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1. INTRODUÇÃO 

O atual estag1o capitalista monopolista experimentado pela 

economia brasileira é marcado pelo elevado grau de participação do Estado na· provisão 

das condições gerais de produção e na_ manutenção das relações. sociais de produção. 

Estas características exprimem suas funções de legitimação do sistema e promoção do 

processo de acumulação, para as quais continuamente adequa-se pelo estabelecimento de 

·polÍticas públicas e pela expansão de seu aparato normativo, regufador e executivo. 

A criação da política hábitacional e a montagem de sua 

estrutura operacional neste sentido constituem-se em formas de manifestação .da presença 

-·--ao Estado na realidade sócio-político-econômica através do exercício daquelas funções. 

Não se trata, portanto, da instituição de um mecanismo de enfrentamento do problema_ d~ 

carência de moradias, mas de_ um implemento político de impacto social e econômico, que 

gera renda e empregos no campo econômico pela articulação de medidas de cunho social. 

A performance das funções acumuladora e legitimadora na 

política habitacional é o objeto desta monografia, que. parte do referencial teórico 

fornecido por Jamés O'Connor (1) para proceder a análise econômica e histórica 

dentro do contexto político de cada estágio de seu desenvolvimento. Sua metodologia 

compreende a formulação conceitual de hipótese a ser verificada empiricamente, pelo 

exame das variáveis econômicas afeitas à mecânica de acumulação e pelo rastreamento 

histórico dos quadros conjunturais relevantes ao·processo de legitimação. Dessa forma, 

pe~corre ini~ialmente os estudos-precedentes dedicados à ·questão habitacional, pará 

dei.es extrair os necessários insumos e no seu conjunto detectar os enfoques e as 

abordagens carentes de aprofundamento. A seguir, determina as premissas do trabalho 

e apresenta os pre~supostos teóricos indutores da ordenação da hipótese de 

"funcionalidade da política habitacional ã lógica de legitimação e acumulação". A 

comprovaçao desta hipóte~e é efetuada ao longo de dois capítulos, que, através da 

organização de_dados numéricos~ históricos, caracterizam sua-pertinência, ao mesmo 

tempo que vêm fornecer um instrumental de consulta incomum na bibliografia existente. 

O fechamento da monografia far-se-á pela rejeição das interpretaçÕes da política 

habitacional enquanto medida de interesse social e pel~ ratificação de nossa hipótese 

na expiicitação de seu modelo· operacional. Finalmente, uma seção de ·anexos se.rvirá . . . 
para oferecer uma resenha de informações oficiais sobre o mecanismo habitacional. 

Nosso objetivo é propôr um novo enfoque no estudo da políticá 

habitacional, que transcenda a critica à sua ineficácia e ineficiência, pela, 

(1) "USA: A Crise do Estado Capitalista", 1977, Ed. Paz e 
Terra, Rio de Janeiro 
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interpretação de seu modo de operaçao em função de um conjunto de relações menos 

exclusivo e.de maior abrangência de acordo com uma lÓgica geral de interação Estado

sociedade civil-economia. A tese de O'Connor permite.esta análise na medida que sugere 

um duplo papel do Estado no processo de desenvolvimento capitalista. Através desta 

ótica, é possível perceber que os insucessos e disfunçÕes diagnosticados ao longo 

de 20 anos de história do Sistema Financeiro da Habitação, não são· outra coisa· senão 

facetas de uma questão central mais profunda: a produção habitacional não é o obj-etivo 

final desta política mas o me1o pelo qual articulam-se o carreamento·de recursos 

financeiros ao setor privado da economia (garantindo a acumulação) e a manutenção da 

harmonia social pela abordagem de questões populares centrais como a .moradia e a 

segurança empregatícia (garantindo a legitimaç~o). 

A despeito da dimensão das nossas necessidades habitacionais 

(2), a opçao pela busca de solução ao problema via "casa. própria" (3), limitando 
. . ' ·, 

sua viabilidade à do poder aquisitivo da população, demonstra que a eliminação do 

déficit não é objetivamente perseguida. No .entanto, se o modelo de crédito-produÇão

financiamento-aquisição de "casa própria" .não se presta. à solução do problema, 

presta-se, como veremos, a consecução de outros fins - aqueles do Estado - garantir a 

acumulação de capital ao mesmo tempo que o legitima. 

O aspecto contraditório embutido nesta dupla função (4) . 

gera um processo de desenvolvimento progressivq e praticamente irreversível a demandar 

um comprometimento financeiro inc6mpatível com sua capacidade de manutenção. A 

tendência a crises, descrita por O'Connor d~corre deste processo e pode se_r detectada 

no Brasil de hoje tanto ao nível do Estado quantó da polÍtica habitacional. O quadro 

a,ssim caracterizado é um primeiro passo· no trabalho de comprovação qué tentaremos 

desenvolver. 

(2) O déficit urbano em 1980 era da orde~ de 3,5 milhÕes •. Em · 
1985~ ápesar da produção no intervalo, chegará a 5 ciilhÕes 
.demandando para o_qúinquênio 1985-1990 a produção de 11 ' 
milhÕes de unidades. Ver Anexo 4. . 

(3) Não são consideradas pela política as altern~tivas de 
inv:stimento do Estado a fundo per~ido, na provisão de 
aloJamentos ou habitaçÕes de ab,.tguel. . · · 

(4) Apesar da inter-relação, as duas funções disputam recursos 
das me~m~s fontes, ~aracterizando um antagonismo de 
compet1çao e depéndencia. 
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2. 1 A Criação do BNH em Apoio a Revolução 

A crise econômica dos anos 60 caracterizou.,-sé por uma 

política nacionalista _que inibia .as inversões de· capital estrangeiro e por um 

governo ··sem condições de fazer· os investimentos mínimos necessários à dinamização da 

economia interna. Tal contexto pe~itiu a mudança de regime ocorrida .em 1964. · 

Segundo Gabriel Bolaffi, o n()vo regime ''havia assumido o 

compromisso de conter e de reduzir as pressões infla.Cionárias e. súa sobrevivência 

política dependia da capacidade de atingir esse objetivo sem provocar uma depressão 

demasiadamente profunda ou pr.olongada11 
( 1). 

O e.stímulo à pr~dução, esclarece Bolaffi, citando Baer, 

far-se-ia 11mediante um amplo pro_gramâ governamental de construção de residências 

populares, que ao mesmo tempo incentivaria indústrias básicas, fornecedoras da 

construção civil, e déJ.ria saída ao problema social representado pela profunda 

carência.de habitações nas cidades ..... (2). Luís Aureliano Gama de Andrade 

ccimple!:a: que por trás das novas medidas ·havia 11a intenção de demonstra,r a 

sensibilidade do novo regime às necessidades das mass~s ••• " (3). Implementavam-se 

desse modo medidas de orientação 11 pol.ítico.:..social ante a. tarefa de garantir a . 

continuidade do processo econômico11
, esclarece Berenice Guimarães Vasconcelos de 

Souza (4). 

Diante dessas c9locaçÕes desenvolvidas por Bolaffi, 

Andrade e Souza, pode-se perceber dois objetivos na implantação da política 

habitacional: o estímuloa ecOnomia e a manutenção da estabilidade social; ambas 

fundamentais à con~olidação.do soverno da Revolução. 

2.2. A Oscilação Contraditória entre uma Política Social ou 

Econômica 

Como já observado, diversos autores destacam a 

funcionalidade da·política habitacional às causas·da Revolução (na. busca de.harmonia 

social e aquecimento da economia), sob o' rótulo .de política social. Berenice de Souza 

expÕe esse raciocínio ao justificar que o Estaqo, ao optar por um modelo de 

desenvolvimento capitalista,. "assumiu papel de moderador 11 (5), vis·ando contornar os 

efeitos do sistema •. Essa p~stura; expressa no I PND, dava às políticas sociais as 

(.1) Bolaffi, G., 1977, ·pág. 48 
(2) ~itaçãci in Bol~ffi, G., 1977, pág. 49 
(3) Andrade, L.A.G.., 1976; pág. 120 

· (4) Souza, B.G.V •. , 1974, pág. 52· 
(5) idem, pág. Sl 
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conotações de integração e desenvolvimento sociais; estando a habitação incluída no 

segundo programa. 

Vista pelo prisl:na da diminuição das diferenças econômicas e 

sociais, as políticas sociais assumem., como coloca Souza, características muitas 

vezes contraditórias (6), já que se contrapÕem às políticas econômicas de aumento das 

taxas de crescimento e redução das taxas de inflação". 

A conciliação entre os aspectos soctais e econômicos da 

políÚca se dá através da sua própria estruturação, caracterizada: 19) por definir 

habitação, enquanto "símbolo desejado", como bem de consumo cuja aquisição deve.ser 

estimulada (7), .e 2Q) porque, via habitação, o BNH vem se constituir em "fonte de 

acurimlação de capital e gerador de emprego" (8). 
----·--··-- ., -

·Concluindo, Souza e~plicita: "a contradição existente 

entre as políticas econômicas e sociais poderia levar a um impasse caso o Estado nao 

optasse pela ênfase em uma delas e transformasse a outra. em instrumento da p,rimeira" 

(9). Nesse sentido, as políticas sociais convertem-se em estratégias de coesao que 

visam, de um lado, provoc;u uma baixa na 'tensão e conflito entre interesses de grupos 

e, de outro, permitir a continuidade do próprio sistema (10). Não são, portanto, 

solução pa.ra os problemas a que se endereçam, mas formas de contorná-los, evitando 

estrangulamento econômico, político ou social. 

2. 3 o< O Problema e o Falso Problema 

Problemas reais exigem soluções efetivas. Esta afirmação 

nao se aplica i política habit~cional brasileira, na opinião do sociólog~ Gabriel 

Bolaffi .. Segundo ele,- a· criação destá. política iri~ere-se m1m processo "pelo qual a 

ideologia mascara os problemas do real e os substitui pelos falsos problemas" ( 11) ·• 

·. Bolaffi cita pesquisa realizada em 1960 sobre as 

aspirações pessoais e as atitudes políti~as da população brasileira, pela·q~al a 

"casa própria" revelou-se a principal aspiraç·ão das populaçÕes urbanas. A mesma 

pesquisa demonstrç:>u elevada correlação esta.tística ent;e a propriedade de habitação 

e as atitudes políticas conservadoras (12). Conincidentemente, o Governo Federal 

em 1964 elege a habitação popular, entre os muitos problemas e necessidades da 

população dos centros urbanos, como ·"problema fundamental".{13). Tal raciocínio é 

compartilhado por Luís Aureliano Gama de Andrade, que inclusive menciona trecho da 

(6) idem, ibidem 
(7) idem~ págs •. 3 e 5 
(8) idem~ pág. 53 
(9) idem, pág: 151 
( 10) idem, ibidem· 
(11) Bolaffi, G., 1979, pag. 40 
(12) idem, pág. 43 
(13) idem, pág. 42 
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carta endereçaélano mesmo ano por Sandra Cavalcante ao Presidente Castello Branco, no 

qual: " .•. a Revolução vai necessitar de agir vigorosamente junto às massas. El.as 

estão órfãs e magoadas, de modo que vamos ter de pos esforçar para devolver a elas 

uma certa. alegria. Penso que a solução dos problemas de moradia, pelo menos nos 
. . . 

grandes centros, atuará de forma amenizadora e balsãmica.sobre suas feridas cívicas" 

( 14). 

Não se pode riegai a s~ria deficiinc::ii de habitaç~es no país, 

como nao se podia negá~la há vinte anos atrás. Entretanto, a abordagem deste problema 

real sob a ótica da casa própria v~m gerar uma grande incoerência pÓis confunde 

carência com "d~ficit habitacional", conceito considerado "espúrio" por. Bolaffi, já 

que, "do ponto de vista da economia· política vigente,·. o Brasil possui ·exatamente o 

numero de habitação para o qual existe uma demanda monetária" (15). Assim, estruturou-se 

toda a política habitacional sobre um falso problema (a demanda efetiva de casas 

próprias), ficando o problema real (a necessidade social de habitaç~es) sem solução. 

O falso problema mascara aquele ao qual .essa política habitacional foi orientada: 

canalização de recursos gerados no setor privado para a construção civil (16). 

2.4. A Política H-abitacional Visando uma Atuação em 

Moldes Empresariais 

O modelo econômico adot_ado pelo regime. pós 1964 

caracterizou-se por uma estrat~gia de "alta integração capitalista a nível 

internacional e de rápida modernização econômica nos setores da.economia" (17). Este 

modelo, segundo S~rgio de Azevedo, apresentava as seguintes facetas_: exclusão da 

grande massa do esquema de poder, acentuado normativismo e autoritarismo, 

descomproinisso social e determinação de imprimir àmáquiná estatal uma.racionalidade 

econômico~administrativa. 

Este Último aspecto tem uma partic'ular influincia na 

estruturação da política habitacional que~ segundo Azevedo,. vem configurar-se como uma 

"política de· retorr1o do capital empregado para posterior reinversão em .. novos 
. . 

empreendimentos imobiliários" ( 18). Como· e~emplo. dessa influênci~, Azevedo. lista a 

postura mercadológica de definir programas para cada. faixa de renda, a criação da 
. - - • 11 11 ._ 

correçao monetar1a e da moeda forte UPC (visando assegurar retorno e facilitar o 

planejamento financeiro), a instituição da poupanéa compulsória- FGTS, a transformação 

(14) Andrade, ·L.A.G., 1976, pag. 120 
(tS) Bolaffi, G., 1979. - 52 pag. 
( 16) idem, pag. 46 
(17) Azevedo, S., 1975, pag. 
( 18) idem, pag. 13 
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do BNH de autarquia em empresa pública, sua conversao em banco de ~egunda linha e 

sua transformação gradual em banco de planejamento urbano. 

Azevedo destaca, entretanto, a dificuldade na: implementação 

desta política de racionalidade empresarial para setores de baixa renda, devida a 

política ecdn~mica·e salarial p6s 64 (19). Isto explica, na ~pinião do autor~ a 

orientação do BNH aos extratos de renda su~ériores. Berenice de Souza ptop~e como 

justificativa a esta orientação a criacão do fundo d·e garantia (.colocado sob gestão 

do BNH), trazendo, por um lado, solução para o problema de carência de recursos e, 

por outro, a obrigação de aplicação de seus dep6sitos com vistas a se manter sobre eles 

taxas de capitalização de juros e c~rreção monetária (20). Esta necessidad~ levou ~ 
tem levado o BNH a compensar suas aplicaç~es subsidiadas por outras de juros elevados, 

~e modo a poder remunerar o FGTS nas taxas devidas. 

Azevedo justifica as mudanças ·na política em função da 

busca da racionalidade tipo empresarial'· como tendências de adaptar mecanismos a esta 

postura (21). 

2.5. A Busca de Respaldo Popular 

"A criação do BNH foi ••. um ato político que buscava, em 

primeiro lugar, um efeito de impacto no sistema, visando apoio e~ secundariamente, 

solucionar (ou não) o problema habitacional'' (22). Est~ ,posição de Berenice de Souza 

parece ter ressonância na hip6tese ~ormulada por Sérgio de Azevedo segundo a qual 

ocorre "maior" investÍmento em habitação popular em p~ríodos em que o governo procura 

ma~s respaldo popular" (23). 

Azevedp, para exemplificar suá hip6tese, faz a seguinte 

periodização: 64 - 68, período de busca de uma base mais ampla de legitimação do 
. . 

regime recém-assumido, corresponde a ~ma etapa de altos investimentos; 70 -74, 

durante o goyerno Médici e através do ·~mil~gre brasileiro", equivàle ao· período de 

ma.is baixa mobilização e apelo popular por parte do Estado, no qual -baixa prioridade 

é dada para habitaÇão de interesse social; 75 - 80, coincidindo com o início da 

política de "distensão", demonstra uma tendência crescen.te·de construção_de 

habitaÇ~es populares, no que parece ser uma resposta do governo à_ derrota· el~itoral 
de 1974 (24). 

(19) AzeVedo, S., 1975, pág. 9 
(20) Souia, B.G.V., 1974; pág. 75 
(21.) Azevedo, S~ & Andrade, L.A.G., 1981, pags. 76 e 77 
(22) Souza, B.G.V., 1974, pág.'75 
(23) Azevedo, S., 1975, pág. 108 
(24) idem, págs. 107 e 108. 
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O Afastamento dos bbjetivos Sociais e 

As Mutações da Política 

ca 2 

Diversos autores tecem comentários a respeito da, ~rientação 

da. política habitaCional, destacando seu afastamento com relaÇão aos objetivos 

iniciais. Isto se coloca em virtude da' ampliação dás atividades do BNH, a partir· da 

casa própria pár!l o fina~ciamento de materiais de construção,, infra-estrutura em 

conjuntos residenciais, saneamento, transporte e planejamento urbano, além da produção 

de unidades de padrões mais elevados • 

. ·A explicação desse aumento de encargos vai desde a necessidade 

de atendimento as carências habitacionais e urbanas até o compromisso de remunerar o 

FGTS, passando pela necessidade de agilização de certos setores dá economia. 

Entretanto, ·o ponto de partida destas c.ríticas ·é que o BNH abandonou sua função 

precípua, afastando-se de seus objetivos sociais - como se o objetivo inicial do 

banco fosse efetivamente social. 

Berenice de Souza destaca três mudanças estruturais 

ocorridas na passagem do período anterior a 1971 ao posterior: 4e autarquia para 

empre_sa pública, de banco. de primeira linha para de segund{l linha e de banco de 

habit~ção para banco de de~envolvimento urbano (25)_. Destas, Azevedo e Andr~de 

destacam a transformação em banco,de s~gunda linha como a "mudanÇa de maior 
. . . . 

significado" por corresponder a uma tentativa de transferência da responsabilidade de 

retorno aos agentes do sistema (26), e ao mesmo tempo a uma tentativa de isentá-lo 

das críticas populares. 

·.Além destas, outras mudanças ocorreram, como a criação de 

novos programas, alteraçÕes de prazos, limites, si-stemas de amorti.zação e córreçao 

d~ financiamentos, étc.; inas nenhuma: causa mais repulsa que o suposto abandono aos 

programas de interesse social, considerado por Bolaffi um mero "eufemismo'i usado 

p·elo BNH para abarcar habitaçÕes populares e de classe média (27). Berenice de Souzà 

destaca que o ·bancá nasceu com·função. social,· tendo ~udado para uma orientação 

econômica. Nesse sentido, as ·mudanças e os novos programas reafirmaram a linha .de 

orientação do Estado - privilegiando certas camadas (28) ~- Tais observações partem da 

premissa de que o banco devesse permanecer fiel- aos pri"ncípi.os que lhe deram origem -

seus objetivos sociais. ~ o momento de tais pressupostos serem revistos. 

(25) Sóuza, B.G. V., 1974, pág.· 142 
(26) Azeved·o, S. & Andrade, L.A.G., 1981, pag. 77 
(27) Bolaffi, G.,-1980, págs. 168. ·e 169 
(28)-Souza, B.G.V., 1974, pág. 155 
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2.7. O BNH e a Política Urbana 

Entre as mudanças mais d'iscutidas, está a atuaçao do BNH 

. como banco de planejamento urbano, ou de desenvolvimento urbano. Na verdade, a política 

urbana brasileira, .desde a Revolução, sempre esteve atrelada à .Política habitacional -

como descreve Luís Aureliano de Andrade- "a política urbana brasileira ••• privilegia 

0 aspecto·habitação, e só muito gradualmente anexa novas áreas <tais como água, esgotos· 

sanitários' planejamento de cidades e áreas metropolitanas" (29). 

Esta transformação vem ocorrer basicamente a partir de 1973 

e principalmente no período de 1974 a 1978, quando, de :acordo com Marlene Fernandes, 

pela. primeira vez foi definidauma política de desenvolvimento urbano a riível 
. . ' 

nacional, através do.II PND, além de terem sido criados o Conselho Nacional de 

Política Urbana, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos e a Carteira de 

Desenvolvimento Urbano do BNH (30). 

Com isto, o BNH ·passa a ser "o maior investidor em áreas 

urbanas~' (31), com seus percentuais de aplicação saltando de 4,8% do total em 1971 

para 9,4% em 197.2, 19,7% em 1973 e 34,0% em 1976 (32). Esta·s aplicaçÕes abrangem 

atividades de saneamento, transportes, polos econômic~s , planejamento urbano, além 

da infra-estrutura em conjuntos residenciais, englobada como aplicações complementares 

habitacionais.· 

Esta tendência parece ter se originado a partir da crise 

por que passou o sistema durante a fase iniciai e governo Médici, quando os problemas 

de inadimplênc:ia e abandono passaram a ser diagnostic:ados como consequência de 

fatores como má localização e falta de infra-estrutura e equipamento comunitário -

entre outros como má· execução, perda de renda, etc. Segundo Azevedo e Andrade, 

".~.não bastava construir casas: era preciso dotá-las de infra-estrutura adequada" 

(33). 

Ermínia Maricató argumenta que tais fatores apenas servem 

para justificar as investidas do BNH no financiamento de obras urbanas. "Por trás 

de todas as bem intencionadas explicações"· · residem motivos de ordem financeirá: nao 

faltavam 'recursos ao BNH neste período, -faltavam clientes (34). Paralelamente, a 

ref.orma. tributária havia. causado o empobrecimento das prefeituras, e seus executivos 

necessitavam recursos para. as obras. ,urbanas .. (35) •. Poderiam,. desta forma, ser 

atendidas pelo BNH, através de programas específicos, t~ndo como garantia de.retorno 

a própria centralização. e distribuição .dos rec~rsos tributários por ·parte da 

Federação - adquirid'a através da reforma tributária. 

(29) Andrade, L.A.G., 1976, pág. -119 
(30) Fernandes, M.~ 1980, pág. 1J 
(3t) idem, pág. 276 · 
(32) Azevedo, S. & Andrade, L.A.G .• , 19.81, pag. 86 
(33) idem, pág. 81 
(34) Maricato, E., 1983, págs. 111 e 116 
(35) idem, pág. 116 
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2.8. O BNH e a Construção Civil 

A construçao civil tanto pode ser .causa como <;:onsequência da 

expansao econômica. Ermínia Maricato esclarece que ela pode acarretar uma expressiva 

taxa de crescimento no setor de bens intermediários e para o conjunto de toqos os 

setores (36), assim como pode acompanhar o crescimento industrial no,suprimento de 

inf~a:-estrutura econômica, _i~óveis, etc., sendo "indispensável no fornecimento de uma 

base física para o processo de acumul~ção" (37). 

Nesse sentido, Maricato utiliza...;se de análise do PIB para 

demonstrar este raciocínio em três períodos específicos: nos anos 1965/1967, 

caracterizados pela recuperação ,de um período recessivo, a construçao cresce a uma 

taxa inferior à do. conjurtt-o~~da-indústria; no período 1968/1973, conhecidO como 

"milagre brasileiro" e marcado_ por intenso _crescimento, ·a construção àcompanha esse 

crescimento geral; e no perÍoqo 1974/1977, com o fim do milagre e início de novo 

ciclo recessivo, o crescimento industrial se mantém graças ao desempenho da construção 

civil e do seu impacto sobre. os minerais não metálicos (38). 

Marica·to cita airtda Bonelli e Wernec,k, 'pá~a complementar 

que "a indústria da construção civil teve, realmente, um crescimento destacado a partir 

_de me_ados da qécada de 70~:·., sustentando, em grande parte,_ o crescimento da 
- -

economia como um todo" (39). A autora destaca; entretanto, que são as inversões 

públicas que sustentam fundamentalmente o desempenho da construção (40). Estas 

inversões têm sido efetuadas de acordo com planos do governo que, invariavelmente, 
' -

colocam o setor da construção c~vil como o principâl "encarregado" de criar empregos" 

(41). Nessa linha, a política habitacional contribui significativamente, podendo ser 

considerada a '.'de maior sucesso no que se refere à política de emprego" (42). 
-' 

Também na demanda de serviços de construção civil -(tanto 

_em construção pesada, como em eqificações), é fundamerttal a presença da política 

habitacional - do total dos investimentos_. em construção civil -efetuados ou induzidos 

_pelo Bover11o federal em ·1980, aproximadame_nte 60% correspondiam ao Sistema Financeiro 

da Habitação (43)·. 

-· 

2.9. O BNH na Crise 

O país atravessa hoje uma das suas piores crl.ses-, cuj.os 

reflexos atingem a polÍtica habitacional e a construÇão civil direta ou i:tdiretamente. 

(36) Maricato, E.' 1983, pag. 67 
(37) idem,_ pág. 69 
(38) idem,- pág. 68 
(39) idem, pag. 72 
(40) i_dem, pag. 68 
(41) idem, pag. 65 
(42) idem, ibidem 
(43) calculado a partir de Marica to, E.' 1983, pag. 60 
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3. PRESSÚPOSTOS TEÓRICOS 

Este trabalho esti calcado·na premissa de que as políticas 

pÚblicas nao. têm uma lógica própria, mas refletem· a essência do Estado que as 

implementa. são, dessa forma, decorrentes das funções historicamente atribuídos a . 

e~te Estado,·e, portanto, voltados aos mesmos objetivos gerais- os quais procuraremos 

definir. 
.·.-. 

As metas destas políticas nao sao, ao contririo do que se 

poderia su~õr, aquelas contidas no discurso oficial que as define, mas aquelas 

responsiveis pela manutençã~ do sistema e preservação do regime. Os "fins" 

convertem-se em "meios", para permitir o alcance do.s verdadeiros "fins" - aqueles do 

Estado. E; como.os objetivos oficiais não são os reais, o sucesso da polÍtica pública 

torna-se meramente circunstancial. 

Dessa forma, sua e~olução passa a ser· condici<>nada pelas 

variiveis preponderantes ã performance das funções.bisicas do Estado. E, assim, o 

embasame~to teórico desta monografia deve estar calcado na aniÜse deste Éstado, 

podendo a· comprovação das hipóteses a ele formuladas ser efetuada através da 

apreciação histórica de uma de suas políticas. 

3. 1. AnáliseConceitualdo Estado 

Na busca de compreensao da essência do Estado,·· somos 

obrigados· a descartar a anilise conservadora, assim como .a liberal, posto que não se 

prest.~m à formulação de ~mª'_.teoria geral do Estado, mas, exclusivamente, à abordagem 

do Es~ado Liberal Capitalista - ainda assim apresentando o viés neoclissico. O 

pensamento conservador vê o Estado como um poder n~utro, convenientemente colocado 

acima dos inte~essfs de classes, de postura não-interv~ncionista, mas voltado à 

preservação !io "stat'\s quo". A visão liberal é post~riorment~ desenvolvida, de modo a 

explicar a incorporaç~o das teorias keynesianas às do eguitíbrio de mercado, . 

acrescentando ao Estado um papel·econõmico de cariter regulador e uma função· 

conciliatória diante ~as diferenças sociais (1) • 

. -{'I) a esse respeito, consultar: Macpherson, C.B., 1980, 
pig.-84 e Bresser Pereira, 1982, pig. 9 ec10 
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A análise marxista do Estado é, nes~>e sentido, ma1s 

abrangente e mais prÓ:x;ima de uma teoria, já que :abar~a uma extensão maior de eventos 

históricos. Entretanto, Marx não eséreveú mais do que fragmentos, tendo cabido a 

Engels, e posteriormente a Lenin·, o desenvolvimento desta teoria a partir de seus 

fundamentos (2). 
. . 

De acordo com esta teoria, a "apropriação do excedente 

econômico" é ofator de desaglutin:ação da sociedade, responsável por:sua divisão em 

classes antagônicas. Surge dai a necessidade de manutenção legitima das relações de 

produção através de uma "força que se colocasse àparentemente acima da sociedade, com 

o fim de atenuar o conflito nos limites da ordem. Essa.força, que sai da sociedade, 

ficando, porém, por cima dela e dela se afastando cada vez mais, é o Estado" (3). 

Se, com exceção do modo de produção tribal (ou comunista 

primitivo), os demais modos de produção são por essência antagônicos- a cada um 

_deles corresponde uma forma ·de exploraÇão a caracteriZar a cisão da sociedade numa 

classe.que explora e outr~ que é explorada. "A escravatura é a primeira forma de 

exploração, a fonna.típica da antiguidade; sucedem-lhe a servidão na idade média e o 

t·rabalho assalariado nos tempos modernos" (4). 

Para Marx, o Estado e um ins.trumentó de dominação de classe, 

um orgao de submissão de uma classepor outra (5) e como ele.nasce da necessidade de 

dissimular o conflito entre classes, é, por regra geral, o Estado da classe mais 

poderosa. "Assim, o Estado. antigo foi, sobretudo, o Estado dos senho,res de escravos 

para manter os escravos subjugados; o Estado feudal foi o Órgão-de que· se valeu a 

nobreza ·para manter a sujeição dos s.ervos e camponeses dependentes; e o moderno 

Estado representativo é o instrumento. de que se·serve o capital para explorar o 

trabalho assalariado" (6). 

Fica evidenciada, na .visão de Marx· e Engels, a função . 
. . . 

"repressora" assumida pelo. Estado no intuÜ:o de criar e manter as condiçÕes gerais· 

para a reprodução do capital, constituindo para isso a base concreta sobre a qual se 

eleva:.uma superestrutura juridicb-institucional que garante a propriedade privada e os 

interesses das classes dominantes. 

A partir dai, a análise marxista e concentrada no estudo 

do Estado sob o modo de produção· capitalista .. Gramsci parte da função repressora 

para caracterizar o que ele chama de "Estado~policia" e conside.ra diferente do 

"Estado-ético", por sua vez assemelhado à sociedade civil (1) e responsável, nao pela 

coerção, mas pelas funçÕes educativas e ideológicas. Nesse séntido, o Estado po~e 

então ser definido como "o complexo global de atividades práticas e teóricas pelas 

(2) Engels~ F., i976 e Lenin, V.I., 1983 
(3) E -ngels, F., 1976, pag. 225 e Engels, F., citado em 

Lenin, .V~I~, 1983, ~ig. 9 
(4) Engels, F., 1976, pág •. 223 
(5) Leni~, V~I., 1983, pág. 10 
(6) Engels, F., 1976~ pág. 228 
(7) Gramsci, A., 1971, págs. 177 e 178 



qua1s a classe dominante nao apenas justifica e mantém sua dominação, mas consegue 

preservar o consenso ativo daqueles que são governados" (8). 

ca j 

Essa intenção de sublinhar o papel ideológico do Estado é 

assumida posteriormente por Althusser que contrapõe ao "aparelho repressivo" (9) 

governo, polícia, tribunais, prisões - o "aparelho ideológico" do Estado. Este é 

dotado de atribuições fundamentais à reprodução da força de trabalho, já que no 

processo exige-se nao só a reprodução qualificada desta, mas a reprodução da 

submissão desta à ideologia da classe dominante (10). Para tanto, o aparelho 

ideológico do Estado dispõe de uma rede complexa de.aparelhos institucionais -

religioso, escolar, .familiar, político, sindical, cultural e de informação (11) -

que tanto podem ser instituições pÚblicas como privadas, mas necessariamente 

funcionam através da ideologia e não através da violência (12). 

Do ponto de vista econômico, predomina a visão de que o 

Estado nao é um elemento econômico capitalista, embora seja admitida sua 

funcionalidade ao modo de produção. Poulantzas destaca a separação do Estado e da 

economia, e sua transformação se~undo os estágios e fases do própdo capitalismo (13), 

enquanto Offe encara o Estado como um agente não-capitalistaque supre a incapacidade 

da economia controlada pelo mercado de se auto-gerir (14). 

A evolução do capitalismo, de sua fase concorrencial ao 

seu estágio monopolista, vem exigir a presença específica e constitutiva do Estado 

nas relaçÕes de produção e na reprodução destas relaçÕes. Tomando como fio condutor 

"a queda tendencial da taxa de lucro", Poulantzas def.ine o papel do Estado na 

"contratendência", visando o estabelecimento e a manutenção de uma taxa de lucro médio, 

através da elevação da taxa de exploração e de mais-valia (ainda,que o remeta ao 

seio da luta de classes) e da relocação de parte do excedente acumulado (ainda que 

o coloque em conflito com setores do capital) (15). 

Segundo Habe~as, as falhas de funcionamento do mercado e 

de seus mecanismos de regulação põem em'jogo a própria ideologia burguesa, 

intensificando a necessidade de "legitimação" (16). Nesse sentido, a·presença do 

aparato do Estado na economia não se deve exclusivamente à manutenção do processo de 

acumulação, mas à legitimação do próprio sistema. 

Na performance destas funções, podemos reconhecer algumas 

facetas do moderno Estado capitalista, em corisonãncia com suas formas de intervenção: 

a) na produção, gestão e · fornecimento de bens pÚblicos de consumo social -

Estado de bem estar; b) na política e planejamento econômicos - Estado regulador; 

(8) Gramsci, A., citado em Antinori, M.G., 1979, pag. 3 
(9) Althusser, L. 1970, pág~ 31 
(10) idem, págs. 17 a 21 
(1.1) idem, págs. 43 e 44 
(12) Bresser· Pereira, L.C., 1977, pág. 79 
(13) Poulantzas, N., 1977, pág. 17 
(14) Offe, C., in Bresser Pereira, L.C., 1982, pag. 12 
(15) Poulantzas, N., 1977, pág. 20 
(16) Habermas, J., 1977, pág. 53 
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c) na prod~çio de mercadorias e serviços - Estado produtor; d) n~ compra de bens e 

con~ratação de serviços do setor privado. Estado consumidor; e e) no s.ubsídio, 

tributação e financiamento do processo de acumulação -Estado fiscal. Elas vêm 

caracterizar a atual formação social capitalista- o Capitalismo Monopolistàde 

Estado. Nele estio combinados mercado e .açio administ~ativa, originando, na divisão 

de Galbraith, .dois sistemas: um de mercado e. outro de planejamento ( 17). O primeiro 

e composto por pequenas empresas competitivas e o segundo, por empresas oligopolistas 

e pelo próprio Estado, diretamente ou através de suas empresas. 

Da evolução do conjunto.destes sistemas deriva a expansao 

do Estado. De fato, para O'Connor, "o cre!;cimento do E.stado ·tanto é .causa quanto 

·efeito da expansão do capital monopolista" (18). Entretanto, essa dupla relaçio 

depende do comprometimento do Estado no exercício de duas funçÕes básicas .,.. a 

acumulação e a legitimaçio.- às quais dedicaremos a seçao seguinte. 

3.2. A Tese de O'Connor como Marco Teórico 

O livro "USk: A Crise do Estado Capitalista" (19) 

constitui-senuma análise orçamentária da economia norte-americana, que parte do 
. . 

estudo das contas governamentais de despesa pará fornecer um importante instrumental 

de estudo do Estado capitalista moderno._Da divisio das despesas estatais, O'Connor· 

diagnostica duas funções· bá§icas (e muitas vezes contraditórias) que o Estado 

capitalista tem que tentar desempenhar: acumulação e legitim~çio. ou seja, ele deve 

manter ou criar condiçÕes para uma lucrativa acumulaçã'o de capital ao mesmo tempo 

que deve manter ÓU criar condiçÕes. de harmonia social (20). 

O'Connor desenvolve seu raciocínio para o atual estágio 
·. 

monopolista,do capitalismo, no qual a e~pansão do setor estatal funciona como base 

do ~rescimento do setor monopolista .e da produção total, ao mesmo tempo que dele 

depende para expandir-se. Para confii~rar este relacionamento Estado-capital 

monbpoiista, O'Connor divide as atividades econõmicas como realizadas por empresas 

competitivas, monopolistas e organizadas no s.etor estat.aL 

No setor competitivo, a concorrência entre pequenos 

empreendedores e caracterizada pela baixa proporção càpital-trabalho·e pela baixa 

produtividade. o~ baixos salários, a não constância dos empregos e o restrito. 

desenvolvimento dos movimentos operários têm levado a um rélati:vo empobrecimento e a 

(17).Galbr~ith, J.~., 1975, cap. li e III 
(18) O'Connor~ J., 1977~ pág. 21 
(19) Embora· polêmico, é. um livro que goza do reconhecimento 

internacional de diversos estudiosos. Por alguns 
autores, O'Connór é 'tido com~ um dps economistas que 
melhor analisou o Estado sob o ponto de vista econõmico. 

(20) idem, pág. 19 
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uma consequente d~pend~ncia dos trabalhadores do setor em relaçio ao Estado (21). 

As empresas monopolistas, ao;contrário, apresentam um alto 

crescimento da produtividade e da relaçio capit~l-trabalho, uma vez que se organizam 

em f~nç~o de uma produçip em grande escala7 o alto capital. fixo empregado torna 

necessária a regularizaçio da produçio, exigindo seu:planejá~ento e dernandançl.o maior 

estabilidade e especialização da força de trabalho •. Disso decorre ~ maior organizaçio 

dos.rnovimentos.op~rários e a consequente melhoria dos salários e das cond~ç~es de 

trabalho (22). 

