionar sobre a localização dos empreendimentos do 

Faixa 1 no município de Maringá diz que há “uma sutil redução da segregação socioespacial 

mediante a instalação de conjuntos habitacionais em áreas ocupadas pela classe média” (OM, 

2015, p. 1). Segundo estudo realizado por Fleury Silva e Silva (2015) “Todos os 

empreendimentos públicos das faixas 1 e 2 se localizam em áreas periféricas de Maringá, [...] 

entretanto é preciso dizer que quase a totalidade têm sido assistida por infraestrutura e 

equipamentos públicos, o que não ocorria em décadas passadas”. Os autores qualificam como 

positivo esse padrão de ocupação sócio espacial (OM, 2015, p. 1).  

 

No distrito de Floriano foram instalados três empreendimentos para a Faixa 1 do programa. O 

distrito de Floriano está localizado a 12 quilômetros do município de Maringá e tem população 

estimada em 1.884 habitantes, segundo o IBGE (2010). “Acabou sendo construído lá o José 

Pires com 232 unidades. É uma concentração de gente muito pobre. A gente não queria isso. 

Foi muita pressão de vereador que tinha uma base eleitoral lá e acabou levando a isso”, diz o 

Entrevistado 3. E, segundo seu depoimento o que de procurou fazer foi: “Aí procuramos colocar 

a demanda de lá mesmo, para não desencadear mais problemas, só que a gente tem o critério 

do Ministério, e acaba entrado gente que é de outros lugares”. 
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Por conta da construção desses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida no distrito de 

Floriano foi construída uma estação de tratamento de esgoto que passou a beneficiar todo o 

distrito. Esse benefício foi concedido com recursos do governo do estado do Paraná, porque foi 

conseguido incluir o município dentro do planejamento da Sanepar de ampliação de rede de 

esgoto. 

 

As informações documentadas e assinadas pelo então secretário da Sehabis, Gilberto Donizetti 

Delgado, no Instrumento de Compromisso detalham que o posto de saúde localiza-se distante 

aproximadamente 200 metros, o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) a 

aproximadamente 200 metros com capacidade para 100 alunos e a Escola Municipal Lázara L. 

Vilela a aproximadamente 600 metros com capacidade para atender 355 alunos. O bairro ainda 

conta com uma delegacia da polícia civil, um centro esportivo e uma Academia da Terceira 

Idade (ATI) todos a 200 metros do empreendimento. O campo de futebol localiza-se a 600 

metros. Quanto à coleta de lixo a realização é em 3 dias da semana de forma alternada (2ª, 4ª e 

6ª). O local é servido por transporte coletivo existindo a aproximadamente 200 metros do local 

pontos de embarque e desembarque.  

 

De acordo com a SEDUC no distrito já tinha instalada a Escola Municipal Dona Lázara Ribeiro 

Vilela, com capacidade para atender 331 alunos, atendeu a demanda dos novos alunos e também 

o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Pioneira Tereza Martins Fernandes, com 

capacidade de atendimento de 100 crianças, conseguiu atender a demanda de 04 a 05 anos, mas 

tem lista de espera para os alunos de 0 a 3 anos (ENTREVISADO 23). Existe um projeto de 

ampliação da Escola Dona Lázara para dobrar a capacidade e de criar mais um Cmei, afirma o 

entrevistado. 

 

Quanto ao serviço de Saúde tem uma Unidade Básica de Saúde que fica a 100 metros do 

Conjunto Habitacional Gonçalo Vieira dos Santos e aproximadamente 550 metros do Conjunto 

Habitacional Pioneiro José Israel Factori e do Conjunto Habitacional Pioneiro José Pires de 

Oliveira. 

 

A pesquisa coletou informações junto à Sasc e verificou que a população do distrito de Floriano 

é atendida pelo Cras Itaipu que tem 3.304 famílias referenciadas com 5.408 atendimentos. 

Diante desse cenário existe projeto de criação de um novo Cras em Floriano que está em projeto 

e agora vai depender do novo prefeito (ENTREVISTADO, 24).  
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Em Maringá tem oito Cras e está sendo projetando aumentar mais dois. Desmembrar o Cras 

Vila Operária porque ele já está com 9.410 famílias referenciadas e criar o outro em Floriano. 

“Agora a gente tem que ver se os recursos do governo federal virão, porque desde 2015 os 

recursos estão chegando minguados e o município é que tem que cobrir esses gastos pra 

continuar mantendo” (ENTREVISTADO 24). Os Cras do município de Maringá tem de 12 a 

19 servidores. Cada Cras tem em média 4 técnicos de nível superior, 4 de nível médio, 2 de 

nível fundamental e 1 motorista. Assim, o motorista é que faz o transporte das famílias de 

Floriano ao Cras Itaipu ou desloca a equipe do Cras para dar assistência e realizar as diversas 

atividades planejadas para o distrito (ENTREVISTADO, 24).  

 

Os três empreendimentos ficam a uma distância de 350 a 650 metros do Centro esportivo de 

Floriano, e tem uma Academia da Terceira Idade (ATI98) que fica na frente do Centro esportivo, 

para atender a comunidade. A ATI é formada por 10 equipamentos de ginástica destinados a 

alongar, fortalecer e desenvolver a musculatura, além de trabalhar a capacidade aeróbica. Os 

conjuntos também contam com o Campo de Futebol Estádio Valdemar Bravim e com o Campo 

de Futebol Velho cuja distância não ultrapassa mil metros, conforme dados coletados na 

Secretaria de Esporte e Lazer. 

 

Dois empreendimentos do programa para a Faixa 1 foram construídos no distrito de Iguatemi. 

Iguatemi é um distrito com características de cidades médias, como trânsito movimentado, 

indústria e comércio aquecido. De acordo com o IBGE (2010) Iguatemi fica a 16 Km de 

Maringá, tem 7.155 moradores e é um distrito maior do que 90 municípios paranaenses. De 

acordo com o Plhis realizado em 2010 foi identificado a demanda por 5.113 unidades 

habitacionais no distrito a maioria morando de aluguel ou em imóvel cedido, sendo parte dessa 

demanda passa a ser atendida com a produção desses empreendimentos (SILVA e FLEURY 

SILVA 2013).  

 

Segundo depoimentos houve resistência da população de lá para aceitar as moradias para a 

baixa renda: 

  

                                                           
98  A criação de ATIs faz parte do Programa Maringá Saudável e foi desenvolvida em Maringá, considerada 

pioneira na iniciativa, e com o tempo foi exportada para as demais cidades brasileiras e está presente em 17 estados, 

com o objetivo de atender as necessidades das pessoas da melhor idade. O município conta com 57 ATIs 

distribuídas pelos bairros da cidade (MARINGÁ, 2016c). 
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As famílias lá de Iguatemi não gostam que faz conjunto habitacional de 

baixa renda lá, porque no meio das famílias pobres vai muito traficante, 

muito bandido, muita gente que não quer fazer nada. O povo ficou 

revoltado. Reclamava direto. A gente teve que ir muitas vezes pra tentar 

resolver. Aí falamos que a gente ia botar lá gente dali mesmo. Pensa 

que é fácil atender todo mundo? 

 

De acordo com o Ofício nº 031/2010-Sehabis encaminhado à CEF é detalhado a situação dos 

equipamentos sociais e serviços disponíveis para o local, a saber: (a) Posto de saúde, distante 

aproximadamente 1.600 metros; (b) Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) France 

Luz a aproximadamente 1.400 metros com capacidade para 250 alunos; (c) Escola Municipal 

Paulo Freire a aproximadamente 1.400 metros com capacidade para  310 alunos; (d) Escola 

Municipal Angelina Meneguetti a aproximadamente 460 metros com capacidade para  465 

alunos; (e) Escola Estadual Rui Barbosa a aproximadamente 1.600 metros; (f) Posto avançado 

do Corpo de Bombeiros a aproximadamente 1.600 metros; (g) Delegacia da Polícia Civil a 

1.300 metros; (h) Centro Esportivo Wellington Bitencurt a aproximadamente 1.400 metros; (i) 

ATI  a aproximadamente 1.600 metros; (j) Coleta de lixo realizada em dias alternados durante 

três dias da semana; (k) O local é servido por transporte coletivo existindo a aproximadamente 

200 metros do local pontos de embarque e desembarque e firmou-se o compromisso de revisão 

do itinerário das linhas bem como a instalação de pontos nas principais vias do loteamento. 

 

Das 172 casas construídas no Conjunto Habitacional Albino Meneguetti foi destinada seis para 

famílias com portadores de deficiência. E dos 108 apartamentos do Conjunto Residencial Irajá, 

que tem 42 metros quadrados cada, quatro unidades foram adaptadas para famílias com 

deficientes físicos. 

 

No levantamento realizado na Seduc foi verificado que as famílias beneficiadas com os 

empreendimentos no distrito de Iguatemi tem disponível a Escola Municipal Dona Angelina 

Lonardon Meneguetti que atendeu a demanda, uma vez eu foi ampliada e reformada em 2014, 

tendo a prefeitura investido 1,9 milhão na readequação (GRIS, 2014). Conta ainda com o Cmei 

France Luz que atendeu a demanda para as crianças de 4 a 5 anos, mas tem lista de espera para 

as crianças de 0 a 3 anos. Nota-se que nos dois distritos existe lista de espera somente de 

preferência de Cmeis. “Zerar a demanda para Cmei nunca a gente vai conseguir” diz o 

entrevistado 3 e acrescenta: 
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[...] sempre tem criança nascendo, são novas famílias que vão se 

formando e as escolas daqui são muito boas, você pode correr por aí 

nos outros municípios pra ver. Depois que o rico viu como eram bem 

estruturadas as nossas escolas, eles chegam a mudar o rendimento para 

colocar a criança lá. A gente tem que ficar em cima por conta disso. 

Então sempre vai ter demanda [...]. 

 

O distrito de Iguatemi tem uma unidade de Cras com 1.698 famílias referenciadas, inaugurado 

em 2011, instalada ao lado dos dois conjuntos e com a capacidade de atender as famílias ali 

instaladas segundo o Entrevistado 24. Já a Unidade Básica de Saúde do distrito de Iguatemi fica 

a 300 metros do Conjunto Habitacional Albino Meneguetti e a 400 metros do Condomínio 

Residencial Irajá. 

 

Quanto aos dados levantados na Secretaria de Esportes foi verificado que no mesmo bairro dos 

empreendimentos está localizado o Centro de Artes e Esportes Unificados e a aproximadamente 

1.200 metros do Centro Esportivo de Iguatem. A ATI e uma quadra poliesportiva ficam a 

aproximadamente 300 metros dos empreendimentos, no mesmo terreno do Cras. O serviço de 

transporte ubano abastece os dois empreendimentos.  

 

Em entrevista realizada por Ramos (2015, p. 131) junto aos moradores dos empreendimentos 

de Iguatemi foi destacado o problema de transporte público ineficiente. Segundo os moradores 

“principalmente no período matutino e no período vespertino, nos horários que os chefes de 

família saem para o trabalho [...] os principais problemas salientados são os ônibus lotados e as 

poucas linhas oferecidas nesses horários”. 

 

O Jardim Oriental foi o único empreendimento realizado fora do perímetro urbano, mas lindeiro 

ao município diz o Entrevistado 4. Foi um loteamento novo e o município recebeu via outorga 

onerosa os imóveis onde foram construídas as casas, em terrenos entre 200 e 275 metros para 

o Faixa 1. Os demais terrenos do loteamento tem entre 300 m² e 400m² e são comercializados 

pela loteadora por um preço médio de R$ 200.000,00 diz o entrevistado 3 e complementa:  

 

O loteamento tinha aproximadamente 1.000 terrenos. Você insere a 

população de baixa renda no meio daquelas que podem comprar um 

terreno. A produção habitacional da maneira como foi o Jardim Oriental 

era o sonho nosso. Era a inserção dessas pessoas na comunidade e 

servida de bens e serviços (ENTREVISTADO 3). 
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O loteamento Jardim Oriental foi aprovado conforme previsto no artigo segundo da Lei nº 

876/2011, em que o parcelador transfere ao Fundo Municipal de Habitação a título de dação 

em pagamento a quantidade de 175 datas urbanizadas, equivalentes a 10% da área total do 

loteamento, com área mínima de 200m² cada uma.  