O-setor estatal~ dividi~o em duas cat~goiias: a produtão 

organizada diretamente pelo Estado e a produçió efetuada pela,s -empresas contratada_s 

pelo Estado. A segunda categori~ pode tarnb~trt ser enquadrada no setor monopolista e a 

primeira se caracteriza pela grande escala das unidades, pela estabilidade de emprego 

e pelo razoável sálário (23). 

No sistema de rne~cado, ·o princípi~'básico ~ de que os 

b~nefí'cio~ do progresso t~cnico sio passados à cÓrnunidade em g~ral, e não detidos na 

unidade de produção onde ocorrem. ·No capitÜisrno monopolista, nao so os benefícios 

não são totalmente transferidos à popubiç_ão, corno os aumentos de custos sao 

transformados em aumentos de preços (24). 

trabalhadores melhor 

Nesse. contexto, os ganhos de produtividade favorecem os 

organizados em sindicatos, que t~m ~rn maior poder de 

barganha, ~rn detrimento dos trabalhadores dos setor;es competitivo e de Estado• que, 
. 

além de absorverem os. ·aumentos de salários do setor· rnonopol ista através dos preços,. 

hio conseguem aumentos correspondentes ~or nao est~rern organizados. Essa desigualdade 

entre setores gera insai:isfaç~es que custam 'ao Estado certos gastos no sentido de· 

manter a harmonia social e de diminuir indiretamente os custos de reproduçio' da 

mão-de-obra prejudicada (25). 

. . 
Por outro. lado, a expansao. do capitalismo atual tem 

exigidó do_ Estado urna série de outros gastos porque o crescimento econômico depe~de 

da expansão do inve-s t irnen to e do consumo; porque á produção capi taU s ta tem se tornado 
' ' . 

cada vez mais interdependente e mais dependente da tecnologia~ .da' rnão.:..de-obra mais 

especializada, da divisão de traba:ll1o mais extensiva e .do tr~balho administrativo e . . . . . ' . 

técriico; e porque este desenvolvimento demanda crescente montante de infra-estrutura 
(26). 

Portanto, o câpital rnohopolista depende ·da contínua expansao 

dos gastos. pÚblicos, ·socializandO· c~·da vez mais os custos da produção. 

{21) O'Connor, J., 1977~ págs. 25 á 29 
(22) idem, págs. 29 a·31 
(23) idem, págs. 31 a 33· 

· (24) idem, págs. 34 e 35 
(25) idem, pág. 36 
(26) idem, págs. 40 a 42 
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Assim, e de ~cordo com as funç~es.d~ acumulaçio e 

tegitimacio do Estado capitalista, pod-emos apresentar as despesas estatais como sendo 

ou capital social, responsável pela. ampliaçio da capacidade produtiva e voltado a 

acumulação, o.u despesa·social, voltada à legitimaçio e harmonia social, nao sendo 

nem indiretamente produtiva (27). 

• despesas 

estatais 

• capital 

social 

despe.sa 

social 

• investimento 

social 

• consumo 

social' 

capital 

físico. 

• capital 

humano · 

bens e 
seryiços 

compensaçoes· 

• investimentos 

complementares 

• investimentos 

discricionários 

O capital social é .subdividido em investimento· social, 

correspondendo aos projetos e serviços que aumentam a taxa de lucro privada, e 

consumo social, repre.sentando as despesas· .que reduzem os custos de reproduçio da 

força d~ trabalho (28). 

.O investimento social, propiciando um àumento da 

acumulaçio privad~ •. é também ·dividido em capital fí~ico e capital humano. o capital 

social físico corresponde aos gastos do Es;tado na provisio de infra-estrutura física . . . 

necessária à reproduçio do circuito de produçio capitalista, como por exemplo: 

estradas, aeroportos, peitos, f~rrovias, água, luz, .esgoto, eletricidade, prédios e 
' . . . 

equipamentos para educação e pesquisa,-inv~stimento'em melhorias de terras, 

·investimentos na agricultura, mineraçio e construção, re~ovaçap urbana, comerc1o, 

estacionamentos, etc. (29) .• 

(27) O'Connor, J., 1977, pág.20 
(28) idem, ibidem 
(29) idem, pág. ~08 
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o capital social humano representa os investimentos 

estatais no sentido de suprir.os recursos humanos necessários ao avanço da tecnologia 

e incluem os sistemas educacional e científico, os serviÇos administrativos e de 

pesquisa e desenvolvimento (R & D), constituindo-:-se hoje na mais custosa forma de 

investimento social (30) ~ 

o capital social físico tem aliviado tot,al ou parcialmente 

0 capital privado·monopolista dos custos de planejamento, construção, desenvolvimento 

e moderniza.ção porque, pi.-i~eiro, a maior parte desse capitàl fÍsico é usada para 

proporcionar bens ou serviços que o capital privado exige. em bases permanentes, e, 

segundo, porque os seus custos normalmente excedem as receitas das empresas e são 

por elas considerados riscos inaceitáveis. O capital fÍsico é, por sua vez·, dividido 

em investimentos complementares ·e discricionários (31). 

Os investimentos complementares constituem-se nos meios 

sem os quais os projetos de capital privado seriam não-lucrativos, e .os investimentos 

discricionários são concebidos para incentivar novas acumuiaçÕes privadas, tendo 

efeito a longo prazo (para regiões que se quer desenvolver, ou para períodos de 

crise ou depressão) (32). 

O consumo social se justifica na medida em que quanto 

maior a socialização dos custos do capital variável, mais baixo o nível dos salários. 

Esta modalidade de despesa estatal, por um lado, complementa indiretamente os custos 

de reprodução da força de. trabalho e, por outro, reduz estes custos do capital 

privado,. permitindo. uma redução dos. sal~rios em dinheiro. O consumo social inclui 

bens e serviços consumidos .coletivamente pela classe trabalhadora e compensaçoes 

aos trabalhadores (33). Dentre os bens e serviços estão contidos projetos de 

desenvolvimento suburbano (estradas, colégios, recreaçÕes, etc.), projetos de 

renovação urbana (melhorias pÚblicas, transporte de massas, garagens, investimentos 

em trânsito, etc.) e projetos correlatos (creches,. instalaçÕes médico-hospitalares, 

etc.). Dentre as compensações estão incluÍdos atendimento médico e seguros de 

velhice, desemprego e saúde (34). 

O consumo soci'al se torna necessário por causa das próprias 

car~cterísticas, tendências e distorções do capitalismo: a busca constante de uma . . 
crescente acumulação (responsável pelos ·desequilíbrios regionais, desigualdades 

sociais e p'roletarização crescente da população), seu próprio desenvolvimento e o de 

suas forças produtivas (levando a uma crescente interdependência dos padrÕes 

.industriais, comerciais, recreativos, de transporte, de habitação, etc.) e a 

propriedade privada que o caracteriza (causando grandes desperdícios econômicos 

(30) O'Conno~, J., 1977, pag. 108 
(31) idem, ibidem 
(j2) idem, págs. 108 e 109 
(33) idem, págs. 129 e 130 
(34) idem, ibidem 
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decorrentes de uma ocupaçao territorial sem planejamen-to) .• -

Uma modalidade à parte no consumo social (também 

enquadrável como despesa social) é o seguro e previdências sociais, que têm o 

propósito de criar um senso de segurança social.(fundamental a uma produtividade 

consta~te) dentro das fileiras de trabalhadores em atividade, de_maneira e elevar o 

moral, sustentar a disciplin·a e contribuir para a disciplina (portanto, constituindo-se 

na verdade num seguro para as em~resas) (35). 

A despesa social correspondente à manlite.nção da harmoni_a 

social, é basicamente devida à própria expansão do capital monop~lista, que gera 

uma população excedente, um capital e~-cedente e uma çapacidade empresarial excedente 

no setor competitivo (36)~ A população. excedente resulta do desenvolvimento do 

capital monopolista dentro deuma tendência cada vez mais capital-intensiva e cada 

vez mais-poupadora de mão-de-obra. Isto tem levado. ao crescimento dàs_depesas do 

Estado sob a forma de gasto~ previdenÚários (amparando a população excedente expulsa 

para os setores estatal e competitivo ou obrigada a viver exclusivamente_dessa 

previdência) (37). O capital excedente, ou a ·capacidade produtiva- de geraçao de um 

excedente de bens, ·também pressiona o Estado a contrair despesas 'no senti.do de 

expandir demanda e mercado, tanto doméstico, através da pr_evidência (ou do poder de 

compra proporcionado pelo sistema previdenciário), como exterior, através do 

crescimento de um complexo industrial e militar voltado, por um lado, a utilizar a 

capacidade produtiva excedente, combatendo a estagnação_integral e, por outro, a 

ampliar a hegemonia econômica, militar, pqlitica e cultural dos EUA, protegendo e· 

conquistando mercados e impedindo o avanço das economias rivais,.do socfalismo e dos 

movimentos revolucionários (38). 

· Aléin disso, o avanço do capital monopolistà ocupa. 

ramos tradicionais da atividade competitiva e reduzindo os lucros.do capital 

competitivo (com.o nà azricultura, no comércio, construção e serviços), forçando-o 

desta forma- a depender cada vez mais do Estado, tanto indiretamente (at.ràvés das leis 

de amparo ao co~ércio, por exemplo), como diretamen-te (através de empréstimos e 

subsídios) (39). 

E e dessa forma· que O'Connor define a lógica do-Estado 

"bélico-previdenciário" - voltado a s~lucionar os probiemas de capital e população 

excedentes que na verdade ~ão aspectos diversos do me•mo fenômeno: a expansão do 

capital monopolista. 

Os gastos estatais sób·a forma de capital social contribuem 

pará o crescimento da produção total e da renda geral da econonil.a (especialmente do 

(35) O'Connor, J~, 1977, pags. 143 e 144 
(36) idem, pág~. 42 a 48 
(37) idem, págs. 42 a 48 I 153 e 154 
(38) idem, i~idem 
{39) idem, pags. 42 a 48 
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setor monopolista) e dessa maneira aumentam a base _tributária, na medida em que 

aumentam indiretamente a produção e a renda(40). Podem., portanto, ser consideradas 

parcialmente auto-financiáveis. 

ca 3 

·o Estado, eritretanto, ~forçado a lançar mao de outros 

meios para o financiamento dos gastos orçam_entários voltados à expansão do setor 

privado, tais como: criação de-empresas estatais produtoras de excedente utilizável 

para cobrir o capital social e as despesas de cunho social; emissão de títulos de 

dívida e tomadas de empr~stimos por conta de futuras receitas; elevação e criação de 

novos impostos (41). Estas medidas exigem um contr-ole efetivo e central do orçamento 

federal e da máquina ·administrativa, uma vez que o capitalismo moderno ~ um sistema 

altamente especializado e interdependente. Isto tem implicado num abandono dos 

princípios.orçamentários do Estado liberal com a substituição da tributação direta 

pela indireta e, principalmente, com a expansão das despesas estatais e do aumento do 

número de-variedade das funçÕes do Estado,proinovendo uma evolução do orçamento 

público(42). 

No que diz respeito às receitas, os impostos· têm recaído 

basicamente sóbre os trabalhadores assalariados, quer seja na forma de tr~nsferência 

da maior parte dos impostos sobre a renda das empresas ao preço de seus produtos, 

quer seja na forma éie diminuição salarial na proporção dos impostos sobre a folha de 

pagamento, oU ainda na forma espoliativa dos impos_tos s,obre venda e consumo (43). Com 

respeito à participação das esferas dó governo na arrecadação dos .impostos, na medida 

em que aumentam o emprego e a renda·, os impostos federais progressivos apanham a maior 

parte do aumento, enquanto os impostos regressivos· estaduais e locais vão se 

tornando cada ~e~_mais insipiente~. Isto, por -u~ lado, causa o_ enfraquecimento 

estadual-e local,· e, por outro lado, distribui entre os estados menores e nao _ 

industrializados-as receitas dos estados industriais mais ricos (44). 

Al~m disso, a expansão do capital monopolista ex1ge uma 

.maior administração vertical (ou um maio-r relacionamento intergovern~mental) e um ma1or 

planejamento orçamentário. A consequência disto ~ um:a crescente integração econômica 

nacional ·e regional e uma ,gradativa usurpação dos poderes políticos e orçamentários 

locais pelo Estado nacional, promovendo a erosão ~o tradicional sist~ma federativo (45~. 

Dessa forma, a função dos governos estaduais e locais passa a ser principalmente 

dedicada ao capital social, como por exemplo na educação, saúde e transporte. Os 

governos estaduais e locais poderiam, portanto, ser- denominados "estados

produtividade" (46). 

Do mesmo modo, o governo ~ederal, apesar de ainda proceder 

(40) O'Connor, J. 1977, pág. 53 
(41). l.dem, págs. 181 e H~2 

. (42) idem, pág!?. 203 a 206 
(43) idem, págs. 210 e 211 
(44) idem, pag. 197 
(45) idem, pags. 214 e 215 
(46) idem, pag. 107 
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aplicações no sistema rodoviário e na segurança social (que 'fariam part!'! do capital 

social), passa a investir crescentemente no monopólio das·despesas militares e no 

sistema previdenc{ário (75% das despesas federai~ nort~7arnericanas). O governo 

federal poderia, portanto, ser denominado "Estado bélico-previdenciário" (wellfare-

warfare state) (47). 

Como vimos, a expansão e acumulação 'do capital no setor 

privado (principalmente no setor monopolista) depende de um constante aumento dos 

investimento estatais.· Em contrapartida, o Estado depende do crescente ·desenvolvimento 

do setor privado, que, através do aurne.nto de produção, do número de elllpregos, do. 

consumo e da renda nacional, proporciona o aumento da base tributária da qual o 

Estado arrecada recursos necessários à performance de suas funções. 

-Entretanto,. na medida que aumentam os investimentos estatais . 

mais aumentam as despesas do Estado na sua manutenção (por exemplo,_ nos salários do_ 

setor público). Como os benefícios destes invest-imentos _e despesas sãiJ acumulados no 

setor privado na forma de capital e a socialização d.estes gastos- se corporifica 'no 

Estado na forma· de déficits orçamentários, o desenvolvirnentd capitalista -nestes moldes 

gera urna constante tendência para crises econômicas • e' ~iscais, urna ve_z que se- baseia 

numa contínua inflação (já que as despesas crescem numa velocidade maior do que a 

capacidade de financiá-las). 

A situação tem sido estabilizada através da exp-ansao 

econbmica no estrangeiro, da manutenção das relaçÕes de produção no setor monopolista 

e da socialização dos custos, o que não necessariamente tem aliviado a crise do 

Estado, mas tem permitido o desen~olvimento das forças produtivas que podem _ 

futuramente promover o aumento da produtividáde ao nivel de· tornar mais efiéientes oà 

recursos di~poníveis (48). 

Para isSo, o Estado tem contado com ·três ·ma.ne1ras possíveis 
- -

de amenizar a crise e a inflação: promovendo urna recessão ge_renciada: (deflacionando 

a economia em geral), mantendo controles de sa:Iários e preços, e cooperando com o 

capital monopolista no aumento da produção dos setores privado e estatal. Com esse 

objetivo, o Estado deverá desenvolver novos e mais Íntimos ~aços com o ·capital 

monopolista e este, por sua vez, .devera estabelecer novas relações com o trabalho 

organizado (49). 

"O endurecimento das contradições-entre o-capit~l excedente 

e a população excedente tem sido evitado e adiado ••• ~elo poder fistal do Estado: 

despesas de defesa ••• prop-orcionam escapes absorvedores de. capital excec:Jente e mantêm 

a demanda efe-t'iva, e despesas previdenciárias ••• servem para sufocar os queixumes da 

(47) 
(48) 
(49) 

' . ' O Cqnnor, J.,- 1977, 
idem, pág. 57 
idem, pág. 52 

pag. 107 
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populaçio exc~dente •.• Quando o papel do poder fiscal central de evitar contradiç~es 

for dominado, a ques~ão de como destruir o capitalismo poderá, em princípio, ter uma 

resposta clara" (50). · 

"O sistema capitalista cairá quando o poder fiscal do Estado 

cansar" (51). 

ApÚcação da Tese de O'Connor ao Contexto Brasileiro 

Nosso objetivo nesta seção e examinara pertinência da 
~ . 

análise de O'Connor--sobre--o Estado norte-americano em relação ao caso brasileiro, a 

despeito das di-ferenças histórico-espaciais eJ{istentes. Intere~sa-nos, particularmente, 

a verificação das funç~es básicas de acumulação e legit-imação conferidas ao moderno 

Estado capitalista. 

Neste sentido, cabe destacar trabalho semelhante de 

averiguaçio desenvolvido por Carlos A. Afonso e Herbert de Souza,·· publicado 

sob o título' "O Estado e o Desenvolvimento Capitalista'no Brasil" (52), no qual sao 

examinadas as funções do moderno Estado brasileiro como instância de articulaç~o do 

processo econômico e político. Este estudo serve-se da divisão das despesas estatais 

de O'Connorpara .a análise dascontas nacionais de pós 2~ Grande Guerra, no intuito 

de justificar magnitude e tendências da crise fiscaldo Estadobrasileiro, assim 

como caracterizar as peculiaridades d·a nossa conjuntura. 

O universo econômico da análise de O'Connor i, apesar da· 

defasagem evoludva do nosso processo de desenvolvimento, .assemelhada ã realidade 

brasileira, ou seja: temos uma economia igualmente'dividida eni três setores 

(c6mpetit~vo, monopolista e estatal) ~' da níesma- formp., dis·pomos de. uma máq~ina 

estatal suficientemente expandida para fazer frente as necessidades do capital 

monopolista, aqui tio solidamente implantado. I. 

Este,processo de oligopolização da economia (acompanhado 

dé ~ua verticalizaçio) ·tem, similarmente, provocado ·excedentes de _populaçio e de 
. . . . ,. . . 

capacidade produtiva, pelo fato de: 19) utilizarem tecnologia poupadora de mão-de-obra 

{capital-intensiva), e 29) terem~ pelo porte e cartelizaçio, capacidade de influir 

JlO mecanismo de determinaçio dos preços, mantendo~ independente de seu volume de 

produçio, mesmos volumes de hicros. 

Alim disso, as distorç~es historicamente geradas pelo 

(50) Nicolaus, M. inO'Connor~ J.,_1977, pág. :257 
(51) Sweezy~ P. in O'Connor~ J., 1977, pág. 257 
(52) Afonsó, C.A~ e Souza, H., 1977 
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modo de produção capitalista tem propiciado distúrbios ainda m-ais extremados aos 

países que tardiament.e adentraram ou percorreram seus estágios - por tê-lo feito 

de maneira mais veloz e traumática. Este é o caso dos países.do 39 mundo, incluindo 

o Brasil, onde a participação do Estado tornou-se imprescindível" desde o início do 

processo de indust~ialização (promovendo tran.~ferências decapita~ entre·se~ores da 

economia), até o advento d? capital multinacional (criando as condições gerais de 

· infra-estrutura e mercado: energia, matéria-prima, meios de transporte e força de 

trabalho urbana). 

No-exemplo brasileiro, a presença econômica do Estado na 

implantação do capital. estrangeiro deu-se não· ·só nas· categorias enquadradas 'por 

O'Connor como "capital social" (como acima mencionadas), mas. tàmbém naquelas· 
. ' . 

denominadas "despesa--social" - como é o. caso da criação da legi$lação trabalhista, 

do sistema previdenciário e dos sindi~atos de classes; teleguiados pelo Estado -

todas com o intuito de amortizar as distorçÕes supra-citadas o' 

Quadro 111.1 (53) 

Evolução do numero de empresas estatais no Bra.sil 
(Período: 1900-80) 

Períodos 

1900 ~ 1930 

Década de 30 

Década de 40 

Década_ de 50 

Década de 60 

Década de 70 

TOTAL 

Empresas 
Estatais 

25 

8 

33 

49 

153 

217 

485 

Subsidiárias 
e Coligadas · 
dás Estatais 

6 

27 

42 

75 

Totd 

25 

8 

33 

55 

180 

259 

560 

O modelo. ·econômico adotado a par.tir da Revolução de 196.4 

acentuou o grau de similaridade entre o .exempl~ estudado por O'Connor. e nosso caso . . . . 

brasileiro - não só o capital _multinacional expandiu-se enormemente, como também o 

fez o setor estatal, havendo, inclusive, o estreitamento de seus laços -de relacionamentt 

'(53) fo~te: SEST in Rosse~ti, J.P., 1983~ pág. 60 
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Isto, de certa forma, vai de encontro ao argumento de O'Connor de que "o crescimento 

do Estado é tanto causa quanto efeito da expansão do éapital monopolista". 

Quadro 111.2 (54) 

Participação do Estado na Acumulação de Capital (%) 

1965 1970 197_5 . 1980 

Setor Privadp 61 '9 . 61 ;2 58,0 57,0 

Estado:. 38' 1 38,2 42,0 43,0 

-Governo 24,8 18,5 16,9 16,1 

- Empresas Públicas 13,3 20,3 15' 1 26,9 

Segundo Afonso e Souza, ,"o capital multinaciomll está 

formando no Brasil um Estado à sUa imagem e semelhança, ou pelo menos à semelhança de 
•. . 

suas necessidades" (55). Esta afirmação dos autores é baseada-em dados -por eles 

tabulados nos q~ais fica evidente a tônica dàda pelo governo fe-deral nas despesas de 

"capital social" e particularmente infra'-e.strutura e serviços, em detrimento 

daquelas de despesa social e capital humano: 

Quadro 111.3 (56) 

Distribuição das Despesas Federais, 1974-1975 

(A) -(B)· 

1. Capital social 

1.1. Governo e admini;tração 

1.2. Capita~ ~isico 

-.agropecuária 

- lndústria e co~ércio 

Ínfra-estru~ura e serviços 

·1.3. Capital humano 

2. Despesas sociais 

2.1. Bem-estàr social 

2.2. Defesa e segurança 

83 

58 

20 

2 

o 
18. 

5 

17 

4 

33 

37 

3 

2 

32 

6 

13 

11 

76 

24 

13 

100% 100% 

(A): Despesas de acordo com a_c:lassificação oficia:I por 
ministérios;. 

(B): Despesas se-gundo classificação oficial por- programas. 

(54) 

(55) 
(56) 

_fonte: Reichstul, H.P. e Couti~h6, L., 1.n Bresser 
Pereira, L.C~, 1983, pág. 55 
Afonso,C;A~ e Souza, H~, 1977, pág. 79 
fonte_ : IBGE e Diário Ofic;al ;n Afo·ns·o, ·c-·A e S · H .._ ... • • ouza, . , 
1977, pág. 76 



34 ca 3 

Este argumento pode também ser endossado pelo fato de as 

maiores empresas p~blic~s brasileiras estarem concentradas na'categoria ''capital 

social", abrangendo os seguintes ramos:·s~rviços industriais de utilidade p~blica 

.(energia elétrica e saneamento), comunicações, transportes, química e petroquímica, 

produçi~ de aço~ extraçio de minérios, importaçio e perfuraçio d~ po~os de petr6leo 

(57). 

Entretanto, o exame das cem maiores empresas no pa_ís nos 

leva: a uma conclusio ·um pouco diferente, pela qual o .Estado nio mantém uma atuaçio 

voltada-exclusivamente às n~cessida:des do capital multinacional, e sim ao todo'do 

processo de ·acumulaçio,_ particularmente ao grande c~pital p~rtinente ao setor planejado 

da economia, onde incluem-se empresas nacionais com atuaçio local. 

Quadro 111.4 (58) 

As 100 Maiores ,Empresas do Brasil - 1983 

P~blicas N.gcioriais Estrangeiras Total 

Classificação Ordinal 33 41 26 67 

Por Lucro Líquido 27 52 21 73 

Por Faturamento 30 - 35 35 70 

Por Patri_mônio Líquido 50 32 18 50 

Por Imobilizado Líquido 67 23' 10 

Duas c~nclusões podem ser tiradas do quadro acima: 19~ as 

empresas p~blicas, consideradas em seu conjunto, participam maciçamente das inversões 

econômicas (integralizando capital e imobilizando ativos)_ sem, contudo, participar 
-· 

proporcionalmen'te dos ·fatúramentos e lucros, que ficam por conta das empresas 

privadas, multinacionais oti loca'is; 29) o processo de acumulação propiciado pelo' 

Estado e empresas estatais beneficia as·empresas privadas nacionais, colàborando, na 

verdade, para a acumulação do capital em geral. 

O'Connor. define o Es.tado norte-americano como_ IÍbélico

previd~nciário" (warfare-welfare State). Esta-definição não é aplicável ao Estado 

. bra!:jileiro na medida que, comodeínonst~a oQuadro IIL3, as despesas soc~ais de 

bem-estar e de defesa e segurança são.pouco expressivas, se comparadas comas de 

capital social. O governo federal brasileiro é basicamente um Estado "provedor" de 

(57) 

(58) 

Conjuntura, .setembro 198:4 I Alvés, M:H.M., 1984, pág.336 j 
Afonso 1 C.A. e Souza, H., 1977, ~ág. 109 
Calculado. a partir da fonte: Conjun-tura, setembro 1984 
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bens, serviços e condições gerais de infra-estrutura. 

Tampouco os governos estaduais e locais brasileiros podem 

ser comparados com os ."estados-produtividade" de O' Connor .. Se no caso americano ·o 

governo federal concentrava-se nas funções correspondentes .à "despesa social", para que 

os governos estaduais e locais assumi.ssem aquelas de "capital social", no caso 

brasileiro o governo federal assume praticamente o todo dàs funções de acumulação e 

legitimação. (Há que se salientar que o Estado de s·ão Paulo constituir-se-ia numa 

exceção t:testa regra, reiterando a interpretação de O'Connor). 

A crescente integração econômica e.xigida pelo capitalismo 

monopolista leva,iguaimente no Brasil, a ~~ processo de .• verticalização econômica. O 

Estado brasileiro é al.tamente céntraÜ.zado e .logra sê-lo às custas da autonomia dos 

estados e municípios através, principalmente, da intromis~ão das emp·r~sas púbiicas 

nos assuntos de interesse local e de uma·reforma fiscal fortemente exp~liativa. 

Quadro III.S '(59) 

Aiocaçõe~ dos Priricipais Tribtitos (%)· Receitas· Tributárias (Cr$ milhÕes) 

União Estados MuniCÍpios 1970 1975 1977 

ICM 80 20 13,9 57,2 123,8 

IPI 80 10 1Q 8 1 ' . 
34,4 67,6 

IR 80 10 10 4,6 24,4 60,5 

IUGL 60 32 8 2,7. 8,2 30,0 

li 100 1 ,4 9,5 17' 1 
IPTU 100 0,8 * 4,8 * 8,6 * 
IOF 100 3,9 8,8 

·ISS 100 0,5 * 3,_2 * 5,4 * 
IUEE 40 50 10 0,4 2,7 5,5 

!UM 20 70 10 0,02 0,8 2,0 

ISTR 80 10 0,07 
""' . 

0,2 2,0 

(*) Estimados 

Acreditamos que a cr1se do federalismo brasileiro é muito 

mais intensa do que a do americano. 

Parece-nos que, fei·tas as restrições acima, Q ·quadro geral 

é·similar e a tese de O'Conqor pode ser aplicada ao contexto brasileiro. Todo o 

processo é articulado com vistas a preservar o processo de acumulação, tornando-o 
. "" . 

(59) fonte: Banco Central e Secretaria da Fazenda do E·stado 
de Sio Paulo, in Jornal da Tarde, 26 Jun 1978 
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legítimo. A forma pela_quai o processo efetiva-se é atrayés de um sistema compensatório 

de socializaçio dos cust~s e manutençio das relaç~es d~ produçio. 

A socializaçio dos ~u~tos ~~·produçio processa~se de duas 

formas. A primeira,é pela elevação da t-ributação que passa a incidir ma1.s 

diretamente so~re a classe trabalhadora: 

Quadro III.6 (60) 

Distribuição da C~rga .Tributária Federal entre Trabalho e 

· Capital 

% pa~a pelo % paga pelo 
Péríodo trabalho capital 

1950-1954 60 '40 

1955-1960 62 38 

1961-19-63' 69 31 

1964-1966 65 35 

1967-1969 61 39 

1970-1973 73 27 

1974-1975 85 15 

A segunda forma é pelo aumento das despesas estatais, através 

da expansao da dívida p~blica. No B~asil, ela é contraíd~ a partir de recursos 

internos, pelo desconto de título$ de dívida p~blica e externos, da tomada'de 

empréstimos rio exterior. 

Quadro III.7 (61) 

Dívida P~blica Brasileira 
Interna (Cr$ bilhoes) Externa (US$ milhoes) 

1972 
J973. 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983' 

97,5 
153 ,-9 
240,5 
357,8 
521.,5 
848,4 

3.087.,9 
7.863,4 

25.436,7 

(60) fonte: IBGE, in Afonso, ~.A. e Souza, 
(~T) fonte: Conjuntura Set 1984 

obs.: dívida externa líquida 

5,. 337,8 
6. 155 '7 

11.896,6 
17.130' 9 
19.441,5 
24.781 '1 
31.615,6 
40.215,5 
46~934,9 
53.904,0 
65.659' 1 
76.765,3 

'' 

H., 1977, pag. 144 
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Finalmente, a tendência para crises, destacàda por O'Connor 

corno consequência do processo contraditório mantido pelo Estado para promover 

legitimação e acumulação, é extremamente evidente no caso brasileiro. A crise 

econômica e política.por que passa o país reflete de uma árdua maneira o onus da 

contração das despesas de "capital social", efetuadas principalmente nos governos de 

pós-revolução. A di~ensão desta crise só não é rn~ior porque as contas de ''despesa 

social" sao menos expressivas, refletindo urna pi"or qualidade de vidá do nosso povo,. 

denotam que aqui o poder de pressão do capital é mais forte que o da população. 

3.4. Caracterização do Modelo Econômico Brasileiro 

.Apesar de aceitarmos a te·se de O'Connor sobre o papel do 

Estado no capitalismo rnonopolista,ternos que destacar que, contendo condiçÕes 

necessárias i explicação do caso brasilei~o, não apresenta as condições suficientes 

i sua caracterização. 

Problemas estruturais, adjuntos da implantação do capital 

monopolista nopaís,são produtos de nosso modelo econômico, que apresenta as seguintes 

características: 

a. salário~ deprimidos - ~imitando o mercado iri~erno de 

produtos básicos e rebaixando a qualidade geral de vida; 

b. predomínio das grandes estruturas ernpre.sariais -

·demandando· grandes inversões em infr·a-estrutura e 

condiçÕes de mercado com poder aquisitivo condizente; 

c. ampla diversificação do parque industrial- visando ampliar 

o volurnede produção sem ampliara dimensão do mercado; 

d. orientação i produçãode bens de consumo de luxo -em 

fJ,.mção das características anteriore~ ,e aumentando a 

dependência tecnológi~a; 

e. dependência do:rnercado exterior- para a produção de 

produtos primários é para o excedente da produção 

indusúiàl. 

A compreensão destes aspectos so se efetua a partir de urna 

abordagem macroeconômica. Neste sentido, Kalecki fornece-nos um importante instrumento 
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de anilise, baseado nas equaçoes mar~istas de r~produçio a partir do ~odelo 

simplificado da realidade econ5mica, reduiida a tr~s departamentos (62): 

Depar~amento I.- investim~n'to bruto; 

Departamento li ...: produçio de bens de consumo dos 

capitalistas; 

• Departamento III - produçio de bens de consumo dos 

trabalhadores •. 

cap 3 

Nesse tipo de anilis·e, hi que se abstr~ir a existência dos 

setores governo. e, comércio exterior, e considerar inclusas nos departamentos ... as. 

matérias-primas correspondentes. Obtém-se, ·assim, o "tableau économique" da renda:. 

nacional, onde p sio os lucros, w sio salirios~ c ' consumo dos capitalista's, 
c 

C , consumo dos trabalhadores, I, investimentos e Y, a renda: w 

Como trabalhadores na o 

Portanto: 

I 

p1 

w1 

I 

y = p + w 

y = I + c 

poupam: 

w = c 
.w 

li 

+ c 
c ·w 

III TOTAL 

p2 p3 p· 

w 
.2 

w· 
3 w 

.C c y 
c w 

ou seja~ os trabalhadores gastam o que ganham. 

P = I + C. 
c 

o .que signl.fica que os capitalistas ganham o que gastam, 

ji que seus lucros dependem de seus investimentos e consumo. 

Desenvolvendo matematicamente: estas.fórmulas, Kale~ki 

demonstra que nao apenas os lucros dos capitalistas depéndem de seus investimentos e 
. . 

consumo, corno também o consumo dos trabalhadores e a própria renda naéional estio 

(62)Kàlecki,l4., 19130, pags. 1 e 2 
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sujeitos a·estes mesmos fatores (63). 

Desta forma, este modelo, apesar de simplificado, vem 

per'mitir-nos extrair três conclusões: 

nacional, a distribuição 

-té}. os investimentos e o consumo dós capitalistas sao as·_ 

duas ~nicas variiveis independ~ntes do sistema; 

2é}. o volume de lucros dos capitalistas, o montante dos 

salirios na economia e ·a massa da renda nacional estão 

sujeitos a estas variiveis e ao poder de decisão dos 

capitalistas; 

3é}. o trabalhador nao tem domínio so.bre sua'capacidade de 

consumo, 'póis nao tem influência i10 estabelecimento de 

seu salirio. 

Entretanto, em termos percentuais de participação na renda 
. . ' . 

de lucros e saliri.os vai-depender de condiçõesinateriais 

historicamente dadas. No caso brasileiro~ 'a repressão imposta a partir de 1964 

restringiu o poder de barganha dos trabalhadores, ,estabelecendo_ o arrocho salarial. O 

exame desta situação à luz do raciocínio de Kalecki permite conclusões totalmente

diversas das do posicionamento neo-clássico. 

Peia teoria neo~clissica, o rebaixamento salarial é visto 

como redução dos custos marginais. Ji que os preços são determinados no mercado,,quanto 

maior é a diferente entre -preços e custos~ ~atores são as po~sibilidades de aUmento 

daprodução,-criando empregos e incrementando a renda nacional-(64). 

A visão kaleckiaQa contrapõe que redução salarial nao. 

necessariamente leva a· aumentos- de produção, uma vez que os_.: capitalistas esperam ter 

convicç_ão do 'potencial do mercado. Neste pro~esso, além de. não se criarem novos 

empregos, a demandá agregad~ fica ·reduzida, levando a uma redução relativa do Índice 

real de preços que tende a reprimir novos investitllentos. Assim, à ~nica alteração 

efetiva e a diminuição da participação dos salirios na renda nacional, que nao se· 

altera (65). Incrementi-la passa a depender de orientar á p,rodução a bens de cons~mo 
.-

de capitalistas, exigindo grande di~ersificação e aprimoramento tecm:ÍlÓgico. Como essa 

fatia de mercado é limitada, a opção de expansão passa a·ser a exportação. 

(63) w1I + w2Cc y I .+ c + w
1
r + w2Cc 

c c 
~ 1 -w __ - 3 w3 

ver Kelecki, M.' 1980, pags. 2 e 3 

(64) idem, pag. 71 
(65) idem, pag. 72 a 74 
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Quadro III.8 (66) 

DistribuiÇão da Renda entre a População Economicamente Ativa 
no Brasil .... (1960-1980) 

População economicamente 
ativa 1960 (%) 1970 (7.) 1980 (%) 

Os 20% mais. pobres 3,9 3,4 2,8 

Os 50% ma1s pobres 17., 4 14,9 12,6 

Os 10% mais ricos 39 ,6. 46,7 50,9 

Os 5% mais ricos 28,3 34' 1 37,9 

Os 1% ma1s ricos .11 '9 14,7 16,9 

Se se consider.ar a consolidação de uma. economia cartelizada e 

·oligopolizada, como no exemplo do Brasil, reduçÕes sUcessivas de salários nominais 

não levam ã diminuição de_preços (que pod~m até aumentar), causando uma retração da 

economia ern função da redução da d~manda·. Est~ mecanismo~ por um lado, restringe o 

mercado potencial interno e, por outro, ·possibilita apenas exportação de p_rodutos 

mais baratos_e competitivos. Como consequências, tem-se a necessidade de uma "pior" 

distribuição de renda em favordo consumo dos capitalistas e afins, acoplada.à 

diversificação na 6ferta de produtoi e a dependência com relação ã elasticidade do 

mercado externo. Seus reflexos seria. _apenas· sensíveis em D I e D If. 

A expansão 'de D 111, diante do arrocho, tem que ser coberta 

com base em salários indiretos, pelo govero. 