 

As 175 casas do Jardim Oriental foram distribuídas em três áreas do loteamento. Não ficaram 

concentradas apenas num único local, de forma que essas famílias estão integradas no meio das 

famílias de classe média e tem acesso aos equipamentos sociais de educação, saúde e lazer. E 

os demais terrenos do loteamento são, na maioria de 400 m² avaliados em R$ 200.000,00 (O 

DIÁRIO99, 2016). 

 

Para o Jardim Oriental foram construídas duas escolas. A Escola Municipal Antenor Sanches, 

criada por meio do Decreto nº 1.470/2016, que atende a Educação infantil e o ensino 

fundamental I e vai iniciar o atendimento das famílias a partir de fevereiro de 2017. E o Cmei 

Ademar Schivone, criada por meio do Decreto nº 1.220/2016 que iniciou o atendimento no mês 

de setembro de 2016 e atendeu a demanda (ENTREVISTADO 23). 

 

Inicialmente, esse empreendimento estava sendo atendido pelo Cras Alvorada. Entretanto, o 

Cras Alvorada foi desmembrado em Cras Santa Clara que ficou com 4.500 famílias 

referenciadas e passou a atender o Jardim Oriental (ENTREVISTADO 24). No mesmo bairro 

do Jardim Oriental tem o Campo de Futebol e o Centro Esportivo do Miosótis que fica a 1.700 

metros de proximidade. E a UBS Portal das Torres fica a 2,5 km do empreendimento. 

 

No Condomínio Habitacional Santa Júlia e Santa Clara foram listados os seguintes 

equipamentos no Instrumento de Compromisso: o Centro Municipal de Educação Infantil José 

Cláudio Pereira Neto, o Centro Municipal de Educação Infantil Nilsa de Oliveria Pipino e a 

Escola Municipal Prof. Lidia Ribeiro Dutra Da Silva todos a aproximadamente 1.200 metros 

do empreendimento. Já localizado a aproximadamente 1.500 metros tem o Centro Municipal 

de Educação Infantil Desembargador Zeferino Mozzato Krukoski, a Escola Municipal Renato 

Bernardi e o Colégio Estadual Sílvio Magalhães Barros e a previsão de construção de mais uma 

escola e mais um Cmei. Com relação aos equipamentos de saúde foi informado que existem o 

NIS I Ney Braga a aproximadamente 1.200 metros e o o NIS I Ney Braga (novo) a 

                                                           
99 O Diário. Classificados. Acompanhamento dos anúncios no período de 10 a 20 de dezembro de 2016. 
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aproximadamente 1.500 metros e conta ainda com o Cras Ney Braga à aproximadamente 1.500 

metros. 

 

Em contato com a Seduc foi informado que as escolas que atendem a maioria das famílias 

moradoras desses dois empreendimentos é a Escola Municipal Jose Hiran Saleé, criada pelo 

Decreto 1.294/2015, que passou a funcionar em julho de 2015 e tem atendido a demanda. E o 

Cmei Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira, criada pelo Decreto nº 1.546/2015, tem, 

também, atendido a demanda. Ou seja, as famílias começaram a se instalar nos condomínios 

em julho de 2012 e em 2015, dois anos depois o Jardim Três Lagoas passou a contar com as 

duas novas escolas (ENTREVISTADO 23). 

 

A UBS fica aproximadamente a 500 metros dos empreendimentos, segundo dados coletados na 

Secretaria de Saúde. Na Sasc a informação obtida é de que a população do Condomínio 

Habitacional Santa Júlia e Santa Clara foi inicialmente atendida no Cras Alvorada e a partir de 

dezembro de 2016, com a instalação do novo Cras passaram a ser atendidos no Cras Santa 

Clara, que vai contemplar 22 bairros, além da zona rural. E, quanto aos equipamentos de lazer, 

está disponível para os moradores o Centro Esportivo Três Lagos que fica a 300 metros dos 

condomínios, segundo informações coletadas nas Secretaria de Esportes e Lazer. 

 

Quando foi perguntado se a CEF fiscaliza o município para verificar se este instalou os 

equipamentos sociais firmados no Instrumento de Compromisso que é a declaração exigida para 

a liberação da construção do empreendimento, o respondente declara: 

 

Não tem fiscalização pela Caixa, à Caixa não compete fiscalizar nada, 

[...] não compete a caixa, ela é agente financeiro e acompanhar essas 

questões e o pós não é atividade da gente. [...], a responsabilidade é do 

município, ele se comprometeu a atender se ele não atende quem vai 

cobrar? São os próprios moradores que tem que ir se mobilizando, e ir 

cobrando [...] (ENTREVISTADO 2). 

 

“A penalização que o município pode ter é o Ministério não aprovar recursos para o novo 

empreendimento e, ainda assim, se a denúncia chegar até o Ministério das Cidades” diz o 

Entrevistado 2. E cita um caso que aconteceu em Campo Mourão, município também atendido 

pela Superintendência Regional da CEF: 
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O prefeito de lá fez acordo como o governo do estado do Paraná para a 

instalação de escola de ensino médio, porque lá tinha demanda. Dois 

anos depois o Estado não construiu. O prefeito assumiu, então o 

compromisso de colocar ônibus lá para o transporte das crianças. Agora 

muda o prefeito, será que ele vai continuar com o transporte? O novo 

prefeito vai assumir o compromisso? Quem é que vai cobrar o governo 

do Estado? E nós daqui da Caixa não podemos fazer nada. Não é nossa 

competência. 
 
Então se ele (o município) produz um empreendimento e não entrega 

escola nem nada, cá entre nós, quem vai acompanhar isso? Quem que 

fica sabendo? Eu não fico sabendo, ninguém fica sabendo de nada, se 

tá lá ou não os equipamentos assumidos. Como o ministério vai ficar 

sabendo? Só se tiver denúncia formal e chegar até lá? Ninguém 

acompanha, na realidade não tem ninguém para fiscalizar. A prefeitura 

assumiu o compromisso, supõe-se que ela assumiu, ela vai cumprir 

(ENTREVISTADO 2). 

 

Foi verificado, então que a CEF contrata o empreendimento, mas não é sua atribuição fiscalizar 

e acompanhar se o prefeito cumpriu os acordos que ele fez com o Ministério. “E não tem uma 

punição para esse prefeito, é claro que, eu já notei que não tem novas autorizações se ele não 

cumpriu o que assinou, ele não vai conseguir a aprovação de outro projeto parecido” 

(ENTREVISTADO 1).  

 

Quanto à cobrança para a instalação dos equipamentos sociais depois que a obra foi entregue, 

o Entrevistado 1 diz “acaba tendo o controle social, a comunidade, vereadores e a oposição do 

prefeito que tem um papel importante, tudo isso acaba ajudando na celeridade do atendimento” 

e cita o caso de Campinas e a importância do controle social nesse processo: 

 

[...] tivemos um caso que a gente entregou em Campinas um 

empreendimento que é de uma desocupação e a prefeitura ficou de 

construir uma escola e não conseguiu terminar a escola e aí teve 

acompanhamento do Palácio do Planalto, diretamente da Casa Civil. A 

solução que a Casa Civil deu foi de por ônibus escolar, 40 ônibus porque 

são muitas crianças são 1.500 famílias. Disso, a Caixa não participa [...]. 

Por mais que se queira, sabe, a gente queria ter um instrumento, fazer 

alguma coisa, mas a gente tem que se ater como agente financeiro e 

executor do programa da parte de habitação, da política pública a gente 

não pode interferir.   

 

No que se refere às denúncias quanto à qualidade da obra de acordo com o Entrevistado 2 

quando tem denúncias que chegam na CEF pelo 0800 “nós acionamos a construtora”. Esclarece, 

ainda, que por meio do SISAQ sistema que agrega informações “do 0800 a Caixa faz 

acompanhamento da obra e de vício construtivo. A gente pede para construtora ir lá e fazer o 
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reparo. Se for o caso de vício construtivo ela concerta, mas tem caso que é questão de 

manutenção mesmo”. 

 

A penalidade para o descumprimento dos termos de adesão e compromisso ensejará na 

impossibilidade de contratação de novos empreendimentos destinados às famílias com renda 

até R$ 1.600,00, até a sua regularização diz a Portaria nº 325/2011 e a Portaria 24/2013. 

 

Quanto à sexta atribuição prevista no quadro 07, quanto à estender a participação do muncípio 

no programa sob a forma de aportes financeiros, bens ou serviços economicamente 

mensuráveis, necessários à realização das obras e serviços do empreendimento, o Entrevistado 

4 disse que nessa atribuição já estava implícita quando do aporte com terreno e com a 

infraestrutura. 

 

A criação do Grupo de Análise de Empreendimentos, apesar de ser obrigatório apenas para 

empreendimentos com mais de 500 unidades, segundo a Portaria nº 168/2013, instituído no 

Município de Maringá por decreto do poder executivo e é composto pelos Secretários e 

diretores das Secretarias de habitação, planejamento, assistência social, educação e saúde.  

 

Segundo o Secretário da Sehabis quando um novo empreendimento inicia-se todas as 

secretarias são comunicadas para se manifestarem sobre a existência dos equipamentos que 

compete a cada uma. Quando algum equipamento não está presente próximo ao 

empreendimento são informadas para se planejarem quando à instalação e apresentarem 

cronograma.  

 

 

6.6 PROPOSTA LEGISLATIVA SOBRE OS CRITÉRIOS E A FORMA DE 

RECONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO A SER CONSTRUÍDO COMO ZEIS 

 

 

Também o município tem como atribuição apresentar proposta legislativa que disponha sobre 

os critérios e a forma de reconhecimento do empreendimento a ser construído como Zeis que 

envolvam recursos do FAR e elaborar levantamento das áreas com vocação para a implantação 

dos empreendimentos do programa, procedendo à criação de Zonas Especiais de Interesse 
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Social - Zeis, e incentivando que as propostas de empreendimentos sejam apresentadas nas 

áreas delimitadas100. 

 

Considerando que a forma estabelecida para o reconhecimento das Zeis e as regulamentação 

dessas áreas no município, já foi discutida no tópico 6.3, aqui será apresentado as áreas nas 

quais foram estabelecidas zonas de interesse social no município. 

 

Entre os instrumentos do Estatuto das Cidades aquele que tem maior impacto nas alterações no 

quadro do direito à moradia e à cidade são as Zonas Especiais de Interesse Social, por ter o 

propósito de garantir moradias urbanizadas e integradas, na perspectiva de tornar os moradores 

dessas áreas em cidadãos (SILVA e FLEURY SILVA, 2013). 

 

Pode-se sinalizar como um saldo positivo as áreas de Zeis que têm sido instituídas no município 

de Maringá por estarem, na maioria, localizadas em áreas urbanizadas e inseridas na cidade, 

apesar de poucas unidades instituídas até o momento em relação ao que foi previsto no Plhis de 

2010. 

 

As normativas que instituíram as Zeis foram estabelecidas a partir de 2005, entretanto, depois 

de 2009, a quantidade de lotes transformados em Zeis foi considerável devido aos recursos 

transferidos pelo governo federal para subsidiar as moradias do PAC, OGU e Programa Minha 

Casa Minha Vida. Em decorrência disto, o município cumpriu com essa atribuição e apresentou 

proposta legislativa, conforme exposto quadro 21: 

 

                    Quadro 21: Relação das normativas que transformam os loteamentos em Zeis 
ANO LEI N° ANO  LEI N° 

2005 LC 565 

2010 

LC 825 

2008 

LC 717 LC 826 

LC 750 LC849 

LC 751 

2011 

LC 876  

2009 

LO 8.466 LC 883 

LC 769/2009 LC 890 

LC 788 2012 LC 915 

2010 
LC 812/LC 814 

2016 LO 10.258 
LC 820 

                    Fonte: Organizado a partir do Portal de Georeferenciamento e PMM (2016) 

 

                                                           
100Termo de adesão contido no Anexo VI, da Portaria no 325/2011 do Ministério das Cidades e no Anexo da 

Portaria no 24/2013 do Ministério das Cidades. 
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A iniciativa do governo local de instituir as Zeis foi desencadeada, em grande parte, pelas regras 

no programa estabelecidas pelo governo federal. Não obstante, esse instrumento já estava 

previsto no Estatuto da Cidade, as legislações municipais para a regulamentá-lo aumentaram a 

partir da transferência dos recursos do governo federal para o PAC, OGU e PMCMV. Isso 

demonstra como a ação dos governos locais é condicionada pela extensão e pela forma como 

as decisões são normatizadas no nível central de governo. 

 

Em virtude do elevado preço do terreno nos municípios as construtoras não mostraram interesse 

em produzir em Maringá, nem mesmo o faixa 2. O prefeito, como forma de estimular a 

produção do faixa 2, optou por transformar em Zeis alguns loteamentos para favorecer a 

construção dos primeiros conjuntos habitacionais. Dessa forma, foram transformados em Zeis 

os seguintes empreendimentos onde foram construídas a unidades habitacionais para as famílias 

com renda de 3 a 6 salários mínimos: 

 

                       Quadro 22: Empreendimentos do Faixa 2 que foram produzidos em áreas de Zeis. 

ANO 
Empreendimentos MCMV Faixa 3 a 6 

Salários Mínimos 

UH 

2010 

Conjunto Atenas II 74 

Condomínio Cristina Helena Barros I  160 

Condomínio Cristina helena barros II  160 

2011 

Conjunto Dolores Duran I  72 

Conjunto Dolores Duran II  76 

Conjunto Dalva de Oliveira 176 

Conjunto Ataulfo Alves  192 

Conjunto Granvillas 48 

Jardim Madrid 99 

Jardim Alvorada  72 

                Fonte: Relatório Interno Sehabis 

 

De acordo com as entrevistas realizadas os atores ligados à Sehabis levantaram os terrenos em 

que via-se a chance de negociação para produzir moradias de 3 a 6 salários e indicava para as 

construtoras:  

 

A produção de empreendimentos no Faixa 2 no município também tava 

difícil de produzir, na época, por conta do valor do terreno também. A 

gente sabia de uns terreno, mas pelo preço que não dava pro município 

comprar e fazer o Faixa 1, então a gente foi lá conversar com os 

proprietários para venderem para as construtoras e fazer na faixa 2. O 

prefeito na época chamou o proprietário dos terrenos e perguntou se ele 

vendia o terreno porque o município tinha interesse em construir nesse 

imóvel. A prefeitura não negociou o imóvel, apenas colocou o 
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proprietário em contato com a construtora para negociarem 

(ENTREVISTADO 3). 

 

O benefício do empreendimento gravado como Zeis, além dos benefícios tributários previsto 

na lei, permite ao empreender construir as moradias em lotes de tamanho menor daquele 

previsto no plano diretor, conforme prevê a Lei nº 8556/2010: 

 

Art.5º[...] 

§ 5º Os lotes das Zeis destinados à Habitação de Interesse Social, 

vinculados a unidades habitacionais prontas, apresentarão as seguintes 

dimensões mínimas: 

I - quando em meio de quadra: frente de 8,00m (oito metros) e área 

mínima de 200,00m²; 

II - quando em esquina: frente de 11,00m (onze metros) e área mínima 

de 275,00m² (MARINGÁ, 2010i). 

 

Assim, foram construídos pela Construtora Sial, os seguintes empreendimentos na Faixa 2: o 

Conjunto Dolores Duran I, Conjunto Dolores Duran II, Conjunto Dalva de Oliveira e Conjunto 

Ataulfo Alves. Entretanto, foi preciso decretar Zeis senão não era possível construir de acordo 

com o Plano Diretor diz o Entrevistado 3. A área desse imóvel não permitia a construção de 

edificações, no caso Conjunto Dolores Duran I, Conjunto Dolores Duran II então foi decretado 

Zeis para permitir produção de edifícios. E no caso dos Conjuntos Dalva de Oliveira e Ataulfo 

Alves, precisava ser declarado Zeis para se poder construir casas em terrenos de 200m² 

(ENTREVISTADO 3). 

 

Para poder viabilizar a construção do Conjunto Cristina Helena Barros I e do Conjunto Cristina 

Helena Barros II, também foi declarado Zeis sob a justificativa de liberação do imóvel para a 

construção de edificações em área que não permitia construção de prédios. Nesses imóveis a 

prefeitura, ainda, passou a demanda para a construtora (ENTREVISTADO 3).  Dessa forma as 

famílias cadastradas, cuja renda ultrapassava o limite para enquadramento no Faixa 1, foram 

encaminhadas para a construtora, e isso reduzia o custo de corretagem que incide na venda dos 

imóveis do Faixa 2. 

 

Essa decisão do governo local de estimular a produção os empreendimentos do faixa 2, 

transformando os terrenos em Zeis, não estava prevista como atribuição do município no 

desenho do programa. No entanto, essa decisão está vinculada à autonomia dos municípios 
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conferida no federalismo brasileiro e ao compartilhamento das decisões no âmbito das relações 

intergovernamentais. 

 

Este capítulo, atendeu ao primeiro objetivo específico da pesquisa de “Identificar como os 

atores públicos se mobilizaram para implementar cada uma das atribuições previstas no 

programa MCMV”. De forma sumária, foi por meio da iniciativa do executivo de instituir a 

Sehabis, instrumentalizar os burocratas por meio de cursos, fazer parceria com a Cohab, traduzir 

as normas federais em procedimentos operacionais para facilitar a seleção dos beneficiários, 

articular com a CEF na operacionalização dos procedimentos, criar as Zeis, criar as medidas de 

desoneração tributária para o empreendimento, definir o local onde seriam implantados os 

empreendimentos, fazer a doação dos terrenos ao Far e de forma indireta pela instituição de 

alguns instrumentos do Estatuto das Cidades. O atores se mobilizaram, também, para 

estabelecer uma articulação entre as diversas secretarias municipais para prover serviços de 

educação, saúde, assistência social e esporte. 

 

Quanto ao segundo objetivo específico de “Identificar as diretrizes que norteiam a ação dos 

atores da implementação e quais são os resultados disso para a implementação”, pode-se 

sintetizar que a diretriz do município e que norteou a implementação dos empreendimentos é 

para um padrão de construção com poucas unidades habitacionais para alocar essa faixa de 

renda mais pobre da população. As diretrizes são pela não concentração de casas para evitar o 

adensamento, a criação de bolsões de pobreza e a geração de conflitos de toda ordem. O 

resultado dessas diretrizes, aliado às diretrizes do planejamento urbano local, já discutidas nos 

capítulos anteriores, eleva preço dos terrenos, cujo efeito foi uma tímida produção de oito 

empreendimentos para atender somente 1.129 famílias, diante do déficit habitacional de 

7.378,24 domicílios para essa faixa de renda.  

 

De forma a evidenciar o atendimento do segundo objetivo proposto na pesquisa no que tange 

às diretrizes de ação dos atores públicos na implementação do programa destaca-se, 

primeiramente, a iniciativa do executivo de instituir uma secretaria específica para coordenar 

os trabalhos de implementação do programa MCMV.  

 

Os atores que compõe a Sehabis são burocratas de nível médio, street-level bureaucrats e os 

designados politicamente, que tem a particularidade de vinculação, tanto com o poder público 

como com a iniciativa privada. Ao se considerar o caráter federativo do Estado brasileiro, que 
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impõe constrangimentos e indica oportunidades para o desenvolvimento de políticas pública 

nos governos subnacionais, o programa estimulou esses atores locais a se instrumentalizarem 

para o desempenho das suas funções na implementação do programa via participação em 

seminários promovidos pela MCidades/CEF, Fórum Nacional de Habitação e de Interesse 

social e Fórum Nacional de Secretários de Habitação e desenvolvimento Urbano. 

 

 

6.7 A IMPLEMENTAÇÃO E OS LIMITES EXPLICATIVOS DAS TEORIAS  

 

 

A abordagem das relações intergovernamentais para a implementação de políticas públicas foi 

apresentada por Franzese (2010) com enfoque nos sistemas de políticas públicas, já nesta tese 

julga-se que essa abordagem pode ser estendida, também, à programas do governo central que 

atuam fora desses sistemas, como é o caso do programa MCMV. 

 

De modo a delinear uma explicação para o padrão de coordenação federativa que se estabeleceu 

na implementação do programa MCMV destaca-se que é o governo federal quem possui a 

exclusividade sobre a normatização. Essa prerrogativa aliada aos incentivo financeiros é que 

resulta na indução dos municípios a buscarem alinhamento aos objetivos nacionais do 

programa, a despeito do baixo espaço para redefinição desses objetivos. É uma coordenação 

que demonstra-se incipiente em virtude de um monitoramento ainda frágil em detrimento de 

uma coordenação que propiciasse ajustes de rota concomitantes à implementação. 

 

É nesse sentido que o programa analisado mostra traços de centralização e descentralização. E 

encontra respaldo em Almeida (2005, p. 39) ao explicar que movimentos centralizadores e 

descentralizantes são constitutivos e “sempre presente nas relações intergovernamentais na 

federação brasileira e produzem diferentes resultados de acordo com a questão de política 

pública em pauta”. 

 

No que tange à interpretação dos resultados em relação ao programa MCMV, na perspectiva da 

centralização destaca-se: (1) o fato dos municípios atuarem apenas na execução do programa, 

sem participar das decisões que envolvem a formulação; (2) a relação direta da transferência de 

recursos entre governo federal e as construtoras para produzir os empreendimentos; (3) a 
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relação direta da transferência de recursos entre governo federal e os beneficiários do programa 

na forma de subsídios; (4) a relação direta da transferência de recursos do governo federal para 

os municípios para desenvolverem o TTS; (5) a gestão operacional e a responsabilização pela 

observância das normas aplicáveis concentradas na CEF.  

 

Ou seja, é uma política federal bem amarrada que apresenta modalidades, formas de 

financiamento, valores limites, requisitos definidos, que foram sendo aprimorados ao longo do 

tempo. Diversos requisitos passaram a ser obrigatórios, desde processuais até arquitetônicos e 

de engenharia. 

 

Já na perspectiva da descentralização pode-se elencar: (1) a importância dos municípios no 

processo de seleção e indicação dos beneficiários; (2) a adição de quesitos para seleção; (3) 

importância dos municípios na realização do TTS; (3) a possibilidade de realizar o TTS  por 

administração direta ou terceirizar; (4) a importância do apoio financeiro do município como 

forma de garantir capacidade de implementação local das diretrizes definidas pelo governo 

federal por meio da doação dos terrenos; (4) a importância do município ao definir os locais de 

implantação dos empreendimentos e gravar como Zeis; (5) a importância do município ao 

instalar os equipamentos sociais para garantir a sustentabilidade dos empreendimentos. 

Destaca-se um aumento da descentralização do programa na decisão de transferir a atribuição 

na realização do TTS da CEF para o município. O processo de descentralização se efetiva 

através da ampliação da autonomia das unidades subnacionais podendo ser na forma de 

transferência de atividades administrativas (FALLETI, 2005). 

 

Além disso, como o programa apresenta várias modalidades e várias faixa de atendimento, 

existe a possiblidade de diversos arranjos institucionais que abre espaço para a participação em 

conjunto com os estados e formas de financiamento compartilhado. Existe a flexibilidade de 

participação de empreiteiras, bancos públicos, assessorias técnicas, organizações da sociedade 

civil, prefeituras ou governos estaduais, de forma que o poder pode estar distribuído e 

compartilhado. Outra flexibilidade do programa é que as prefeituras encaminham os projetos, 

de forma que, os atores municipais podem inserir vários elementos: como, quando e onde será 

construído, quantas unidades, com que cronograma, para quais faixas e sob quais modalidades 

do programa. 
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Mesmo identificando essas tendências de centralização/descentralização no programa analisado 

as análises se orientaram na perspectiva da coordenação federativa proposta por Abrucio (2005) 

onde há demonstração de complementariedade de competências na implementação do 

programa entre os entes federativos. “No federalismo, dada a divisão de poderes entre os entes, 

as iniciativas políticas são altamente interdependentes, mas são, de modo frequente, 

modestamente coordenadas” (PIERSON, 1995, p. 451, apud ABRUCIO, 2005, p. 44).  