Qua9ro 111.9 (67) 

Percentual de Transferêncas a Consumidores e Subsídios em 
Conta Corren.te do Governo 

Subsídios Transferências Total 

1970 2,8 35' 1 37,9 
·.1971 3, 1 31. ,8 34,9 
1972 2,7 33,2 35,9 
1973 4 7 . . 31 ,4 36.1 
1974 9,4 31 , 1 40,5 
1975 10,9 32,3 43,2 
1976 6,2 34,6 40,8. 
1977 6 ,2. . 38.1 44;-.3 
1978 7,7 42,3 50,0 
1979 7,9 41 • 1 49,0 
1980 15 ,4. 39,9 55,3 
1981 11 ;8 44,4 56,2 
1982 1:0,0 48,1 58, 1 

(66) fonte: IBGE, in Alves, M.H.M., 1980, pág. 335 
(67) cálculos efetuados a part{r da fonte: Conju~tura Jun 1984 
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No momento em que a participação do setor governo torna-se · 

fundamental à rnanutençao dos níveis de consumo, assim corno na criação.de 

infra.,-e.strutura e oferta de matéria-prima e serviços, torna-se . interessante subs ti tu ir 

o ~odelo de estudo simplificado (68) 

LUcros 

Saláriós 

Renda Nacional 

Investimentos 

Consu~o dos C~pitalistas 

Consurn6 dos Trabalhadores 

Renda Nacional 

por um mais-complexo que (69), apesar de ainda.baseado.em Kalecki, difere deste por 

-nao considerar o investimento corno exclusivamente privado, já que no capitalismo 

monopolista de Estado a participação do setor governo_é substancial. 

·Lucros Investiment<? bruto 

Excedente de 'Export~ção Salários e Ordenados 

Impostos 

Transferências 

Gastos PÚblicos em Bens e Serviços 

Deficit OrÇamentário 

Consumo dos Capitalistas 

Consumo dos Trabalhadores 

PNB PNB 

Este sistema está em equilíbrio desde que não haja déficit_ 

na balança de tran-saçÕes comerciais e os ·gastos governamentais (na:s condições gerais de 

bens de_ produção e em bens e serviços) não excedam a arrecadação. 

No caso brasileiro, em. que, dado o modelo econômico adotado, 

significativa parte dos investimentos e consumo depende de importação, é comum o 

déficit na balança de comércio exterior e à contração de en·dividarnento _externo. Al~rn 

disso, a parcela de inversão -efetuada com moeda local, não coberta por impostos, e 

suprida_por transferências do setor bancário nacion~l, ~onstituindo-se déficits 

orçamentá-rios responsáveis pelo próprio comprometimento do papel do crédito na 

economia (70). 

A Fespeito do crédito, é irnpori~nte s~lientar sua função 

de substituir dinheiro corno meio de' compra. Em épocas de prosperidade,_ quando há urna 

evolução do consUmo, da produção, da oferta de emprego e da renda éàpital-ista, 

expande-se o volume de moeda-em circulação. Entretanto, urna proporção crescente de 

pagamentos passa a ser feita mediante crédito comercial, S€m uso dél_rnoeda. Assim, 

devido 'à grande floidez do proc~sso, os mesmos volumes de numerário adquirem maior 

(68) Kalecki, M., T980, pág. 75 
(69) Kalecki, M., 1952, pág~-47 
(70) vide Quadro III.7 
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velocidade, diminuindo relativamente sua qu'antidade. Pa_talelamente, gera-se um· clima 

de otimismo, reduzindo os riscos do tomador e do emprestador, e permitindo aumentos 

no nível de investimento ao propiciar maior disponibilidade de capital financeiro (71). 

Aqui, novamente cabe um paralelo com o caso brasileiro no 

período do Milagre. Na ocasião, não só o clima era de otimismo, mas també~ o próprio 

mod·elo econômico (altamente capital-intensivo) demandava grande soma de' capital, a 

exercer enorme pressão sobre o sistema· financeiro, que se agravava pela carenc.ta de 

recursos por parte do Estado. 

Simultaneamente ~·trajetória de expans.ão, ocorre uma elevação 

do grau de endividamento, exigl.~do dos.recursos fin~nceiros valores cada vez mais 

altos. Assim, as operaç5es teridem.progressivamente a tealizãrem-~e a custos 

financeiros mais elevados e prazos mais curtos. Nes·sa ·situação, no~as expansões 

tornam-se in~iáveis e as empresas tendem a reest~uturar sua posição de d~vedpras, não· 
. . 

realizando empréstimos adicionais, reduzindo despesas ou mesmo vendendo ativos. O 

resultado é uma queda na eficiência marginal, gerando ociosidade e a liberação de 

mão-·de-obra, que causa uma retração da deinandà, que promove uma redução dos 

investimentos, que leva a ec.onomia a um estado recessivo,· que origina a crise (72). 

Nesses ~e~iodos, salários e preços reais caem, reduz-se o 

numero de empregos, decresce a massa de transacôes e diminui a produção .. Cqm isto, 

abala-se a confiança, contrai-se o crédito, aument.ando a exigência de conversão de· 

letras em moeda, .que passa a ser solicitada como meio de pagamento. 

O Brasil passa por 'um período correspondente, agrava.do pelo 

fato de que o Estado é o maior t<;>mador. Em virtude de seu elevado grau de par~icipação 

na economia, a pressão exercida pela sua demanda de recursos financeiros repercute 

no todo da economia, prejudicando o tomador privado que, diante das opçÕes do 

mercado financeiro, deixa de produzir~ Assim, apesar da redução da produção, os preços 

não caem, em função da condição de cartelização e ~ligopolização da economia, o que 

permite transferir aos preços os aumentos de custos. 

Neste processo, ocio.sidade industrial e desemprego reduzem 

salários, apesar de elevar os preços. A combinação destes fatores com a elevação da 

taxa de juros intimida novas inversões, caracterizando o ~stado de estagnaç~o. 

Tentativas keynesianas de eliminação ou adiamento da depressão através da expansão dos 

gastos governamentais tem como co~trapartida a elevação crôni~a· da. inflàç~o. 

Esta e ·precisamente a situação da economia brasileira que, 

por tentar por 5 anos retardar a crise, gerou monumental inflação acoplada·. à recessao 

·progressiva da economia. 

(71) Fan- Hung, 1972, pág.124 
(72) idem, pág. 125 
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3.5. A Hipótese Proposta à Verificação 

Pudecios, ao longo deste terceiro capitulo, examinar os 

aspectos teóricos que servem de suporte ao-corpo c~ntral do trabalho- a.politica 

habitacional brasileira. Seu desenvolvimento · depende essencialmente dos conceitos 

aqui descritos, em particular os de James OíConnor, sobre os quais sera estabeiecida 

nossa hipótese. 

Antes de enunciá-la; porem, cabe destacar o a_rgumento, que 

lhe serve de pressuposto, pele,> qual "a politica habitacional, assim como qualquer 

política públic~, não' e auto-gerida em fu~wão de seus obj'etivos oficiais mas e 

orientada pelo Estado a realização de suas funçÕesbá&icas". 

A partir daí podemos adotar a tese de O'Connor sobre o 

Estado Capitalista Monopolista, considerando a priori suas duas premissas. A :primeira 

diz n!speito às funções básicas_ que o Estado. tem de desempenhar apesar de seu caráter 

contraditório: acumu1aÇáo e legitimação. A segunda refere--se ao caráter duplo 

assumido pelas despesas estatais de acordo com as du~s funçÕes básicas do Estado 

capitalista: capital social e despesa social (73). 

Apesar de concordarmos com a categorização das despesas 

pÚblicas de O'Connor, somos levados a- 'faz-er uma ressalva com relação a estas premissas 

no sentido de incorporar às despesas-do Estado as inversões das empresas estatáis- já 

que enquadraveis_ na mesma categoria, comÓ demonstraremos. 

Não levar:emos·ein conta, para efeitodà anális~ da politica 

habitacional, o conteúdo da primeira tese do trabalho de O'Connor a· respeito do 

rel~cionamento de causa e efeit_o entre o cr.escimento do Estado e a expansão do 

capital monopolista (7~). Trataremos, outrossim, de abordar- os aspectos càntidos na 

sua segunda tese, caracterizando o mecanismo de acumulaÇão e legitimação como um 

processo contraditório, com tendências a crises econômicas, políticas e sociais (75). 

Desta forma, podemosexplicitar nossa hipótese de trabalho 

da seguinte maneira: 

'.'A .política habitacional brasileira, reflétindo a essência 

do Estado que a implementa, está tanto quanto este coinpro~e_tidadom as funçÕes de 

legitimação e acumulação. Sua mecânica de atuação, baseada no financiamento de 

habitaçÕes e serviços de infra-estrutura, constitui um processo contraditório 

apresentando tendências a crises". 

(73) O'Conno~, J., 1977, pag. 19 
(74). idem, pág~ 21 
~75) idem, ~ág. 22 
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4. O PROÇESSO DE ACUMULAÇÃO VIA POLÍTICA HABITACIONAL 

A mecânica de acumulação é ~m processo historicámente 

intrínseco ao modo de produção capitalista, cuja evolução vem demandar crescente 

participaç~o do Est~do na reprodução dasrelações de produção e na manutenção das 

condiçÕes gerais de produção. Esta participação e fundamental à ampliação da capacidade 

produtiva, â elevação da taxa de lucro, à redução dos custos de reprodução da força 

de trabalho e à provisão da· i~fra-estrutur~ física e dos recursos humanos necessários. 

Para a performance destas tarefas o aparato estatal e expandido, não só na esfera 

de sua administraçã'? direta, mas também rio conj:unto de empresas sob sua orien.tação, 

através do controle acionário ( 1), o que. não pretende acarretar um processo de . 

ocupação do espaço do capital privado; m;1s, ao· contrário, objetiva a ampliação deste 

pelo desenvolvimento de seu campo de atuação. 

Com este enfoque, procederemos a.análise de uma das facetas 

do processo, torr~spondente à participação da produção h~bitacional institucionalizada, 

induzida pelo Sistema Financeiro da Habitação,_ na mecânica .geral da acumulação de 

capital. Neste sentido, cabe destacar que, apesar de orientada aos objetivos do 

governo federal e suj-eita· a Uma situação conjuntur~l máis ampla, a polÍtica 

habitacional tem métodos próprios de atuaçã~ no' campo econômico, que a caracter'izam como 

uma instituição basicament-e fií-Úmcéi_ra, legaimente dotada para operar ferramentas 
• . r • 

.. . " -. . 
de cred1to espec1.f1cas, como a segu1.r examimtremos. 

A partir da- compreensão d_e sua mecânica e da apreciação de 

seus resultados, procuraremos avaliar o impacto d.e sua atuação com relaç'ão às 

variáveis econômicas, levando em conta suas c_ondicionantes, sua_ disponibilidade de 

recursos e o volume de suas aplicaçÕes anuais. Através de quadros e gráficos, 

poderemos detectar a inter-relação destes com as variações.do mercado imobiliário, com 

o produto da construção civil; com a renda.do setor industrial, com o PIB, com a 

absorção de mão-de-obra·, com certos níveis de consumo e com a participação est·atal' na 

economia. A este trabalho de averiguação estamos .destinando este quarto capítulo. 

4. 1. O SFH em Operação 

Nâo e nosso objetivo, aqu1, reproduzir a doc~mentaçâo oficial ·· 

na descrição da me-cânica de atuação do BNH e d.os sistemas sob sua gestão (2). 

Interessa-nos particularmente-enfocar-osaspectqs-essenciais desta operacionalizaç?o, 

·(l) Empresas estatais ou para-estatais -- empresas de direito 
·privad'o e capital .P~blico ou economia mista. 

(2) :No._ anexo· 2, condensamos as informaçÕes op~racionais básicas 
sobre os Órgãos integrantes, as linhas de -·_financiamento os 
diagramas funcionais e d~dos numêricos representativos do 
Sist.ema. 



de modo a poder caracterizar a lÓgica que a norteia e os objetivos nela implícitos. 

Trata-se, na verdade, de um duplo sistema acoplado, cuja 

principal responsabilidade é administrar os recursos captados no mercado sob a. forma 

de poupança (uma voluntária e outra compulsória), respondendo pelo montante de seus 

depósitos e pela capitalização de juros e correção monetária s'obre eles. A est.e 

sistema cabe aplicar tais recursos (3) com vistas a cobrir-lhe as despesas de custeio 

e, acima de tudo, remunerar os fundos sob seu encargo. O retorno destas aplicaçÕes, 

operacionalizado em financiamentos de prazos dil~tados aos beneficiários finais, é 

efetúado através de prestações que cobrem-lhe a amortização do empréstimo e os juros 

devidos, além da parcela de seguros. 

-ú sistema é duplo por definir estruturas voltadas a 

utilização de recursos de· fontes majoritárias diferentes e independentes, cujas taxas 

de remuneraÇão demandam aplicações e taxas médias de retorno igualmenté' diferenciadas. 

Dessa forma, temos, de um lado, o BNH financiando const.rução habitacional de interesse 

social e obras de desenvolvimento urbano com recursos provenie.ntes basicamente do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (4) ,· e, de outro, o SBPE financiando a produção 

habitacional de melhor padrão com recursos da caderneta de poupança (5). A,. diferença 

qualitativa dos empreendimentos n~s dois grupos é, nesse sentido, consequência da 

própria diferença de custo de seus recursos (6). 

Assim, o BNH, e o SFH como um todo, caracterizam-se como 

estruturas financeiramente independentes do tesouro da União que, entretanto, também 

não participam com recursos próprios, mas operam recursos de terceiros, com os quais 

mantêm compromissos de remuneração. O mecanismo,pelo qual estes recursos extraídos do 

mercado são a ele recanalizados pelo setor produtivo é através da esfera de consumo 

via casa própria, que, por tratá-la como objeto de crédito, a reifica como canal de 

injeção de capital no setor privado, através.da construção civil. Em linhas gerais, 

três tipos básicos de financiamentos operacionalizam o·processo: 1) pelo financiamento 

a produção- contemplando o b~neficiário final comrecursos, totais ou parciais, para 

a produção habitacional de uso.próprio, ficando este responsável pelas prestaçÕes de 

retorno (7); 2) pelo financiamento à comerCia'rização- contemplando o beneficiário 

(3) Primordialmente ria produção habitacional, mas tambétri.na 
provisão de saneamento bá~ico, infra-estrutura geral, 
transporte e desenvolvimento urbano. 

(4) Além dos recursos proprios, empréstimos externos e 
transferências internas do tipo FINSOCIAL. 

(5) O SBPE também dispõ~ de letras imobiliárias, embora numa 
.escala menos representativa. 

(6) Enquanto a caderneta de poupança remunera seus depositantes 
mensalmente de acordo com as taxas de correção monetária e 
juros de 6% a.a., o fundo de garantia o faz t~imestralmente 
aos Índices da correção monetária mais juros variá~eis a 
partir de 3% a.a., resultando umà taxa média de 3,7% a.a. 
DPLAC/DIPLA/BNH . 

(7) Podem ser incluÍdos nesta categoria os emprésti~os para 
obras p~blicas, nos quais obeneficiário final é a própria 
coletividade represeptada pelo gov~rno local ou estadual, 
ou ainda por empr~sas pÚblicas de saneamento ou 
desenvolvimento urbano. 
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final com recursos, parciais ou t6tais, para a aquisiçio da habitaçio, ficando este 

responsável pelas prestaçÕes de retorno; e 3) pelo financiamento articulado à produção 

e à comercialização - contemplando uma das partes com os recur~os necessários à 

produção habitacional e outra parte com recursos totais ou parciais para a aquisiçio 

(8), ficando o beneficiário final com o ônus total do empréstimo e responsáv.el pelas 

prestações de retorno. Nos três casos, o imóvel 

financeiro como garantia pelo empréstimo. 

fica hipotecado ao agente 

O diagrama IV.1 esquematiza para o BNH e o SBPE o fluxo de 

recursos entre os fundos de captaçio e três categorias de interação das esferas · 

financ~ira, de produção e de consumo. Na "esfera de capitalizaçio", estamos agrupando 

o FGTS e as Cadernetas de Poupança, além das demais fontes de menór participação; na 

"esfera financeira" - os agentes financei"ros e produtores do SFH e os "bancos depositários 
' 

do FGTS, que respondem pela captação e pelo repasse_ do.s recursos; na "esfera de 

consumo" - os beneficiários finais das ·diversas modalidades de financiamento e a 

população depositária de poupança; e na "esfera de produção" - todo o setor produtivo 

da economia que participa direta ou indiretamente da· produção habitacional ou que efetua 

os depósitos do FGTS em nome de Seus empr_egados. 

Note-se que toda a canalizaçã~ de· recursos de e para o setor 

de capitalização, ass1m como toda a canalização para repasse, efetua..:.se através do 

setor financeiro que, na verdade, concentra a prÓpria estrutura do SFH. Note-se, 

também, que osetor de consumo e o próprio "sustentáculo" desta estrutura, contribuindo 

para a formação dos fundos de capitalização e para a remuneração de-stes. Note-se, 

ainda, que o setor de produção é o receptor final do_processo, uma vez que, com 

exceção do recolhimento do FGTS, todos os demais fluxos correspondern a insumos para 

a produçio e/ou aquisição. Lembrando que o FGTS, apesar de .recolhido pelas empresas, 

corresponde a uma poupança dos trabalhadores, _podemos aferir que os recursos para 

sustentação da política habitacional são exti'aÍdos do próprio mercado, como 

subtrações do consumo, e destinados à produção, onde são acumulados, enquant~ sua 

reposição e remuneraçao e procedida pela esfera·_· de consumo. 

Ora, se os recursos são canalizados a esfera de produção, 

que, segundo Marx, é onde realiza-se o processo de extração da mais-valia (9), pode-se 

perceber que todo o Sistema Financeiro da· Habitação_ está ·orientado à promoÇão do 

processo de acumulação capitalista. ~ claro que qualquer atividade produtiva empreendida 

pelo aparato estatal gera acumulação ·de excedente no setor privado, mas na pol.ítica 

habitacional _este processo assume características peculiares' uma vez que o sistema 

trabalha com recursos de terceiros e ~era a produção de re~da exclusivamente no 

setor privado. Assim, nao contando com recursos da União e não podendo reinve·stir o 

(8) Este ~ o caso das c6ntrataçôes de obras habitacionais pelos 
agentes promotores do BNH e do plano-emp.resário dp SBPE, 
nos quais o financiamento de aquisição quita o · 
empréstimo para produção e o diferencial para o preço de 
venda. 

(9) Marx, K., 1954, Vol.I, Part. III, Cap. VII, .pág. 191 
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Diagrama IV. 1 Fluxo de Recursos na Pol{tica Habitacional 
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produto gerado, ganha um caráter que a difere da adminit,sração direta e da atividade 

das demais empresas pÚblicas por estar intimamente vinculada ao mercado. ~. nesse 

sentido,de fundamental importância que a política habitacional não se baseie .em 

qualquer modelo que .nao o da casa própria, sem cujas operaçoes de crédito - produção 

financiamento - aquisição - retorno, sua articulação seria impossível. 

Dessa forma, a política habitacional permite anualmente uma 

injeção adicional de .capital no setor privado equivalente a 14% do montante .de receitas 

ou despesas do governo federal (10), através da construção civil por meio de 

empréstimos para produção, contratação de obras e compra de materiais. Seu primeiro 

efeito atinge o próprio setor da construç~o civil e de materiais de construção, 

representando significativa participação do setor industrial na economia; Dado o alto 

grau de ab~orção de mão-de~obra na construção civil (só infer{6r ao setor agropecuário) 

(11), seu impacto econômico irradia-se, via consumo dos trabalhadores, para a produção 

e o comércio de bens de subsistência e consumo básico, com consequente efeito na 

criação de empregos e demanda de bens de capital e de ins~mos básicos. Posteriormente, 

as novas habitaçÕes construídas vao criar'demanda compolementar na indústria e no 

comércio de produtos duráveis e nao duráveis (mobiliário, utilidades domésticas, 

eletrodomésticos, material de limpeza, etc.), com novo efeito na criação de empre~os 

e na demanda de bens de capital e insumos básicos. Como Última consequência econom1ca, 

a renda adicional criada ao longo deste ciclo.de um lado eleva o consumo de bens 

duráveis e artigos de luxo e, de outro, proporciona um aumento na base tributária, 

canalizando aos governos federal, estaduais e municipais um acréscimo de recursos 

fiscais, a permitir novas inversões públicas. 

Entretanto, há que se destacar o aspecto indireto do processo 

de acumulação aos cuidados do SFH expresso em dois fatores. Um.deles diz respeito ao 
. . 

aumento da produtividade do capital pela provisão das condiçÕes gerais de produção, 

o que se realiza através de obras de infra~estrutura, saneamento básico, planejamento,· 

trnasporte e desenvovimento urbano, nas quais o SFH (mais especificamente, o BNH) 

está subsidiando ou financiando ·as diversas esferas de governo (12). O outro refere-se 

ao aumento indireto do excedente.pela redução dos custos de reprodução da força de 

trabalho, o que se faz pela provisão habitacional de baixo custo (propiciando a 

população trabalhadora uma inédita facilidade de acesso ~ casa própria) e pela 

redução salarial resultante do aumento dà rotatividade empregatícia (ocasionada pela 

instituição do FGTS como sistema de indenização por demissão) (13). 

(10) Valor médio consignado para o período 1974-1982, de 
acordo com o Quadro IV.14 

(11) ver Quadro IV.9 
(12) O .BNH é, dentre os. Órgãos públicos, o maior investidor em 

áreas urbanas - segundo conclusão de Fernandes M. 1980 - . , , , 
pag. 276. 

( 13) O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço apresenta duas 
outr~s características: 19) libera o emp~egador do ~nus 
da indenização de funcionários demitidos e 29) promove 
a legitimação na medida que colabora para a harmonia 
social pela instituição de sistema de garantia por 
desemprego. 
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4.2. As Variáveis do Processo 

A grande condicionante do processo de acumulação, engendrado 

via política habitacional, é·sua disponibilidade de recursos. Corno estes recursos 

advêm do mercado, sua performance é amplamente dependente da.situação econômica, 

balisando sua história em dois estados extremos. Num período de expansão econômica, 

no qual inflação e desemprego são moderados e os· efeitos da correção monetária não 

comprometem o ciclo financeiro, o impacto da política é extremamente positivo para o 

processo de acumulação, irradiando-se, inc~usive, aos demais setores-. NÓ entanto, num 

período de crise, no qual inflação e desemprego aumentam e os salários reais caem, a 

política habitacional apresenta dificuldades para manter urna sustentação econômica, 

por defrontar-se com uma retração dos reGursos diante da.diminuição da capacidade de 

poupar, do aumento de saques sobre o ·FGTS e. da elevação das taxas de inadimplência, 

tendendo igualmente a entrar em crise. Tendo direto impacto sobre o saldo de recursos 

disponíveis, o. desemprego e a perda de poder aquisitivo rnigúarn-lhe as bases de 

sustentação finance1ra, enquanto a inflação corroe a.capacidade de realização do 

sistema e a elevada correção monetária estimula inadimplência. 

Entretanto, se de um lado aceitamos que estes fatores 

conjunturais atuem no balisarnento da política, condicionando-lhe a performance; de 

outro lado, não'. podemos ad~it'í-los ditando-lhe os rumos. A orientação ao. encaminhamento 

da política habitacional, a escolha das regiÕes a serem privilegiadas e programas a 

serem estimulados, a definição de mudanças e reformulações, a opção de. comprometimento 

de futuros ingressos, ou do prazo médio de retornoou ainda do Índice de liquidez, 

etc., são fatores estruturais condicionados pelo "processo decisório", cujo 

controle é exercido pelas es~eras federais de governo (14) •. 

Podemos, desta forma, perceber dois tipos de variáveis 

influindo na forrnuiaçãó da política habitacional com correspondentes respostas no 

as âmbito da atuação e da implementação de medidas: as conjunturais - qu~ incÍ~eni 
variaçÕes de mercado e de realidade política; e as estruturais - que abrangem as 

posturas governamentais de âmbito nacional. As primeiras refletem-se em medidas 

conjunturais de impacto praticamente direto em fatores, por exemplo, como busca de 

respaldo popular, de aquecimento do.mercad~ imobiliário o~ ainda de sustentação 

econômica. As outras provocam medidas de caráter estrutural, afinadas com os grandes 

planos de desenvolvimento, com alcance projetado de médio e longo prazos (por vezes 

em outra gestão presidencial), podendo provocar verdadeiras reformulaçÕes 

organizacionais, tanto em termos de campo de atuação, quanto de nível de produção (15). 

Tentaremos examinar algumas variáveis, assim como algu~s de seus reflexos na política 

(14) O capítulo 5 vai analisar este aspecto, i luz da 
rne~ânica de legitimação, sobre o pano de fundo do 
panorama histórico. 

(15) O exame destes dois tipos de medidas é melhor efetuado 
no capítulo seguinte. 
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habitacional, nas seçoes seguintes deste capítulo. 

4.3. Os Dados em Exame 

A à_nálise numérica das variáveis econômicas aponta, através 

dos quadros e gráficos anexos (16), para os primeiros anos da década de 80, como 

concentradores das maiores transformações e da maior incidência de cruzamentos entre 

seus elementbs.A interpretação destas informações chama a atenção para três fatores 

que examinaremos separadamente. 

4 .3. 1. Relação da.conjuntura· econômica·com a 

captação de rectirsos 

O exame do-trinômio inflaÇão-correÇão monetárié:!-reajustes 

salariais mostra a manutenção de certo equilíbrio. até 1978, a partir do quê a inf_lação 

dispara, distanciandó~se da UPC e dos salá~ios, por for~a da pré-fixação da correçao 

monetária e do estabelecimento de um processo de re~aixamento _salarial t enfatizado em 

1983 com à chegada do FMI, como nos mostra o Gráfico IV.1 e comprova o Gráfico IV.2, 

demonstrando o aumento do custo de vidà pela elevação do tempo necessário à 

subsistência, em pard.cular nos anos de 1980 a 1984. O ano de· 1981 apresenta um recuo 

na mecânica de arrocho, confirmado pela: definição de.uin Índice de·reajuste salarial· 

superior à_ inflação que., aliás, tem sua elevação bloqueada no patamar dos 100% até 

a superação das eleições gerais de. 1982, para então aumentar substa~cialmente. O . 

impacto da variação'dos salári~s reais no ~ontante d~sponível ~-na captação anual das 

poupanÇa:s é nítido: o ano.de-1980 é marcado pela primeira queda nos saldos do FGTS 

e das cadernetas de poupança (Gráfico 1~.3); 1981 e o ano recorde na captação 

anual bruta e lÍquida de poupança (Gráfico IV.S); e os anos de 1983 e 1984 

caracterizam-se por substancial queda na àrrecadação anual das duas formas de poupança 

(Gráficos IV.S e IV~6) (17). 

O Gráfico rv·. 1 também nos mostra doi.s níveis de problemas 

enfrentados pelo SFH consequentes da' discrepância da correÇão monetária co~ relação a 

inflação (1979, 1980 e 1981) e com relação aos salários (1983 e 1984). No primeiro 

caso, isto levou a uma substancial retração do poder aquisitivo da UPC com significativo 

(16) ·Para efeitos de comprovação. empírica·, procuramos 
estruturar tanto a_ busca quanto a organização doi dados 

· de acordá ~om o ci.clo produtivo da política habitacional -- . - - . . , captaçáo-'-apl1caçao-produçao, amarrando-as de um làdo a 
seus :antecedentes condÍcionantes e, de ~:mtro, a seus 
resultados econômicos. Os Quadros e Gráficos constit-uem 
um apêndice neste 'capítulo, e a metodologia de pesquisa 
est~ descrita rio Anexo 1. 

(17) Posteri~rmente analisaremos seu impacto na: produção 
habitacional e na economia. 
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aumento no custo da construção, principalmente no ano. de 1980 (Gráfico VII.l) (18) 

e no segundo degenerou na substancial elevação dos índices de inadimplência em 1984 

(Quadro V.3). Finalmente, é importante perceber a Íntima relação entre a captação 

anual de recursos é suas aplicaÇões, evidente nos. Gráficos IV.S e IV.6, demonstrando 

a relação das inversões do SFH com as variáveis acima analisadas. 

4.3.2. A participação da:política habitacional 

na elaboração da polític~ econômica 

Três elementos nos apontam a relevância dos aspectos . . . 

estruturais na performance· da política habita,cional e da própria econom~a: a conc·essão 

recorde de financiamentos no ano de 1980 (de acordo com um plano que procuraria 

continuá-la progressivamente (19)),. a produção habitacional recorde iniciada nesse 

ano e prolongando-se até 19.82 e a elevação dos salirios reais em 1981, permitindo um 

aumento na captação de recursos e oferta de ·crédito no período. Ora, de nada adiantariam 

as unidades contratadas em 1980 se não houvesse . recursos para financiamento de sua 

aquisição no ano seguinte e posteriores - ·para. liberação das parcelas subsequentes 

de desembolso de produção. Tudo nos leva a crer que as políticas salarial, de 

controle de preços e de produção habitacional foram ·articuladas (dentro dos limites que 

o mercado permi-te) no sentido de tentar· a derradeira alternativa de retardamento da 

crise econômica,.através da geração de renda e empregos a partir do setor habitacional. 

O Gráfico IV.4 mostra-nos o salto no numero de financiamentos 

habitacionais. concédidos de 1979 para 1980 e o_Gráfico IV.7 demonstra a elevação na 

metragem quadrada de planta aprovada pelas Prefeituras Municipais de São Paulo e Rio 

de Janeiro nos anos de 1980 e principalmente 1981. o lançamento d~ edifícios de 

apartamentos em·São Paulo aumenta -significativamente em 1981, impulsionado basl.camente 

pelos financiamentos através do SFR, garantindo o escoarpento de unidade~ contratadas, 

como esclarece o Gráfico IV~.8. O in'terrelacionamento dos fatores financiamentos para 

·produção, construção'civil habitacional e oferta de crédito para comercialização de 

imóveis parece démon,strar a necessidade. de articulação com a yariável captação de 

poupança- o que efetivamente é levado a efeito em 1981, como.pode ser observado no 

Gráfico IV.S,- dando viabilidade ao processo.· 

Dessa forma, ficam garantidos produção, comercialização e 

financiamento, garantindo o fechamento de um ciclo voltado a promover o processo de 

sustentação econômica que, a seguir, examinaremos. 

(18) ver Quadro VII.S, no Anexo 3 
(19) BNH, Relatório de Atividades 1979 
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4.3.3. A política habitacional promovendo a acumulação 

Pudemos examinar, nos itens anteriores, a relação do 

desempenho da política habitacional com os aspectos conjunturais e estruturais 

presentes. Cabe, então, verificar a pertinência da hipótese de funcionalidade da 

política habitacional ao processo de acumulação. 

Já observamos que 1980 foi o ano recorde na concessao de 

financiamentos habitacionais. Entreta~t·o, os d~sernbolsos efetivos ocorreram a partir 

de então, corno nos sugere o Grafico IV.10, apontando o pico de inversões anuais do SFH 

para o ano de 1981, e do SBPE particularmente em 1983. O exame dos valores reais 

anuais do Produto Interno Bruto (Gráfico IV.12) mostra que 1980 foi o seu Último ano 

de expansão, estabilizando-se até 1982, para então cair. Estas datas coincidem com 

os anos de maior renda produzida no setor da construção civil (1980, 1981 e 1982, 

conforme o Gráfico IV.13), tendo ressonânc~a no consumo de cimento e aço,básicos para 

o setor, que apresentam sua inflexão principal também em 1980 (Gráfico IV.9). 

A apreciação dos ín?ices do produto real para o PIB, o 

setor industrial e o subsetor da construção demonstram suas correlações e a 

preponderância da construção civil principalmente em 1980 (Gráfico IV.14). Considerando 

que 60,1% dos investimentos ou induções governamentais na construção civil em 1980 

foram devidos ao SFH (20) durante os anos de maior impulso no sistema habitacional, 

partimos à formulação de urna nova hipótese pela qual o conjunto de relaçÕes afeitas 

à construção civil (21) vem representar o elo de sustentação econõrnica a suceder os 

gastos governamentais (até 1976) e os investimentos das empresas estatais nas areas 

de insumos básicos, energia elétrica e prospecção de petróleo (até 1979), no processo 

de retardamento e amortização da crise. Corno o triênio 1980-1981-1982 é marcado pela 

manutenção dos mais altos níveis de consumo global, a despeito da pequena participação 

do consumo governamental, podemos concluir não ter sido outra atividade governamental 

a responsável por esse processo de sustentação. E, de fato, tanto o percentual do 

produto do setor pÚblico no PNB atinge seus mais baixos níveis nesse triênio, quanto 

a participação do governo na formação bruta do capital fixo registra seu mais baixo 

percentual exatamente em 1980. 

A correlação destas informaçÕes parece indicar a significativa 

presença da política habitacional na indústria da construção civil e no produto 

nacional, efetivamente produzindo acumulação no setor privado e, mais do que issÓ, 

garantindo a continuidade do processo de acumulação ao longo de um período de 

recessão e crise. 

(20) Cálculo percent~al baseado em Aníbal Villela Cons. Ec. 
S/C. Ltda., in Maricato, E., 1983, pág. 60. 
obs.: Às empresas do governo couberam 34,9% e às 

demais, 5% . 
(21) Compreendendo a própria construção civil, materiais e 

equipamentos de construção, combustíveis, serviços 
ind~striais de utilidade pÚblica, bens de subsistência e 
consumo dos trabalhadores, bens de capital e insumos 
industriais diversos, etc. 
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A substantiva elevação no numero de financiamentos 

concedidos a partir de 1980, aliada ao aumento na disponibilidade de crédito para 

Câ 4 

· comercialização·no ano seguinte, efetivamente promovem um.acréscimo na atividade 

produtiva da construçãoi disgnosticadi na evolução dos pedidos de aprovação de 

projetos junto às autoridades locai's e na progressão de lançamentos habit.acionais. A 

extrapolação destes efeitos para setores como o da indústria da transformação pode ser 

avaiiada pelo desempenho positivo da produção de variáveis básicas como o cimento e 

aço, enquanto a expansao da demanda agregada, resultante do incremento no numero de 

empregos e na genição de renda, fica caracterizada no exame do nível .global de 

consumo. A inflexão da curva do PIB exatamente no ~esmo período de~onstra que o 

comportamento ascendente de seu produto real foi' de'fato retardado até 1980 pela 

política habitacional (já que,·no·conjunto, o setor governo redUz sua participação 

particularmente em 1980), decaindo em seguida à medida que o Índice do produto real 

da construção civil também o faz. 

O sincronismo dos eventos abordados vem, desta forma, 

ilustrar favoravelmente a hipótese da funCionalidade à acumulação da pol~tica 

habitacional, ratificando as características observadas no modelo operacional 

formulado no início do capítulo. Os gráficos e quadros, em seguida, conden.sam as mais 

relevantes informações do extenso trabalho de pesquisa desenvolvido com este 

objetivo. Complementarmente, o capítulo seguinte utilizará estes elementos na 

estruturação da cronologia histórica, caracterizando o processo de acumulação e de 

legitimação com relação à evoluçã~ conjuntural. 
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Taxa de Correç·ão 
Inflação Monetária 
(1) (2) 

1964 87,8 

1965 55,4 59,00 

1966 39,!) . 30,72 

1967 28,8 31,75 

1968 27,8 22,57 

1969 20,3 21,53 

1970 18,2 18,46 

1971 17,3 19,22 

1972 17,4 21 '51 

1973 20,5 13~25 

1974 31 ,5 18,46 

1975 32,7 32~81 

1976 41 '9 29,62 

1977 44' 1 38,29 

1978 40,8 30,51 

1979 77,2 39,76 

1980 11 o, 2 55,06 

1981 97,0 72,84 

1982 99,7 89,03 

1983 239,0 130,42 

1984 220,0 * 191 ,os 

Quadro IV.1 Inflação, Correção Monetária e Salários 
unidade: % 
*. estimativa . 

.fonte: · 
(1) Alves, M.H.M., 1984, pag. 331 
(2) BNH 

(3) Jornal'da Tarde, 23 Ago 1984 

Correção dos 
Salários 
(3) ' 

57' 14 

27·,27 

25,00 

23,43. 

20,37 

20,00 

20,51 

19' 15 

16,07 

20,77. 

41,40 

44' 14 

44 ,06. 

41,00 

45,38 

82,96 

103,99 

96,20 

109,39 

143,45. 
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Período Tempo 

Fev 1964 77h10min 

Jul -1965 80h34min 

Jul 1966 105h06min 

Jul 1967 98h 11min 

-- -"---Jul 1968 ----·~-- ... -94h26min 

Jul 1969 97h59min 

Jul 1970 95h43min 

Jul 1971 105h11min 

Jul 1972 105h42min 

Jul 1973 135h43min 

Jul 1974 153h25min 

Jul 1975 134h05min 

Jul 1976 138h20min 

Jul 1977 124h24min 

Jul 1978 126h50min 

jul 1979 138h11min 

Jul 1980 148h18min 

Jul 1981 125h09min 

Jul 1982 · 136h01min 

Jul 1983 171h01min 

Jun 1984 161h13min 

Tempo Socialmente Necessário à Subsistência Familiar 
unidade: ·horas 
fonte: DIEESE 

ca 4 

obs.: Ração essencial mínima mensal = 6kg carne/.7,5 1 leite/ 
4,5 kg feijão/) kg arroz/1,5 kg farinha de trigo/ 
6 kg batata/9 kg tomate/6 kg. pão/600 g café/ 
7,5 .kg banana/3 kg açúcar/750 g banha/750 g manteiga 
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1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 

I~ 
. Poupança Compulsória (FGTS) 

Arrecadação Saque Quociente De2ôsito Anual LÍquido Montante DisEon{vel 
Anual Anual S/ A (%) 

Nominal Real Nominal Real 

2.518 1 .004 40,0 1.514 .. 1 • 514 
3.528 \. 1.542 42,8 1. 986 1 .672 
4.951 2.244 44,8. 2.707 1 • 916 
6.823 2.948 42,6 3.875. 2.221 20.982 12.031 
9.786 4.200 42,8 5.586 2.399 32.898 14.131 

.• 14.888 6.992 46,9 7.896 2.507 48.413 15.374· 
22.335 11.320 ?0,6 11.015 2.384 79.011 1 7. 1 02 
33.031 18. 123 51,7 16.908. 2.529 128.749 19.259 
53.722 28.066 52,3 25.656 2.663 206. 172 21 .-398 
86. 152 45.411 52,7 40 .·741 2.683 347.108 22.856 

162.653 94.280 57,9 68.373 2. 314. 631. 156 21.361 
336.357 ., 210.642 . 62,6 1.25.715 2. 15 ,-._ 1.370.524 23.451 
713.121 449.981 63, 1 263.140 2. 292 . 3.-057.847 26.637 

1.481.800 1. 261.200 85,1 220.600 781 . 8.027.800 28.425 

I 
n 
Ql 

" ~ 



.o c: 
Q) 
Cl. 
~ 
o 
~ 
<: . . 
~ 

o H\ s·~ C' O 
UI 0 '"'' ~ . " Cl. ~ •• rt> OI .. Cl. 

Cl.n rt> ~ rt> OI• ~ .. 
•~-t~ Jo-" rt> 
Jo-" n Jo-""'é n "t;· 
OI C: OI O 11 c 
"Jo-""C:~ ~ 
O O O•"'é "' 
11 UI 11 OI 9 ~ 

1-'• o ...... ;:s 
..... Cl. .o 'I(') Jo-" '() 
Srt> 01::r ~ 

'"é Cl. 01 
Jo-" Cl. rt> rt> ~ 1-'•lt> UI 
i")t:"'> ~ 
1-'• Jo-"" Cl. ~ 
" OI 1-'• rt> ;:s 
o 1('), < Hl ~ 

011 1-'• Jo-" ~. 
Cl.'OCl. OI ;1. OI •OI n 

UI Cl. ..... ~ 
"::! Ollrt> o 
C)OUI o 
< OI 
• '"é .t:l;l Cl. 

11 z o o. ::c UI 
'"é 
11 - -. ..... \C. 
o -..J s 
UI ÇlO 1-'• .. Jo-" 

rt> 
I") I") 

o - OI s 1.0 Cl. 
00 rt> 

C: N 11 
UI o o rt> 

" Cl. OI o UI 

Cl. 
rt> 

I 

I~ 
Pou~ahça Voluntiria 

Letras imobiliirias Cadernetas de poupança TOTAL Número de cadernetas (mil) 

1970 . 1. 722 2.091 3.813 1.300 
1971 2.372 3.183 5.556 2.200 
1972 3.345 5.462 8.807 . 3. 200 
1973' 3.607 8.095 11 • 702 4. 700 
1974 3.438 12.430 15.868 6.600 

1975 . 2. 733 17.537 20.270 9.900 
1976 2.021 23.703 25.724 13.800 
1977 1. 515 26.519 28.054 18.300 
1978 1 .055 29.962 31.017 22. 100 
1979 784 35. 132 35.916 26.800 

1980 541 33.196 ·33.737 31.800 
1981 . 445 42.437 42.882 39.200 
1982 383 49.405 49.788 48.900. 
1983 64.516 
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BNH 

Interesse 
· Social RECON PRODEPO SBPE 

1964 9 

1965 17 .,.. 

1.966 23 5 

1967 59 29 

1968 91 2 48 

1969 106 10 42 

1970 73 10 72 

1971 60 10 51 

1972 39 15 67 

1973 50 . 23 77 

. 1974 17 20 60 

1975 62 14 4 64 

1976 127 18 15 89 

1977 1.59 17 7 57 

1978 255 19· • 3 62 

1979 245 22 4 11 o 

1980 345 20 261 

1981 195 13 268 

1982 268 73 4 275 

2.176 233 33 1.650 

. Nwmero de Financiamentos Habitacionais Concedidos 

unidade: 1000 habitações 

fonte: 
Relatório Anual BNH 1976, 1978 e 1982. 

ca 4 

TOTAL. 

9 

17 

29 

89 

141 

158 

155 

. 121 

121 

150 

97 

144 

249 

240 

339 

381 

626 

476" 

560 

4~092 
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1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

até·Jun 
1984 

( 

RECURSOS (menos Letras Imobiliárias) I~ 

Captação Anual de Poupança (1) APLICAÇÕES. 
Retorno Disponível 

Depósitos Retiradas Líquido Anual (2) ·Anual 
ANUAIS (3) 

84,4 56,7 27,7 33,0 60, 7. 

12E),9 94,6 32,3 50, 1 82,4 91 '3 

150,9 105,6 45,3 61 '2 106,5 113 '6 

216,0 142 '3. 73,7 89,9 163,6 169,9 . 
248,8 208,6 40,2 107 '6 147,8 150, 1 

421 ,4 331 ,5 89,9 120,8 201 '7 204,8 

5 78' 1 424,2 153,8 142,5 296,3. 299,7 

L011 ,6 845 ,3· 166,3 .. 207' 1 373,4 3 76' 1 

1.641,8 1.157,6 484,2 290,5 774,7 779,8 

1 • 856 '9 .. 1.500,7 356,2 . 342' 1 698,3 701 ,o 
2.625,9 2.292,3 333,2 415,2 748,4 

1. 336' 7 1.350,7 - 14~0· 371 ,6 357,6 

~ 
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APLICAÇÕES 

TOTAL 

1974 97.990 

1975 134.207 

1976 1.77. 661 

1977 170.488 

1978 199.189 . 
1979 223.576 

1980 298.302 

1981 324.529 

1982 324.942 

1983 276.997 

RECURSOS 

Arrecadação Retorno Anual 
LÍquida FGTS Juros . 

62.6~9 13.688 

67.833 19.476 

74.393 24.912 

83.207 31.993 

95.709 39.558 

109.708 46.237 

120.204 52.949 

135.913 59.306 

147.046 65.083 

67.785 67.358 

' 

i 
I 

Ainor~ização. · 

27.209 

39.870 

47.514 
; 45.794 
I 

\ 58.733 
! 92.441 

89.372 

99.077 
I 90.971 i 

I 110.167 

Total 

40.897 

59.346 

. 72.426 

77.787 

98.291 

138.678. 

142.321 . 

158. 383· 

156.054 

177.525 

TOTAL 

103.586 

127.179 

146.819 

160.994 

194.000 

248.386 

262.525 

294.296 

303.100 

245.310 

lg; 

n 
Q) 

~ 



·O 
,.... __ ...., 

r::l' WN-0 
Cll ---=' . rt 

O) .......... ~ 
WOOW•• • .....__ 

O) ..... .... N..._. 
::3 
() I I I ..... 
c:: t:ld·::t' ::ti .... Z~(!) 

::Z::t-'t-0 
"c:: Ql Ql 
11 Zrtrt 
o. O O• O• 

rt 11 11 

~ 
.... , .......... 
n o o 

11 .... 
Ql "Q) Q.. Q.. 
11 Cll (!) (!) 

::3>> 
•O rt rt ........ 
J;o- < < 
J;o- ......... 

Q..Q.. 
Ql lll 
Q..O. 
(!) (!) 
Cll Cll 

Q..Q.. 
o o 
t:ldt:ld 

~~ 

1.0 1.0 
. Q) ....... 

NQ) 

.o 
c:: 
Ql 
Q.. 
11 o 
~ 
< . 
Q) 

t::l 
.~. 
CQ ..... 
I'$ 
~ .. 
~ 
$:! 
~. 
~ 
§I 

~ 
~ 
~ 
~ ..... 
~ ......... 

~ 
CQ 

::t:. 
"i:j 

........ 
~. 
<i! 
$::) 
~ 

21 
CQ 

g. 
~-:.:;: 
::t:: 

HABITAÇÃO 

TOTAL COHAB 

até 
1973 84 

1974 64 

1975 60 

1976 53 
. 

1977 63 

1978 68 

19.79 66 

1980 68 

1981 6s·· * 

1982 68 * 
1983 69 * 

0\ 
1-

DESENVOLVIMENTO URBANO . Apoio Técnico 

Cooperativa TOTAL Saneamento Financeiro 

12 34 9• 7 7 

2 9 27 14 9 

3 7 31 14 9 

7 11 37. 17 10 

11 21 30 16 7 

14 22 28 16 4 

16 19 30 18 4 

19 20 29 20 3 

26 17 34 30 

25 14 31 27 

23 " 11 30 26 1 I~ 
~ 
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1970 

População 
X 1.000 

População _ · 
Economicamente Ativa 29.557 

Agropecuária 13.087 

Indústria de 
Transformação 3.241 

Construção 
Civil 1. 720 

Comércio 2. 24 7 . 

Demais 
Setores 9.262 

1980 I~ 
--

% do % do setor AI População % do % do setor c, 
total no PIB B X 1.000 total no PIB D 
(A) (B) (C) (D) 

100,0 100,0 1,00 43.236 100,0 100,0 1,00 

'44,3 12,2 3,63 12.661 29,3 13,8 2,12 

11 'o' 28,2 0,39 6.393 16,0 '28,6 0,60 

.. 
5,8 5,8 1,00 3.171 7,3 5,3 1,37 

7,6 18' 1 'O 42 ' . 
4.038 9,3 17,8 0,52 

31 '3 35,7 0,88 16.973 39,2 34,5 1 '14 
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Ano 

1963 

1964 

1965. 

1966 

1967 

19M3 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974. 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 *** 

.1980 *** 

1981 * 

1982 * 

1983 

1984 ** 

São Paulo 

Área (rn2 ) 

4.225.018 

4.084.803 

4.239.729 

3. 383. 104 

3.114.379 

4.934.342 

5.81Ó.607 

6.114.693 

13.113.554 

8.228.225 

6.819.356 

6.492.514 

6.403.577 

.3.993.381 

4.552.906 

4.358.798 

3.609.424 

5.905.930 

8. 34o·. 224 

8.005.984 

5.570. 791 . 

3.810.152 

H 

H 

eap 4 

Rio de Janeiro 

Área (rn2 ) 

4.846.992 

3.562.913 

4.017.187 

5.159.180 

5·.683. 921 

5.528.922 

4.706.493 

4.026.318 

2.427.542 

Plantas Aprovadas pelas Prefeituras Municipais de 
São Paulo e Rio de Janeiro 
fonte: Revista Co~struçãó 
H salto em ~971 e 1972 atribuído is ex1gencias de 

regúlamentação de edificaçÕes existentes pela PM de SP 
* estimado a partir da Sehab 
** extrapolado com base na produção mensal dé 1983 
*** estimado coin base nos dados de 1978 e 1981 a partir da 

evolução do lançamento de edifícios em SP (Equipe) 
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,.,. ':C ~-. ""3 $:) de SFH 

convencional de Financiamento 
O• ~ •• ~. 3 
... . ~ (1) Lançamentos 
to<• !:"' c;:! 
o ~ ~ edifícios % edifícios % 

111 < ~c. 
.1\1 (1) 
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111 a ;:! t'<l 
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Oferta 

1973 

1974 

. 1975 

1976 

1977 . 
1978 

1979 ·. 

·1980 

1981 

1982 

1983 

I 

0\ 
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Financiamento Sistema 
SFH Convencional de Financiamento 

Edifícios i. EdÜício.s i. 

1. 246 351 28 895 72 

679 160 24 519 76 

898 196 22 702 78 

943 232 25 711 75 

832 215 26 617 74 

769 . 245 32 524 68 

882 314 30 568 64 

835 268 32 567 68 

1.156 286 25 870 75 

1. 304 290 22 1 .014 78 

1. 234 394 32 840 68 
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1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 . 

1980 

1981 

1982 

1983 

Cimento 

mil·toneladas evolução: % 

11 o 382 -
13o398 + 17' 7 
14o919 + 11 ,3 

16o736 + 12' 1 
19 o 146 + 14,4 

21o123 + 10,3 

. 23o239 + 10,0 

24.871 + 7,0 

27.194 + 9,3 

26.052 - .4,2 

25.434 ~ 2,3 

20o586 - 19' 1 

Aço 

·mil toneladas· evolução 

6o520 

7. 150 

7o494 

8.309 

9 o 170 

11 o 166 

12o112 

13.866 

15.203 

13. 104 

12.924 

14o603 

.% 

+ 9,6 

+ 4,8 

+ 10,9 

+ 10,4 

+ 21 ,8 

+ 8,5 

+ 14,5 

+ 9,6 
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1974 

1975 

1976 

1977 

1.978 
I 

1979 

I ·1980 

1981 

1982 

1983 

Aplicações Financiamentos 

BNH SBPE 

98,0 164,2 

134~2 104,4 

177,7 278,8 

170,5 . 173,6 

199,2 127,9 

223,6 208,3 

298,3 373,0 

324,5 837,3 

324,9 604,4 

277,0 954,2 

Total 

262,2 

238,6 

456,5-

344, 1 

327, 1 . 

431,9 

671 ,3 

1.161,3 

929,3 

1.2_31,2 

. "' " 

n 
Ql 

"' 
~ 



__ ...., 

t=>O --= " -n~t1) 
\0 o .• 
00 = ·trl 
1...1'-'• ("'). .. c: ..... = '"ti 
..... " o::~c::-
G')l'1 
trlllolt:::' 

'"ti 

c...~ c: '("') 
=' I 

l;;;j - ..... 
\O '"ti 
OO.t"" 1:-> -· >t= = z c: ::r:: 
llol• 
'1 ...... 
o 
trl 
Cll 

" 1),) 

" ..... 
Cll 

" ..... 
n 
o 
c. 
o 
t:= 
'1 
1),) 
Cll ..... ..... 

.o c: 
1),) 
c. 
'1 
o 
..... 
< . 
s:-

c: ::u = (\) 
1-'•N 
c.~ 
1),) <::l. 
c.~~ 
~ C) .. 

I 

C:::'-1 
'"ti ;::I 
("')~ 

(\) 

a ~ 
1-'• c~ 
,_..C) I 
::!"(';) 
llol• c~ 
o 
~ 

__ C) 

~C.r:l 

~ 
~ 

.t:J 
~ 
C7 

'\:! 
(i) 
C? 
~ 
~ 

ê} 
Ç) 
C) 
~ 
~ 
>·~ 
;::! 
C) 

\ 
\ 

,g:; 

Inversões Despesas AI 
SFH (A) do Governo (B) (%) B 

1974 23.545 ,6. 170 •. 855 '9 13,7 

1975 28.457,8 257.027t1 11 ' 1 

1976 70.574,9 407.081 ,o 17,3 

1977 73.568,6 598.106' 5 12,3 

1978 91.273,9 873.726,4 10,4 

1979 168.484,2 1.434.483,4 11 '7 

1980 406.062,7 2.963.483,4 13,7 

1981 1 • 214. 185 '6 5.782.775·,7 20,9 

1982 1.836.677,8 12.482.974,4 14,7 

I I~ 
1:--



Quadro IV.15 

69 ca 4 
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5. A LEGITIMAÇÃO AO LONGO DE 20 ANOS DE HISTÓRIA 

Neste capitulo, procuraremos examinar o papel legitimador 

contido na política habitacional brasileira, através d~ estudo de sua evolução 

histórica e da vinculação de seus passos à evolução dos eventos sociais, políticos e 

econômicos. 

Para este fim, tenderemos a entender "legitimação" como o 

conjunto das atribuições do. Estado na manutenção da harmonia social, e não como o 

efeito.resultante de suas medidas. Desta forma, analisaremos o processo de legitimação 

através das decisões tomadas na política, a partir das quais tentaremos inter:pretar 

as intenções efetivas nelas expressas. Não se trata, portanto, de avaliar a resposta 

popular ao processo, já que esta prestar-se-ia à medição do grau de sucesso da intenção 

legitimadora, o que nao constitui nosso objeto de estudo. 

Interessa-nos, especificamente, perceber em resposta a 

quais situaçÕes .as decisões d·a política são implementadas. Para tanto, reconsÜtuiremos 

s~u quadro histórico, peripdiz~ndo-oJ não a par~ir de suas reotientações estruturais, 

mas de acordo com uma visãó político-governamental - esta mais afeita às reformulações 
. . 

econômico-conjunturais, uma vez que .a esta divisão correspondem as mudanças.no 

aparato de planejamento e normatização. 

A este estudo corresponderão 5 fase~, em consonância com os 

períodos governámentais, a saber: 1964/67 '- Castello Branco; 1967/69 - Costa e Silva; 

1970/74 -Médici; 1974/79 - Geisel e 1979/84 - Figueiredo. 

5. 1. Preliminares 

A análise do período pós-revolução não pode ser elaborada 

sem o exame de fatores precedentes, não só nos aspectos referentes à política 

habitacional, mas também naqueles referent;es ã conjuntura político-econômica. 

~ neste contexto que se coloc~ a marcante presença do 

populismo, nao apenas na provisão das condições gerais de produção, como inclusive 

no delineamento de medidas dé âmbito social. Há que se destacar, entretanto, que o 

início do seguro social no nosso país remonta a Lei Elói Chaves, de 1923, que 
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autorizava a criaçio de Caixas de Aposentadoria e Pensio, subordinadas ao Conselho 

Nacional do Trabalho (1). 

e.ap 5 

Ao primeiro governo Vargas coube, .à parte a instituiçio do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a criaçio em. âmbito nacional dos 

Institutos de Aposentadoria e Pensio, em 1930 (2). Onúmero de-Caixas e Instit:utos 

chegava em 1937 a 107, congregando 844.801 associados (3), e o IAPI, criado em 1936, 

desenvolvia ao longo da década de 40 o financiamento de 7.940 imóveis e a construção 

para locação de 7.400 unidades distribuídas em 16 conjuntos (4)~ 

Dada uma atuação fragmentada e específica, os resultados 

alcançados pelas. Caixas e : Institutos foram pouco expressivos e a redemocratização do 

governo Dutra serviu-se deste fator para posicionar-se política e socialmente, 

instituindo o primeiro Órgão voltado exclusivamente ao problema habitacion.al: a 
. . 

Fundação da Casa Popular (5) que, entretanto, durante sua existência não produziu 

mais que 16.100 unidades (6). 

No decorrer do governo nacionalista de Vargas e da gestão 

desenvolvimentista de Juscelino, o país complementou os requisitos para seu 

desenvolvimento industr{al e adentrou período pleno de contradições políticas 

(divórcio dos poderes executivo e legislativo), sociais (o populismo em conflito com 

a econbmia e com os valores culturais) e econõmicas (alta inflação e queda de 

investimentos). 

Dian.te desta conjuntura, o problema habitacional era 

agravado pelo surto imobiliário especulativo (pr:ovocado pela inflação) que, se por um 

lado tornara-se bo~ e seg~ra opção para _emprego de capital, por outro excluía as 

classes de menor renda.- já que visava o mercado oposto. Além disso, á construção de 

moradias para aluguel era desincentivada pela política de congelamento de aluguéis 

promovida no rol das reformas urbana~ de Goulart (7). A essa desorganização do 

mercado imobiliário e da indúst:ria da construção-civil somava-se um déficit 

habitacional de 8 milhÕes de unidades e um ·crescimento da população urbana da ordem 

de 3% ao ano (8). 

Para fazer frente ao problema, dispunha-se apenas dos 

financiamentos-da Caixa Econõmica Federal (que dispunha de poupanças populares 

limitadas e oriundas de depósitarites não cientes dos efeitos da inflação), dos 

Institutos (que aplicavam suas reservas técnic~s em programas residenciais a taxas 

de retorno negativas, agravando sua situação financeira) e da Fundacio da Casa Popular 

(que operava apenas com recursos de natureza tributári~ e portanto restritos). As 

três instituiçÕes, no intuito de atender a seus programas, efetuaram empréstimos de 

( 1) FlNEP, 1979, pág. 59 
(2) idem, pág. 60 
(3) idem, ibidem~ 
(4) idem, pág. 63 
(5) Decreto-Lei 9218, de 01.05.46,, citado J.n Azevedo, S. & 

Andrade, L.A.G., 1982, pág. 19 
(6) FINEP, 1979, pág. 82 
(7) Souza, B.G.V., 1974, pág. 71 
(8) idem, ibidem 
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médio e longo prazos, em prestações fixas, sem tomar conhecimento da inflação, o que 

gerou uril profundo processo de descapitalização (9). 

Paralelamente, o país assistia a um período de elevada 

politização popular e empresarial refletida em acentuada instabilidade econômica que, 

aliada a~ clima de "reformas" e às campanhas populares e políticas de repúdio.ao 

capital estrangeiro, .ao entreguismo e ao latifú~dio (lO), colocava o regime em posição 

extr~ma~ent~ vulnerável. Ao conflito política salarial - carestia atribui-se a perda 

do apoio popular, fundamental à manutenção do populismo, culminando, através de 

articulaçÕes polÍticas, com a deposição do regime. 

5.2. A Instalação do Novo Regime e a 

Criação da Política Habitacional 

A história da política habitacional brasileira.e a história 

dos governos da "Revolução" são sincronizadas. e afinadas. Ambas· têm origem em 1964 e 

desenvolvem semelhantes trajetórias, _respeitando os mesmos obstáculos e conjunturas. 

Acima de tudo, ambas compartilham o mesmo elo de estruturação: a busca da legitimação 

própria corno meio de legl.timar o sistema. 

31 de marco é a data do golpe militar que propiciou a 

mudança do regime e .a.inaugurac;ão da gestão presidenciál de Castello Branco. t também 

a data de estruturação do Estado de Segurança Nacional e da implementaÇão -.da Doutrina 

de Segurança e Desenvolvimento (11). t todo um sistema político que se implanta para, 

explicitamente, fazer frente à situação, decorrente do período anterior, de 

instabilidade política, insegurança social e descontrole econômico. 

Estabelece no seu Plano de Ação Econômica do-Governo linhas 

gerais de·pol.ítica econôrnica,visando a·consecuçao dos objetivos de a) acelerar o 

ritmo de desenvol.vimento; b) conter. processo inflacionário; c). atenuar desníveis 

econômicos setoriais e re·gionais; d) assegurar, pela política de investimentos, 

oportunidades de empregos e e) corrigir tendência a déficits descontrolados. do 

balanço de pagamentos (12). Para realizar estes ideais, o góyerno reformula as políticas 

monetária, tributária, cambial, salarial e de investimentos, além de implementar 

importantes medidas nas áreas da educação, de obras públicas, do comércio exterior e, 

como nã'o, da habitação (13). 

Não é difícil observar o aspecto contraditório expresso na·. 

(9) Exposição de Motivos nQ 62, de 20.05.64, citado in Souza, 
B.G.V., t974, pág~ 72 

(10) Ianni, O., 1979, págs. 209 e 210 .· 
(11) Alves, M.H~M., 1984, págs. 33 e 52 
(12) Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, 

citado in ~anni, O., 1979, pág. 231 
(13) Iam'Íi, O., 1979, págs. 231 e 232 
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inter-relação de aiguns aspec.tos acima mencionados, como, por exemplo, entre conter 

inflação (leia-se comprimir'salários e restringir crédito) e acelerar desenvolvimento 

ou criar empregos. Não é dificil também constatar a necessidade de participação estatal 

implícita nas expressões "polÍtica de investimentos" ou "correção de tendência a 

déficits na balança de pagamentos". Ambos os aspectos mencionados poderiam ser 

denominados "ciisfunçõesu da política, não. fosse de nosso enfoq4e enquadrar tais 

situaçÕes como "funções" básicas do moderno Estado capitalista. 

· A não obse~ação des~as funções pod'eria levar, por um lado, 

à perda ou nao obtenção do respaldo popuiàr (fundamental.ã legitimação de um regime 

ilegitimamente. estabelecido) e,' por outro, à perda do apoio empresarial· (num processo 

pelo qual a acumulação corresponde à: legitimação perante as classes produtoras) • 

. A legitimação do Estado de Segurança Nacional foi efetuada 

tanto através do aparato coercitivo·quahto ideológico, levando às Últimas consequências 

a realização dos objetivos estabelecidos. 

A coerção começou dez dias após a inauguração do regime com 

a "Operação Limpeza ... ·corporificada no Ato Institucional n9 1, de 9 de abril de 1964, 

iniciando o primeiro ciclo de repressão que incluía desdeo expurgo de pessoas 

ligadas aos governos populistas·até à repressão física a trabalhadores e a 

camponeses (14). Ela foi também àprimorada com a criação do SerViço Nàcional de 

InformaçÕes (15) e estendida ao campo econômico com a Lei da Greve (16) que, pelo 

controle de.salários, elevava o grau de exploração. 

A legitimação ideológica, mais sutil, logrou ser implementada 

através da demonstração de. intenção ~o novo governo da abordagem e solução .dos problemas 

relativos a crédito·rural,_reforma agrária e financiamento de. capital de empresas, com 

a criação de entidades específicas (17).· 

Da mesma forma, a questão da habitação (ou da casa própria -

consideradci motivação principal nas teorias das massas) (lBJ,sel"')iu de plataforma de 

su,stentação ao processo de legitimação, porquanto contribuiria para a estabilidade 

social, ao mesmo tempo que permitiria o estabelecimento de mecanismo de criação de 

emprego e estimulo econômico. 

E é nesse sentido que se coloca a similaridade de principias 

entre a Revolução e a polúica habitacional, e também a funcionalidade da segunda 

com relação à primeira. A carta de Sandra Cavalcante, encaminhando o projeto do Plano 

Habitacional ao presidente Castello Branco, de certa formá~ o demonstro: 

" ••• achamos que a Revolução vai necessitar de agir 

(14) Alves, M.H.M., 1984, pags. 53 a 61 
(15).Decreto-Lei n9 4341, de 13.06.64 
(16) Lei 4330, de 01.06.64 
(17) Ianni, ·o., 1979, pág. 232 e Azevedo & Andrade, op.cit. 

pág. 58 
(18) Azevedo, S. & Andrade, L.A.G., 1982, pág. 59 
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vigoPosamente junto às massas .•. a solução dos pPoblemas 

de moPadia ••• atuaPá de forma amenizadoPa e balsâmica 

sobPe as suas feridas c{vicas. . . E: pPeciso não abandonar 

a população favelada •.. ela é muito maioP do que se vê 

nas favelas. Essa gente tem um poder aquisitivo m{n.imo, 

mas é gente. Se essa faixa da população não fôr atendida, 

o.Plano ficará falho. Poderá ajudar a construção civil 

do pa{s a se recuperar; poderá atuar brilhantemente na 

abertura de, frentes de trabalho; poderá melhorar as 

empresas médias e,pequenas de matePial de construção e 

· poderá dar de~tino melhor â capacidade de poupanÇa dos mais 

bem aquinhoados. Mgs, sem atendeP à faixa proletária,.~. 

terá fracassado :no seu objetivo social" (19). 

Com tais atripuições; são instituidos em 21 de agosto de 

1964, pela Le-í n!' 4380,a correção monetária nos contratos imobiZiár.ios de interesse 

social e o sistema financeiro paro aquisição da casa própria, e criados ó Banco 

Nacional da Habitação, as Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobi~iárias, 

o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, além de dadas outras providências (20). 

Para tan'to, .são-lhe destinados recursos de um milhão de 

cruzeiros domo capital inicial, alémde; depósitos de entidades governamentais, 

autárquicas, para-estatais, de economia.mista e de entidades do sistema. 

Canalizaram-se-lhe tambem dppósitos de 20%; das receitas do SESI e SESC, e de 20% 

do orçamento do INPS, assim como percentagens periódicas dos depósitos das Caixas 

Econômicas Federais •. Foi-lhe permitido contrair errrprést{mos no pa{s ou no exterior, 

sob autorização do Ministério da.Fazenda e; principalmente, foram-lhe escoadas 

contribuições de 1% dasfolhas de pagamento das empPesas (21). PostePiormente, a Lei 

n!' 4494, de 25 de novembro de 1964, confenu~lhe também diPeito sobre tY.ibutos 

devidos pelos locadores de imóveis, no montante de 4% dos valores de alugueres 

superiores a 3 salários m{nimos. 

·O ano de 196'5 foi marcado pela redução.da taxa de inflação 

de 87,8% para 55,4%. Foi também o ano de recessão e crescimento negativo no setor 

industrial, à taxa de. - 4, 7% (22), além da redução progre.ssiva na taxa agregada de 

investimento (23). A compressão salarial foi intensificada com a lei n9 4725, de 13 

de junho de 1965, que intervinha diretamente rio con.trole da fixação salarial no 

mercado, ao mesmo tempo que o aparelho coercitivo acentuava a repressao aos 

sindicatos (24). 

A perda do apoio popular e á vit~ria dos partidos de 6posição 

(19) Cavalcánte, S.~ .transcrito in Souza, B.G.V., .1974, pãg.l57 
obs.: os grifos são do Presidente Castello Branco 

(20) Legislação Básica do BNH, 1979~ págs. 5 a 45 
(21) idem, pá,gs. 19 e 20 
(22) Alves, M.H.M., 1984, pãg. 80 
(23) Coutinho, L.G. & Reichstul, H.P., 1977, pag. 68 
(2·4) Alves, M.H.M., 1984, pág. 81 



95 ea 5 

em estados-chaves nas eleiçÕ~s para governador de 13 de outubro de 1965, desencadearam 

novo ciclo de repressão, oficializado no Ato Institucional n9 2, que considerava 

"que o país precisa de tri.mquilidade para o trabalho em prol de seu desenvolvimento 

econômico e do bem-estar do Povo ••• " (25). Nesse sentido, capacitava o aparelho 

repressivo a concluir a "Operação Limpeza".·De acordo com ele, estabeleciam-se 

eleiçÕes indiretas para presi~ente e vice:..presidente, limitavam-se os poderes ·do

Juduciário, e implementava-se um controle eleitoral, o que começava pela· extinção 

dos partidos políticos. O Ato Complementar n9 4, de 20 de novembro de 1965, 

implementava a reforma partidária, definindo normas para a criação dos novos partidos 

políticos: Arena e MDB (26L 

Tornava-se patente a preocupaçao governamental de 

institucionalização do Estado-em bases mais permanentes de aprovação popular, como 

advertia o General Golbery: "os escravos não fazem. bons combatentes" (27).Dessa maneira, 

dava-se continuidade ao plano de manutenção do poder pelo controle do aparato legal, 

ao· baixar-se o ·Ato Institucional n9 3, em 6 de fevereiro de 1966, visando manter o 

controle dos estados mais importantes da F.ederação, através da eleição indireta dos 

governadores pela maioria absoluta dos votos das assembléi-as legislativas: No mesmo 

Ato, instituía-se a nomeação dos prefeitos de capitais, estâncias e municípios de 

segurança nacional, pelos governadores. Ainda corno garantia, impôs-se a fidelidade 

partidária através do Ato Complementar n9 19, de 9 de agosto do mesmo ano (28). 

As eleições de 1966, conferindo à Arena 57% dos votos para 

o senado federal~ 64% para câmara dos deputados e igual percentagem !las assembléias 

estaduais (29), corroborariam para a manutenção legal do poder, ainda que para isso 

tivessem se servido da incapacidade do MDB em organizar-se em todos_os estados, por 

força da Lei das Inelegibilidades, instituída em 22 de junho de 1965, para impedir 

a candidatura daqueles considerados incompatíveis com "os objetivos da 'Revolução"' (30). 

Par~lelamente à legitimação política, a legitimação 

econômica tornava-se imprescindível diante do quadro recessivo instaurado. A~sim, 

reestruttirou-se o "modus operandi" do sistema de política econômica governamental, 

com a implementação de um elenco de reformas ~nstitucionais incisivas (31). 

Disciplinou-se o mercado de capitais (Lei n9 4862, de 14 de julho de ·1965) e reformou-se 

o siste~a fiscal (Lei n9 4862, · de novembro de 1965) .• Também o sistema monetário-

creditício foi reorientado com a criação.das ORTNs, destinadas a cobrir o déficit 

da caixa do tesouro sém a necessidade de se recorrer a emissão primária (32), e com 

a 'contenção creditícia estabelecida pela efetivação de taxas de juros positivas 

(juros nominais mais correção monetária). 

O_saneamento desejado na economia, nesse ponto, .confundia-se 

(25) Ato Institucional n9 2, in Alves~ M.H.~, 1984, pag. 91 
(26) Alves, M.H.M., 1984, pags. 90 a 94. 
(27) idem, pág. 95 
(28) idem, págs. 99 a 103 
(29) idem, pág. 189 
(30) idem, págs. 85 e 101 
(3l) Coutinho, L.G., & Reichstul, H.P., 1977, pag. 69 
(32) idem, pág. 70 
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com o próprio programa desinflacionário do governo, segundo o qual: o combate a 

inflação deveria partir da contenção dos déficits governamentais, a política salarial 

deveria adaptar-se à política monetária de modo a disciplinar os custos de produção, 

e a política de crédito às empresas deveria ser controlada para impedir os excessos 

da inflação de procura, ainda que adaptada às inflaçÕes de custos (33). 

Tal tratamento anti-inflacionário de choque, apesar de 

aparentemente preparado para os perigos da insolvência no setor empresarial, ocasionou 

excessiva elevação dos índices de falências e concordatas. "No Estado de São Paulo ••• 

as concordatas deferidas ascenderam de 86, para o ano de 1963, a 524, para 1969. 

Nestes mesmos anos, as falências decretadas cresceram de 106 para 896" (34). 

Assim, enquanto a iegitiuiação política era levada a cabo 

por força de atos e decretos, a legitimação econômica, perante as classes produtoras, 

era ameaçada pela política recessiva, e a legitimação social, perante as classes 

trabalhadoras, era comprometida pela política salarial e pela perda gradual do poder 

aquisitivo. 

Diante desse contexto, o governo precisava desenvolver um 

mecanismo capaz de angariar apoio popular,· ao mesmo tempo que pudesse propiciar 

um aquecimento da economia,. sem que, no entanto, viesse a demandar aumento nas 

despesas estatais - incompat{veis com a pol{tica de combate à inflação. Este 

mecanismo, anteriormente criado como suporte à impla~tação do regime, seria a poZ{tica 

habitacional, qu~ nesse momento.era chamada a colaborar mais significativamente. 

Diversas medidas de caráter operacional foram então 

implementadas, no sentido de capacitar o mecanismo habitacional às necessidades 

sócio-econômicas. A adaptação das Caixas Econômicas Federais ao Sistema Financeiro da 

Habitação (35), sucederam-se a adaptação do Instituto de Previdência e Assistência 

aos Servidores do Estado (36) e a criação, no BNH, de sua Carteira de Mobilização 

Financeira (37). 

No âmbito da produção, estabeleceram-se normas para registro 

e funcionamento de Cooperativas Habitacionais (38), instruiu-se a.constituição e 

operacionalização dos Institutos de Orientação às Cooperativas (INOCOOPs) (39) e 

aprovou-se a estrutura da Carteira de Projetos Cooperati~os do BNH (40). Visando uma 

maior participação do setor privado no processo, foi criada a Carteira de operações 

Especiais (4i), no intuito de efetivar o já criado Projeto-Empresa (42) e o programa 

Mercado de Hipotecas (43), que, por introduzir a figura do iniciador, permitiu a 

construção de conjuntos habitacionais numa modalidade diferente do programa de 

Cooperativas, e alternativo aos programas hipotecários das Caixas ·Econômicas e 

(33) Ianni, O., 1979, págs. 25? e 258 
(34) _Mundo Econômico, in lanni, O., 1979, pag. 259 
(35) Decreto 55279, de 22.12~64 
(36) Decreto 56995, de 01.10.65 
(37) BNH, RC 59/66, de 29.a3.66 
(38) Instrução BNH 01, de 30 .. 11.64 
(39) BNH, RC 68/66, de 21.06.66 
(40) BNH, RC 87/66, de 12.09.66 
.(41) BNH, RC 88/66, de 12.09.66 
(42) BNH, RC 65/66, de 12.05.66 
(43) BNH, RC 101/66, de 07.11.66 
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Institutos, onde exper>imentar>--se-ia a eficiência do setor> empr>esar>ial (44). O .alcance 

social da pol-ítica ser>ia r>eaZizado atr>avés das Companhias Habitacionais (COl!ABs), 

super>visionadas pela Carteir>a de Oper>açõés de Natur>eza Social do BNH (45). 