 

Nas relações intergovernamentais, supõe-se que os diversos atores, setores e níveis de governo 

tenham espaço para interagir para alcançar o complexo objetivo de enfrentamento do déficit 

habitacional e nesse aspecto, a despeito da ausência de espaços para discutir ou redefinir os 

objetivos do programa, isso estava presente no programa Minha Casa Minha Vida quando o 

governo federal financia a construção do empreendimento e o município estudado subsidia com 

a doação do terreno para que a política pública possa ser implementada. 

 

Essa é uma das premissas das relações intergovernamentais. O compartilhamento de 

competências entre os entes da federação (ELAZAR, 1987, RADIN, 2010, ABRUCIO, 2010). 

Entre as condicionalidades intergovernamentais pressupõe-se que cada ente federativo 

participante da política invista parte dos recursos ou cooperação de modo a atingir os objetivos 

almejados na política.  O governo municipal buscou dividir os custos da implementação ao doar 

o terreno e simultaneamente obter ganhos que pudessem advir dessa ação. 

 

Na época em que o programa estava em fase de reavaliação101 pelo governo Michel Temer e 

estavam suspensas as transferências de recursos financeiros federais para os municípios, 

extingue-se a Secretaria de Habitação e de Interesse Social do município e mingua-se a 

produção de habitações para a baixa renda. Aqui está um exemplo, da importância das relações 

intergovernamentais, tanto para a redução do déficit habitacional no municípios, como para 

determinar os rumos das políticas locais. O que se pode concluir, a partir da abordagem teórica, 

é que o federalismo, enquanto arranjo institucional influência o resultado das políticas públicas, 

tanto no momento da expansão e como no momento de sua redução.  

 

                                                           
101 O prefeito eleito, Ulisses Maia (PDT), ao assumir o governo municipal, em janeiro de 2017, optou por extinguir 

a Sehabis e transferir as funções da habitação para a Seplan na categoria de diretoria. A justificativa era de que 

não poderia manter a Sehabis como toda a estrutura física e humana sendo que os recursos do programa MCMV 

para a Faixa 1 estavam suspensos desde agosto de 2015.  
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O federalismo não é uma fórmula acabada, mas um método de resolução de conflitos que 

comporta uma negociação constante, sempre em busca do compromisso. Assim, quando do 

lançamento do programa Minha Casa Minha Vida a proposta do governo não foi imune aos 

conflitos entre os entes. Em Maringá o tamanho do terreno liberado para habitação de interesse 

social é de 200 m², já conflita com a metragem nacional de 125 m². Maior tamanho do terreno 

onera o seu valor, que nos bairros mais periféricos está avaliado em torno de R$ 150.000,00. 

Como produzir, então, uma casa, incluindo terreno e infraestrutura pelo valor de R$ 

64.000,00102 conforme proposto pelo governo federal? 

 

Essa situação é comum nos regimes federalistas, em que acaba sendo inevitável existir algum 

grau de interdependência entre governos na implementação de políticas públicas, o que nem 

sempre resulta em arranjos eficazes ou imunes a conflitos abertos entre os entes federativos 

como foi apresentado no capítulo 1: 

 

As disputas podem ser as mais variadas relativas à jurisdição 

constitucional, temas envolvendo questões fiscais, o exercício do poder 

de aplicação das normas legais, [...] falta de consulta do Governo 

Central aos subnacionais resultando em ações unilaterais de governos 

[...] (WATTS, 2003, p. 3). 

 

Para o autor, a alternativa para tais disputas e conflitos pode requerer o estabelecimento de 

mecanismos formais e informais de cooperação e de coordenação política que se concretiza 

numa dinâmica em que deve haver a divisão de tarefas entre os entes federados. No caso 

estudado o que se concretizou foi a divisão de tarefas quando à complementação dos recursos 

financeiros para poder ser implementado o programa nos moldes da faixa 1. 

 

Aqui atenta-se para o fato de que as responsabilidades pelas políticas públicas soam como uma 

interposição de poderes e compartilhamento de obrigações entre aos governos central e local. 

Assim, a expressão marble cake103, utilizada por Elazar (1994) cabe aqui. Enquanto o governo 

federal regulamenta, financia e tem a sua atribuição de fiscalizar o empreendimento, o 

município, no caso de Maringá, complementa o financiamento, garante a infraestrutura e os 

                                                           
102 Valor das últimas unidades contratadas para Maringá, de acordo com a Portaria nº 465/2011. 
103 A metáfora utilizada por Elazar (1994) para explicar interação entre as esferas de governo seria a de um marble 

cake (bolo mármore) porque não se sabe exatamente onde começa uma cor e termina outra, dado o grau de 

imbricamento que ocorre na produção de políticas públicas. 
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equipamentos sociais, providencia a demanda e assume a responsabilidade na resolução dos 

conflitos inerentes ao novo empreendimento que se produz. 

 

De acordo com os depoimentos ouviu-se que “se o município não for parceiro, não participar 

das políticas ele acaba desagregando aquela comunidade” diz e entrevistado 1 e complementa: 

 

Eu sempre falo assim pro pessoal, nós não estamos construindo somente 

empreendimentos, nós construímos pedaços de cidade e isso vai ficar 

com o município pro resto da vida. A Caixa participa dois anos e um 

pouquinho do projeto social. Depois quem vai cuidar do 

empreendimento e da vida daquelas pessoas é o município, então nesse 

momento a gente tá formado um pedacinho da cidade dentro de um 

mosaico e entregando nas mãos do prefeito e é ele que vai continuar 

com isso pro resto da vida. A gente não pode segregar isso do 

município. Eu já vi prefeito falando que o empreendimento é do 

Ministério, já corrigi prefeito em palanque e disse: ‘que o 

empreendimento é da cidade! É do senhor seu prefeito! É da 

comunidade, é aqui que as pessoas vão viver’ (ENTREVISTADO 1). 

 

Esse extrato do discurso deixa transparecer a importância do ente federativo local na 

implementação porque é um programa que deixa um legado para o município. São os 

empreendimentos que vão fazer parte da cidade, cujas famílias precisam sentir que pertencem 

àquele bairro. E cabe ao município atuar na integração dessas famílias na comunidade, levando 

creches, Cmeis, escolas, unidades de saúde, segurança e transporte, que é vital para a 

sustentabilidade do empreendimento. Porque, conforme foi dito pelo Entrevistado 1, “depois 

que a construtora produz e entrega o imóvel, depois que a CEF aprova a seleção e ainda 

participa por uns dois anos e pouco do acompanhamento do TTS, quem tem que tomar conta é 

o município. O empreendimento é do município”. Nesse sentido, a pesquisa conseguiu mostrar 

o nítido compartilhamento de funções dos entes federativos na implementação do programa.  

 

Em relação ao questionamento sobre como se estabelecem as relações entre os atores ligados à 

Caixa com os atores públicos municipais, obteve-se a seguinte fala: 

 

A Caixa explica as regras do programa, tem os engenheiros que avaliam 

o programa sob todas as óticas que o Ministério pede. Eu vejo a Caixa 

aqui como um departamento de habitação das prefeituras. Porque a 

prefeitura precisa de orientação, a Caixa vai lá e orienta. Eles fazem os 

projetos, a nossa GIHAB olha para ver se estão enquadrados, eles 

querem saber como funciona certo item do programa, a gente explica, 

a gente orienta na seleção do beneficiário, depois a gente faz batimento 

de cadastro aqui [...] (ENTREVISTADO 13). 
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Essa assertiva sinaliza para a discussão apresentada no capítulo 1 de que as relações 

intergovernamentais se efetivam no desenvolvimento das políticas públicas, conforme estudo 

proposto por Wright (1988). Foi observado pelas falas dos entrevistados que os servidores 

públicos, tanto da CEF como do Município estão envolvidos na condução da implementação 

do programa MCMV, não apenas em decorrência do atendimento à obrigatoriedade legal e 

constitucional. A articulação entre os entes federativos, mesmo expresso de maneira informal 

estava presente. Foi estabelecida uma parceria entre burocratas da CEF que se materializou pela 

orientação e suporte na implementação da política pública aos atores públicos locais sem perder 

o rumo da autoridade hierárquica. 

 

Observa-se também, que as tratativas que ocorrem entre os atores do governo (a CEF 

representativa do governo federal e a Sehabis representando o governo municipal) que são 

independentes e soberanos dentro da sua esfera de atuação, representam nítida coordenação das 

atividades do ente federal sobre o subnacional. Esse fato aponta na direção da habilidade de 

liderar e de coagir o ente subnacional típico de arranjos em regimes federativos. 

 

Outro achado na pesquisa foi quanto aos mecanismos de indução presentes nas relações 

intergovernamentais.  Embora o programa MCMV foi proposto de forma descolada do Sistema 

Nacional de Habitação e das diretrizes que estavam sendo elaboradas pelo Ministério das 

Cidades, o Decreto nº 7.499/2011, especifica que os municípios que implementarem os 

instrumentos do Estatuto das Cidades teriam critérios de prioridade para os projetos do 

programa MCMV. Essa é outra condicionalidade previstas na relações intergovernamentais. O 

governo federal chama o município a partilhar dessas competências.  

 

Essa ação prevista no programa encontra respaldo no contido em Radim (2010) ao explicar que 

um dos instrumentos para se estabelecer a relação intergovernamental é a construção da 

capacidade dos entes federativos: “construção de capacidade: são as estratégias utilizadas pelo 

governo central para construir a capacidade de gestão dos níveis de governo subnacionais para 

que possam desenvolver adequadamente as competências necessárias à consecução das 

responsabilidades assumidas” (PALOTTI e MACHADO, 2014, p. 403). 

 

Um exemplo está nas habitações que foram produzidas a partir de 2009 com os recursos do 

PAC e do Fundo Municipal de Habitação que estão integradas à malha urbana já constituída o 
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que sinaliza que a ação dos atores públicos locais tem sido conduzida, no município de Maringá, 

devido a instituição (de forma gradativa, embora lenta e permeada de avanços e retrocessos) de 

alguns dos instrumentos do estatuto da Cidade. A instituição das Zeis e da Lei de Outorga 

Onerosa, contribuíram de forma mais direta para os resultados da implementação do programa 

Minha Casa Minha Vida. 

 

Nesse sentido, a construção da capacidade institucional pode ser explicada pelo seguinte achado 

na pesquisa: o programa MCMV foi proposto em 2009, o Plhis foi elaborado em 2010, a maioria 

das áreas regulamentadas para Zeis ocorreram a partir de 2009, a institucionalização local do 

Peuc e do IPTU progressivo deu-se pela Lei Complementar nº 827/2010: 

 
Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado, os 

empresários ligados à construção civil estavam pressionando o prefeito, 

para ampliar o perímetro urbano. Mas existe em Maringá um 

movimento de não permitir a expansão do perímetro para assentar a 

população de baixa renda em defesa do aproveitamento dos vazios 

urbanos, por parte lá da UEM, do Observatório das Metrópoles. Então 

o que fizemos? Aí instituímos o IPTU progressivo para forçar os 

proprietários a fazer os loteamos nos vazios urbanos. A ideia é que se o 

imóvel fica mais caro com essa tributação não compensa o proprietário 

mantê-lo vazio. Isso força ele a construir (ENTREVISTADO 3). 

 

Pode-se concluir que o programa MCMV de 2009 estimulou, de forma indireta, a 

implementação dos instrumentos do Estatuto das Cidades que estavam previsto desde 2001. 