Dada a necessidade do amplo alcance· e lar>ga divulgação das 

oper>açoes, ainda em 1966 buscou-se a expansão e desaentr>alização par>aial de funções 

pela implantação de unidades r>egionais (46). Na mesma ocasião, a pr>eoaupação com o 

caos ur>bano existente em nossas cidades, não pr>op{aio a uma campanha de har»monia 

social, endossou a r>egulamentação do SERFHAU e a ar>iação ~o Fundo de Financiamento aos 

Planos de Desenvolvimento Local Integr>ado (47), planos estes aos quais busaar>-se-ia 

vincular> a distr>ibuição dos r>eaUI'sos aent~lizados pela Federação.· 

Desta for»ma, montava-se uma estr»utur>a pr>epar>ada par>a 

atuar> nas diver>sas faixas do mer>aado habitaaiona.l: a) pr>ogr>amas de desfavelamento 

e atend~mento·a fam{lias com ganhos de até 3 salár>ios mtnimos- Companhias Habitacionais; 

b) pr>ogr>amas par>a famUias r>emediadas, na faixa de 3 a 6 salár>ios m{nimos mensais -

Cooper>ativas, Hipotecas e Institutos; e a~ pr>ogr>amas de finanaiamen.to de unidadés 

isoladas ou em conJunto par>a a faixa média de mer>aado, super>ior> a 6 salár>ios m{~imos -

Sociedades de Crédito Imobiliário e Car>teir>a Imobiliária das Caixas Econômicas, 

_usando r>espeativamente r>eaur>sos advindos de.Letros Imobiliár>ias e depósitos de 

poupança. 

Entr>etanto, apesar> da estr»utur>a-, os r>esultados auferidos 

por> este mecanismo for>am pouco expressivos - apr>oximadamente 26 mil unidades 

financiadas em 1964 e 1965 (48) - .em aon8equênaia da insuficiência de r>eaur>sos no 

sistema. A busca de novas fontes de r>eaUr»so8 foi de enaontr>o à posição do Ministr>o 

Rober>to Campos, par>a quem a casa pr>Ópria ter>ia a "par>tiaular> at;r>ação de criar> 

est{mulo à poupança", aontr>ibuindo "mais paro a estabiZidade social do que o imóvel 

de aluguel" (49). 

A poi{tiaa de poupança, que se iniaia.em1966, na ver>dade 

já contava com alguns fator>es previamente instalados,_ como a instituição da aor>r>eçao 

monetár>ia, a ar>iação das Sociedades de Cr>édito Imobiliár>io e a existência, ainda 

anter>ior>, ·de um mecanismo de captação de poupança aoor>denado pelas Caixas Econômicas. 

Dessa forrma, não houve um momento de ar:iação de um "sistema br>~sileir>o de l?oupança e 

emp!'éstimo" (50), que na ver>dade estr»utur>ou:-se lenta e gradualmente. Consider>a-se, 

par>a efeito de estudos, par>a in{aio da pol{tiaa de poupança voluntár>ia, a instr»ução 

do BNH n9 6/66, de _B de março de 1966, que disciplina o sistema de captação de. 

depósitos peias aar>teir>as de habitação das Caixas Feder>ais, com aplicação integr>ada 

no Sistema Finanaeir>o da Habitação, segundo norrmas e condições estabelecidas pelo BNH, 

(44) Souza, B.·G. V., _1974, pág. 84 
(45) BNH, RC 86/66,-de 12.09.66 
(46) BNI:I, R,C 99/66,de 12.09.66 
(47) De~reto 59917, de 20.10.66 
(48) ver Quadro IV.S, capítulo anterior 
(49) Andrade, L.A.G., 1976, pág-.121 
(50} a sigla SBPE só aparece posteriormente, nos anos 70 
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e instituiu as poupanças Livre e vincuLada. 

Como a fatia de mercado contempLada peLos recursos oriundos 

das cadernetas de poupança não correspondesse àqueLa de maior alcance sociaL, houve 

necessidade de impLantação de uma outra modaLidade de poupança, a compuLsória, 

correspondendo a um depósito de 8% do montante das foLhas de pagamento.das empresas, 

efetuado peLo empregador em nome e benef-ício dos empregados, junto a entidades 

financeiras credenciadas que canalizariam os recursos ao BNH. O Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço, como foi ~hamado, foi cria4o peLa Lei nP 510?, de JJ de setembro 

de 1966, ·sendo-Lhe atribu-ída uma dupLa função: por um L"ado, funcionaria como 

instrumento de estabilização sociaL - já que reverteria ao trabaLhador optante em 

casos de desemprego ou aquisição habitacionaL; e, por outro Lado, constituir-se-ia 

--,-em-importante fonte de recursos paro o Sistema Financeiro da H_abitação. 

CompLementarmente, o FGTS, independentemente.dos benef{_cios trabaLhistas apregoados, 

ocasionou dois"eféitos·colaterais: permitiu aos empregadores a Liberação dos recursos 

necessários, peLo sistema anterior, à indenização dos funcionários dispensados, e 

promoveu, pela redução imediata _dos custos de demissão, um.auinentó significativo da 

rotatividade empregat-ícia, contribuindo para o rebaixamento saLariaL. 

A poL-ítica de poupança veio, assim, propiciar o afLUxo de . 

duas categorias .de recursos para utiLizaÇão no sistema. A poup~nça·voLuntária geraria 

voLumes de depósitos sobre os. quais haveria necessidade de remuneração das taxas. de 

correção monetaria e juros de 6% ao ano (iniciaLmente com rentabilidade trimestraL). A 

. poUpança compuLsdria, FGTS, geraria recursos a serem geridos peLo próprio BNH, com 

responsabilidade de capitaLização da correção monet~ria, mais juros médios de J% ao 

ano. Ambas as categorias teriam, originalmente, de ser aplicadas em financiamentos 

habitacionÇiis, sobre os quais necessariamente incidiriam os -índices da correção 

monetária e juros (variáveis de acordo com vaLores de empréstimo) correspondentes 

à remuneração dos depositantes e à cobertura dos custos de oper>acionaLização, 

seguro e garantias. Dessa forma, em função das taxas de remuneração das categorias 

de poupança, destinar-se-iam às operações de interesse sociaL os recursos advindos 

dq.FGTS, enquanto que os das cadernetas de poupança seriam orientadas à porção melhor 

aquinhoada da popuLação habitacionaZmente carente. 

Ainda no per-íodo CastelLo Bran~o, sao dados aLguns retoques 

na poL-ítica de poupança, com a criação do Fundo de Gcirantia dos D(j!pósitos e Letras Imobi_ 

Liárias (51)., destinados a servir como Lastro de cobertura aos depositantes, em poder 

e gestão do BNH, e d instituição da Coordenação GeraL do FGTS (52), voLtaaG a 

administrar a aplicação destes recursos a taxas variáveis, garantindo o ressarcimento 
·do Fundo. 

(51) BNH, RC 03/67, de 21.01.67 
(52) BNH, RC 08/6.7, de 09.03.67. 
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Finalmente, o Decreto-Lei n9 200, de.26 de janeiro de 1967, 

desatreia o BNH do Ministério da Fazenda para vinculá-lo ao Ministério do Interior, 

como uma foY'111a de caracterizá-lo definitivamente como independente das finanç:as da 

União, pondo-o a trabalhar numa área essencialmente social - já que seus ~eflexos 

econômicos estariam garantidos pelas medidas financeiras que então ~e completavam. 

No aspecto político, a mais importante medida de caráter 

legitimador implementada pelo goverrio Castello Branco foi certamente a aprovação da. 

Constituição de 1967, que viria a conferir um poder· "constitucional" às medidas até 

então encaradas como de exceção. Nela foram incorporados os controles mais importantes 

dos atos institucionais e complementares baixados no período, a garantia .à restrição 

de poderes do Legislativo ~ do Judiciário e a institucionalização do modelo 

econômico (53). 

5.3. A Política de Alívio, o AI-5 e o 

Desenvolvimento do BNH 

Como previa o Ato Institucional n9 1, o Marechal Costa e 

Silva foi eleito presidente por via indireta, na data de 3 de outubro de 1966_, 

assumindo o governo a 15 de· março de 1967. Desde aposse, comprometera-se _com o 

restabelecimento das regras democráticas no processo político (54), no que veio a se 

denominar "política de alívio" - uma forma de liberalização controlada, compreendendo 

concessÕes do governo em troca de apoio e legitimação (55). 

No campo sindical, o novo regime buscava, pelo controle ou 

cooptação de suas-lideranças, uma revol':lção sindical destinada a ampliar as funçÕes 

previdenciárias dos sindicatos, subtraindo-lhes. a ~tribuição representativ~ 
. . . . 

trabalhista em troca de uma tarefa de mediação entre Est-ado e classes trabalhadoras. 

Na educação, o controle seria efetuado através de urna ampla reforma universitária, 

promovida segundo acordo e~tre o"Ministério da Educação e a United States Agency of 

International Development (USAID) (56). 

Ambas as medidas provocaram mobilizaçÕes de protesto tanto 

por parte dos trabaíhadores e estudantes, como também por pa:·te da população em geral 

(revoltada com a compressão salarial) e pelos_políticos da oposição (ansiosos pelo 

diálogo prometido). Paralelamente, ampla onda de repressão toma lugar nas ruas das 

grandes cidades, acionando intensa campanha de buscas e detençÕes. A contradição que 

então se estabelece entre a política de alívio e o aumento da repressao vem anular 

(53) 
(54) 

(55) 
(56) 

Alves, M.H.M., 1984, págs. 103 a 111 
O testemunho do jornalista C~rlos Chagas é de que Costa e 
Silva trabalhava na Emenda de Reforma Constitucional com 
C) fim de levantar o recesso no Congresso; promover a 
reorganização partidária e pôr fim aos atos de exceção. 
Alves, M.H.M., 1984, pág. 112 
idem, págs. 112 a 119 
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a possibilidade de legitimaçio política esperada (57). 

Diante da crise que se instaura ao longo dos anos de 1967 e 

1968, a necessidade de legitimaçio provocou uma superutilizaçio do aparato repressivo

militar, no qual "a parada do Dia da Independência era importante cm~ponente 

psicológico da estratégia de intimidaçio" (58), assim como do aparato ideológico, 

buscando a cooptaçio da população de classe média. 

Do ponto de vista econ~mico, o Plano-Estratégico de 

Desenvolvimento de Costa e Silva pouco divergiu das metas contidas no PAEG, do governo 

anterior. A ligeira mudança de rumo implementada pode ser interpretada como uma forma 

de legitimação- perante a classe média, e consistia no oferecimento de uma ampla 

poss-ibilidade de consumo a se realizar através de operaçÕes de crédito (59). Na 

----·-·verdade, este mecanismo viria a funcionar como um sistema de endividamento das ·unidades 

familiares, baseado na emissão de letras de- câmbio para mat-erializaçio de linhas de 

crédito de médio .e longo prazos, através de um sistema financeiro especializado (60). 

A nova política econ~mica visava sobretudo alterar os padrÕes de .consumo das classes 

médias superiores para promover o crescimento do·setor de ·bens duráveis (61). 

o biênio 1967-1968 assistiu também a um significativo 

aumento do nume:roo de unidades financiadas peLo Sistema Financei:roo.da Habitação, 

saLtando de 29 mil unidades em 1966 pa:r>a 89 miL em 1967 e 141 miL em 1968 (62). Esta 

evolução de 207% em 1967 e de 58% em 1968 vem denotar> a impo:rotância . que é 

at:r>ibuida à p:roodução habitacional nos-momentos de busaa de legitimação popular>. 

A :roeaZ.ização destes núme:roos não se deveu apenas à 
disposição do gove:rono federal. Dependeu também da supe:roaQão de um inaômodo oDiae que 

se:roia o da in.st:roução popular> sob~e a meaâniaa da ao:ro:roeção monetá:roia, pois, na ve:rodade, 

pouaas pessoas aomp:roeendiam a p:roog:roessão da divida a despeito do fiel pagamento das 

p:r>estações. Com efeito, os p:r>Óp:r>ios planos· de Peajuste não pa:r>eaiam f:3sta:ro afeitos a 

esta :roealidade: o aálauLo das p:roestaçÕes ero efetuado de aaoroo aom a Tabela Pr>iae, 

mas os sistemas :de :roeajuste podiam.tanto va:r>ia:ro de aaorodo aom a ao:ro:r>eção monetá:roia, 

aomo o plano B (63), quanto de aao:rodo aom os :r>eajustes sala:r>iais, aomo e:roa o aaso 

dos planos A e C. o plano B peooti:roia a quitação do saldo devedo:ro,de emp:roéstimo 

dent:roo-do p:roazo aont:roatado, pois seu aálauZ.o e:r>a lógiao e matematiaamente ao:ro:roeto. 

Mas ·os planos A e C (devido ao fato de o saldo devedor> ser> ao:ro:roigido t:roimest:roalmente 

(57) Alves, M.H~M., 1984, pags. 112 a 119 
(58) ide~, pág. 129 
(59) As esperanças de· sucesso calcavam-se nas expectativas 

de consumo,contidas ao longo de três anos de recessao. 
(60) Coutinho, L.G. & Reichstul, H.P., 1977,- pág. 71 
(61) Alves, M.H.M., 1984, pág. 113 
(62) ver Quadro ·1v.s 
(63} O plano B previa reajustes das prestaçÕes e do 

saldo devedor, trimestralmente, de acordo com a UPC. 
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e as prestações reajustadas anuaLmente, de acordo com taxas não necessariamente 

iguais) (64) Levavam ao finaL dos prazos de contrato sem c quitação do saLdo devedor, 

que deveria então ser pago num prazo compLementar de até 50% do prazo iniciaL TaL 

situação, de péssima repercussão popuLar,· só veio a ser encarada co~ a ins~itlA.ição do 

Fundo de Compensação da Variação SaLariaL (65), que, composto peLa incorporaç~o de uma 

taxa adicionaL à prestação mensal dos contratos, viria a dar cobertura ao saLdo 

residuaL, quitando-o. 

No mesmo biênio, importantes medidas foram implementadas, 

dando ao sistema uma nova ampLitude, ao mesmo tempo que O·ViabiLizavam: a aprovação . ,· . 
do Programa de Financiamento de Materiais de Construção - FIMÁCO (66) e a criação do . 

. ,. 

Fundo de Financiamento para o Saneamento - FI SANE ( 6 7). O FIMACO tinha por objetivo 

-~stimu.Lar a produção-de materi-ais de construção, superando os pontos de estrongú.Lã~ento 
gerodos.peLa oferta insuficiente, sem o que o desenvoLvimento da construção civil seria 

imposs{veL. Paro tanto, definiu três subprogromas com finaLidades espec-íficas: o 

financiamento ou refinanciamento ao consumidor de materiais de construção - RECON (68) 

o financiamento ou refinanciamento do investim~nto no ativo fixo - REINVEST (69) e 

refinanciamento ou refinanciamento do cápitaL de giro . às empresas p~odutoras de 

material de construção - REGIR (70). 

O FISANE foi elaborado como uma forma de fazer frente à 

carência de infra-estrutura nos centros urbanos, mas, na verdade, dois outros 

motivos parecem estar mais intimamente ligados à criação deste fundo: de um Lado, 

os casos de abandono, atrasos e inadimplê~cias registrados em conjuntos não supridos 

de infra-estrutura (71) e, de outro, a necessidade do BNH em girar o capit~l sob sua 

responsabil-idade, aplicando-o a juros que o permitissem subsidiar as operaçÕes 

voltadas à popuLação de menor renda. Neste último caso, tanto o FISANE quanto o FIMACO 

estariam amplamente justificados. 

Ainda no campo do saneamento, aprovou-se o 8ubprograma 

REFINAG(72), para ampliação e melhoria dos sisÚmas de. abastecimento de água ·e 

preparou-se a apresentação do REFINESG (73), no mesmo per{odo em que se buscou 

estimular a formação de fundos regionais, estaduais ou inter-municipais para esta 

finalidade (74) ,e em que foi substitu{do o Sistema Financeiro do Saneamento e criada 

sua Superintendência no BNH (75), criando-se também um sübprogroma de estimulo {76). 

No campo da poupança, foram autorizados constituição e 

(64) O plano A pievia reajustes anuaiw de a~ordo com o 
salário míriimo, e o plano C, também anual, previa 
reajustes .de acordo com os Índices do funcionalismo 
público. 

(65) BNH, RC 25/67, de 16.06.67 
(66) BNH, RC 30[67, de 21.07.67 
(67) Decr~to 61160, de 16.08.67 
(68) BNH, RD 29/67, de 16.08.67 
.(69) BNH, RD 39/67, de 25.10.67 
(70) BNH, RD 50/67, de 07.12.67 
(71) Andrade, L.A.G., 1976, pág. 126 
(72) BNH,. RD 10/68, de 14.02.68 
(73) BNH, RD 59/69, de 17.09.69 
(7'4) BNH, RD 09/68, de 14.02.68 
(75) BNH, RC 12/67·, de 12.05.67 
(76) BNH, RD 21/69, de 23.04/69 
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funcionamento das Associações de Poupança e Empréstimo (??) e criado o Fundo de Promoção 

de Poupança (?8), visando desenvolver a necessária pól{tica de poupança, para o que se 

instituiu mais um · mecanismo de proteção pela normatização da assistência 

financeira por parte do BNH às Sociedades-de Crédito Imobiliário e Associações de 

Poupança e Empréstimo (?9). 

Também corroborando no processo de estruturação e 

desenvolvimento do BNH, foi-lhe conferido o dom-ínio pleno de imóveis da União e 

designada a venda de terrenos do INPS aos agentes do Sistema Financeiro da Habitàção (80). 

Por força da expansão do crédl.to financeiro ~ imob~liário, 

as taxas de crescimento do produto interno bruto (PIB) elevaram-se de 4,8% em 1967 

para 11,2% em 1968 (81), sendo que, enquanto o setor da agricultura cresceu apenas 

---4-,5% em 1968, o setor industrial evoluiu 13,3% (82), sendo de fato o responsável pela 

performance. Entretanto, tal desempenho teve um custo social representado pelo 

rebaixamento salarial e pela perda do·poder aquisitivo, a atingir basicamente as 

populaçÕes de menor renda: 

Quadro v~1 (83) 

Evolução do Salário Mínimo 

tndice do 
Ano Salário Real·· 

1959 ~00 

1960 69 

1961 85 

1962 81 . 

1963 75 

1964 42 

1965 48 

1966 49 

1967 43 

1968 43 

1969 42 

A insatisfação popular pelas questões salarial, 

tràbalhista, educacional e repressiva ganharam grande ressonância no Congresso 

Nacional, que passara a espelhar as inquietações da sociedàde c~vil. Esta postura 

expressa na fala de parlamentares, nao raro eram interpretadas -como ofensa à honra 

(77) BNH, RC 12/67, de 12.05.67 
(78) BNH, RC 32/68,· de 28.11 .68 
(79) BNH, RD 12/68, de 21-02.68 
(80) Decreto 62698, de 14.05.68 
(81) World Bank, in Alves, M.H.M., 1984, pag. 333 
(82) Conjuntura, in Alves, M.H.M., 1984, pag. 334 
(83) fonte: DIEESE, in Alves, M.H.M., 1984, pág. 114 

obs.: 1959 = 100 
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e à dignidade das Forças Armadas. O Ato Institucional n9 5, baixado em 13 de dezembro 

de 1968 (84), teria a propriedade de reinverter a política de alívio, reincorporando 

ao poder executivo um controle constitucional sobre sociedade civil e instituiçÕes 

políticas, tendo servido para a punição de mais de 1600 pessoas (85). 

A ele sucedeu-se nova onda de repressão na qual se registra: 

a perda de mandato de políticos da Arena que houvessem votado com o MDB; a prisão de 

líderes estudantis levando à debandada do movimento; as intervençÕes nos sindicatos; 

os expurgos em Órgãos políticos, representativos, universidades, redes de informação 

e burocracia do Estado; as manobras militares em larga escala, e o emprego 

indiscriminado de violência contra todas as classes (86). 

O período subsequente ao Ato caracterizou-se por uma dinâmica 

de violência tanto urbana quanto rural (87). Tal situação conturbada veio a ter um 

agravante em agosto de 1969, com a enfermidade do presidente Costa e Silva (88), 

que deixou no ar a perspectiva de uma nova liberalização e desencadeou um processo 

de luta pelo poder dentro do aparato estatal. As irregularidades no processo 

sucessório incluíam a não aceitação do vice-presidente Pedro Aleixo e a imposição da 

solução inconstitucional do exercício da presidência por uma junta militar formada 

pelos ministros do Exército,. da Marinha e da Aeronáutica, em caráter provisório, 

até a definição do impedimento de Costa e Silva e a escolha de um novo presidente. 

O prolongamento da enfermidade estendeu a crise sucessória até a data de 6 de outubro, 

quando o General Médici foi escolhido por um colégio eleitoral militar (90). 

Encerrava-se, assim, um perÍodo de governo marcado pela 

repressao de um lado, e por um quadro econômico de expansão industrial, 

desenvolvimento de programas de transportes e comunicação, por outro, e também pela 

iniciação de uma reforma administrativa que, pela modernização do aparato estatal, 

viria a estruturar a base para uma expansão econômica mais significativa - a buscar a 

(84) 

(85) 
(86) 
(87) 

(88) 

(89) 

(90) 

Alves, M.H.M., 1984, pág~ 131 
Poderes do .AI-5: fechar Congresso, cassar mandatos, 
suspender direitos, demitir juízes e funcionários 
p~blicos, ~onfiscar bens, sus~ender Habeas Corpus, 
limitar julgamentos de crimes políticos a tribunais 
militares, baixar decretos e atos, além de proibir o 
Judiciário de apreciar casos enquadrados no AI-5. 
idem, pág. 134 
idem, págs. 131 a 141 
idem, págs. 136, 142 .e ·143 . 
Tal yiolência teve enfrentamento por parte da Ação 
Popular, que endoçara a luta armada, do PC do B, que 
organizara guierrilhas na região do Araguaia, e da 
Aliança de Libertação Nacional, de Marighela. 
Carlos Chagas narra o desenrolar desses fatos ao longo de 
113 dias, a partir de 27 de agosto até sua morte em 
17 de dezembro de 1969. 
Chagas, C., 1979 
Aleixo opusera-se ao AI-5, como narra Chagas, op. cit. e 
Alves, M.H.M; 1984, pág. 144 
Chagas, C. 1979, pág. 169 
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legitimação pela eficiência. 

5.4. O Milagre Brasileiro e a 

Redução da Produção Habitacional 

O início dós anos 70 presenciou fenomenal desenvolvimento 

da economia, registrando as maiores variações positivas dó PIB em nossa história, 

alcançando 13,3% em 1971 e 14,0% em 1973 (91). Também a taxa de inflação retraiu-se 

atingindo seus mais baixos níveis com 17,3% em 1971 e 17,4% em 1972 (92). Tal 

desenvolvimento teve o setor industrial como propulsor, que cresceu 14,3% em 1971, 

13,4% em 1972 ·e 15,8%. em 1973 (93), enquanto que o setor da agricultura experimentava 

taxas de expansao inferiores às do PIB. 

o "milagre brasÚeiro", como foi batizado, não teria sido 

possível, outrossim, nao fossem as maciças inversões efetuadas pelo setor governo 

e pelo então estruturado "setor produtivo estatal", principalmente no campo energético 

(com a efetivàção da Eletrobrás e a criação da CESP)~ devido à sua natureza 

imprescindível ao processo produtivo (94).Nesse momento, colhiam-se os frutos da 

modernização, previamente iniciada, dos aparelhos administrativo e produtivo do 

Estado, abrangendo as áreas de petróleo e derivados, produtos químicos,_siderurgia 

e materiais não-ferrosos, além dos serviços de infra-estrutura compreendendo a energia 

elétrica, já mencionada, transportes e comunicações. 

Este processo de modernização era orientado aos investimentos 

estrangeiros, considerados de fundamenta"t importânc-ia ao desenvolvimento nacional, dada 

a expectativa de maior eficiência atribuíd-a ao capital multinacional (95). Assim, 

estes investimentos atraídos, somados aos estatais, de um lado permitiram fenomenal 

expansão da taxa de cre~cimento, porém, de outro, provocaram a dramática elevação 

da dívida externa (de um total de 3,9 bilhÕes de d~lares em 1968 para mais de 12,5 

bilhÕes, em 1973) (96), para crédito, junto às instituições internacionais, de recursos 

dest:Lnados à importação de equipamentos e execução de infra-est~utura básica. 
. . 

A construção do "Brasil Grande" era então impulsionada de 

acordo com uma tendência de caráter "pro.dutivista", que se sobrepunha impiedosamente 

a postura "distribu.tivista" (97). Predominava, des~a forma, a "filosofia" de 

"primeiro esperar o bolo crescer para depois dividi-lo", enquanto o "arrocho salarial" 

e a elevação tributária indireta corroiam o _poder de compra da classe trabalhadora, 

(91) 
(92) 
(93) 
(94) 

(95) 

(96) 
(97) 

ver Quadro IV.15, capítulo anterior 
ver Quadro IV.1, capítulo anterior 
~orld Bank, in Alves~ M.H.M., 1984 ,. pág. 334 
De acordo com hipótese e terminolo.gia formulada por 
Coutinho, L.G. & Reichstul, H.P.; 1977, págs. 73 a 83. 
Afonso, C.A. & Souza, H., 1977, pág. 70 e Ai~es, M.H.M., 
1984 t pág. 146 
Alves, M.H.M., 1984, pág. 146 
idem, ibidem 
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ao mesmo tempo que os gastos federais de bem-estar eram reduzidos (98). De acordo com 

o DIEESE, o tempo necessário à aquisição da ração mínima mensal familiar, decolava 

de 95 horas e 43 minutos em 1969 para 135 horas e 43 minutos em 1973 (99), · 

configurando um significativo aumento da taxa de exploração. 

Neste processo de acumulação, o capital internacional 

beneficiava~se, tendo como sócios, setores de capital privado nacional; como patronos, 

a burocracia militar e tecnocrática, e como aliados, os extratos médios da sociedade 

angariados pelo poder do crédito facilitado. O processo de legitimação perante as 

classes envolvidas, ficava amplamente facilitado e justificado, diante das recentes 

co.nquistas econômicas, fartamente enaltecidas po.r campanhas ufanistas (100), 

enquanto que o obscurantismo era imposto pela censura aos sistemas educativo e de 

comunicações. Resultado disso·foi a expressiva vitória da Arena nas eleiÇões de 

novembro de 1970, conquistando 61,4% dos votos.para o Senado, 69,4% na Câmara dos 

Deputados e 69,8% nas Assembléias Estaduais (101). 

Mas a legitimação também exigiu medidas repressivas para 

fazer frente à mobilização de grupos guerrilheiros (102). O programa de pacificação 

imposto ocasiocou enorme fortalecimento do aparato repressivo, elevando substancialmente 

os gastos com defesa e segurança interna, ao mesmo tempo que colocava a população 

como um tidi à mercê de arbitrariedades. A institucionalização da violência (com 

ênfase par!l os mecanismos de detenção injustificada e tortura) produziu, ao longo 

deste governo, um númerosuperior a 12.000 presos políticos (103), com uma alta 

ocorrência de mortes e desaparecimentos. 

Diante de um quadro sócio-econômico onde a legitimação 

efetuava-se tanto pela repressao quanto pelas campanhas de demonstração de 

eficiência, a politica habitacional viria a ter um papel discreto, sob.o ponto de 

vista ~onjuntural. Embora a indústria da construção. civil estivesse exPerimentando 

expressivo "boom" imobi'liário (104), o número de financiamentos habitacionais 

(98) Em 1970, o governo federal destinou 1,79% do orçamento 
para a área de saúde e 7;33% à educação. Em 1973, foram 
destinados 1,0% à saúde e 5,21% à educação. 
Montoro, A.F., in Alves, M.H.M., 1984, pág. 155 

(99) ver Quadro IV.2 
(100) Há que se salientar que ·a conquista do tricampeonato 

mundial de futebol de 1970 colaborou significativamente 
para esta imagem. 

(101) A Arena obteve 61,4% dos votos ao Senado, 69,4% à 
Câmara dos Deputados e 69,8% às Assembléias Estaduais. 
Alves, M.H.M., 1984, pág •. 189 

(102) VangUarda Popular Revoluéionár:La, Aliança de Libertação 
Nacional e Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

(103) Comitê Internacional de Juristas, in Alves, M.H.M., 
1984' pág. 166 

(104) No município de São Paulo, onde a Prefeitura costumava 
registrar metragem quadrada de planta aprovada inferior 
a.5 ~ilhÕes, em 1970 atingé 6,1 milhÕes, em 1971, 13,1 
m1lhoes e em 1972, 8~2 milhÕes. 
Ver Quadro IV.10, capítulo anterior 
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concedidos no Sistema Financeiro da Habitação, que em 1969 atingira a cifra de 158 

mU unidades, atravessaria o per-íodo Médici com número~ inferiores a este: 155 miL 

em 19?0, 1~1 ~L em 19?1 e 19?2, e 150 miL em 19?3 (105). Também a distribuição destes 

financiamentos apresentara características sui-generis; com n-ítido preju-ízo para as 

moradias de interesse sociaL, as quais tendo apropriado 106 miZ unidades em 1969, 

ca-íram para 39 miL em 19?2 (contra 15 miL de RECON e 6? miL do SBPE) e 50 miL.em 

1973 (contra 23 miL de RECON e ?? miL do SBPE) (106). 

Há que se analisar, quanto a este aspecto, dois fatores de 

primordiaL importância à compreensão da queda das aplicações na área de interesse · 

sociaL. O primeiro deLes refere-se às apLicações sob controLe do BNH, o qual, por 

utiLizar recursos oriundos do FGTS, assumira a responsabilidade de manter sobre ele 

taxas de capitaLização (juros e correção monetária) .(10?) que exigiam a concessão 

de financiamentos a média de juros mais eLevadas e a prazos de retorno menores - o 

que justificava · o crescimento dos financiamentos na área .de RECON. O segundo 

aspecto diz respeito à eLevação do número de empréstimos na órbita do SBPE, atendendo 

primordiaLmente aos extratos médios da sociedade. Este fato se expLica peLa 

substanciaL expansão do saLdo de depósitos em poupança, que apresentaram variações 

reais com reLação· ao ano anterior de 52,2% em 19?1, ?4,1% em 19?2 e 64,7% em 19?3; e 

do próprio número de cadernetas, que eLevou-se em 66% em 19?1 (108). 

Do ponto de vista estruturaL, as mUdanças, embora menos 

·sens-íveis, foram mais significativás. A criação do PZ<l:no de EquivaLência SaLariaL 

(109), como maneira de estabeLecerem-se reajustes nas prestaçÕes habitacionais 

capitalizándo a correção monetária com os reajustes saLariais - peLo uso de 

coeficientes periódicos de equiparação salariaL, veio compLetar a série de mudanças 

(iniciada com a instituição do FCVS) vol-tadas a aperfeiçoar os mecanismos de retorno. 

PeLo PES, a mais importante inovação teria sido a fixação do número de prestações e do 

prazo de retorno, visando proporcionar maior confiabilidade por prop~ciar maior 

segurança aos tomadores de financiamentos, tendo como mecanismo de compensaçao o 

FCVS, Fundo de Compensação da Variação Salarial, previamente criado com a função de 

garantir o res{duo de saLdo devedor. 

Num per{odo em que a modernização do Estado era palavra 

de ordem, a busca da eficiência era posta em pratwa em toda a máquina estatal, no 

sentido não só de alcançar uma racionalidade de métodos, mas também de estabiLidade 

(105) ver Quadro·.IV.S, idem 
( 106) idem, ibidem . 

obs.: RECON - financiamento de material de construção 
para consumidor final através de hanc·os comerciais; 
SBPE - financiamentos concedidos com recursos de 
po.upanta, atendendo basicamente a mutuários de 
,padrão medio ou acima. 

( 107) Sobre este aspecto, ver Souza, B.G. V., 1974, pag •. 110 
(108) ver Quadro IV.4, capítulo anterior · · 

Destacamos este fato, pois difere da posição de alguns 
autores que o consideram.um desvirtuamento na 
polÍtica habitacional. 

(109) BNH, RC 36/69~ de 11.11.69 
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financeira. Quanto ao primeiro aspecto, a medida mais representativa foi, sem dúvida, 

a transformação do BNH em empresa pública (110), apontada como uma forma de aprimorar 

sua operacionalização, libertando-o dos inconvenientes burocráticos da administração 

direta. De outro lado, a necessidade de demonstração de resultados financeiros 

favoráveis (fundamental à manutenção da imagem de eficiência estatal) viria,colocar 

o BNH num impasse diante da contradição entre suas exigências econômicas e as sociais. 

Como ilustração, podemos salientar que, enquanto medidas como a criação do PES 

viessem caracterizar-se como "concessões" a população em detrimento da busca de 

uma racionalidade empresarial (111), outras como a implementação do SAC dariam 

primazia à correção de distorçÕes. O SAC, Sistema de Amortização Constante (112) 

fora instituído como opção. (e posteriormente em substituição), à Tabela Price para 

cálculo da prestação inicial e da amortização do empréstimo ao longo das prestaçÕes 

subsequentes (113). Este sistema trazia o inconveniente de elevar excessivamente a 

prestação inicial (114), mas viria a permitir evitar a descapitalização do Fundo de 

Compensação da Variação Salarial (FCVS), já que eliminaria os debitas residuais de 

empréstimo. 

Ainda no que se refere às mudanças estruturais, podemos 

destacar outras medidas voltadas à função legitimadora da política. A manutenção do 

consenso através da segurança dos mutuários do sistema habitacional teria sido a 

preocupação do BNH ao definir sua participação nas apólices de seguro habitacional, 

dando.:.lhes cobertura integral em casos de sinistro ou morte (115). A mesma 

preocupação ficaria evidente na criação do FIEL, Fundo para Pagamento de Prestação 

no Caso de Perda de Renda por Desemprego ou Invalidez Temporária (116), e no 

estabelecimento de normas para a utilização de depósitos dó FGTS na amortização de 

dívidas do SFH (1l?). 

Diferente intenção norteara as .medidas voltadas à preservaçao 

da saúde do SBPE, ao instituir-se assistência financeira às entidades privadas do 

sistema (118) ou ao desenvolver-se subprograma de apoio técnico às entidades 

(110) Lei 5762, de 14.12. 71 _ 

( 1l1) 
( 112) 
(113) 

(114) 

( 115) 
(116) 
( 117) 

(118) 

Ant.eriormente, a Caixa Econômica Federal experimentara 
equivalente metam~rfose, por força do Decreto 66303, de 
06.03.70, caracterizando esta tendência da política 
federal. 
Azevedo, S., 1975, pág.44 
BNH, RC 23{71, de 05.10.71 
Pela T .. P., o valor real das prestações .é constante, 
sendo a parcela dos juros decrescente e a da amortização 
~rescente. Pelo SAC, as prestaçÕes reais partem de 
valores iniciais mais elevados e decrescem,· sendo a 
amortização constante e o& juro~ decrescentes. Sobre isto, 
ver Azevedo,· S. & Andrade, L.A.G., 1982, ·pâgs. 71 a 77. 
Tal aspecto é_posteriormente sanado com a dilatação dos 
prazos de pagamento. · 
BNH, RD 36/70, de 09.07.70 
BNH~ RC 11/71, de 26.05.71 
BNH, RC 26/71, de 05.10.71 
Em seguida, a Lei 5725, de 17.10.71, v1.n.a perm1.t1.r o 
desconto das prestaçÕes do contra-cheque dos empregados. 
BNH, RD 53/71, de 07.04.71 
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integrantes do SBPE (119). A mais importante delas referia-se à participação da 

iniciativa privada nos programas de interesse.social atravésdo mercado de hipotecas, 

para o que registra-se a aprovação de novas condições para o programa (120) e a 

regulamentação da venda das Cédula~ Imobiliárias do BNH às entidades do SBPE (121), 

como forma de transferir aos agentes financeiros os ônus gerados pelos descuidos 

na aplicação dos recursos e pelas falhas de empreendimento (1~2). 

o· per{odo Médici também marcou o inicio da redução 

percentual de participação do setor habitacional nas aplicações do SFH, caindo de 95% 

em 1969 para 92% em 1970, 85% em 1972 e 61% em. 1973 (123). Além dà aspecto numérico 

desta questão, temos que mencionar as medidas estruturais implementadas no per{odo, 

"per se" mais importantes, uma vez que· criavam bases-para o desenvolvimento desta 

tendência. Na área do saneamento, procurou-se estimular os Programas Estaduais de 

Abastecimento de Água (PEAG) é criaram-se subprogramas de Financiamento Suplementar 

para Abastecimento de Água (FISAG) e de Estudos e P~ojetos de Saneamento (FIPESJ 

(124), através do Programa de Financiamento para Saneamento (agora denominado 

FINANSA). Foi também institu{do o SANAT, SubprÓgrama de Apoio Técnico ao Sistema 

Financeiro-do Saneamento (125), além de criados dois novos subprogramas para 

execução de obras: o FICON, para controle da poluição das águas (126) e o FIDREN, 

para implantação ou melhoria de sistemas de drenagem (127). 

Sob a justificativa de carência de infra-estrutura em areas 

de implantação de conjuntos, ganharam ênfase aspectos suplementares à habitação, 

como obras complementares em conjuntos hàbitacionais (128), financiamento de 
. . 

infra-estrutura em conjuntos (FINC) (129) e financiamento de equipamentos comunitários 

em conjuntos (FINEC) (130). Paralelamente, na área de desenvolvimento urbano, foi 

criado programa de Complemer:tação Urbana, a ser executado ptrave·s de Projetos CURA -

Comunidade Urbana para Recuperação·Acelerada (131) e desenvolvida linha de financiamento 

(119) BNH, RD 98/73, de 11.12~73 
(120) BNH, RD 59/71, de 22.10.71 
(121) BNH, "RD 61/71, de 22.10. 71 

Anteriormente, o. ini.ciador liqu.idava seu débito junto ao 
agent~ financeiro que o descontavã no BNH, o qual 
tornava-se ·o detentor das cédulas. 

(122) Via de regra, problemas de qualidade,· localização e 
infra-esutrutura levavam·a casos de abandono ou 
inadimplência, até então arcados pelo BNH. 

(123) Percentuais correspondentes i produção e comercialização 
de materiais de construção para produtor e consumidor,. 
al~m dos complementos habitacionais, da tabela de · 
Almeida e Chautard, in Azevedo, S. & Andrade, L.A.G., 
1982, pág.86. Ver também Quadro IV.8, capítulo anterior. 

_(124) BNH, RD 16/71, de 07.04.71 
(125) BNH, RD 67/71, de 12.11.71 
(126) BNH, RD 09/72, de 17.01.72 
(127) BNH, RD 53/73, de 05.07.73 
( 128) BNH, RD 81/72 ~ de 1'9. 12. 72 
(129) BNH, RD31/73, de· 15.05.73 
(130) BNH, RD 56/73, de 05.07.73 
(131) BNH, RC 07/73, de 30.03.73 

"' • .. 

' l' 
l· .. 

~~ 
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para transporte urobano- FITURB (132), ao mesmo tempo que se preparava a transferência 

das atribuições de supervisão e controle do SERFliAU para o BNH, iniciando-se com a 

desativação das unidades descentralizadas do SERFHAU ( 13.3). 

A habitação popular recebeu atenção operacional,igualmente, 

enquanto numericamente seu peço na politica diminuia à medida que a legitimação do 

regime processava-se via repressão e_ demonstrações de eficiencia. Ainda assim, 

diversas medidas com pretenso alcance social foram lançadas, tal como a redução dos 

juros a serem pagos pelo BNH ao FGTS (134) de 6% ao ano paroa 3% ao ano (com 

aumentos progressivos de acordo com o tempo de serviço dos empregados), visando. 

reduzir o custo finarweir>o dos empre~ndimentos habitacionais. Posteriormente, duas 

importantes disfunçÕes foram detectadas na área de interesse social: 1Ç) a 

incapacidade do setor privado em atuar nesta área, dada a aversão empresarial e aos 

insucessos do programa de mercado de hipotecas, e 2Ç) o não atendimento das familias 

com rendimentos inferiores a 3 salários minimos, dada a reorientação de atuação das 

COHABs com familias de até 5 salários minimos, diante dos problemas e atrasos e 

inadimplência e das necessidades de retorno do FGTS. Tais problemas levaram ao 

diagnóstico de q~e o Plano Nacional da Habitação não estava tendo alcance popular, 

podendo, inclusive, comprometer toda a estrutura ideológica sobre a qual foi erguido, 

caso nao mantivesse a perspectiva de aquisição da casa própria pelas classes de menor 

renda. 

. Est~ diagnóstico, aliado ao decréscimo na produção de 

moradias popular-es, caracterizava o quadt>o da instituição do Plano Nacional da Habitação 

Popular- PLANHAP (135), que vislumbrava uma forma de abordagem do problema pela 

participação das administrações estaduais é municipais na produção habitacional de 

baixissima renda. O novo plano previa a criação de um sistema financeiro próprio -

o SIFHAP, Sistema Financeiro da Habitação Popular, que m~bilizaria recursos canalizados 

em âmbito local, aos- Fundos Estaduais de Habitação Popular - FUNDHAPs. -- Conta ria 

também com instrumentos operacionais especificas destinados a permitir a adaptação 

das COHABs às novas metas, enquadrados no Plano de Estimulo ao PLANHAP- PEP (136)~ 

que compreendia os seguintes subprogramas: ASSITEC - Assistência Técnica às COHABs 

(137)·, FICAGIR - Firi.anciamento de Capital de Giro às COHABs (138) .e FISOL -

Financiamento de Solvência e Liquidez das COHABs. 

Finalmente, para este periodo,· destacariamos a 

instituição da taxa de Cobrança e Administração - TCA, co~o uma forma de compensação 

dos custos financeiros dos. agentes, e da Taxa de Apoio Comunitário - TAC~ voltada 

a suprir despesas de ca!'áter coletivo com finalidades comunitárias em conjuntos (140), 

(132) BNH, RC 07/74, de 21.02.74 
( 133) BNH. RC 45/73, de 21.12.73 
( 134) Lei 5705, de 21.09.71 
( 135) BNH, RC 01/73, de 30.01.73 

Esta resolução instituía o SIPHAP e autorizava os 
FUNDHAPs. 

(136) BNH, RD 76/73, de 28.09.73 
(137) BNH, RD 77/73, de 28.09.73 
(138) BNH, RD 82/73, de 28.09.73 
(139) BNH, RD 87/73, de 15.10.73 
(140) BNH, RC 01/73, de 23.01. 73 e RD 81/73, de 28.09.73 
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além da criação de wn programa de financiamento de obras individuais de ampliação 

e melhoriada moradia- PROFICO- PY'ograma de Financiamento da Complementação da 

Habitação ( 141). 

Concluindo. poderíamos descrev.er o governo Médici co~o 

-~ercado por substancial expansão econômica. servindo~lhe de fonte.de legitimação, 

enquanto osgastos do Estado com administração, projetos de infra-estrutura e 

segurança nacional cresciam sugnificativamente em detrimento de suas despesas com 

educação e bem-estar social. Neste contexto, a função legitimadoro .da polúica 

habitacional perde relevância, o que se afere pela baixa produção no per{odo, 

paf!sando, então, a sofrer mudanças estrutumis internas, voltadas a prepará-la paro 

nova·s atribuiÇões necessárias ao desenvol·vimento do processo acumulativo, desenvolvimento 

urbano •.. 

5.5. A Distenção Política e a 

Política de Desenvolvimento Urbano 

Ernesto Geisel asstJmiu ~ governo em 1974, estabelecendo· no 

li PND o compromisso de manter o c.resciment::o acelerado, reafirmar a contenção da 

inflação, manter equilíbrio na balança de pagamentos, melhorar a distribuição de 

renda, preservar' a estabilidade social e política, e promover o desenvolvimento sem 

deteriorar a qualidade da vida (142). Eritretanto. o espectro do milagre econômico, 

que outrora enfatizara o papel legitimadordos êxitos do modelo de desenvolvimento, 

já não permitida a ampla utilização do aparato institucional e repressivo em prol 

do processo de ac1.,1mulação ilimitada, em ~ace da·nÓva realidade mercadológica 

internacional a refrear o ciclo ex~ansivo,e da perfeita caracterização da mecãnica de 

empobrecimento proletário contida na adoção do citado modelo. Tornava:...se evidente que a 

consecução das metas do li PND depe~deria, antes de tudo, ·dO' estabelecimento de uma 

nova base de légitimiqadé, a assegurar o afrouxamento das. tensões sócio-polÍticas 

através de um processo aparentemente livre de escolhà eleito:ral. Esta seria a marca 
' registrada da '.'política de distensão" ( 143) empregada pelo goverrio Geisel para um 

período di esperada transição econômica •. · 

A teoria da distensão partia do pressuposto de con~inuidade 
. . . 

de hegemonia da Arena sobre o MDB. a exemplo da esmagadora vitória conseguida em 1970. 
. . ' 

Tais premissas. no entanto. Ca1ram por terra nas eleiçÕes do próprio ano de 1974. 

quando o MDB conseguiu a expressiva maioria de 4 milhÕes de votos no Senado, além de 

(141) BNH, RD 84/73. de 26.03 •. 73 
(142) li PND, 1974, págs. 33. 34, 37 a 41. 47 a 54, 123 a 133 
(143) Segundo a colocação de Àlves, M.H.M •• 1984, pág. 185 
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ampliar significativamente sua representação na Câmara dos Deputados (144). A vitória 

inédita da oposição veio alertar para a necessidade de ajustes ne legislação 

eleitoral sob risco de comprometimento da política distensiva. Com esta orientação, 

foram baixados o Decreto-Lei n9 6.639, em julho de 1976, e a Emenda Constitucional 

n9 7, em 13 de abril de 1977. O primeiro, também conhecido por "Lei Falcão", 

compreendia o silenciamento e a apolitização das campanhas eleitorais e atingiria, 

em termos mais imediatos, as eleições municipais de novembro de 1977, nas quais a 

Arena logrou conseguir apertada maioria, graças ao subterfúgio de abafar o 

cres~ente prestígio do MDB (145). A segunda,·rebatizada "Pacote de Abril", foi 

implementada mediante o fechamento do Congresso com vistas à manutenção institucional 

do poder através das seguintes medidas: tornava permanent~s eleições indiretas para 

os governos estaduais; alterava a representatividade dos estados na Câmara dos Deputados 
- - .. - ----- -

(agora na proporção da população e não dos eleitores), de modo a assegurar para a 

Arena adicionais de votos nos estados nunenos alfabetizados do nordeste; modificava a 

composição do Senado, determinando o número de três por estado, com mandato de oito 

anos, sendo dois eleitos por voto popular .(em pleitos alternados) e o terceiro 

escolhido indiretamente por colégios eleitorais estaduais (diferentes das assembléias, 

pois incluíam também vereadores), recebendo, por seu caráter artificial, a denomiação 

pejorativa de "senadores biônicos"; aumentava a duração do mandato presidencial para 

6 anos; diminuía a participação dos delegados das assembléias ao colégio eleitoral 

que escolheria o presidente; criava novas restrições a propostas de emendas 

constitucionais pelo Congresso, com a exigência de um terço das assinaturas dos membros 

da Câmara e do Senado, e estendia as restrições da Lei Falcão sobre uso da televisão 

e do rádio nas campanhas eleitorais municipais, para as eleições estaduais·e federais 

(147). O impacto dessas medidas nas eleiçÕes de 1978 foi o auménto do númaro do 

cadeiras da Arena no Senado de 6 para 15; contra uma redução de 16 para 8 cadeiras do 

MDB (apesar de o percentual de votos conferir 43% para a Arena e 57% para o MDB), além 

de maioria na Câmara de Deputados e Assembléias Estaduais, a despeito do equilíbrio 

no percentual de votação (147). "Tal monopólio do poder era elemento essencial da 

distensão" (148). 

Paralelamente, a equipe governamental procuraria 

implementar medidas de enfrentamento dos problemas identificados na economia em fins 

de 1973, a saber: atraso no setor de bens de produção e d~ alimeritos, forte dependência. 

do petróleo e tendência a um elevado desequilíbrio externo (149). A estes, acrescentar-se-. 

ia a disposição de desenvolver a economia a índices do período do milagre e dobrar as 

exporta~Ões; ao_mesmó tempo que buscaria substituir as importaçÕes de bens de 

capital e insumos básicos, desenvolver grandes projetos de exportação de matérias-primas 

(144) Os resultados·ereitorais conferiam respectivamente para a 
Arena e o MDB: 41,0% contra 59,3% no Senado; 51,9% 
contra 48,0% na Câmara; e 52,0% contra 47,9% nas 
Assembléias. Observe-se que apesar da maioria dos votos 
o MDB não consegue maioria nem na Câmara nem nas 
Assembléias, por força de expedientes eleitorais 
pré-estabelecidos. 
Ver Alves, M.H.M., 1984, pág. 189 

(145) Alv~s, M.H.M., 1984, págs. 190 e 191 
(146) idem, págs. 192 a 196 
(147) idem, pág. 198 

.(148) idem, pãg. 200 
(149) Serra, J., 1982, pags. 118 e 119 



1 i 2 cap 5 

intermediárias e aumentar intensamente .a produção interna de petróleo e a capacidade 

de geração de energia hidroelétrica. Para tanto, procuraria redirecionar parte das 

poupanças privada e compulsória, obter financiamento externo e atrair investimentos 

estrangeiros de risco, além de mobilizar massissamente ~s empresas estatais (150). 

Diante desta postura governamental,. o BNH ·e o SFH como um 

todo eram chamados a participar condizentemente do processo, tendo levado a produção 

habitacional da ridicula sifra de 97 mil unidades financiadas em 1974 para 144 mil 

em 1975, 249 mil em 1977 e 339 mil em 1978 (151). Tais .números, entretanto, não 

refletem integralmente a participação do SFH - há que se observar uma profunda 

alteração na distribuição percentual das aplicações do BNH, passando a favorecer. 

substancialmente o setor de desenvolvimento urbano que, da apropriação de apenas 9% 

do total deis aplicações até o ano de 1973, passa a abocanhar 27% em 1974, 31% em 

1975, 3?% em 1976 e mantendo doravante a participação média de 30% (152). Em função 

disso, o volume de inversões anuais do SFH eleva-se, de patamares inferiores a 200 

milhões de UPC paro númeY.os superiores a 300 milhÕes de UPC, atingindo em 1976 

a marca de 456,5 milhÕes (153). 

Dessa forma, toda a politica habitacional passa a 

inclinar~se perante posturas contidas no II PND, que, pela primeira vez, define uma 

politica de desenvolvimento urbano a nivel nacional na qual "a organização do 

território e o r~forço do sistema de cidades ganham prioridade, e a questão habitacional 

é tra_tada separadamente em igual nivel que outros investimentos setoriais como 

transporte, saneamento, etc." (154). O periodo 1974-1978 é marcado pela ênfase na 

questão urbana. t também o periodo no qual é decretada a liquidação do SERFHAU (155) 

e divididas sua's funções entre o BNH (156) e uma nova estrutura então criada, 

compreendendo CNPU, FNDU, FDTU e EBTU (157). 

O BNH, que durante o periodo Médici iniciara-se na 

estruturação dos programas de desenvolvimento urbano, diante do contexto da nova 

politica urbana (158), ·viria a põr em atuação as Unhas de financiqmento correspondentes 

(de acordo com os valores já apresentados), aliviando a administração direta dos 

investimentos em infra-estrutura e planejamento urbanos, tradicionalmente a cargo 

·das esferoas estadual e local de goverono. Novas medidas são . também implementadas, 

dentro da mesma Unha de orientação,. dentre as quais des~acamos a criação do FINURB -

(150) Serra, J., 1982, págs. 118 e 119 
(151) ver Quadro IV.5, capitulo anterior 
(152) ver Qua_dro IV.8, idem 

· (153) ver Quadro IV.13, idem 
(154) Fernandes, M., 1980, pág. 14 
(155) Decreto 76149, de 22.08.75 
(156) Criação da Carteira de úesenvolvimento Urbano 

BNH, RC 19/74, de 22.08.74 
(157) Comissão Nacional de Política Urbana, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, Fundo de Desenvolvimento do· 
Transporte Urbano e Empresa Brasileira de Desenv9lvimento 
Urbano. 
ver Fernandes, M., 1980, pág. 13 

(158) Em consonância com o 11 PND que propunha mobilizar as 
empresas estatais em investimentos e produção 
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Programa de Financiamento para Urbanização (159), do FIPLAN- Programa de Financiamento 

para PLanejamento Urbano (160) e do FETRAN - Subprograma de Financiamento de Sistemas 

Ferroviários de Transporte Urbano de Passageiros (161), aLém de, para o setor 

saneamento, o FINEST - Subprograma de Empréstimo SupLementar para Composição da 

Partiàipação Financeira dos Estados no PLANASA (162). 

O PRODEPO - Programa de Apoio ao DesenvolvimentO de Pólos 

Econômicos (163) marca tambem a participação do BNH na realização dos grandes 

projetos governamentais de produção de insumos básicos (quimica pesada, met(}is nao

ferrosos e minerais não-metáLicos), produtos intermediários (celulose, ferro, aLuminio . . . 
e aço) e geração de energia (16.4). Este programa, .no ano de sua criação, 1975, 

absorve o financiamento de 4 mil unidades, saltando para 15 miL em 1976, e caindo 

para 7 mil em 1977, 3 mil em 1978 e 4 mil em 1B79 (165). 

Do ponto de vista ec~n~mic~, os subsetores lideres da 

expansao foram a construção civil e os serviços de utilidade púbiica, sob o impulso 

dos investimentos governamentais e das empresas estatais - o que não poderia deixar 

de ser, em função das propostas. do PND, endossadas pela atuação. de empresas públicas 

como o BNH. "O papel da construção civil na explicação do desempenho agregado 

agricultura-indústria foi notável: 36% da expansão deste agregado ••• deveu-se ao. 

crescimento daquele setor (no período de 1973-1980), o que enfatiza seu papel crucial 

como fator de sustentação do ritmo da atividade econ~mica" (166). Tais investimentos, 

entretanto, não foram capazes de promover as taxas de crescimento planejadas. Na 

verdade, não foram sequer capazes de evitar a desaceleração econômica, embora 

impedindo seu aprofun~amento e retardando um estado de c~ise. Não cabe aqui examinar 

as causas.do agravante do processo de desaceleração, observado notadamente após 1975, 

mas sabe-se que estas não se restringem "à crise internacional do petróleo", como 

enfatizam as interpretaç~es oficiais, ou à elevação externa da taxa .de inflação, a 

onerar a produção baseada em "insumos básicos importados e.aumentar o custo 

financeiro dos projetos carreados com empréstimos externos •. 

Cabe, neste momento, retornar à questão da legitimidade. A 

vitória da oposição nas eleiç~es. de 1974, em Última instin~ia, expressava o 

descontentamento popular pelo .arrocho sal~rial, pela aceleração da inflação e pela 

queda da qualidade de vida acentuada pela reduçio dos gastos e investimentos públicos 

nas áreas de educação, saúde, habitação popular e bem~estar social. De fato, as 

despesas de bem-estar social, no biênio 1974-1976, .correspondiam a 4% das despesas 

federais ( 167) ,-·e a ·produção habitacional de interesse social, já penalizada ao longo de 

todo o governo Médici, atingiria em 1974 seu escore mais baixo -·17 mil unidades 

( 159) BNH, RC 11/74, de 16.04.74 
( 160) BNH, RC 27/74, de 31.10.74 
( 161) BNH, RD 13/74, de 11.03~74 
(162) BNH, RD 49/76, de 31.12.76 
( 163) BNH, RD 04/75, de 03.03.75 
(.164) Objetivos destacados no li PND 

Serra, J., 1982, pág. 119 
( 165) ver Quadro IV.5, capítulo anterior 
(166) Serra, J.; 1982, pág. 120 
( 167) Afonso, Ç.A. & Souza, H., 1977' pág. 76 
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(apenas superior ao do ano de criação do BNH) (168). A abordagem destas questões por 

parte das políticas pÚblicas não parece ter sido devidamente efetuada - optou-se 

pela legitimação forjada à poder de subterfúgios eleitorais. 

A pol{tica 

resposta á derrota eleitoral de 19?4 

área de interesse social para 62 mil 

habitacional parecia estar realmente dando uma 

com a elevação do numero de financiamentos na 

unidades em 1975, 127 mil em 1976, 159 mil em 

19?7 e 255 mil em 19?8 (169). No entanto, uma observação mais aprofundada vem 

demonstrar que este acréscimo está sendo dirigido às camadas mais elevadas desta 

área de interesse. Apenas J% .das aplicações do BNH contemplavam o programa de COHABs 

em 1975 (dentro de um total de 60% do setor habitacional e contra 7% do programa de 

Cooperativas). Em 19?6, ?% atenderiam às COHABs contra 11% das Cooperativas, em 19?? 

a paridade seria de 11% para 21% e em 19?8, 14% para 22%. 

t indiscut-ível o 'Ímpeto adiaion1do à pol{tiaa habitacional e 

urbana na gestão Geisel. O que se COT}trapõe é o fato de este esforço não estar 

diretamente orientado à Legitimação peran~e as camadas populares, mas principalmente 

aos objetivos econômicos (como a ênfáse no desenvolvimento urbano o demonstra) e à 

Legitimação perante a categoria empresarial e ao mercado representado pela alasse 

de média renda. Quanto a este último aspecto, cabe destacar a insatisfação empresarial 

diante dos insucessos obtidos com o mercado popular (170) e à retração geral do 

mercado residencial composto pelas camadas de melhor poder aquisitivo, o que se 

comprova na diminuição da metragem quadrada de plantas aprovadas no Munic{pio de São 

Paulo. Em 1973, aprovavam-se 6,8 milhÕes de metros quadrados; tendo este numero 

baixado para 6,4 milhões, nos anos de 19?4 e 1975; para menos de 4 milhões em ~976, 

e atingindo em seguida 4,5 e 4,4 milhões, em 1977 e 1978, respectivamente (1?1). 

Diante deste minguante mercado, a pressão dos empresários era, antes de tudo, no 

sentido de desestoaar a produção estimulada no biênio 1974-1975 (impulsionada pelo 

recrudescimento inflacionário e pela faÍta de opções de investimento com boa 

rentabilidade (1?2)), ao mesmo tempo que faria uso dos altos n{veis de captação 

Liquida de poupança (que incrementara-se 40,2% em 19?5 e 62,7% em 19?6 (173)), e 

ao.rrespondia à elevação do teto de financiamento, já que o Limite de 2. 250 UPC 

tornara-se insuficiente. O aumento deste teto para o valor de 3.500 UPC, autorizado 

pelo BNH em 1975 (174) viria permitir uma dilatação da capacidade de endividament; 

familiar, atendendo, desta forma, às reivindicações empresariais da aonst~ução civil. 

Como esta elevação do potencial de financiamento incidiria 

(168) 
(169) 
( 170) 

( 171) 
(172) 

(173) 
(174) 

ver Quadro IV.5, capítulo anterior 
ver Quadro IV.5, idem 
Basicamente no Mercado de Hipotecas. A RD 54/75, de 18.12. 
75, dispondo sobre compra de emp.reendimentos pela COHAB 
ou outro agente do SFH, parecia seí resposta à proposta 
de entidades do SBPE neste sentido. 
Ver Azevedo, S., 1975, pig. 62, a este respeito. 
ver Quadro IV.10, capitulo anterior 
O Grifico IV •. 9 mostra que a curva de lançamentos de 
edifícios residenciais em São Paulo em 1974/75 
aumentava a Índices inferiores à de edifícios em oferta. 
Cálculos efetuados sobre valores do Quadro IV.6 
BNH, Relatório de Atividades 1975, pig. 6 
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sobr>e o SBPE, novas medidas for>am implementadas no sentido de pr>opor>cionar>-Zhe o 

devido r>espaldo financeir>o. A possibilidade de aumento da taxa de r>isco veio demandar 

uma elevação da gar>antia do BNH sobr>e às depósitos de caderneta de poupança, de 400 

par>a 1.000 UPC (175), o que foi poss{vel graças à pr>évia cr>iação do FAL - Fundo de . 

AUx{lio à Liquidez (176), no ano anterior. Também na ár>ea do SBPE, foi institu{da, em 

1978, a Caderneta de Poupança P'l'dgr>~da (177), numa tentativa de compensar a·queda 

na captação l{quida de poupança de 73,7 milhões de UPC em 1976 para 40,2 milhÕes em 

1977 (178). 

No ~bito das aplicações dp SBPE, tr>ês novos pr>ogr>amas for>am 

imp Zemen ta dos: o PROAREAS - P'l'ograma de Ur>banização de Ár>eas ( 179), destinado a 

permitir> à iniciativa privada o financiamento dos serviços de urbanização de seus 

pr>oje_tos de loteamento; PROEC- Pr>ograma de Equipamento Comunitário \180), voltado 

a financiar> a oonstrução de unidades imobiiiárias para uso institucional ou comer>cial 

comunitário, em projetos habitacionais da iniciativa pr>ivada, e CICAP - P'l'ogr>ama de 

Constr>ução Individual da Casa P'l'Ópr>ia (18~), este aplicado, não-aos empresár>ios, mas 

ao propr>ietár>io de lote urbano inter>essado em construção para uso pr>Óprio. Nos dois 

primeiros, ressalta-se a intenção de utilização dos r>ecúr>sos do SBPE a ser>viço das 

postur>as do Plano Nacional de Desenvovimento Ur>bano, e no ter>ceir>o, a possibilidade 

de ofer>ta de r>ecursos dir>etamente ao usuário. 

Nas aplicações do BNH, a despeito do decr>escente percentual 

absor>vido pelos financiamentos habitacionais, destacam-se mudanças estruturais 

a aprimor>á-lo. A pr>imeir>a delas corr>espondia ã concessao de benef{cio fiscal às 
pessoas f{sicas mutuár>ias do SFH (i82), pr>opiciando-lhe uma r>edução no valor da 

pr>estação, que esperava-se converter em voto de confiança no governo. Na área de 

pr>oduÇão habitacional, dentr>o do campo de àbr>angência do PLANHAP, foi cr>iado o 

PROFILURB - P'l'ogr>ama de Financiamento de Lotes Urbanizadns, que dever>ia funcionar como 

opção par>a as populações de mais baixa renda, na medida que não for>necia a casa, 

apenas o lote com infra-estrutur>a (183). O pr>Ópr>ios PLANHAP, diante das dificuldades 

de viabilização da par>ticipação dos estados e munic{pios (184), foi objeto de 

mudanças, sendo-lhe per>mitido efetuar empr>éstimos pa~ integroalização dos fundos. 

estaduais - FU~DHAPs (185). Conciliando a pr>eocupação do goverono feder>al ~om a questão 

urbana e a necéssidade de posicionamento junto à população mutuár>ia, passou a dar>-se 
• 

(175) BNH, Relatório de Atividades 1975, pág.6 
(176) BNH, RD l8/.74,· de 31.05. 74 . 
(177) BNR, RC 04/78, de 28.02.78 
(178.) ver Quadro IV.6, capítulo anterior 
(179) BNH, RC 31/76, de 07.10.76 . 
( 180) BNH, RC 32/76, de 07. 10.76 · 
(181) BNH, RD 41/76, de 25.08.76 
(182) Decreto-Lei 1358, de 12.11.74. Posteriormente, o Decreto

Lei 1431,-de 05.12.75, elevou a alíquota de 10% para 12%. 
(183) BNH, RC18/75, de 26.06.75 · · . 

Na prática, o prazo de finánciamento de 15 anos, 
~riginalmente est~pulado,. tornava as prestações próximas 
as das casas padrao COHAB, desestimulando-o. 

(184) A refórma tributária, responsável pela crise do 
federalismo, representava seu maior entrave. 

(185) BNH, RD 09/75, de 04.03.75 
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peso a aspectos comunitários, com a implantação do SUDEC - Subprograma de 

Desenvolvimento Comunitário (186) e do PROCENSO - Programa de Apoio aos Centros Sociais 

Urbanos (187). O PROHEMP- Programa Habitacio.nal Empresa (188) .vinha .trazer a 

possibilidade de as empresas promoverem empreendimentos habitacionai·s diretamente a 

seus funcionários e, finalmente, o FICAM - Programa de Financiamento da Construção, 

Conclusão, Ampliação ou Melhoria da Habitação de Interesse·social (189) era dedicado 

a proporcionar aos.agentes financeiros do sistema recursos destlnados às famUias 

com lote próprio, de até cinco salários m{nimós, para a compra de materiais de 

construção com aquelas finalidades. 

Esta série de medidas denotavam a ~lara intenção de empliar 

o aparato institucional sob controle do BNH. Chamamo-las medidas estru.turais e as 

contrapomos às medidas conjunturais, voltadas à utilização das primeiras nas 

atibuições de produção, de acordo com objetivos demandados pela conjuntura. Da_mesma 

forma que o governo Médici implementou as medidas estruturais, que permitiriam à 

gestão Gei.sel o desEmvolviinento de medidas conjunturais de desenvolvimento urbanQ, o . ' . . 

governo Geisel vein nesse momento complementar medidas estruturais que vão permitir ao 

governo seguinte a consecução de uma·meta fundamental - sua popularização. Igualmente, 

a "abertura", no momento em que a política de "distensão" vai perdendo conteúdo, tem 

início a partir das medidas implementadas ainda por Geisel, envolvida em suas próprias 

contradições. 

I 

5.6. Figueiredo: Abertura e Crise 

Com João Batista Figueiredo, contempla-se a estruturação 

do."Estadode Segurança Nacional" em seu ulterior estágio...: a institucionalização do 
. . 

Estado em bases efetivamente populares. A política de "abertura" vai, com es·ta 

premissa, estabelecer fases de liberalização cuidadosamente planejadas, desde a 

prévia revogação do AI-S até o delineamento de perspectivas de eleições diretas para 

presidente (190). 

O delineamento desta polÍtica é fruto principa.linente da 

avaliação das.forças politicamente atuantes representadas pelas seguintes 

i~stitui~Ões e seus movimento~·corresp~ndentes: a CNBB e"as organizaçÕes eclesiais 

de base ligadas à Igreja; a OAB e os movimentos de defesa da hamonia judicial, dos 

direitos humanos e da Constituição; a ABI e a mobilização pela Hb·erdadé .de imprensa 

e de expressão geral; os movimentos sociais urbanos e as lutas contra a carest'ia e 

( 186) BNH, RD 04/76, <;te 24.01.76 
( 187) BNH, RD 35/76., de 24.11.76 
(188) BNH., RC 09/76, de 05.04.76 
( 189) BNH, RC. 07/77, de 28~09~77 
(190) "H . d f .. e1 . e azer deste pa1s uma democracia,. - expressava-se 

Figueiredo no início do mandato. 
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péla melhor qualidade de vida; o novo movimento sindical e as greves de 1978, 1979 

e 1980, e o MDB, enquant~ partido de oposição único e elemento polarizador de 

movimentos organizados (191). A liberalização controlada da abertura institui, como 

primeiro passo em direção ao alívio da pressão social, a Lei da Anistia (192), 

resultante de intensas negociações com a oposição, que vinha permitir o retorno ao 

pais de todos os exilados e a recuperação dos direitos políticos aos lideres deles 

privados (193). 

A Lei da Reforma Partidária (194) vem propor uma nova lei 

orgâ~ica dos partidos .. sob pretexto de criar espaço político para as mais diversas 

correntes ideológicas, que rompe o sistema dual instituído em 1965, fragmentando a 

oposição mas.mantendo o controle da situação através de um partido de situação fiel 

e majoritário, agora rebatizado PDS (195). Seria um modo de garantir o controle 

governamental sobre a oposição sem sacrificar as vantagens legitimadoras das 

eleições livres. A reforma partidária, pela extinção do MDBe da Arena, deu origem, 

além do PDS, ao PMDB (ressurgido do próprio MDB), PP, PDT, PTB e PT, cuja quantidade 

vem, de certa forma, consagrar o plano mestre da política de abertura. Mas o plano 

nao se esgota ai: diante do avanço da campanha eleitoral para eleições gerais de 1982 

(196) (e com ela·o aumento de prestígio de alguns partidos)., novo pacote de reformas 

eleitorais é concebido de modo a garantir vitória ao PDS no maior número possível 

de estados (197). Entre outros itens, as reformas incluem a proibição de coalizões 

(obrigando que. cada partido apresentasse candidatos a todos os cargos) e o voto 

vinculado (exigindo do eleitor aopção de um só partido para todos os cargos, sob o 

risco de anulação do voto), o que vem a beneficiar o PDS, mais forte a nível 

municipal, pela divisão forçada dos votos da oposição (198). 

O resultado das eleições demonstram a eficácia dos controles 

impostos: na Câmara dos Deputados o PDS consegue 235 cargos, contra 200 do PMDB, 24 

do PDT, 13 do PTB e 8 do PT; e no Senado, ~ PDS conquista 46 cadeiras contra 21 do 

PMDB, 1. do PDT .e 1 do PTB. Com relação aos governos estaduais, o PDS, com 7,8 milhÕes 

de votos, obteve 12 vitórias, enquanto o PMDB, com 11,6 milhÕes de votos, conquista 

9 e o PDT, com 1 , 4 milhÕes de votos, consegue 1 (199) • 

Do ponto de vista econõmico, to.rna~se presente a 

desaceleração, postergada i base de gastos do setoi pÚblico de 1975 a 1976 pelas 

(191) ver Alves, M.H.M., 1984, págs. 230 a 236~ 209 a 212, 212 
a 216, 226 a 230, 236 a 266 e 225. 

(192) Lei 6683,.de 23.08.79 
(193) Alves, M.H.M., 1984, pág. 267 
(194) Lei 6767m de 20.12.79 
(195) A maioria no Congresso é garantida pelos senadores 

biõnitos. .. . 
(196) As eleiçÕes gerais de 15.11.82 preenchem os cargos de 

prefeitos (exceto capitais e municípios de seguranca), 
vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e 
governadores). 

(l97) Reformas anunciad;s em 25.11 .81 
(198) Alves, M.H.M., 1984, págs. 281 e 282 
(199)idem, págs. 286 a 289 

Obs.: o PP, em Convenção Nacional, votou sua extinção e 
incorporação ao PMDB 
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despesas do governo e até 1979 pelas empresas pÚblicas (insumos básicos, energia 

1 . · d t ·1 ) (200), cabendo ao SFH a sustentação final, como J'á e etr1ca e prospecçao e pe ro eo 

vimos. Ao final de 1978, a taxa de inflação é da ordem de 40% (201); a dívida 

externa bruta atinge, por força de uma dinâmica predominantemente financeira, o valor 

de 43,5 bilhÕes de dólares (202); persiste o atraso dos cultivos agrícolas para o 

mercado interno, em virtude da pouca ênfase dada pelo governo anterior à prodÚção de 

alimentos básicos (203); o consumo de petróleo continua elevado, em função da ausência 

de uma política de contenção, além da manutenção dos investimentos em transporte 

rodoviário do período Geisel (204); e a capacidade produtiva está consideravelmente 

elevada, como resultado de altos investimentos pÚblicos calcados na superestimação 

do crescimento econômico e na crença da natureza transitória dos transtornos da 

econom1a mundial (205). 

Esta situação herdada do governo anterior é interpretada 

pela equipe governamental que, no 111 PND, estabelece a seguinte abordagem: 

crescimento das atividades industriais com o aumento de sua.competitividade e 

fortalecimento do comércio, a se financiar pela acumulação interna de poupança 

(embora sem desconsiderar o uso de recursos externos); redução das desigualdades 

econômicas regionais, pela utilização de instrumentos ind~tores de investimentos para 

as areas menos desenvolvidas; redução da dependência externa, pela busca de auto

suficiência no setor siderúrgico e desenvolvimento de programa de c.ombustível 

alternativo- o Pro-Álcool; no âmbito do governo, estabelecer uma política de 

austeridade de gastos, reduzir a tutela do Estado sobre a economia e racionalizar a 

máquina administrativa pelo desenvolvimento do setor pÚblico; além de buscar elevar o 

turismo externo no país (206). 

Dentre as metas indicadas, algumas sao levadas até às Últimas 

consequências, logrando alcançar relativo êxito, como talvez seja o caso do PrÓ-Álcool, 

um dos exemplos mais expressivos. Outras praticamente nao surtiram efeito, como o 

estabelecimento de uma austeridade de. gastos públicos, já que o consumo ~o governo 

ascendeu em 62,5% de 1978 para 1979 e 12,8% de. 1981 para 1982, saltando da cifra de 

24 bilhÕes de cruzeiros em 1978 (em valores deflacionados para o ano de 1970) para 

39. bilhÕes em 1979, 1980 e 1981, atingindo 44 bilhÕes em 1982 (207); isto para não 

mencionar o setor produtivo estatal, composto por empre~:~s pÚblicas. No referente ã 

redução da tutela do Estado sobre a economia, temos que salientar que a participação 

do setor público sobre o PNB caiu de 11,9% em 1978 e 1979 para 10,4% em 1980 e 1981 (208), 

(200) Serra, J., 1982, pag. 121 
(201) ver Qtiadro 1V.1, capítulo anterior 
(202) Conjuntura, Set 1984, pág. 85 
(203) Serra, J., 1982~ págs. 129 e 125 
(204) idem, ibidem 
(205) idem, págs. 199 e 126 
(206) 111 PND, 1979, págs. 23 a 25,·28 a 30 
(2.07) ver Quadro 1V.19,· capítulo anterior. 