Aliado a isso, não se pode deixar de considerar a participação popular ativa e atenta do 

Observatório das Metrópoles que exerce um papel relevante de monitoramento das ações 

públicas e de exigir accountability quanto à forma de condução da política urbana pelos atores 

públicos. 

 

O debate empreendido está ligado à teoria neonstitucionalista onde há o entendimento de que 

tanto regras formais e informais que regem as instituições influenciam as políticas públicas, 

como também a força dos indivíduos ou grupos de interesse (SOUZA, 2006). 

 

A despeito da regulamentação de uma política, dada a autonomia dos atores da implementação 

existe espaço para eles atuarem segundo seus próprios referenciais, conforme discutido no 

capítulo 2 sobre a discricionariedade dos burocratas. Dada essa autonomia é que os atores 

públicos locais determinaram áreas de Zeis para a construção das moradias do programa Minha 

Casa Minha Vida, Faixa 2. Como é um programa cuja implementação se dá em escala nacional, 
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em um país de extensão continental é razoável supor que os implementadores utilizaram suas 

próprias referências. 

 

Outro exemplo dessa autonomia está no não atendimento às normas impostas pelo programa. 

A não realização do Trabalho Técnico social nos três últimos empreendimentos contratados, 

sob a justificativa de que o governo estava com contingência de repasse, mostra uma quebra da 

cadeia da implementação. Segundo Arretche (2001, p. 46) a implementação é o resultado de 

uma combinação complexa de decisões dos diversos atores. Eles “têm razoável margem de 

autonomia para determinar a natureza, a quantidade e a qualidade de bens e serviços a serem 

oferecidos”, diz a autora. Nesse caso, houve uma displicência que compromete a qualidade do 

serviço, numa atividade fundamental para a sustentabilidade daqueles empreendimentos. Nesse 

sentido, os burocratas ligados à Sehabis optaram por não realizar o TTS naquele momento, bem 

como os burocratas da CEF optaram por não reportar a não conformidade. Essa realidade 

encontra similaridade em Lipsky (1980) de que as decisões que os burocratas tomam ao 

desempenhar a atividade-fim, as justificativas que eles criam para contornar as incertezas e as 

pressões é que são, de fato, a complexidade das políticas públicas. 

  

A tese demonstra que a trajetória histórica de conduzir as políticas urbanas tem consolidado 

legados no município que afetam a implementação do programa Minha Casa Minha Vida.  

 

Na investigação realizada para essa pesquisa foram encontrados evidências de dois momentos 

críticos que deixaram legados no município no que se refere à questão das políticas de 

urbanismo e de habitação. A investigação teve fundamento no trabalho de Collier e Collier 

(1991) em que os autores analisaram a emergência do movimento sindical na América Latina 

no início do século XX e suas diferentes formas de incorporação inicial de legalização e 

institucionalização sancionadas pelo Estado. Para a análise, os autores utilizaram o conceito de 

path dependence e a noção de momento crítico para mapear o período inicial e seus diferentes 

legados em cada país. 

 

Assim, fundamentado no conceito de path dependence a pesquisa identificou que o primeiro 

momento crítico refere-se às condições da própria criação do município. O segundo, quando da 

criação do Codem, aqui considerado como um novo arranjo institucional que emergiu das 

estruturas preexistentes. Em termos estratégicos abriu-se oportunidades de renovação 

institucional numa adaptação da lógica preexistente (THELEN, 2003). 
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O primeiro momento crítico está na gênese da criação do município de Maringá, quando da 

colonização pela CMNP. Observa-se a influência duradoura dos representantes dessa 

companhia que perdurou por três décadas sobre as políticas públicas locais voltadas para o 

planejamento urbano que se considerou ser o legado. Ou seja, a trajetória da política urbana e 

habitacional foi marcada desde o início pela estreita relação entre os atores privados, 

representantes da CMNP, e atores públicos que se articulavam em torno da configuração de 

uma cidade moderna e planejada, como exposto no tópico 4.1. 

 

A partir dessa articulação a aliança que inicialmente se estabeleceu entre o público e o privado 

direcionava as políticas urbanas, tal como o Codem direciona hoje. É o governo municipal 

deixando-se permear pelos interesses privados. Ou seja, isso ocorre porque os benefícios dessa 

aliança aumentam com o tempo a cada passo dado nessa trajetória. É o que se tratou no capítulo 

2 sobre os processos de increasing returns. São casos em que as decisões tomadas em uma certa 

direção, induzem ainda mais movimento na mesma direção, é bem capturado pela ideia de 

retornos crescentes (PIERSON 2000).  E no caso de haver a quebra dessa aliança, que seria 

optar por uma outra trajetória diferente, os custos crescem. 

 

Com fundamento em Pierson (2000) argumentos de increasing returns apoiam-se em uma 

concepção de causas históricas em que dado um acontecimento especial ocorrido em certo 

momento da história política pode desencadear padrões particulares e a atividade é reproduzida 

continuamente embora o evento original não ocorra mais. Da pesquisa os exemplos que se pode 

elencar como padrões é a utilização intensa da construção da imagem do município, aporte em 

propaganda, a retórica de cidade planejada que resultaram num maior desenvolvimento da 

cidade em relação às demais, atração de investimentos e bons indicadores sociais como 

apresentado no capítulo 4. São retornos que justificam a manter as alianças.  

 

O legado foi se cristalizando ao longo dos anos numa série de passos intervenientes nas políticas 

públicas de urbanização do município conforme descrito em Rodrigues (2004, 2005), Cordovil 

(2010, 2013), Töws (2015), Fleury Silva (2015). Em destaque estava a cidade planejada 

destinada à população com poder aquisitivo para morar nas áreas centrais e a baixa prioridade 

para prover a habitação de interesse social no município, o que resultou num deslocamento da 

população de baixa renda para as cidades vizinhas ou para bairros periféricos desde o plano 



308 
 

inicial da cidade, acentuando-se com habitações do BNH, conforme depoimento do 

Entrevistado 7. 

 

Amorim (2015) diz que “a CMNP deixou sua marca na história, sua marca na forma de 

articulação de todo o complexo político-econômico (RODRIGUES, 2005)” que é visível na 

forma de aliança estabelecida com os governantes locais para decidir os destinos da cidade. São 

padrões de eventos registrados que detém certas propriedades determinísticas, como o contido 

em Mahoney (2000) ao explicar sobre a forma de investigação na dependência de trajetória. 

 

O segundo momento crítico se deu pela emergência do evento intitulado “Repensando 

Maringá” que culminou com a criação do Codem em 1996. “A criação do Codem foi uma 

mudança significativa nas regras que coordenam o processo de elaboração de políticas públicas 

e um rompimento da deliberação e ação unilateral do Estado” (GODOY e SOUZA, 2011, p. 

157). Representantes da sociedade civil organizada passam a ter voz para propor e emplacar 

propostas de desenvolvimento urbano, incluindo-se a habitação. 

 

A atuação do Codem contrapõe-se à tese de Mancuso (2010) que fala da fraqueza política do 

empresariado no Brasil, da débil habilidade para influenciar as instituições do governo e que os 

grupos de interesse apresentam uma dificuldade crônica de constituir e manter grupos de 

interesse em torno das suas propostas, conforme discutido no tópico 2.3.2. Isto porque, o Codem 

tem se mantido atuante nos vinte anos de existência e influenciado as políticas locais, conforme 

mostrado no tópico 4.2.5. 

 

A conjuntura econômica e política daquele momento favoreceu a abertura de espaço para a 

formação desse grupo de interesse que trazia uma proposta diferenciada. Como também, a 

inexistência de políticas de longo prazo propostas pelo poder público local, pela incapacidade 

da municipalidade em atender os interesses da sociedade, em virtude da característica eleitoral 

dos prefeitos que mobilizam ações com foco nas eleições. “O prefeito fica quatro anos e vai 

embora, a população fica, temos que repensar essa cidade para o futuro dos nossos filhos” disse 

um entrevistado em depoimento. A insatisfação com os resultados do município favoreceu a 

união de empresários dos diversos ramos e professores universitários que se estruturaram com 

o apoio da Acim e passaram a propor estratégias de longo prazo. 
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Essa articulação dos atores locais na dinâmica local encontra fundamento em Secchi (2012) ao 

explicar que os atores tem a habilidade de sensibilizar a opinião pública sobre os problemas que 

são relevantes para a sociedade e, portanto, tem poder de decidir de que maneira as suas 

intenções poderão ser materializar em ações (implementação). 

 

A união de forças aglutinadas nesse conselho passou a repercutir na atuação dos governantes, 

que passaram a encampar os projetos oriundos das plenárias do Codem e se intensificaram com 

o tempo, para além das áreas econômicas. Essa atuação está presente na definição de Mancuso 

(2010) ao dizer que esses atores entram em contato com os decision-makers do poder público 

para influir em suas decisões. 

 

Na ocasião em que município ganhou destaque na revista IstoÉ, edição especial de setembro de 

2015, que trouxe no ranking Maringá como “As Melhores Cidades do Brasil 2015”, pela 

classificação da Austin Rating o prefeito Roberto Pupin diz, explicitamente: 

 

Trouxemos a sociedade civil organizada para ajudar no planejamento 

das ações e apostamos em projetos que mantivessem as condições de 

qualidade de vida da população. [...] Junto com o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico de Maringá, elaboramos um projeto 

para os próximos 32 anos, incluindo a região metropolitana. Nesse 

prazo, Maringá estará completando 100 anos (ISTOÉ, 2015, grifos 

nossos). 

 

A dependência de trajetória é mantida por tais resultados. E, na continuidade de reforçar a ideia 

de cidade planejada lançada pela CMNP, o Codem ao estabelecer as regras de desenvolvimento 

nos projetos Maringá 2020, Maringá 2030 e Maringá 2047, prima pela manutenção e 

valorização dessa ideia. Ao atuar na elaboração do plano diretor, conforme exposto no tópico 

4.2.5, há evidências em direção a uma institucionalização da existência de certo consenso entre 

esses atores privados representantes da sociedade civil e os atores públicos na condução das 

políticas do município, conforme a fala do prefeito Roberto Pupin. 

 

E o legado dessa aliança, que se estabelece entre o público e o privado, se mostra na tradição 

deixada na cultura dos munícipes de que o planejamento urbano do município deve estar 

conectado com a ideia de cidade planejada, forte marketing visando construir a imagem no 

sentido de promover a cidade, e a difusão da ideia de que os projetos propostos pelo Codem são 

projetos que representam as aspirações da sociedade.  
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As pesquisas tem mostrado que o “conselho tem interferido de forma decisiva na definição de 

políticas para o município” (TONELLA e RODRIGUES, 2003, p. 18). Amorim (2015) diz que 

o Codem é um ator produtor do espaço urbano, que defende interesses do empresariado, se 

compõem de estruturas coesas, age em conjunto e tem angariado posições que de forma isolada 

dificilmente alcançaria. 

 

O legado que a literatura capta e registra das alianças entre o poder público e os grupos da esfera 

econômica é de que a promoção da cidade é realizada para atrair investimentos, garantir a 

hegemonia do Codem (GINI, 2007), e dedicar mínimo espaço para a população de menor 

renda104 (FLEURY SILVA, 2015, RODRIGUES, 2004, 2015).  

 

Parafraseando Secchi (2012) esses grupos podem representar os seus próprios interesses ou os 

interesses das organizações a que pertencem que muitas vezes conflitam com os interesses da 

sociedade, de forma mais peculiar com os interesses da população que mais necessita do aporte 

do Estado. Agrega-se aí o contido em Godoy (2011, p. 7) de que as ações desses grupos “estão 

centradas nas habilidades sociais desses atores privados, com influência local e regional. Eles, 

por sua vez, ligados pelo interesse em mudar a situação, passam a definir várias estratégias, que 

são constantemente discutidas e reavaliadas”. 