Quanto ao percentual total, este eleva-se de 8,5% em 
1978 para 11,8i._em 19'79, 11,0% em 1980 10 11.2% em 1981 e 
12,5%. em 1982. 

(208) Estes percentuais foram da ordem de 17% no período do 
milagre. 
ver Quadro IV.18, capítulo anterior 
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e na formação bruta do capital fixo, o setor governo decresceu sua participação de 

·12,4% em 1978 para 10,5% em 1979, 10,0% em 1980, 11,7% em 1981 e 10,9% em 1982 (209). 

Entretanto, aspectos como o do abastecimento interno de produtos agrícolas não 

chegam sequer a ser enfatizados no próprio PND, vindo a contribuir inclusive com o 

aumento do custo de vida • 

. Indubitavelmente, o grande entrave à pe.rformance do III PND 

e à ,própria política de abertura é a crise que se instaura predominantemente a partir 

de 1981. O biinio 1979-1980 presencia a estruturação de dois fat~res cruciais à 

configuração da mencionada crise: o recrudescimento da inflação e o des.equilíbrio 

externo. Parte da responsabilidade por este agravamento cabe ao choque externo 

representado pela progressão da inflaÇão niundia~, sob a liderança do petróleo, 

simultaneamente à forte deterioração das relações de troca do· Brasil e à ·elevação da 

taJta de juros irtternacional,provocando um aumento dos serviços da dívida externa (210). 

Outra parte desta respon~abilidade é atribuída à inconsistência da.política econômica 

no período, pela qual são implementadas medidas de resultados catastróficos como a 

maxi-desvalori·zacão do cruzeiro e a pré-fixação da correção monetária e cambial a 

Índices inferiores aos da inflação esperada (211). O impacto provocado pelo conjunto 

destes elementos é a progressão da inflação, do patamar de.40% até 1978 para 77,2% 

em 1979, 110,2% em 1980 (212); a elevação da dívida externa bruta deUS$ 43,5 bilhÕes 

em 1978 para US$ 53,8 bilhÕes em 1980 (213)~ e a retração de nossas reservas 

internacionais deUS$ 11,9 bilhÕes em 1978 para US$ 6,9 bilhÕes em 1980 (214). 

Indiferente àconfoY'TTIC1ção desta situação, a·poZ.itica 

habitacional. triZ.ha os caminhos traçados peZ.o plano mestre da abertura, em busca da 

popuZ.arização do regime. O voZ.ume de inversões do BNH, de 199,2 miZ.hões de U~C em 1978 

alcança 324,5 miZ.hões de UPC em 1981 (215). O numero de financiamentos habitacionais 

anuais, que em 1978 atingira seu recorde de 339 mil. unidades, em 1980 consagra a mais 

expressiva marca de sua história - 626 mil. habitaçÕes, das quais 345 mil. correspondem 

a financiamentos de moradias de interesse social. (216). Em termos de percentual. das 

aplicações do BNH,. a participação dos programas de companhias habitacionais (na 

ocasião, o de maior aLcance popular) saZ.ta da marca .de 14% em 1978 para 10% em 1980 

e 26% em 1981 (217), números estes que caracterizam a nova orientação da poZ.itica, 

exaZ.tando-Z.he ·a função Legitimadora. 

Esta tendência· é também detectada nas medidas de ordem 

(209) Em 1970, este número chega a ser superior a 18%. 
vef Quadro· IV.18, capítulo ant~rior 

(210) Serra, J., 1982, pág. 129 
(211) idem, ibidem. 

Outras medidas tomadas na ocas1ao são o controle dos 
preços, tabelamento da taxa de juros e o reajuste 
semestral dos salários. 

(212) ver Quadro IV.1, capítulo anterior 
(213)·Conjuntura, Set 1984, pág. 85 
(214) idem, ibidem 
(215) ver Quadro IV.13, capítulo anterior 
(216) ver Quadro IV.S, idem 
(217) ver Quadro IV.B, idein 
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estrutural, implementadas·. tanto no campo corretivo quanto no d.f! inovação de 

pPogramas. Dentre as enquadradas no primeiro grupo, temos que destacar uma volta ao 

incremento de acesso ao financiamento habitacional pela redução da prestação inicial 

através da utilização de dois sistemas de amortização alternativos ao SAC (Sistema de 

Amortização Constante): a Tabela Proice (outrora banida, agora reintegrada) para 

financiamentos de até 2000 UPC, e o SAM (Sistema de Amortização Misto), para valores 

de. financiamento superiores a 2000 UPC, criado para uma situaçãcr intermediária não 

tão onerosa para o mutuário nem para o FCVS (responsável pela quitàção dos saldos 

devedores residuais) (218). E dentre as inovações, chamamos a atençao para quatro 

programas habitacionais criados em 1980: ó Programa Condom{nio, no âmbito. do SBPE (219), 

permitindo a grupos de pessoas a produção habitacional para ·uso próprio sem a 

intermediação empresarial, buscando incorporar às vantagens da economia de e~cala de 

habitação coletiva, aquelas de produção direta; o PROSINDI - Programa Nacional de 

Habitação para· o Trabalhador Sindicalizado (220); e o PROHASP- Programa Habitacional 

para os Servidores Puolicos (221), além do PROMORAR- Programa de Erradicação da Sub-

Habitação (222), estes três destinados ·a ámpliar o alcance dos programas habitacionais, 

com destaque para este último, que pela sua estruturação destinava-se a atender aos 

estratos mais inferiores da sociedade, na faixa de 1 a 3 salários m{nimos. O PROMORAR 

veio caracterizar uma nova sistemática de. trablho à metodologia usual do BNH, primeiro 

por nao se constituir numa linha de finanàiamento e utilizar linhas existentes como 

PROFILURB, FICAM, FINC e FINEC, com juros mais reduzidos e prazos prolongados; segundo, 

por não atuar sobre a demanda reprimida (223), mas orientar-se a uma população-meta 

especifica para a qual elaborar-se-ia o projeto em termos de dimensão e custo, e 

terceiro, por introduzir o conceito de habitação-processo em oposição à habitação

produto usual, consistindo na comercialização de lotes urbanizados, legalizados, dotados, 

não de uma habitação, mas de unidade-embrião ou unidade-sanitária a ser complementada 

pelo próprio morador. 

Além dos aspectos estruturais e conjunturais mencionados, 

algumas alterações napostura de atuação do BNH merecem ser citadas. Uma delas diz 

respeito à sua adequação do III PND e à .Pol{tica Nacional de Desenvolvimento Urbano, 

que apregoam a redução das diferenças regionais pela desconcentração das atividades 

econômicas e estimulo ao aproveitamento de áreas insuficientemente desenvolvidas (224), 

correspondendo à chamada "pol{tica de interiorização" (225), que consistiria na 

priorização de empreendimentos em munic{pios de pequeno e médio portes. Outro aspecto, 

tambe"m afinado ao III PND, no referente à austeridade no controle dos gastos puolicos, 

(218) BNH, RD 15/79, de 07.05.79 
A TP tem prestaçÕes reais constantes, enquanto o SAC as 
tem ·.decrescentes, partindo de valores 25% superiores à 
TP, para finalizar 25% abaixo dela. O SAM, intermediário, 
inicia com valores 12,5% acima da TP e termina com 12,57. 
abaixo. 

(219) R •. BNH 54/80, de 03.03.80 
(220) R.BNH 64/80, de 07.04.80 
(221) R.BNH 69/80, de 08.05.80 
(222) R.BNH 72/80, de 12.05.80 
(223) Dimensionamento de projeto abaixo da demanda estimada 

.para a região, como forma de assegurar comerciali~ação. 
(224) CNDU, 1982, pág. 30 . . 
(225) Relatório de Atividades do BNH, 1981, pág. 3 
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são as m~didas relacionadas ao controle da produÇão habitacional e à "pol-ítica de 

estoque de terrenos" - uma voltada a controlar os custos da produção (e, de caminho, 

também a qualidade) desde especificaçÕes do projeto até a conclusão da obra, e outra 

destinada a reduzir os custos de aquisição de terrenos e provisão de infra-estrutura, 

pela análise das ofertas de terras e pela seleção de áreas para aquisição antecipadas. 

Tais posturas são c01isagradas na. instituição da Diretoria de Mobilização de Terras 

(226), concentrando em dois departamentos as funçÕes de análise de projetos, 

fiscalização de obras, controle de ter:r;oas e avaliação de terrenos e imóveis, que 

ante~ormente eram realizadas de maneira não sistematizada em cada carteira operacional. 

Cabe lembrar·que·a politica de estoque de tel'raS está também afinada com a Politica 

Nacional de Desenvolvimento Urbano no que diz respeito ao controle da expansão das 

cidades por buscar permitir ao poder público adiantar-se ao processo de urbanização, 

assegurando controle de parcelamento do solo e disciplinando a localização industrial 

e habitacional (227). 

No. capitulo anterior, defendemos a hipótese da funcionalidade 

da politica habitacional ao processo de acumulação, para o que procuramos inter

relacionar o desempenho da politic~ com-o da economia. Neste sentido, pudemos 

identificar uma particular inflexão de uma série de variáveis nos anos de 1980 e 1981. 

Gostariamos de novamente chamar a atenção pal>a este aspecto, pois parece-nos te.r sido 

a politica habitacional e a produção dela decorrente os responsáveis pela derradeira 

sustentação da economia e retardamento da crise·até então, a partir do que, tanto a 

politica habitacional quanto a economia adentraram-na profundamente. O ano de 1980, 

como já mencionado, é o ano ápice em termos de financiamentos habitacionais concedidos. 

t também o último ano ·de crescimento significativo do PIB (7,2%) e da construção 

civil (9,8%) (228), o que pode ser comparado com a elevação da metragem quadrada de 
. . 

plantas aprovadas nas cidades do Rio de Janeiro (passando da casa dos 4 milhões em 

1978 para valores supel'iores a l},5 milhões em 1980 e 1981) e São Paulo (saltando de 

3,6 milhões en 1979 para 5,9 milhões em 1980 e ·8,3 milhÕes em 1981) (229) e com a 

progressão do numero de lançamentos de edificios de .apartamentos em São Paulo, que do 

numero de 237 no ano de 1978, evolui para 603 em 1981, sendo que destes, 471 contam 

com financiamento do SFH (230). Procurando relacionar as inversões totais do SFH 

(BNH mais SBPE) com a conta de despesas do governo, percebe-se que esta paridade, 

que em 1989 era da ordem de 10,4%, evolui progressivamente para 11,7% em 1979, 13., 7% 

em 1980 e 20,9% em 1981, depois do que passa a decrescer (231), caracterizando .sua 

utilidade na sustentação econômica para ~ periodo particularmente critico. 

Entretanto, o que aqui se quer abordar não é o processo de 

acumulação engendrado na produção habitacional, mas a função legitimadoro dele 

(226) R.BNH ~8/79, de 26.11.79 
(227) Lei 6766, de dezembro de 1979 

ver também CNDU, 1982, pág. 34 
(228) ver Quadro IV.16, capítulo anterior 
(229)· ver Quadro IV.10, idem 
(230) ver Quadro IV.11, idem 
(231) ver Quadro IV.14, idem 
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resuLtante, em particular no per{odo imediatamente precedente ao das eleições gerais 

de 1982. Nela percebe-se ainda nuances estruturais implementadas no decorrer do 

processo visando extrair-lhe maior eficácia legitimativa, como no caso de abatimento 

no imposto de renda dos juros correspondentes à aquisição da casa prÓpPia (232) ou 

da ampliação do teto de financiamento habitacional abrangendo a faixa entre 3. 500 e 

5.000 UPC (233) em atendimento às pressões empresariais no setor da construção civil. 

Tal tendência fica àinda mais clara no exame da distribuição regional de financiamentos 

do BNH que, respectivamente para os anos de 1979, 1980, 1981 e 1982, reduziram a 

participação de sua região mais importante, a Sudeste,_ de 52% do total anual para 

45%, 43% e 37%, em benef{cio principalmente das regiões Nordente (18%, 35%, 34% e 27%), 

Norte (4%, 2%, 10% e 9%) e Centro-Oeste (10%, 3%, 1% e 9%) (234), em função de 

objetivos eleitorais apreciados à luz das perspectivas regionais de vitória. 

Conforme já mencionado, o partido do governo é bem sucedido 

nas eleiçÕes. Cabe, então, acrescentar que, apesar da vitória em âmbito geral, o PDS 

é derrotado nos estados mais importantes e industrializados (235), aos quais 

correspondem aproximadamente 60% do território nacional e 80% do produto nacional 

bruto (236). Tal conquista da oposição não vem, entretanto, representar grandes 

p_ossibilidades de mudanças, em função de dois fatores: a manutenção do controle político 

pelo PDS, que continua a sustentar maioria no Congresso, e a crise, que em termos 

definitivos se instala. 

Nossa famigerada crise e assim amaldiçoada por governados e 

governantes; uns por sentirem-lhe os efeitos na pele e nos bolsos, ~ outros por 

conveniência, tomando-a como justificativa para todos os males do país •. seu quadro 

clinico geral é caracterizado pela carestia, pela alta inflação, pela recessão 

econômica crônica, pela monumental dívida publi~a, tanto interna quanto externa, pela 

elevadíssima taxa de juros de mercado, pela brutal compressão salarial e pelo 

desemprego. O tempo necessário à aquisição da ração familiar mensal mínima em São Paulo 

passa de 125 horas e 9 minutos em 1981 para 136 horas e 1 minuto em 1982 e para 171 

horas e 1 minuto em 1983 (237). A taxa de inflação, inferior a 100% ao ano, em 1981 e 

1982, salta para 239% em 1983, devendo permanecer neste patamar em 1984 (238). A 

recessão pode ser avaliada pela ociosidade industrial medida no índice de horas 

trabalhadas na indústria que, tomando-se como ano-base 1978, parte de 100 e evolui para 
' . 

108,3 até 1980, caindo sem seguida para 95 em 1981, 89,3 em 1982, 80,4 em 1983, devendo 

ser inferior a 80 em 1984 (239). A dívida pública interna, em abril de 1984 corresponde 

a Cr$ 33,3 trilhões em ORTN e Cr$ 3.:5 trilhões em LTN, além do referente aos governos 

estaduais e municipais, que em julho de 1984 atingia Cr$ 5 trilhÕes (240), enquanto a 

dívida externa bruta no final de 1983 alcança US$ 81 bilhÕes (241). A taxa de juros, 

(232) Portaria Ministério da Fazenda n9 285, de 16.12.81 
(233) R.BNH 125/81, de 17.11.81 
(234) ver Quadro V.1 
(235) PRT: RJ; PMDB: SP, MG, ES, MS, PA, PR, GO, AM e AC 
(236) Alves, M.H.M, 1984, pág •. 286 . 
(237) ver Quadro IV.2, capitulo anterior 
(238) ver Quadro IV.1, 'idem 
(239) Conjuntura, Set 84, pág. 72 
(240) idem, pág. 79 
(241) idem, pág. 85 
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que ao elevar-se passa a inibir as inversões produtivas e incentivar as especulaçÕes 

financeiras, pode ser apreciada referenciando;..se pelas taxas de financiamento overnight 

ao mês em ORTN, que passam de uma média de 5,24% em 1981 para 6,40% ·em 1982, 8,96% em 

19~3, devendo alcançar 10,4% em 1984 (242). Os s~lirios reais, tomando-se o índice 

100 como base em 1978, caem a partir de 1982 do Índice 125,1 para 109,7 em 1983 

e provavelmente 104,0 em 1984 (243). Finalmente, a taxa de desemprego total,.que em 

setembro de 1982 era da ordem de 12,9%, sobe em dezembro do mesmo ano para 14,9% e 

em março de 1983 para 17,4% (244). 

Pode..;.se constatar que ,o quadro, ji. crítico em 1982, é 

profundamente agravado ao longo dos anos de 1983 e 1984. No rastreamento de suas 

causas detectam-se, além do esgotamento da sustentação econômica à base de recursos· 

públicos, fatores exógenos de profundo impacto-interno. Este elemento alienígena, cuja 

chegada é intencionalmente retardada até a superaçao das eleições, é o Fundo 

Monetirio Internacional que,de posse das atribuições de zelo pelos interesses do 

capital financeiro internacional, aqui aparta mal encerrada a contagem dos votos 

do sufrigio de 1982. 

Como é notório, o FMI adota como manual de instruçÕes a 

"cartilha monetiria ortodoxa de política econômica", segundo a qual os países aspirantes. 

a seus recursos sao compelidos a utilizar medidas de austeridade que impÕem a recessao, 

a diminuição das importações e o severo controle dos gastos governamentais,_ sob o 

argumento da necessidade de. equilíbrio do balanço da pagamentos e a redução da 

inflação. ·.· A reorientação da economia de acordo com estas diretrizes, em alguns 
" aspectos, alcançou resultados favoriveis, como na obtenção de expressivos superivites 

na balança comercial que, dos modestos US$ 817 milhÕes de dólares obtidos em 1982, 

evolui para US$ 6,5 bilhÕes em 1983 e para US$ 7,2 bilhÕes nos sete primeiros meses 

de 1984, sendo inicialmente resultante de contrações de .:.mportações e depois, 

produto do incremento de exportações estimuladas por mecanismos cambiais (245). Em 

outros pontos pouco influiu, como no -controle dos gastos do governo que, se por um 

lado, retraiu-se por força da crise fiscal do Estado, por outro, não logrou diminuir 

a dívida pública, conforme demonstramos. Em outros, entretanto, produziu dristicos 

impactos, como nas tentativas recessivas de rebaixar a taxa de inflação pelo controle 

salarial que, longe de.aferir.qualquer sucesso, promoveu substancial queda na demanda 

agregada, mergulhando o país na mais séria·de suas crises recessivas e a população na sua 

mais crítica situação em termos de desemprego e perda de poder aquisitivo. A primeira 

medida neste sentido é a substituição da .legislação salarial existente (246) com a 

eliminação dos reajustes acima do !ndice Nacional de Preços ao Consumidor, a 

instituição dos expurgos no cilculo deste ~NPC, a limitação dos benefícios aos 

(242) Conjuntura, Set 1984, pag. 81 
(243) idem, pig. 71 
(244) DIEESE, 1984, pig. 39. 
(245) Conjuntura, Set 1984, pag. 85 
(246) Lei 6708, de novembro de _1979, que estabelece reajustes 

semestrais e adicional de 10% acima do INPC para 
rendimentos de até 3 salirios mínimos 
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funcionários de empresas estatais e o rebaixamento dos reajustes a Índices 20% 

inferiores ao INPC (247), culminando com a aprovação em Congresso do "abominável" 

Decreto 2065, que impõe um sistema escalonado de reajustes (248). 

O processo de implementação da nova política salarial nao 

poderia ser impositivo, dados os parâmetros exigidos pela "abertura", e é levado 

avante a duras penas, a poder de articulaçÕes políticas com setores da oposição e 

com sacrifício do processo legitimatório. De fato, diversas manifestaçÕes populares 

de repúdio ocorrem em vários pontos da nação, e inclusive algumas greves são 

deflagradas sob esta causa (249), passando a. ser objeto de repressão, tanto p~lo 

afastamento de líderes como pela mobilização p.reventiva de forças armadàs (250). Também 

no campo polÍtico a situação torna-se delicada, desencadeando uma ruptura no forçado 

equilíbrio do Congresso, caracterizada por posturas parlamentares de enfrentamento 

e fortalecimento dos partidos de oposição. 

A crise econõmica, então completamente descortinada passa a 

igualmente espelhar-se no campo político, transfigurando-lhe aspectos de crise de 

legitimidade. As oposiçÕes, conscientes do momento estratégico e histórico que a 

nação atravessa e do ganho de importância e prestígio de que vinham revestir-se, 

tratam de tirar partido do situação e, com base no apoio popular então incrementado, 
' 

passaram a disparar seguidos golpes no ponto desprotegido do governo - o processo 

sucessório, com o objetivo explícito de alcançar o poder por vias legítimas. O 

·movimento' pelas eleições diretas presidenciais, ou das "diretas já", como torna-se 

conhecido, é lançado na virada do ano de 1984 e ganha de imediato o aval da população 

como a maior mobilização já realizada neste país. Dessa forma, sua frustração, em 

meados do mesmo ano com a rejeição da pr.oposta de emenda constituc.ional (251) na 

Câmara dos Deputados vem representar uma perda ainda maior de prestígio e legitimidade 

por parte do governo e do Congresso. A esta perda sucedem-se seguidas fissuras na 

estrutura política do partido de situação, .culminando com a cisão expressa na sua 

convençao nacional (252), e com sua final ruptura, caracterizada pela sistemática 

desaprovação interna à candidatura oficial do deputado Paulo Maluf. De outro lado, as 

(247) Decreto-Lei 2012, Decreto-Lei 2024, Decreto 8782 e 

(248) 

(249) 

(250) 

(251) 

(252) 

Decreto-Lei 2036 - todos de 1983 
Até 3 Salários Mínimos -.100% do INPC; de 3 a 7 SM- 80% 
do INPC; de 7 a 15 SM - 60% do INPC; e acima disto - 50% 
do iNPC. . . 
Greves de Paulínea, Mataripe, S.Bernardo do Campo e 
Diadema. Greve Geral de 21.07.84. 
ver Alves, M.H.M, 1984, págs. 299, 300, 303 
O Decreto 88540, de 20.07.83 coloca as polícias militares 
estaduais sob subordinação do exército, com o objetivo de 
preservar a odem. Ver Alves, M.H.M .• 1984, págs.301 e 302 
Emenda Dante de Oliveira é rejeitada, não alcançando 2/3 
do Congreso, necessários para alteraçÕes na Constituição. 
A candidatura Paulo Maluf suplanta a do Ministro 
Andreazza, na Convenção do PDS. 
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oposiçÕes,privadas dos rnetos legítimos de alcance à presidência, passam a endossar 

o ilegítimo colégio eleitoral e a buscar um candidato de consenso para, por via 

indireta, tentar um mandato de transição. O nome do governador de Minas Gerais, 

Tancredo Neves, surge com ampla aceitação parlamentar e popular e sua candidatura e 

então viabilizada por urna esdrúxula coalizão do maior partido de oposição, o Pt-IDB, 

com urna frente formada por expressivas personalidades dissidentes do partido da 

situação (253). 

Tancredo Neves e dessa forma completamente assimilado por 

grupos de oposição e situação, e encerra o ano de 1984 corno virtuai vencedor do 

pleito.indireto. Sua vitória no colégio eleitoral em janeiro·de 1985 nao encerra com 

chave de our·o a institucionaÜzação do Estado de Segurànça Nacional, mas completa 

seu Último estágio de implantação de urna·rnaneira considerada amplamente satisfatória 

pelos estrategistas militares, tendo em vista as dificuldades surgidas ao longo da 

gestão Figueiredo (254). Não tendo sido possível eleger por. via direta um candidato 

de situ.ação à presidência, Figueiredo entra para a história corno aquele que, pela sua 

políti'ca de "abertura", criou condições para que as oposiçÕes pudessem estruturar um 

governo de transição democrática. 

A cr>ise econômica e de legitimidade mencionada vem assolar>, 

de maneiro par>ticular>mente semelhante, .a polúica habitacional,·nor>malmente utilizada 

na pr>ovisão de um r>espaldo infr>a-estr>utural, tanto polúico quanto econômico. A cr>ise 

do Sistema Financeiro da Habitação não é uma cr>ise interna a ele, mas . efeito de uma 

das dimensões da crise que o pa{s vive. A cr>ise de empr>eendimentos do SFH é r>eflexo 

de sua cr>ise de r>ecur>sos que é reflexo da cr>ise econômica, agr>avada pela r>ecessão e 

pela pol{tica salar>ial. O númer>o de unidades financiadas despenca de 560 mil em 1982 

par>a 180 mil em 198J (255), devendo ficar bem abaixo disto em 1984. A aplicação de 

r>ecursos, elevada que é no biênio 1980-1981, cai de 1,16 bilhões df! UPC par>a 929,3 

milhões de UPC em 1982, a par>tir do quê, enquanto as aplicações do BNH caem de 

J24,5 milhões de UPC em 1982 para 2?? milhÕes de UPC em 198J, as do SBPE elevam-se de 

604,4 milhões de UPC em 1982 par>a 954,2 milhões de UPC em 198J (256). A disponibilidade 

anual de r>ecur>sos vem cPescentemente depender dos retornos de investimentos 

(pr>estaçÔes) enquanto a captação das poupanças voluntária e comp71lsór>ia vão se 

minguando: à .medida que os saques sobre o FGTS alcançam marcas superiores a 80% da 

captação brUta (257), sua arrecadação l{quida cai de 14? milhões de UPC em 1982 para 

6?,8 milhões de UPC em 198J, ao mesmo tempo que.o retor>no anual eleva-se de 156 

milhões de UPC em 1982 para 1??,5 milhões de UPC em 198J (258); e no SBPE, a captação 

(253) 

(254) 

(255) 

(256) 
(257) 
(258) 

A Frente Liberal é encabeçada pelo vice-presidente 
Aureliano, contando com diversos senadores do PDS. Desta 
coalizão surge a candidatura do ex-presidente do PDS à 
vice-presidência de ~ancredo Neves. 
V~r, a resp~ito, Carlos Castello Branco, Isto €, 
05.12.84, pag. 15 · 
ver Quadro IV.5~ capítulo anterior, e Quadro VII.l, nos 
Anexos. 
ver Quadro IV.13, capítulo anterior 
Refletindo, de certa .forma, o p·róprio desemprego. 
ver Quadro IV.7, capÍtulo anterior 



128 ca 5 

L{quida de poupança cai de 356,2 milhões de UPC em 1982 para 333,2 miLhÕes de UPC em 

1983, atingindo em junho de 1984 a marca negativa dos 14 milhÕes de UPC, enquanto que 

o retorno anual evolui de 342,1 milhões de UPC em 1982 para.415,2 milhões de UPC em 

1983 (259). 

Este quadro cr{tico começa desta forma a comprometer a 
própria saúde financeira das entidades integrantes do sis~ema, em particular as 

independentes (sem outras opçÕes de aplicaÇão, ··e sem o :r>espaldo financeir>o dos gmndes 

grupos), passando a exe:r>ce:r> frequentes aor>éscimos de p:r>essão sob:r>e o FAL - Fundo .de 

Aux{Lio ã: Liquidez, o que causa, finalmente, seguidas LiquidaçÕes e aquisiçÕes por> 

out:r>os grupos (260). E pa:r>a complicar> ainda mais, as aU{ssimas taxas de inflação 

colaborar>am na elevação da cor>reção monetá:r>ia a seus {ndices reco:r>des, alcançando 

130,32% em juLho de 1983 e 191,05% em julho de 1984, com impacto direto sob:r>e as 

p:r>estações do SFH e consequente :r>epe:r>cussão sob:r>e o poder> aquisitivo da população, 

sob:r>e a pontualidade de pagamentos e sobr>e a c:r>edibilidade popular no sistema. Podemos 

avaliar a abrangência desta p:r>oblemática p~Lo exame das taxas de imadimp!ência no 

SBPE que, de um {ndice de Ú3,7% no final de 1978, atinge 37,5% em dezembr>o de 1983 e 

50,9% em maio de 1984 (sendo 33,5% em até tr>ês p:r>estações e 17,4% acima disto) (261). 

, Diante da complexidade desta situação, dive:r>sas medidas de 

or>dem estrutur>al sao impLementadas, pr>incipalmente no âmbito do SBPE, onde espe:r>ava-se 

elevar> a disponibilidade de :r>ecu:r>sos pelo aumento da captação,o que impLicava em 

tornar> a poupança tão atmente quanto os demais papéis er? oferta no me:r>cado. A p:r>imeir>a 

destas medidas oco:r>r>e no momento da pr>imeir>a oscilação significativa após a expansão 

de 1981 (262) e co:r>:r>esponde à :r>entabilidade tr>imestr>al calculada em função da data 

de abe:r>tura da conta (263). No ano seguinte, sua rentabilidade ganha a periodicidade 

mensaL· (264). No campo do retorno de investimentos, outro grupo de intervenções é. 

Levado a efeito, no sentido de reduzir a 'inadimplência. Uma delas vem gar>antir> a 

oobertura a eventuais difer>ençasde saldo por> conta de novas condições de reajustes 

através do FUNDHAB- Fundo de Assistência HabitacionaL (265), enquantp out:r>as vêm 

fornecer opçÕes, tanto na forma de reajuste - com base na variação do' maior salár>io 

m{nimo do pa{s (266), quanto no sistema de amortização- através da introdução de um 

novo tipo, o SIMC- Sistema Misto _de Amortização com PrestaçÕes Reais Crescentes (267), 

(259) ver Quadro Iv.6, capítulo anterior 
(260) LiquidaçÕes: Jan 19~4: APESP e Delfim (sob intervenção 

desde Jan 1983); Abr 1984: Continental e Economisa; 
Mai 1984: HASPA e Letra. 

(261) 
(262) 

(2'63) 
(264) 
(2(,5} 

(266) 
(267) 

Aquisições: Jun 1982: Habitacional pelo Econômico; 
Fev 1984: Cidade de Deus pelo Noroeste; Jun 1.984: Mauá 
pelo BCN~ 
BNH AG7-3000 
ver Quadro v~3. 
De 484,2 milhÕes de UPC em 1981, a captação líquida de 
poupança cai para 356,2 milhÕes em 1982. · 
ver'Quadro ry.6, capitulo anteribr 
R.BNH 172/82, de 26.11.82 
R.BNH 192/83, de 01.08.83 
Decreto 89284, de 10.01.84 
Preve-se a aplicação de seus fundoscomo recursos 
adicionais para habitação de inte~esse social. 
BNH, RC 04/84, de 21.03.84 
BNH, RC 01/84, de 12.01.84 
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1976 - Dez.embro 
1977 ~ Dezembro 
1978 - Dezembro ~.-i 

1979 - Junho 
Dezembro. 

1980 - Junho 
. Dezembro 

1981 -Junho 
Dezembro 

1982 - Junho 
Dezembro 

1983 - Junho 
Dezembro 

1984 - Janeiro 
Fevereir.o 
Março 
Abril 
Maio 

~ 

SBPE · I ..:O 

Até 3 + de 3 TOTAL 
p_restaçÕes prestações 

19,6 15,7 35,3 
18 ,o· ·. 11 ,8 29,7 
13,9 6,8 20,6 
20,5. 6, 7. 27,2 
22, 1 6,6 28,7 
21 ,8 6,7 28,5 . 

23,4 6,.0 29,3 

21 ,3 4,8 26, 1 
21 ,8 4,3 26, 1 

22,2 3,4 25,6 
24, 1 3,7 27,8. 

25,0 3,9 28,9 
28,7 4,8 33,5 

28,2. 5,8 34,0 
34, 1 12,3 46,4 

34,9 13,5 . 48,4 
35,1 14, 1 49,2 
34,9 ·15, 1 50,0 
36,6 17,2 53,8 12 
33,5 17,4 50,9 
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intmduzindo uma sistemática de prestaçÕés iniciais rebaixadas. A criação do SIMC 

também fazia par.te de um conjunto de medidas voltadas a facilitar a comerciaUzação 

de unidades produzidas com recursos do SFH, já que o percentual das vendas .sobre a 

·produção habitacional ronda {ndices baix{ssimos: 35,3% sobre o total de 1982, 16,97% 

sobre o total de 1983 e 13,59% sobre a oferta do segundo trimestre de 1984 (268). 

Enquanto a construção siviZ praticamente sepulta seus 

projetos orientados ao mercado popular e da classe média (269), a grande preocupação 

do SFH concentra-se nos dois pontos já citados: desovar os estoques habitacionais 

acumulados e segurar com todas as forças os mutuários do sistema. Está em jogo a 

própria credibilidade no sistema - sem produção, comercialização e retornos assegurados, 

a hecatombe final toPna-se uma ameaça permanente. No desespero desta causa diversos 

mecanismos são acionados no ano de 1984, alguns com caracter{sticas efetivamente 

emei'gerwiais. Em abril, as APEs e SCis independentes são autorizadas a renegociar seus 

débitos com o BNH. A regularização da situação dos agentes permite então a abordagem 

do problema do mercado e .. em junho é criado ~ sistema de Zeasing habitacional, POC - · 

Plano de Opção de Compra de Moradia (270), pelo qual o interessado passa a dispor de. 

prazo de decisão com prestações inferiores às de qualquer plano e opção de compra, 

tendo o agente·promotor compromisso de venda. Em seguida, considerando o mercado 

potencial formado por antigos mutuários em estágio de mudança de padrão, são autorizadas 

transferências de d{vidas do sis~ema. sem aumento do vaZoi' da prestação (271), com 

sens{veZ melhora sobre o sistema anterior, no qual as transferênc~a$ eram · 

enquadradas como.novos financiamentos do saldo devedor resuZtando·em substancial 

elevação da prestação. Para os mutuários incapacitados de arcar com os reajustes de 

meio de ano, sao oferecidas três opções de renegociação a permitir a redução na nova 

prestação: mu.dar o plano de reajuste para a base do salário m{nimo, mudar o sistema de 

amortização para o SIMC ou mudar ambos (272). 

Em setembro, após avaliado o impacto do reajuste anual das 

prestações em bases superiores a 190%, é anunciada uma medida {mpar na história do 

SFH - a criação de desrJontos nas prestaçÕes da casa prÓpi·ia para o per{odo de um ano 

sob a fo!'Tla de "bônus", com reduçÕes graduais que vão de 35% a 5% de seus vaZares (273). 

Fruto de longas negociaçÕes do BNH com o governo federal, mutuár>ios e agentes 

financeiros, o bônus vai ger>ar nos cofres dos agentes um ~uraco de apr>oximadamente 25% 

de sua arrecadação de prestaçÕes a ser> reposto pelo BNH ao longo de dez anos com 

recur>sos transferidos durante este per{odo pela União (274). O elevado custo 

financeiro desta operação não é .nem de. Zonge comparável à per>da de legitimação e ao 

prejuizo social e econômico ·decorrente de wna poss{veZ desestruturação do sistema 

habitacional, e por isto Zogra ser implementada com aceitação de todos os setores. 

(268) ver Quadr6 V.2 
(269) v~r nos relatórios anuais da EMBRAESP e Equipe, a 

evolução na produção de unidades d.e alto luxo. 
(270) BNH, RC 10/84, de 28.06.84 
(271) BNH Noticias, n9 46, pig. & 
(272) idem, pig. 7 
(273) Decreto-Lei 2164, de 19.09~84 e BNH, RC 12/84, de 27.09.84 
(274) ver Isto ~. 26.09.84, pigs. 60 e 61 
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TOTAL 1982 

19 
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TOTAL 1983 

19 
' 1984' 
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Unidad~~ postas i venda 
. 

Unidades verididas Percentual 
de 

Unidades Evoluçáo % Unidades Evólução % veridas 

7.891 '3,812 48,30 

14.119 + 79 5.731 + 50 40,59 

15.424. + 9 5.209 - 9 33,77 

1.6.691 + 8 4. 3.55 - 16 26,09 

54. 125 19.107! 35,30 

14.991 - 1 o . 3.074 - 29 20,50 

14·.469 . - 3 2.472 .· - 19 17,08 

14.454 - 1 1 .829 - 26 12,65 

15.283 .. + 6 2.674 + 46 17,50 

. 59.197 + 9%'a~a . 10.049 - 47% a.a. 16,97 

13.749. - 10 2.386 - 11 17,35 
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De quebra, o bônus dá uma ajuda na solução da questão da ina9implência pela vinculação 

da Liberação do seu valor à situação de regularidade por parte do. mutuário. Em outubro 

é jogada a última cartadapelos técnicos do sistema, no sentido.de readquirir a 

confiança da população.mutuária e consequentemente garantia sua legitimação e a do 

regime. Ela diz respeito à formulaoão de uma sistemática de reajuste das prestações, 

definitiva por condicioná-Las aos {ndices de correçãq salarial de cada categoria 

profissional, contando ainda com a garantia de que se este exceder à correção 

monetária só serem computados 7 pontos percentuais acima da que la ( 2 7 5) • O novo sistema 

de reajustes servirá de opção tanto para 08 antigos quanto para os novos contratos, 

podendo ser de âmbito par>cial (respeitando apenas os {ndicesdas categorias 

profissionais) ou pleno (respeitando também os prazos de correção), para cuja opção 

ainda permitirá um abatimento adicional. Todas as tentativas são válidas no 

objetivo de salvar a instituição. 