 

Reportando-se a Luhmann (1983, p. 80, apud Crubellate, 2007, p. 212), “a função das 

instituições reside menos na criação e mais na economia do consenso, que é atingida na medida 

em que o consenso é antecipado na expectativa sobre expectativas, ou seja, como pressuposto, 

não mais precisando, em geral, ser concretamente expresso”. O consenso é o de que, enquanto 

os processos de increasing returns estão sendo identificados e proclamados pela mídia e pelos 

bons indicadores do município há a prevalência das alianças entre os atores públicos e atores 

privados, ligados ao Codem.  

 

É possível explicar a história de implementar a política estudada no município por meio do 

conceito de economia de consenso por retratar que, quanto mais institucionalizado for um 

padrão, mais path dependence ele tem. As instituições passam por alta reflexividade e a 

economia do consenso traz consigo um padrão de rever, de mudar o que está consolidado. 

                                                           
104 Em “Maringá os pressupostos de uma cidade cuja “vocação histórica” está na segregação [...]”, afirma a 

socióloga Ana Lúcia Rodrigues em entrevista no O Diário do Norte do Paraná, 26/01/2010. (AMORIM, 2015, p. 

197). 
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Na sequência, procurou-se redigir as principais conclusões que foram possibilitadas a partir da 

interpretação dos detalhes do processo de implementação, para se compreender como opera e 

quais foram os resultados das decisões dos diversos atores para a efetivação da política 

estudada. Procurou-se sintetizar a resposta para a problemática da pesquisa e confirmação das 

hipóteses. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 
 

A proposta inicial da tese era estudar o programa Minha Casa Minha Vida diante de um desenho 

fortemente normatizado pelo governo federal para compreender como se dava a implementação 

no nível local de governo, uma vez que a produção dos empreendimentos para o Faixa 1 foi 

bem menor em Maringá destoando do padrão de produção nacional conforme mostrou os 

gráficos 1 e 2 do tópico 3.1. 

 

No entanto, à medida que se mergulhava na interpretação dos dados da pesquisa, a partir dos 

documentos oficiais e das entrevistas, observou-se que o programa Minha Casa Minha Vida 

não poderia ser entendido de forma descolada da história da política habitacional e urbana do 

município. A história é viva e pontual no caso estudado, e está inscrita naquilo que Maringá é 

hoje. 

 

Isto porque, a política de habitação que se faz no ente federativo local está condicionada aos 

instrumentos urbanísticos pensados e determinados pelo poder público local a exemplo dos 

planos diretores e as leis de zoneamento, fato que exigiu uma compreensão dessa conexão e 

resultou na estruturação do tópico 4.2. 

 

No esforço de compreender a formulação desses instrumentos e os argumentos que os 

motivaram, caracterizado pela literatura especializada, de rígidos, inovadores e ao mesmo 

tempo segregadores do espaço urbano, percebeu-se a necessidade de uma investigação que 

fundamentasse a elaboração de tais instrumentos.  

 

Ao avançar nessa investigação, tanto por meio dos depoimento coletados, como pela literatura 

que tratou do urbanismo local, concluiu-se que a própria história do município de Maringá deixa 

um legado que permeia as ações dos atores públicos e privados. Foi para evidenciar esses 

argumentos que julgou-se ser necessário a estruturação do tópico 4.1 para mostrar como a 

peculiaridade de uma cidade, tida como moderna e planejada, efetiva-se em uma cidade 

construída e materializada. 
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Desse modo, pode-se afirmar que durante a imersão nos dados levantados começaram a 

despontar alguns indicativos de como o município tem conduzido suas políticas habitacionais.  

E após a análise dos dados e a interpretação dos resultados, pode-se extrair as principais 

conclusões em relação ao problema da pesquisa proposto: Como as atribuições105 de 

competência do governo municipal relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida foram 

implementadas em Maringá? 

 

A fase de implementação do programa tem início com a assinatura do Termo de Adesão, 

documento que sela a relação entre governo federal e governo municipal. Não foi demonstrado 

que houve sinais de resistência, por parte do município, à adesão ao programa, em decorrência 

de ter sido uma política desenhada no governo PT. Embora, as duas gestões municipais, sob 

análise, eram do PP, partido aliado do governo federal. Na decisão sobre a adesão, o município 

também leva em conta os custos políticos do não apoio à um programa que visa reduzir o 

progressivo déficit habitacional, sem esquecer da oportunidade de aquecer a economia local, 

alavancar o setor da construção e gerar empregos.  

 

Cabe ressaltar que o Termo de Adesão insere-se numa dinâmica intergovernamental de políticas 

públicas em que os municípios se comprometem a cumprir as suas atribuições prescritas no 

documento sem espaço para articulação, muito próxima do modelo top-down, em que assume-

se a implementação como um processo hierárquico, cujas decisões são tomadas pelos 

formuladores. 

 

Na implementação do programa, um papel primordial que é atribuído ao município é a seleção 

do beneficiário. Grande parte da execução do programa, que consiste em identificar a demanda, 

é realizada no nível municipal em que a prefeitura atendia em torno de mil pessoas por mês 

entre orientações para o cadastramento, efetivação do cadastro e demais dúvidas dos 

interessados.  

 

Para dar conta dessa atribuição foi detalhado no item 6.2 que o município criou a sua própria 

portaria contendo os critérios nacionais e os critérios municipais em conformidade com as 

políticas locais para servir como um guia de orientação para os atores da implementação. O 

cadastro do município contém aproximadamente 30.000 inscritos e quando do lançamento de 

                                                           
105 As atribuições encontram-se no quadro 07 e no capítulo 6 está o detalhamento da implementação. 
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um empreendimento realizava-se a triagem dos candidatos, que eram chamados para 

atualizarem seus dados e, na sequência, essas informações eram ratificadas pelos burocratas da 

linha de frente, a assistente social e os agentes administrativos por meio de visitas na moradia 

da família. A visita é importante para determinar quem realmente precisa da casa e auxiliar no 

enquadramento dos quesitos de elegibilidade. Para dar maior visibilidade ao processo de sorteio 

o secretário da Sehabis convidava, além da comunidade interessada à participar e de 

representantes da CEF, representantes do Ministério Público. E deliberou por sortear 50% a 

mais de famílias, em virtude de omissões que pudessem ser encontradas nas informações 

declaradas. Todo o sorteio era filmado, documentado e encaminhado ao Ministério Público.       

 

O atendimento dessa população ocorre nos municípios, com base na oferta deliberada pelo 

poder local. A capacidade de atendimento era de 2.893 famílias, com base na quantidade de 

unidades habitacionais que poderiam ser produzidas no município de acordo com o déficit 

habitacional local para essa faixa de renda, conforme apresentado no tópico 6.3. O município 

atendeu apenas 1.129 famílias, o que representa 39% da capacidade de atendimento.  

 

Pode-se dizer, que a coordenação federativa não se efetivou de modo a contemplar o 

contingente da população que o governo central se propunha a atender de forma a contribuir 

para reduzir o déficit local, confirmando a hipótese 1 da tese. Por outro lado, dado que o 

federalismo é imbuído pelos princípios de autonomia e interdependência dos entes federativos, 

conclui-se que ao exercer essa autonomia os atores públicos atuam em conformidade com a 

realidade local, fato que mostra que política se materializa efetivamente na implementação em 

virtude das condicionalidades locais. 

 

A discricionariedade dos atores da implementação da política se efetiva, tanto na decisão de 

não utilizar a totalidade os recursos disponíveis pelo governo federal para o atendimento dessas 

famílias, como na decisão de doar os terrenos, escolher em quais terrenos seriam destinados à 

produção da faixa 1, licitar as construtoras interessadas em produzir nessa faixa de renda, bem 

como na decisão de não realizar o TTS nos prazos estabelecidos pelas normativas.  

 

Apesar do déficit no atendimento, não se pode dizer que houve descaso do município com a 

política, uma vez que foi instituída uma secretaria específica para tratar da implementação do 

programa Minha Casa Minha Vida. Porque, segundo depoimentos os atores demonstravam 

constantemente envolvimento na viabilização do programa, buscando auxílio na interpretação 



315 
 

das normativas, na conferência dos dados dos candidatos  e na resolução de conflitos, conforme 

depoimentos dos atores da CEF quando perguntados sobre a atuação do município “Em 

Maringá não tivemos problema, eles tem uma equipe envolvida, tudo que pedimos eles atendem 

prontamente [...] quando tem problemas para resolver a gente senta e busca uma solução em 

conjunto” (ENTREVISTADO 14). 

 

São previstas três atribuições para que os municípios executem ações para facilitar o projeto. 

Na primeira está a doação do terreno. O maior desafio da implementação era construir uma casa 

por R$ 64.000,00, montante do recurso financeiro que governo federal disponibilizava. Nesse 

valor estava incluso: o terreno, a construção da casa e a infraestrutura. “Nesse valor não cabia 

o terreno” disse o Entrevistado 5. O município doou os terrenos para o Far para viabilizar de 7 

empreendimentos do Faixa 1. Destaca-se que em Maringá quem definiu o local da produção 

dos empreendimentos foi o município. Segundo o Entrevistado 13 “Quem na verdade, 

prospecta e tenta fazer o Faixa 1 é a prefeitura, a Caixa analisa e contrata o empreendimento”. 

Essa ação evidencia o compartilhamento de atribuições na implementação. São os mecanismos 

de cooperação e decisão previstos no federalismo que sinalizam para a dinâmica 

intergovernamental discutidos em Abrucio e Sano (2013).  

 

Nessa atribuição, o governo federal chama o município a participar do programa. Resgata-se a 

fala de um diretor executivo da CEF de que não tem como imaginar o programa MCMV sem a 

participação do governo municipal (TAVARES, 2012). Esse aspecto conecta-se com um dos 

elementos institucionais trabalhados em Pierson (2000) referente à necessidade de coordenar 

as tarefas e de ter poderes compartilhados entre os níveis de governo. E com a discussão 

proposta por Abrucio (2005) sobre a importância da coordenação federativa no 

desenvolvimento de políticas públicas compartilhadas. Por outro lado, para além dos ganhos 

políticos dos entes federativos subnacionais, no programa estudado não há previsão de 

incentivos para a atuação conjunta e articulada entre os níveis de governo. Nesse sentido, pode-

se concluir que as relações intergovenamentais na implementação do programa demonstram-se 

frágeis pela ausência de instrumentos formais de entrelaçamento e compartilhamento de 

atividades entre os níveis de governo. 

 

A segunda, diz respeito à implementação de medidas de desoneração tributária que foi 

implementada pelo município, já em 2009. O município concedeu isenção, por meio de lei 
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complementar aos impostos incidentes sobre os imóveis localizados nas Zeis destinadas à 

implantação dos projetos habitacionais em estudo. 

 

E a terceira atribuição diz respeito ao Decreto nº 7.499/2011 que estabelece que o município 

que respeitar a implementação dos instrumentos do Estatuto das Cidades terá prioridade no 

recebimento dos projetos do MCMV. Destaca-se que não é uma condicionalidade para o 

município receber o programa, principalmente, porque segundo depoimentos não há 

fiscalização sobre esse quesito. Assim, conforme apresentado no tópico 6.3.3 os instrumentos 

implementados foram: (a) as zonas de interesse social foram criadas obedecendo o trâmite legal 

que prevê a apresentação à comunidade por meio de audiências, depois é submetida ao 

Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial e por fim encaminhada ao legislativo 

para aprovação, embora, estarem aquém do previsto no Plhis de 2010. Um ponto positivo é que 

nos últimos anos tem sido declarados como Zeis diversas áreas pulverizadas na malha urbana 

para o assentamento das moradias financiadas pelo PAC e FMH; (b) O Peuc, o IPTU 

progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública 

estão previstos no plano diretor de 2006, em lei complementar de 2010. A pesquisa mostrou 

que o município tem uma trajetória consolidada de aplicação Peuc, o IPTU progressivo no 

tempo (DENALDI, 2015); (c) O Direito de Preempção está previsto no plano diretor e foi 

regulamentado em 2011, por lei complementar, apesar de não ter sido utilizado para fins de 

habitação de interesse social no período analisado; (d) A outorga onerosa é o instrumento que 

mais proporciona habitação de interesse social no município, estando prevista no plano diretor 

e legislações complementares. Depois que o loteador do imóvel destina a porção de terra ao 

município pelo direito de construir, essa área é transformada em Zeis e doada ao FAR, no caso 

do programa MCMV. 

 

Outra atribuição do município é quanto à Realização do Trabalho Técnico Social. Nos últimos 

3 empreendimentos construídos o município não executou essa atividade no Jardim Oriental 

contratado em 2013, e nem nos dois de Maringá, contratados em 2015 dentro do prazo, 

conforme exposto no tópico 6.4. Somente no final de 2016 é que o município finalizou o PDST 

dos 3 empreendimentos que já encontra-se aprovado pela CEF e a licitação da empresa que 

realizará o serviço será realizada no início de 2017 (ENTREVISTADO 6).  

 

Não obstante as justificativas das dúvidas sobre qual normativa utilizar em virtude de que o 

Ministério das Cidades estava mudando legislação e da incerteza se haveria repasse financeiro 
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por parte do governo federal para essa atividade, essa atribuição deveria ter sido realizada nos 

prazos estabelecidos, pois quem sai prejudicado é o beneficiário. Em virtude dessas incertezas 

que pairavam sobre o destino do programa, a CEF também não cobrou a implementação dessa 

atividade. O que demonstra a discricionariedade dos atores da implementação em tomar as 

decisões no momento de fazer a política, tanto dos burocratas da CEF, como do município. 

 

Quanto ao compromisso com a instalação dos equipamentos e serviços pode-se concluir que 

houve atendimento parcial dessa atribuição. Isto porque, os oito empreendimentos produzidos, 

apesar de estarem integrados na malha urbana ou lindeiro ao município, foram implantados em 

áreas periféricas ou nos distritos. 

 

Todos os empreendimentos contavam com a infraestrutura básica. Quanto aos equipamentos 

sociais, a pesquisa levantou que os empreendimentos construídos em Maringá e em Floriano 

tinham numa distância média de 600 metros de creches, escolas, unidades de Saúde, centros de 

esporte e campos de futebol. E eram atendidos pelos Cras.  

 

Já no distrito de Iguatemi alguns dos equipamentos ficavam mais distantes, entre 1.000 a 1.600 

metros do empreendimento, como também dos estabelecimentos comerciais. Entretanto tinha 

um Cras ao lado dos condomínios. Em Iguatemi não foi construído sistema de tratamento de 

esgoto, que segundo o secretário está em negociação junto à Sanepar. A demora no atendimento 

a esse serviço passa a ser um problema, principalmente, para uma cidade que é divulgada por 

estar no 2º lugar do ranking106 entre as cidades brasileiras com melhor indicador de saneamento, 

uma vez que 94% da população é atendida com tratamento de esgoto em relação à média 

nacional de 39% (CRUZ, 2015 e EXAME, 2017). 

 

Um aspecto positivo para os empreendimentos do programa estudado foi a decisão dos atores 

públicos de investir nos equipamentos de educação. Houve a reforma e ampliação da Escola 

Dona Lázara para dobrar a capacidade e foi criado mais um Cmei em Floriano para atender a 

demanda. Em Iguatemi a Escola Municipal Dona Angelina Lonardon Meneguetti passou a 

                                                           
106 Dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades, em 

2015, mostra Maringá no quarto lugar do ranking entre as melhores cidades com esgoto tratado (CRUZ, 2015). 

Em 2017, Maringá aparece em segundo lugar no ranking de cidades brasileiras com melhor indicador na área de 

saneamento, segundo pesquisa realizada pela Macroplan nas 100 cidades de maior população do país (EXAME, 

2017). 
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atender a demanda em virtude de ampliação de vagas e reforma realizada em 2014. Para o 

Jardim Oriental foram construídas duas novas escolas. A Escola Municipal Antenor Sanches 

que atende a Educação infantil e o ensino fundamental I cujo atendimento se dá a partir de 

fevereiro de 2017. E a construção de Cmei que iniciou o atendimento em 2016. Para atender o 

Condomínio Habitacional Santa Júlia e Santa Clara foi construída a Escola Municipal José 

Hiran Saleé e o Cmei Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira, ambos em 2015. 

 

Destaca-se, também a iniciativa dos atores da implementação em estabelecer parceria com o 

Estado do Paraná por meio da Cohapar que fez as tratativas junto à Copel e à Sanepar (empresas 

do governo do estado) para instalar a infraestrutura relacionada a água, esgoto e energia elétrica 

nos empreendimentos do programa. A articulação entre o município e a Cohapar resultou na 

implantação de uma estação de tratamento de esgoto pela Sanepar que beneficiou, não apenas 

os dois empreendimentos do programa MCMV construídos em Floriano, mas estendeu-se a 

todo o distrito, beneficiando toda a população. 

 

Nessa ação dos atores da implementação denota-se uma das categorias dos instrumentos 

destinados à gestão da relação intergovernamental descritas em Radin (2010) a programática: 

em que os instrumentos são concebidos no âmbito da implementação dos programas 

governamentais que se traduzem no estabelecimento de parcerias para alcançar objetivos 

comuns, incentivos financeiros, ou colaborações, nas quais os recursos são compartilhados para 

o trabalho conjunto de um grupo de entes federados. 

 

Uma iniciativa dos atores públicos locais que mostra que o munícipio deu um passo além das 

normas estabelecidas para a implementação foi em relação à decisão de fixar Zeis e de fornecer 

a demanda para os empreendimentos do programa MCMV faixa 2. Adicionalmente ao previsto 

no desenho do programa, o município decidiu por declarar como Zeis as áreas onde foram 

construídos os 10 empreendimentos da faixa de renda de 3 a 6 salários, com 1.129 unidades 

pela resistência que havia por parte das construtoras em produzir no município, também nessa 

faixa. Com a conversão em zonas especiais, há uma flexibilidade na legislação e permite-se 

produzir em áreas menores do que 400 m² e também produzir empreendimentos verticais em 

áreas onde não havia tal permissão. Segundo o Entrevistado 4 “sem a articulação dessas 

medidas, nem o faixa 2 seria construído em Maringá”. Foi encaminhado para as construtoras 

desses empreendimentos os candidatos inscritos na prefeitura para o Faixa 1 e que não 

conseguiram ser contemplados por conta do não enquadramento da renda, nessa faixa. A 
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prefeitura solicitou que a prioridade na seleção deveria ser concedida aos candidatos inscritos 

no Cadastro Único, segundo o Entrevistado 4.  

 

Outra leitura que se faz, é o empoderamento das empresas da construção que se negavam em 

produzir no município na faixa 1 e faixa 2, sob a alegação de ser inviável economicamente. 

Somente com a doação de terrenos para o Faixa 1, com a instituição de Zeis e a garantia da 

demanda para o Faixa 2, compromisso assumido pelo governo municipal é que foi possível se 

viabilizar a política. Disto, extrai-se que: (1) houve efetivamente parceria entre os atores público 

e privados; (2) sem a parceria com o município, os atores da construção civil não seriam capaz 

de dar conta de produzir o MCMV em Maringá; (3) sem o subsídio e as regras de uma política 

de habitação que parte do Estado pouco se produz em termos de habitação de interesse social.   

 

Esse arranjo propiciado pelo programa é inerente à discricionariedade dos atores da 

implementação, diante da possibilidade de moldar as condições locais para a execução do 

programa, no sentido de ampliar a oferta unidades habitacionais permitindo a cobertura de um 

maior número de beneficiários com a política pública, quando foi constatado a baixa adesão das 

construtoras em produzir nessa faixa de renda também. Principalmente, porque o município de 

Maringá é uma das cidades do estado do Paraná com maior volume de pessoas morando de 

aluguel, em torno de 32%, enquanto que em Curitiba esse índice é de 21%, o que mostra que 

há demanda para projetos de moradia.  

 

Disto, conclui-se, também, que a trajetória local de conduzir a política interfere e molda o 

desenho nacional, pela ação dos atores públicos da implementação. 

 

Após elencar esses pontos que mostram a resposta à questão de pesquisa, conclui-se que a 

hipótese 1 do trabalho pode ser confirmada, visto que foi mostrado que os mecanismos de 

coordenação do governo federal não se apresentaram suficientes para que o município tivesse 

implementado a política acompanhando a padrão nacional de produção das unidades 

habitacionais para a faixa 1. Foram instalados no município, oito empreendimentos o que 

representa 26% de unidades habitacionais para atender a faixa 1, enquanto que o padrão 

nacional de produção para o Faixa 1 gira em torno de 61%. Além disso, em 90% dos municípios 

brasileiros predomina construções para essa faixa que são famílias cuja renda vai de zero até 

R$ 1.600,00. São frágeis os mecanismos de coordenação federativa, ancorados basicamente nas 

regulamentações, mecanismos informais de articulação entre a CEF e o município, eventuais 
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seminários e fóruns e ausência de um sistema nacional para articulação tal como existe nas 

políticas da saúde, assistência social e educação que fortalecem as relações 

intergovernamentais. 

 

O efeito disso, é que se abriu espaço para a ação dos atores públicos locais em direcionar a 

implementação pautados na trajetória histórica do município, confirmando a segunda hipótese 

da tese de que a trajetória histórica de conduzir a política urbana do município, por meio de 

alianças entre o poder público e os atores da esfera econômica, explica a implementação do 

programa MCMV em Maringá. 

 

Pela análise e interpretação dos dados da pesquisa, o fato da baixa produção de moradias, na 

Faixa 1, em Maringá, tem ligação com os fatores institucionais locais explanados durante a 

redação da tese, que norteiam a ação dos atores públicos e passa-se a traçar algumas 

considerações. 

 

Aparece reiteradamente nas entrevistas “existe uma diretriz do município em não produzir 

conjuntos com uma quantidade grande de unidades” (ENTREVISTADO 4). Tanto é assim que 

o maior empreendimento realizado foi o Conjunto Habitacional Pioneiro Jose Pires com 232 

unidades, no distrito de Floriano.  

 

Os demais oscilam entre 100 e 170 unidades. “[...] Temos uma consolidação de pensamento de 

que o custo para o município em gerenciar uma grande quantidade de empreendimentos é bem 

maior com as demandas advindas do adensamento [...]. Muitos empreendimentos acabam 

gerando demanda negativa” (ENTREVISTADO 5). “Será que não é melhor fazer 100 casas 

com uma qualidade melhor para o morador do que fazer duas ou três mil unidades? como será 

o futuro disso para o desenvolvimento urbano do município [...] isso é levado muito a sério por 

eles lá da prefeitura [...] (ENTREVISTADO 13). 

 

Eles [o município] não querem empreendimentos com muitas unidades 

porque só vai trazer problemas para eles administrarem. Então a 

construtora não consegue construir aqui empreendimentos maiores que 

300 unidades. Eles não permitem. Então, como a oferta tava muito 

grande na época as construtoras iam para outro município onde tinha 

mais possibilidade de ganho, porque pegava o terreno mais barato 

(ENTREVISTADO 14).  
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Esses extratos dos discursos podem ser associadas ao fato de que muitas escolhas feitas, no 

presente, para o município são influenciadas pelos fatores institucionais e são reflexos de 

decisões tomadas em períodos anteriores na condução da política urbana de habitação por meio 

de alianças entre o Codem e o poder público local. O consenso já está formado quando se 

decide. As decisões estão consolidadas na forma de fazer política dos atores, que agem na 

mesma de trajetória que explica o cenário da implementação do programa Minha Casa Minha 

Vida no município de Maringá.  Por ter sido criada por uma empresa privada, as decisões da 

municipalidade sempre estiveram associadas a uma complexa demarcação entre o público e o 

privado.  

 

Quando o Entrevistado 2 disse que “habitação social pode ser em áreas de 200 m² pela lei 

municipal, mas nós procuramos construir em áreas de 300 m², porque seguimos uma diretriz 

do não adensamento”, parece demonstrar uma certa natureza dupla das instituições: “Mesmo 

reconhecendo que qualquer instituição é sustentada por mecanismo normativo [...] a sua 

existência [...] não obriga à obediência”, mas motiva aqueles que não querem “arcar com as 

consequências, a não expressar sua discordância” explica Crubellate (2007, p. 2012) com base 

em Luhmann (1983). 

 

Essa assertiva também pode ser correlacionada ao processo increasing returns em que o poder 

público opta por manter a aliança com o Codem, favorecendo-se dos benefícios políticos 

advindos e/ou para não arcar com as consequências de uma ruptura. Os benefícios de se manter 

decisões nessa trajetória é pela recorrente associação de Maringá “a um conjunto de cidades do 

interior com ótimos indicadores de qualidade de vida e de oportunidade de negócios” 

(TONELLA e RODRIGUES 2010, p.4). Como o prefeito é um ator que está, constantemente, 

buscando poder, ao compartilhar dessa aliança, consegue garantir a base para sua sustentação. 

 

Agrega-se aí o fato de que não está na pauta das discussões do Codem habitações de interesse 

social.  O tema da agenda é a projeção econômica do município e a manutenção dos indicadores 

de desenvolvimento. E essa agenda eleva a custo da cidade, aumenta a demanda por imóveis e 

a população de baixa renda, somente encontrará espaço na periferia ou nos municípios 

conurbados.  

 

Pelo mapeamento dos equipamentos sociais identificados nas proximidade dos 

empreendimentos do programa MCMV faixa 1 não se pode falar em segregação social. As 
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produções estão mais inseridas na malha urbana que em relação às habitações produzidas no 

passado pelo BNH. 

 

A pesquisa conclui, também, que a política de habitação de Maringá parece estar em um 

contínuo entre momentos de segregação das populações de baixa renda e de inclusão. Ao 

mesmo tempo que não se permite proliferação de moradias em terrenos de metragem menor 

que 200m², fator que limita a produção de moradias, e não se libera a construção de grandes 

empreendimentos o que iria baratear o custo da edificação, ela doa os terrenos, constitui Zeis 

em terrenos destinados a famílias de 0 a 3 salários e distribui as Zeis de forma pulverizada pelo 

município, conforme mostrado no tópico 6.3.  

  

O município tem regras eu acho que eles tem razão. O prefeito tem a 

sua forma de administrar, eles são legitimados para isso. E tem que 

seguir esse plano de desenvolvimento urbanístico. Uma questão é: Será 

que isso dá um entendimento de que o município não quer os pobres 

morando aqui? Ou se quer uma condição melhor para os pobres? 

(ENTREVISTADO 13). 

 

Com base nessa assertiva o parâmetro do governo federal de propiciar um número maior de 

empreendimentos em Maringá não se efetiva. De um lado, perde o município que poderia 

prover moradias para número maior de famílias, mas de outro ganha por construir em locais 

onde existe um conjunto de serviços e bens coletivos mais disponíveis.  Ou seja, a pesquisa 

responde ao objetivo da tese de que o desenho do programa é afetado pelo legado das políticas 

que são elaboradas no nível local de governo e pela sua trajetória, porque segue o projeto de 

cidade institucionalizado nas decisões dos atores da implementação. 

 

A literatura produzida no Brasil sobre o formato do programa MCMV tem mostrado que o 

programa tem sido conduzido, em grande medida, pelo governo federal implementado pela 

CEF e pelas construtoras, destinando-se mínimo papel para os governos subnacionais 

(KLINTOWITZ, 2015) unicamente àquela atribuição de cadastrar e selecionar os beneficiários. 

Esta pesquisa, em uma releitura das normativas e fundamentada no estudo de caso apresentado, 

defende a tese de que no desenho do programa existe espaço para o partilhamento de 

competências entre o governo federal e o governo municipal, mesmo diante da frágil 

coordenação federativa dessa política top down como é o programa MCMV. 
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Por fim, cabe destacar que os métodos utilizados para compreender os meandros da 

implementação da política analisada, ainda foram incipientes e tem-se a convicção de que outras 

pesquisas serão conduzidas. A tese não pretendeu esgotar a análise das relações 

intergovernamentais e da coordenação federativa sobre a implementação do programa MCMV, 

mas abrir novas possibilidades de estudo para essa abordagem, mesmo para programas de 

governo apartados de um sistema de políticas públicas.  

 

Como agenda de continuidade de questões que não foram contempladas está estudar o policy 

cycle na ótica da avaliação, porque os beneficiários do programa, são os verdadeiros afetados 

pela política. Outra agenda de pesquisa possível é a utilização da base teórica para comparar a 

implementação entre os municípios do mesmo porte no sentido de compreender o processo de 

articulação entre os atores da implementação e avaliar os avanços e retrocessos presentes na 

política em diferentes locais.  

 

Em trabalhos futuros pode ser articulado o conceito de economia do consenso, discutido em 

Luhmann (1983), com o conceito de path dependence, na fase de implementação ou formulação 

de políticas públicas, para mostrar que um padrão altamente institucionalizado gera 

dependência de trajetória.  

 

Outra abordagem que pode ser realizada em trabalhos futuros é voltar a análise para a atuação 

do Observatório das Metrópoles que tem um importante papel de contestação das políticas 

locais e em reverter decisões do executivo e legislativo, tanto por meio da participação em 

conferências, nos conselhos, como por meio das ações que tem submetido ao Ministério Público 

contrapondo decisões tomadas pelo poder público local. E também incluir outros representantes 

da sociedade civil organizada que não foram contemplados nesta pesquisa. 
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 APÊNDICES 

 
 

Apêndice A: Gráfico com participação dos Estados da federação brasileira em cada uma das faixas de renda 

 
               Fonte: MCidades (2015) 
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     Apêndice B: Gráfico com as UH contratadas para o programa MCMV para as capitais brasileiras, cuja faixa 1 é menor que as demais 
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  Fonte: MCidades (2015) 
 

   Apêndice C: Gráfico com o % de UH contratadas para o programa MCMV para as capitais brasileiras, cuja faixa 1 é menor que as demais
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                     APÊNDICE D: UH contratadas para o programa MCMV para os municípios polos 

                       das respectivas Microrregiões do Estado do Paraná de maior população 

Faixa de renda UF Municípios UH 
% de produção 

na faixa 1  

Faixa 1 PR Cascavel      3.635  52,47 % 

Faixa 2 PR Cascavel      1.892      

Faixa 3 PR Cascavel      1.401      

Faixa 1 PR Curitiba      6.073  31,59 % 

Faixa 2 PR Curitiba      7.976      

Faixa 3 PR Curitiba      5.178      

Faixa 1 PR Londrina      5.437  47,78 % 

Faixa 2 PR Londrina      3.482      

Faixa 3 PR Londrina      2.461      

Faixa 1 PR Ponta Grossa      6.220  59,28 % 

Faixa 2 PR Ponta Grossa      3.795      

Faixa 3 PR Ponta Grossa         478      

                            Fonte: MCidades (2015) 
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Apêndice E: Roteiro de Entrevista                              

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Nas entrevistas foram incluídas na parte inicial as informações quanto á identificação do 

entrevistado: nome, sexo, idade, escolaridade, órgão ou empresa, função que exerce, cargo 

ocupado e movimento ao qual está ligado. 

 

Perguntas Abertas Direcionadas aos Entrevistados 

 

1. Como funciona a articulação entre a CEF e o poder público municipal para a implementação 

do programa MCMV Faixa I em Maringá?  

2. Como se deu a articulação do município entre os diversos atores para a implementação do 

programa? 

3. Como foi a implementação do programa conforme previsto pelo governo federal para cada 

uma das atribuições do município com destaque aos conflitos/dificuldades encontradas 

pelos atores? 

4. Existe espaço para a adaptação local das diretrizes nacionais? 

5. Quais são os instrumentos que o município dispõe para priorizar o programa para famílias 

da faixa 1? 

6. Na sua avaliação, como tem sido desempenhado o papel do município de Maringá em 

relação à produção de moradias de interesse social? 

7. A que pode ser atribuído a baixa produção das moradias do programa MCMV faixa 1 em 

Maringá? 

 

Considerando que foi aplicado uma entrevista semiestruturada, partiu-se desse roteiro com 

perguntas abertas, e considerando as respostas dos entrevistados, novas perguntas eram 

propostas, de acordo com a área ou tema específico com o objetivo de colher os detalhes que 

apareciam nas falas. 
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                Apêndice F: Lista dos atores públicos e privados entrevistados 
INSTITUIÇÃO CARGO 

CEF 

 

Gerente Clientes e Negócios 

Gerencia Nacional Programa MCMV Faixa 1 (GEMCV) - 

Brasília 

Gerente Regional de Construção Civil Superintendência Noroeste 

do Paraná 

Ex-Gerente Regional de Construção Civil Superintendência 

Noroeste do Paraná 

Assistente de projeto sociais 

Coordenador de filial de habitação de Maringá 

Secretaria de Habitação e 

de Interesse Social 

(Sehabis) 

Secretário de Habitação 

(2009-2012) 

Diretor de Habitação 

(2009-2012) 

Secretário de Habitação 

(2013-2016) 

Diretor de Habitação 

(2013-2016) 

Ex-Gerente de Habitação 

Assistente Social 

Agente Administrativo 

Secretaria de Planejamento 

e Urbanismo (Seplan) 
Secretário interino da Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

Secretaria Municipal de 

Educação (Seduc) 
Coordenadora de Documentação Escolar 

Secretaria de Assistência 

Social e Cidadania (Sasc) 
Assistente Social 

Prefeitura Municipal de 

Maringá 
Prefeito (2013-2016) 

Cohapar 

 

Gerente do Escritório Regional 

Assistente Social 

Conselho Municipal de 

Planejamento e Gestão 

Territorial (CMPGT) 

Membro do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão 

Territorial (CMPGT) 

 

Observatório das 

Metrópoles 

Ex-Membro do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão 

Territorial (CMPGT) 

Coordenadora Regional do Observatório das Metrópoles - Núcleo 

Regional de Maringá 

Observatório das 

Metrópoles 

Membro do GEUR - Grupo de Estudos Urbanos e do 

Observatório das Metrópoles - Núcleo Região Metropolitana de 

Maringá 

                     “Continua” 
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             “Continuação” 
INSTITUIÇÃO CARGO 

Codem 

IDR 

Professor de Economia da UEM 

Membro responsável pela criação Instituto de 

Desenvolvimento Regional (IDR). Ex-membro do Codem. 

Ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico Prefeitura 

Municipal de Maringá. 

Ex-Secretário Coordenador de Desenvolvimento Econômico e  

Coordenador técnico de elaboração de estudos, projeto, 

programas e planos de desenvolvimento econômico para 

Codem 

 Secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico de Maringá (Codem) 

Empresas da Construção 

Civil 

Engenheiro Civil 

Brassul Construções Civis Ltda 

Engenheiro – Provectum/CCP 

Sócio Administrador Granado Imóveis 

 

 

 

 

         Apêndice G:  Código dos Atores Entrevistados / Vínculo de Atuação 

INSTITUIÇÃO 
LISTA DE 

ENTREVISTADOS 
INSTITUIÇÃO 

LISTA DE 

ENTREVISTADOS 

CEF 

 

Entrevistado 01 ESTADO DO 

PARANÁ 

Entrevistado 20 

Entrevistado 02 Entrevistado 21 

Entrevistado 13 

ATORES 

PRIVADOS 

Entrevistado 07 

Entrevistado 14 Entrevistado 08 

Entrevistado 15 Entrevistado 09 

MUNICÍPIO 

Entrevistado 03 Entrevistado 10 

Entrevistado 04 Entrevistado 11 

Entrevistado 05 Entrevistado 12 

Entrevistado 06 Entrevistado 22 

Entrevistado 16 Entrevistado 25 

Entrevistado 17 Entrevistado 26 

Entrevistado 18 Entrevistado 27 

Entrevistado 19                                      

Entrevistado 23 

Entrevistado 24 

 

https://www.facebook.com/pages/Brassul-Constru%C3%A7%C3%B5es-Civis-Ltda/210454252343726?ref=br_rs