· Finalmente cabe destacar medidas de caráter estrutural 

implementadas com o objetivá de aprofundar o alcance da pol{tica habitacional ao n{vel 

das populações de menor renda. A criação do FAHBRE- Fundo de'Apoio à Produção de 

HabitaçÕes para a População de Baixa Renda (276) vem, juntamente com o FINSOCIAL, o 

FUNDHAB e a elevação .da taxa do FGDLI (277),proporcionar úm adicional de recursos 

não inflacionários para utilização nos programas de interesse social aos quais são 

acrescidos: 1) novas condições gerais para o programa de cooperativas (278), que, 

apesar de elevarem-lhe o limite a 2250 UPC, determinam a prioridade às habitações de 

menorcusto, e 2) o Projeto Joãode Barro...;. Programa Nacional de Autoconstrução 

(279), pelo qual busca-se institucionalizar os sistemas de auto-ajuda e ajuda-mútua 

na produção _habitacional (reduzindo os custos pela supressão do empreiteiro, .ainda que 

tenha que comprometer o processo de. acumulação em prol do de legitimação), cabendo ao 

BNH a participação no equivalente a120UPC por unidade e aos governos estaduais as 

despesas dé infra-estrutura. Pela ocasião em que são acionados tais mecanismos, duas 

alternativas podem ser colocadas: ou sua relevância em termos pol{ticos não está 

sendo perseguida, ou seus efeitos estão programados .para per{odos futuros, quando, 

talvez, o próprio BNH venha a passar por um processo de transição democrática. 

Para finalizar, gostaríamos de ratificar nosso ponto de 

vista quanto à subserviência da política habitacional ao processo de legitimação de 

acordo com os estigios de instituciorialização do "Estado de Segurança Nacional'', 

chamando a atenção para o sincronismo da crisede legi~i~ação às crises do sistema 

econômico e do.sistema financeiro habitacional e para a fenomenal queda de prestígio 

experimentada pelo governo federal e, em particular, pelo presidente Figueiredo. Se 

é que popularidade pode servir como medida· de grau de legitimação, aqui seguem alguns 

(275) 
(276) 
(277) 

(278) 
(279) 

BNH, RC 19/84, de 04.10.84 
BNH, RC .02/84, de 12.01.84 
FINSOCIAL (criado em 1982), FUNDHAB (criado em 10.01 .84) 
e FGDLI (contribuição trimestral aosagentes financeiros 
cuja taxaé elevada pela RD 09/84, de 22.05~84. · 
BNH, RD 05/84, de 22.03.84 
BNH, RC 05/84,,de 24.04.84 
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dados da opinião pública: a popularidade do presidente no ano. de sua posse é de 19 

pontos po~itivos, a partir do qui s6 baixa~ 19 pontos negativos no ano seguinte· e 13 

negativos em 1981, subindo para 1 negativo no .ano.das eleiçÕes e.novamente caindo para 

22 negativos em 1983 e 44 negativos em julho de 1984 (280). A grande verdade é qtie a 

população já não mais aceita o regime e, se nosso governo é tão ilegítimo quanto 

impopular~ ~ filtto .ideol6gico que o encob~e já perde s~u efei~o e chega a boiá de' 

mudá-lo - ou será hora de mudar o regime. 

·. 

(280) lnstiiuto Gal!up de Opinião PÚblica, ~ublicado 1n 

O Estado de São Paulo, 03.08.84 
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6. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a funcionalidade da 

política habítacional aos processos de legitimação e acumulação promovidos pelo Estado 

brasileiro. No capítulo 4, pudemos constatar sua afinidade com o processo de acumulação, 

na medida em que causa sensível impacto tanto na construção civil quanto no setor 

industrial e na economia como um todo; e no capítulo 5, a vinculação dé seu 

desenvolvimento cronol~gico i evolução hist~rica do quadro conjuntural.nacional, 

permitiu-rios perceber sua íntima relação com a metodologia de legitimação do Estado de 

.Segurança Nacional. 

Estas constataçÕes, de certa forma, chocam'-se com as versoes 

oficiais de que a política habit~cional teria car~ter estritamente sbcial e o Banco · 
. . . 

Nacional da .Habitação seria, um banco de bem-estar· sociaL Nossa posição é de que para 

que predominasse o cunho social nesta polí-tica, ela teria que ser formulada em bases 

diferentes, não pela comercialização da habitação enquanto mercadoria e não pelo 

tratamento desta·mercadoria como uma mercadoria qualquer. 

A iriadequáção da casa pr~pria i solução efetiva do problema 

na verdade corrobora na comprovação de nossa hip~tése, da mesma forma que a crise 

econõmica ~ política, vivida tanto pelo Estado quanto pela política habita~ional, 
. . . 

confirma a tendência a crises prevista como consequência da relação dialética e 

contradit~ria das duas funçÕes de acumulação e legitimação. 

6.1. Habitação: Mercadoria Sui-Generis 

Nosso primeiro argumen,to é de·que a politia habitacional 

teria sido montada em bases inadequadas para a real superação do problema. ]!; assim 

importante assinalar as particularidades de seu objeto de atuação, a habitaçio, que 

apesar de constituir:-se nuin meio de ~obrevl.vência, é tratada exclusivamente como um 

pro.duto. no mercado. Esté tratamento diferenciado caracteriza-a como mercadoria, na 

medida em que a sujeita a um processo de produção, troca' e consumo. No entanto, a 

habitação como mercadoria tem que ·ser encarada de uma maneira específica, já que 

seu valor, ao contrário de outras mercadorias, compreende um elemento adicional que e 

o terreno. Graças a ele, o valo.r da, casa (ou de qualquer im~v~l) pode alterar-se 

substancialmente em função dos privilégios conferidos por sua localização. 
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·Enquanto-produto, a habitaçio ieualmente apresenta 

características ~s.peciais. Seu processo de·· produçio, apesar do d.esenvolvi~ento 
tecnológico, é ainda primordialmente trabalho~intensivo, apresentando tempo de maturaÇio 

prolongado e taxas de retorno restrit~s. Sua lucrativid~de vem entio depender de 

sua e~cassez no mercado e de stias características locacionais, nas _quais as 
·-externalidades, a acessibilidade e as qtialidades~o terreno e de seu entorno.sao· 

fatores determinantes. Está com isso sujeita à manipulaçio de preços e especulações 

que fazem com que seus lucros nio venham da geraçio de renda, mas da própria exploraçio. 

Em outras palavras, os lucros basicamente nio advêm de extraçio da mais-valia do setor, 

mas da transferência-de mais.valia de outr'os setores. Como.isso se processa na 

esfera da troca,·e nio da produçio, os ganhos de uns correspondem necessariamente às 

perdas dos outros, pois nio h~ produçio de renda neste processo. 

Outro aspecto a considerar é o fato de a habitação como . 

bem de consumo dos trabalhadores (d~pàrtamento III do tableau marxista) fazer .parte 

do mesmo ra;mo de advidades (construçiocivil) que produz bens de consumo dos . . ' -

capitalistas (departamento 11 - cas?s de ·padrÕes superiores) e _bens de capital 
. . . 

(departamento i - se nele incluirmos, além das máquinas e equi.pamentos, os 

estabelecimentos industriais, comerciais, etc_.). Apesar das similaridades no processo 

da produção, na ~ifera· da troca os result~dos são totalmente diferente~, pois enquanto 

na produção voltada aos departaménto I e ri, o lucro se daria pela apropriaçio de 

parte da mais-valia produzida, na produção voltada ao departamento III, os _lucros 

seriam limitados-a percentagens do salárió de subsistência dos trabalhadores. 

Assim, podemos constatar as dificuldades de realizaçio de 

uma produção lucrativa em grande escala voltada ao atendimento da população de baixa 

renda. A compati~ili'zação de um mecanismo de_difusão da propriedade privada de 

habitaçÕes ·populares com ·a atividade empresarial de construção. só se to'rna possível 

através.·d'um processo de indução qu~ estimule a produção e facilite seu escoamento. 

Este é exatamente o papel assumido pelo Sistema Financeiro da Habitação ao optar por 

abordar tão sério problema pelá ótica da propriedade privada. 

6.2. Uma Política PÚblica Social? 

Já analisamos as· limitaçÕes de alcance popular de uma 

política da casa propria. Entretanto, não podemos négar as vantagens oferecidas por 

esta escolha com relação a uma política de legitimação e acumulação, já que a casa 

própria, por um lado, é uma indiscutível aspiração popular e uma d~s principais 
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motivações para os trabalhadores ,e, por outro lado, representa a únic·a forma de 

remuneraÇão dos recursos canalizados pelo SFH para a produção através dos financiamentos 

assumidos pelos adquirentes (como vimos no capÍtulo 4). 

Como nossas necessidades habitacionais não tem apresentado . ' ' 

retrocesso, não podemos dizer que o problema es·teja ·se resolvendo. ( 1). Além disso, 

política habitacional não tem promovido bem-estar a não ser mediante pagamento, não 

tem articulado nenhum mecanismo de efetiva redistribuição de renda e não tem efetuado 

nenhum ·tipo de investimento desobrigado de retorno. Não pode, portanto, ser entitulada 

política social. 

6.3. Uma Política de Acumulação 

P'or acumulação entendemos as funções do Estado na · 

reprodução das relaçÕes de produção, aumentando a produtividade e a acumulação no 

setor privado, e reduzindo os custos de reprodução da força de. trabalho. Nesse sentido, 

o Estado ass~me um estratégico papel econômico, criando .condições de produção, 

. distribuição, troca e consumo, estimulando a produção e aumentando a demanda 

agregada. Para isto, ele se utiliza de instrumentos fiscais e extra-orçamentários, 

aplicados v1a administração direta ou empresas estatais. 

O BNH seria uma das empresas atuando. nessa linha, injetando 

capital no mercado através da compra de materiais e contratação de serviços de 

construção e urbanização que, por sua vez, ciram novos e~prego~, novo~ consumos, novas 

produçÕes e assim por diante. O BNH também aumenta a.produtividade na medida que 

investe eín saneamento·, transporte, polos econômicos. e desenvolvimento urbano, criando 

condições de produção e circulação. Além disso~ ele tende a diminuir os custos de 

reprodução da força de trabalho na oferta de habitaçÕes a preços subsidiados e 

pri~cipalmente criando garantias de trabalho (FGTS): que, antes de onerarem as folhas 

de pagamento das firmas, prom~:>Vem uma redução nos salários e um aumento da rotatividade 

e~pregatícia. O SBPE, parâlelamente, perfaz semelhante tarefa, efetuando empréstimos 

a pessoas físicas e jurídicas para a produção ou aquisiçã6 habitacion~l e, da mesma 

forma, injeta capital no setor privado, criando empregos, renda, consumo, etc. 

A peculiaridade do processo seria seu instrumental 

basicamente financeiro de arrecadação e aplicação de:recursos subtràídos do mercado 

sob a forma de poupança. O BNRe os agentes .do sistema administram estes recursos, 

remunerando-os em juros-e correção monetária e, para' tanto, investem este capital 

através do financiamento de obras habitacionais E;;· urbanÍ5ticas, objetivando ~m retorno 

(1) ver Anexo 4 
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que permita aquela capitalizaçio. Portanto, nao subsidiam obras habitacionais, mas 

efetuam empréstimos, financiamentos e aplicações que lhe permitam, após deduzidos 

seus custos operacionais, fazer aqueles créditos. 

ca 6 

Assim organizada, a poLí:tica habitacional permite o 

carrearnento de recursos diretamente no setor privado·da construçio civil, sem-que para 

isso tendo sido necessária a construçio de um déficit orçamentário (já que os recursos 

adv~m do próprio set.or privado). Por um lado, isso permite _grande absorçio de mão-de-

. obra (criando demanda para bens de subsistência e consumo), e por outro, promove o 

desenvolvimento da indústria de materiais de construçio (criando novos empregos e 
. . . 

demanda por ce·rtos bens de capital). Os ernpreg~s e a renda criados geram demandá para 

os diversds .ramos da economia, permitindo seu desenvolvimento - inclusive para a 

produção voltada ao consumo doméstico; corno mobiliários e eletrodomésticos. 

Dessa maneira, obtém-se ·das pre~tações de cÓrnpra das 

unidades-habitacionais o retorno (ainda que a juros baixos) necessário e rernuneraçao 

do capital.Não realmente visando a beneficiar as famílias de baixa renda (ainda que 

lhes permita urna facilidade de acesso à casa própria sem precedentes), o SFH, na 

verdade, subsidia o Estado na medida· em qué aurn~nta sua base tributária e lhe alivia 

os gastos de fornecimento de infra-estrutura, promovendo sua legitirnaçio e a acumulação 

do capital ·no setor ~rivado. 

6.4. Urna Política de. Legitimação 

Por função legitirnado.ra, entendemos as atribuiçÕes do Estado 

na rnanutençio da harmonia social, mantendo a hegemonia da class~ dominante e. 

preservando o consenso ativo dos dominados. Esta legitirnaçio. pode se proceder à força, 

através de um aparato ideológico ou através do atendimento (posterior ou antecipado) 

~a~ reivindicaçÕes populares. Na pol{tica ~abitaciona:l, ela. se ~rocessa de duas 

maneiras: ideologicamente.- de.rnonstrando urna preocupação com um. problema social e 

arnpl~~ndo o aparato ideológico capitalista através da classe média; e em resposta às 

reivindicaçÕes trabalJ'listas - efetivamente produzindo cafas, promovendo infra-estrutura, 

criando empregos· e instituindo seguro de emprego (FGTS) •. 

Portanto, a legitirnaçio se dá perante as camadas populares 

(di.ssimulando os conflitos), a classe média (ampliando a oferta habitacional nesse. 

padrão e ampliando as.oportunidades profissionais), os capitalistas (com cria~ão de 

novas áreas de atuação e com compra de· serviços) e às demais esferas do· governo (dando 

acesso ao crédito necessá~io aos serviços de infra-estrutura e recuperação urbana ~ue 



legitima os governos ·locais, criando opo~tunida~es de acumulaçio local). 

Este processo torna-se mais claro se examinado ã luz da 

história, em confronto com a realidade·sócio-político-econômica da sucessio dos 

quadros corijunturais. 

ca 6 

No período imediatamente posterior ao golpe militar de 1964, 

a necessidade de uma políti(:a legitimadora e anti-inflacionária que promovesse o 

desenvolvimento econômico du.rante uma epoca de recessio justificava a criaçãq de uma 

política de orientação social (em discurso) com repercussões econÕmicas - a política 

habitacional. .Para isto, foi implantado o Sistema Financeiro da Habitação e se permitiu 

a criação das COHABs e das cooperativas habitacionais, de maneira a promover a 

produção habitacionai. 

Da reabertura ao crédito promovido em 1967 participa o SFH 

através dos recursos captados nas poupanças compulsória e voluntária .(Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e Sistema Brasileiro de Poupança e.Emp~éstÍ.rno), e, ã medida que a 

eficiência do urbano .se torna decisiva para a continuidade do pro.cesso, o BNH passa a 

também alocar recursos em planejamento (PMDls), saneamento (PLANASA) e recuperaçao 

urbana (CURA), de acordo com as novas ·necessidades do' capital. No rnom_ento em que a 

burocracia estatal·se moderniza (a partir de 1967, assumindo definitivàmente o papel 

de propulsor da economia), o .BNH é transformado em empresa pÚblica com o objetivo de 

aumentar sua eficiência e ampliar sua capacidade operacional. 

Buscando novamente a legitirnàçio do Estado (cujo prestígio 

com as classes trabalhadoras se. abala à medida que o "milagre brasileiro" .marginaliza 

grande parte da população), o BNH lança o Plano Nacional da ~abitação Popular 

(PLANHAP), visando a atingir as camadas mais baixas da população, privadas dos· 

benefícios do progresso. 

Na segunda metade da década de 70, num período de crise 

internacional, com acentuada repercussio interna, o BNH,assiin como as.demais empresas 

est~tais, mantém um nível de produção suficiente _para absorver mão-de-obra e gerar 

certa renda. No início dos anos 80, o SFH assume o papel de sustentáculo econômico, 

pondo em prática uma ambiciosa política de constru~;ão de 4 milhÕes de habitaçÕes 

(desenvolvendo novos programas de maior alcance popular), no sentido de, ass1m como 

a abertura política e a reforma partidária, garantir a legitimaçãO de um reg1me que vem 

se p-roclamar democrático. 

O conjunto desses eventos demonstra a relevãncia da política 

habitacional corno elemento complementar no processo de legitimação do Estado militar. 

brasileiro, que, comprometido com a mecânica de acumulação, depende dos resultados de 
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certas políticas p~blicas para obter e manter o respaldo popular. 

6.5. A Dupla Crise 

A. segunda part~ d~ nossa hip6tese trata da tend~nc{a a crises 

resultante do processo contradit6rio de promoção da acumulação e da legitimação. Esta 

tend~ncia decorre da "brecha estrutural" ~bertá no financiamento do processo (já que, 

enquanto seus custos s~o sociaiizados, seus benefic~os são,s~jeitos i apropriação 

privada), e caracteriza-se pelo descompa~so na relação entre receitas e despesas. 

A aguda crise brasileira ilustra esta tend~ncia tanto ao 

nível do Estado quanto no âmbito da politica habitacional. No caso do governo federal, 

parece-tios ~ue a g~nese de sua crise re~ide na ess~ncia da pr6pria crise tistal do 

Estado ao assumir ·compromissos sociais co~ a população e compromissos econômicos cÓm 

o .capitalismo privado. Tais-compromissos ~xigemvolumes de recursos superiores aos 

disponíveis, gerando uma necessidade de crédito a ser suprida pelos sistemas 

financeiros local e internacional. 

O resultado deste processo, ao longo dos governos da · 

"revolução" é o ~c~mulo de uma divida externa fabulosa e de um déficit orçamentário 

interno responsável pela elevação das taxas de juros ao i:Onto. de. converter capital 

produtivo em especulativo,· desarticulando a base produtiva e desmantelando o .mercado 

interno. Esta situação, que se acirrá pela crise externa e pela monumental inflação 

interna, tem levado i. adoção de uma politica recessiva capaz de gerár ociosidade 

prod~tiva e desemprego em velocidade crescente. 

Como a polítia habitacional extrai seus ·r.ecürsos_ do mercado, 

a situação de crise econômica a atin~e quase diretamente, ·na medidà em~ue o desempr~go 

e a perda do poder aquisitivo minam-lhe as fontes de captação pelo aumento dos saques 

sobre o Fundo de Garantia, pela :queda na captação líquida de poup-ança e pela 

elevação do Índice.de inadimpl~ncia,com consequente redução do nível de aplicações. 

Paral_elamente,. seu atrelamento i política monetária· para efeitos de correção dos. 

valores de operaçÕes tem levado a uma expressiva desproporção no reajuste dos salários 

e das prestações, degenerando umà crise de confiança poptrlar no sistema. 

·Esta dupla crise ratifica nossa hip6tese, ·na medida em que, 

uma vez caracterizada a performance das funçÕes de ac~m~laçâo.e legitimação na 

política, configura a tehd~ncia prevista por O'Connor~o~o resultante do processo. 
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6.6. O'Connor, Nova.mente, a Guisa de Fechamento 

Seria interessante resgatar algumas palavras de James 

O'Connor para a conclusão desta monografia, no sentido de explicitar as 'razões contidas 

nas funçÕes de legiti~ação e acumulaÇão: 

"Um Estado capitalista que empregue abertamente sua força 

de coaçao para ajudar uma classe a acÚmular capital às custas de outras classes 

perde sua legitimidade e, portanto, abala a base de suas lealdades e apoios. Porém, 

um Estado que ignora a necessidade de assistir o processo de acumulação de capital 

arrisca~se a secar a fonte de seu pr6prio poder, a capacidade dê produção de 

excedentes econõmicos e os impostos arrecadados deste excedente" (2). 

Ambas, port_anto, são fu~ções básicas à preservação do Estado 

e a manutenção do sistema capitalista. Lembrando que a lógica capital-ista requer· uma, 

contínua reprodução de capital, podemos perceber que, na verdade, as suas funçÕes 

estão afeitas a esta lógica - garantir a acumulação e a; relações soc1a1s que preservam 

a acumulação. 

"O Estado deve envolver-se no processo de acumulação, porem 

t.em de fazê-lo mistificando sua política .., denominando-a de algo que.não é -, ou tem 

de acultá-la (por exemplo, trànsforrnando ternas polÍticos em ternas administrativos)" (3). 

Este é pre.cisarnente o: caso da política habitacional 

·brasileira, expressa corno urna autêntica manifestação da atuação do Estado em prol do 

processo 'de ·reprodução do capital. Nesse sentido,' a solução do problema habitacional 

é meramente circunstancial - o essencial é promover a lógica do capital pela 

legiti'rnação e pela acumulação, pela seguranç·a e pelo desenvolvimento, pela ordem e 

pelo progresso. 

(2) O'Connor, J., 1977, pag. 19 
(3) idem, ibidem 
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Metodologia de Pesquisa 

Acum~lação e legitimàção sao as duas funçÕes colocadas a 

verificação neste trabalho, tendo-lhes cabido difer~ntes t~refas de pesquisa, que 

incluem a coleta e a organização de suas informações, a saber: 

a. Função Acumulação 

Procurou-se estruturar a coleta e apresentaçao dos dados 

numéricos de acordo·com o ciclo produtivo da polÍtica habitacional (compreendendo a 

captação de recursos, a ~plicação de seu capital e a produção decorrente do processo), 

as variáveis condicio.nantes a ela relacionadas e os resultados econômicos promovidos. 

Desta forma, o estudo de fatores como inflação, corieção monetária, reajustes salariais 

e custo de vista precedem os de captação .de recursos por parte do BNH e d6 SBPE 

nas suas fontes de maior importância, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e as 

Cadernetas de Poupança, ao que seguem...;se suas aplicações, ao nível global e específico, 

e dados econômicos referentes ao mercado imobiliário t à c'o,nstrução civil, a indústria 

da construção, ao produto interno e à participação do Estado no coO:sumo, no produto 

e na formação de capital. 

Estes dados sao coletados na bibliografia pesquisada, nas 

informações oficiais (publicadas para público e uso interno. dos órgãos oficiais), nos 

jornais e periódicos, nos órgãos representativos (ABECIP, DIEESE, SECOVI), nas.· 

instituições de. pesquisa (EMBRAESP, Equipe) e nas publicações especializadas (Anuário 

Estatístico, Conjuntura). Cabe mencionar a dificuldade encontrada na compilação 

destes dados, particularmente no que se refere ào acesso àqueles considerados de 

uso exclusivamente interno pelo BNH (retorno de inv·éstimento), assim como na 

padronização do período de análise, uma vez que grande parte das informaçÕes só se 

encontram disponíveis a partir de 1970 ou'1972,limitando-se a 1982. Destacamos, 

também, a necessidadede manuseio de alguns dados fitravés de cálculos de deflação, 

transformação de unidade de valor,. conversão em percentuais e extr'apolação de dados 

parciais, para efeito de torná-los conjuntamente comparáveis.· Finalmente, alguns 
. . . 

cálculos como distribuição percentual ou evolução percentual são utilizados, embora 

não estejam tabélados. 
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b. Função Legitimação 

Dada a característica hist~rica dos fatores conjunturais 

condicionantes e da i~plantação das medidas conjunturais correspondentes, orient~u-se 

a pesquisa a uma postura c~oi10l~gi~a. Assim, para os 20 anos analisados, organizou-se 

um quadro sin~tico dispondo ano a ano os eventos polfticos e econômicos da hist~ria 

nacional, os gravames legais afeitos à poHtica habitacional e as resoluções mais 

significativas tomadas pelo BNH como ~rgão responsável pela po.Htica. 

Para este fim,. utilizou-se de informaçÕes contidas na 

bibliografia relacionada (particularmente Alves, 1984, Coutinho e Reichstul, 1977, e 

Serra, .1982), e~ jornais, revis~as peri~dicas de. atualidade, nas publicações oficiais 

(predominantemente .o Ementário dos Atos Normativos dó BNH) e nos dados tabulados de 

acordo com os requisitos da função da acumulação (já mencionados). 
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O BNH e os Sistemas sob sua Gestão (*) · 

O Banco Nacional da Habita~ão, criado em 1964 pela Lei 

n9 4380, 'como autarquia federal, vinculado inicialmente ao Ministério da Fazenda e 

posteriormente ao Ministério do Interior, foi. transformado em Empresa PÚblica pela 

Lei: n9_5762/71, tendo como objetivo propiciar a construção e aquisição da casa própria 

como também promover o desenvolvimento urbano integrado de acordo com a política 

estabelecida pelo Governo Federal, e exercendo, simultaneamente, as funçÕes de: 

I. Orgão Central do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 

do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS) e dos 

Sistemas Financeiros conexos, subsidiirios ou 

complementares; 

li. Orgão Gest~r do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

Ill. Orgão de crédito responsivel pelo estímulo e controle · 

da formação, mobilização e aplicação de poupanças e 

outro~ recursos no financiamento de: 

a. planejamento, produção e comercialização de 

habitações; 

b. planejamento e realização dé obras e serviços de 

infra-estrutura urbana e comunitiria, especialmente 

os relativos a saneamento bisico; 

c. indústri~ de·~ateriais.~e construção e indústria da 

construção civil; · 

d. estudos t pesquisas.,. assistência técnica e demais 

serviços cor~elatos is atividad~s indicadas nas 

alíneas e itens precedentes. 

AtUando como banco de 2éil linha, o BNH ópera nos diversos 

setores por intermédio de centenas de .agentes .. espalhados por todo o Brasil e que se 

encarregám da parte executiva, repassando os créditos concedidos sob. garantia .real e 

assumindo a r'esponsábilidade pelas operaçoes que realizam. Conforme suas atribúiçÕes, 

prerrogativas e responsabilidades, os Agentes classificam-se em: 

(*) sintetizado da publicaç~o Linhas de Financiamento BNH 
1978, 1981 ê 1983, com o ob·j~tivo de apresentar a 
estruturação di SFH sob a ótica oficial. 
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Agente Promotor 

Tem' como função organizar, implantar, promover e acompanhar 

o desenvolvimento dos programas a cargo do BNH. 

Agente Financeiro 

a. Compnahias de Habitação (COHABs) e orgaos assemelhados; 

b. Coopera~ivas Habitacionais; 

c. Institutos. de Previdência Social e demais entidades 

assistenciais de direito p~blico in~egrantes da 

. estrutura administrativa de 6rgãos civis ou militares 

da União, .dos Estados e dos Municípios; 

d. Con~trutoies em geral, cadastrados nb BNH~ 

e •. Carteiras Hipotecárias dos Clubes e AssociaçÕes 

Militares, Caixas Militares; 

f. Sociedades de C.rédito Imobiliário_; 

g. Associações de Poupança e Empréstimo: 

h. Caixas Econômicas; 

i.· Agentes Promotor.es ·do Sistema Financeiro do Saneamento;. 

j •. Fundações; 

l·.·Órgãos Regionais ou.Estaduais do Desenvolvimento; 

m. Entidades Executivas de Áreas Metropolitanas; 

n. Entidades Metropolitanas, irtermunicipais ou municipais 

incumbidas,da elaboração e/ou execução de programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; 

o. Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal; 

p. Órgãos da administração indireta dos Estados e dos 

Municípios; 

q. ·Empresa Brasileira de .Planejamento de Transportes - GEIPOT 

r. Empresas p~blicas.ou privadas; 

s. Conce~sionárias de serviços p~blicos; 

t. Órgãos autônomos responsáveis,pelos Sistemas Financiados; 

u. Outras entidades, a critério do BNH. 

. Tem corno função aplic·ar é recuperar:· os recursos emprestados 

pelo BNH, agindo corno seu mutuário e corno mutuante. dos benefíçios finais. 
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a. Associação de Poupança e Empréstimo; 

h~ Caixas Econ5micas; 

c. Sociedàdes de Crédito Imobiliário; 

O.i'lêXO 2 

d. Companhias de Habitação (COHABs) e Órgãos assemelhados; 

e. Institutos de Previdência Social e demais entidades 

assistenciais de direito pÚblico integrantes da 

estrutura administrativa de Órgãos civis ou militares da 

União, dos Estados e dos Municípios; 

f. Bancos Federais, Regionais e Estaduais ·de Desenvolvimento; 

g. Companhias Estadua:i.s de Desenvolvimento autorizadas a 

funcionar como instituiçÕes financeiras; 

h. Bancos Regionais, Estaduais e Federais de Desenvolvimento; 

i. Banc6s Comerciais; 

j. Bancos em que a União, os Estados ou os Municípios sejam 

detentores do controle acionário; 

l. BNDE; 

m. Banco do Brasil; 

n. Banco do Nordeste; 

o. Banco da Amaz5nia; 

p. Companhias Hipotecárias; 

q. Estabelecimentos de créditos, preferencialmente sob 

controle do Estado; 

r. Instituiçõe~ Fi~anceiras PÚblicas ou Privad~s; 

s. Empresas Privadas; 

t. Instituições Financeiras constituídas sob a fonna de 

sociedades por açoes que vierem a ser aceitas pelo BNH; 

u. Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento; 

v. Outras entidades, a critério do BNH. 

Tem como função receber e manter em depósito recursos em 

a. Os estabelecimentos banciri~s arrecadadores e 

depositários do FGTS. 



146 anexo 2 

Ag~nte para Atividades Complementares 

Tem como função colaborar com o .BNH pu agir em seu nome, 

no desenvolvimento de atividades complementares, em especial as de natureza técnica. 

a. Institutos de Orientação as Cooperativàs Habitacionais 

··(INOCOOPs); 

b. Companhias Seguradoras; 

c. órgãos Técnicos do Sistema Financeiro do Saneamento; 

d. Outras e~tidades, a critério d6 BNH; 

e. Cornpanhiasde Habitação (COHABs) e orgaos assemelhados. 

Agente Especial 

Tem funções definidas em lei ou ato próprio do BNH, cujas 

atribuiçÕes sao delimitadas emrazão da forma específica de atuação. 

estruturas: 

• 1 • 

a. Banco do Bra~il S.A.; · 

b. Banco Nacionàl de·Desenvolvirnerito EconÕrnico; 

c. Bancos Oficiais e de Economia Mista; 

d. Bancos Regionais e E.staduais de Desenvolvimento; 

e. Cornpanhias.Estaduais de Desenvolvimento, devidamente 

legalizadas como instituições financeiras; 

f. Caixas Econômicas;. 

g. Empresas privadas e/ou concessionárias de serviÇos 

públicos. 

Sob a gestio do BNH estio articuladas as seguintes 

O Plano Nacional da Hab.itação Pop.ular PLANHAP 

Tem como objetivo principal propiCiar a aquisição da casa 
'. 

própria às famílias de baixo nível de renda. Visa, igualrne.nte, a proporcionar 

condições para ampliação e melhoria das habitaçÕes já existentes, apoiar e ampliar 

programas e projetos de desenvolvimento comunitário, bem corno financiar a instàlação 

de infra-estrutura e equipamento comunitário em conjuntos habitacionais construídos 

através do PLANHAP. 

Em 1973 foi instituído o Sistema Financeiro da Habitação 
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Popular (SIFHAP), visando o equacionarnento e a solução dos problemas afetos a 

habitação popular. 

o SIFHAP.constitui o suporte financeiro do PLANHAP, 

disciplinando e coordenando a atuação das entidades federais, estaduais e municipais 

que intervenham na execuçao do PLANHAP. Integram o SIFHAP: 

1. O BNH, na qualidade de Órgão central e normativo, corno 

representante do Governo Federal; 

2. Os Governos Estaduais; 

3. Os Governos Municipais; 

4. Os Agentes Promotores admitidos pelo BNH. Essa função é 

normalmente exercida p.elas Companhias de Habitação 

Popular (COHABs) que constituem sociedades anônimas cujo 

controle acioni~io é detidd p~l~ poder p~blico; 

$. Os Agentes iinanceiros credenciados pelo BNH, 

pref~rencialrnente as COHABs ou Órgãos assemelhados e as 

instituições financeiras oficiais; 

6. Outras entidades p~blicas.e privadas, a critério da 

Diretoria do BNH~ 

·o desenvolvimento do PLANHAP é assegurado por diversos 

prograrnas/subprograrnas que com seus objetivos específicos concorrem para a realização 

das metas a serem atingidas na irea da habitação popul~r. 

.2. O Sistema Brasileiro de Poupança e Ernprést{rno - SBPE 

Constituído pelo conjunto das Caixas Econômicas Federal e 

Estaduais, Sociedades de Crédito Irnobiliirio e AssociaçÕes de Poupança e Empréstimo, 

o SBPE é responsivei pela captaçio de recurso~ provenientes da poupança popular, bem 

corno pela sua aplicação de forma· a atender os objetivos do Plano Nacional da 

Habitação. 

O BNH, na qualidade de Órgão central do SFH, exerce as 

atribuiçÕes legais de orientar, controlar é dirigir as entidades do SBPE, com vistas 

a enquad.rar sua atuação nos objetivos globais de sua· política financeira e 

habitacional. · 

As Sociedades dé Crédito Imobiliário (SCI), c~nstituídas 

so.b a forma de sociedades anônimas, .têm suas características, constituição e 
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autorização para funcionamento regulamentadas pelo Banco Central. São instituiçÕes 

financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional e têm a totalidade de seu· 

capital representada por ações nominativas. 

As AssociaçÕes de Poupança e Empréstimo (APE) foram 

constituídas sob a forma de sociedades civis, com o objetivo de captar, incentivar e 

disseminar a poupança. 

As ~~ixas Econamicas (CE) sao ~nstituiç~es c~m grande 

experiênCia na concessao de créditos imobiliários e captação de poupança populares, 

tendo sido sua inclusãO no complexo de entidades que. compÕem o SBPE de grande alcance. 

Integram o SBPE, através de sua Carteira de Habitação, tanto a Caixa Econamica Federal, 

empresa pública com jurisdição nacional, como cinco caixas eco,nami~as estaduais, das 

quàis algumas são autarquias e outras empresas públicas com jurisdição no Estado a 

que pertencem. 

Os recursos canalizados pelo SBPE sao aplicados.na 

·concessão de financiamentos às empresas co·nstrutoras ou incorpot;adoras para. construção 

de habitaç~es destinadas à venda a prazo,·bem como na concessão de financiamentos, 

visando a construção de diversas linhas de financiamento com objetivos específicos, 

atuando as entidades do SBPE, ora como Agentes do BNH, ora de forma independente, sob 

jurisdição normativa própria do BNH • 

. 3. O Plano Nacional de Saneamento - PLANASA 

O· Plano Nacional de Saneamento - PLA!'~ASA - v1sa ao 

equacionamento permanente dos problemas relativos a senainento básico, de modo a 

equipar as cidades brasileiras com sistemas adequados de-abastecimento de água e de 

esgotos sanitários, objetivand9 a preservação da saúde e a garantia do bem-estar da 

população. 

O SFS constitui o suporte financeiro, técnico_e operacional 

do PLANASA, ·a quein cabe mobilizar os recursos necessários à sua execuçao, bem como 

assegurar através de normas e pri~cípios ~ua adequada imple~entação.· Integrado pelos 

Governos Federal, Estaduais e Municipais, o SFS é constituído pelas seguintes 

entidades: 

1. O BNH, que .na qualidade de orgao central do Sistema, 

exerce as funçÕes normativa e de controie, participando 

igualmente do financiamento parcial dos investimentos 

requeridos pelo PLANASA; 
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2. ·Governos Estaduais ~a qualidade de Entidades Financiadoras, 

responsáveis pela integralização dos recursos do Fundos de 

Financiamento para Água e ~sgoto~- FAE; 

3. Agentes Financeiros - responsáveis pelo financiamento do 

Plano em cada.Estado, com recursos tomados ao BNH e ao ' . . . 

· FAE. Essa função é normalmente exercida p'elo Bancos 

Esta~uais. 

4. Agentes Promotores- responsáveis pelo desenvolvimentoda 

política de saneamento e pela implementação do PLANASA em 

cada.Estado. A função é normalmente exercida pelas 

Companhias Estaduais de.' Saneamento, que são entidades 

autárquicas ou companhias de economia mista, cuja 

.atribuição específica consiste em administrar os sistemas 

de saneamento de seus Estados; 

5. Agentes Executivos .respons~veis pela.implantação, 

melhoria, operação e manutenção dos sistemas de água e 

esgotos em cada ·Estado - tarefas normalmente executadas 

pelas Companhias Estaduais de Saneamento;. 

6. Órgão Gestores -·responsâveis pela programação 

financeira·e pela administração dos recursos dos fundos 

de Financiamento para Água e Esgotos - FAE. 

o·BNH exerce sua função fiscalizadora e controladora de forma 

descentralizada, credenciando; para tanto, organismos locais, públicos ou privados, 

denominados órgãos Técnicos. 

O desenvolvimento dó PLANASA é assegurado por diversos 

. programas/subprogramas que com seus objetivos espe~Ífico~ concorrem para a realizaçã~ 

das metas a serem atingidas na área de sa-neamento ·básico. 

de operaçoes: 

1. Habitação 

Sob estas estruturas, sao coordenados os seguintes.grupos 

operaçoes relativas ~ aplicação de recursos financeiros destinados a 

produzir e/ou comercializar habitaçoes~ · 

Programas e Subprogramas: 

JOÃO DE BARRO - produção· e/ou comercialização 
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PROHORAR - produção e/ou comercialização 

COHABs - produção e/ou comercializaç~o 

COOPERATIVAS produção e/ou comercialização 

comercialização 

PROSINDI - p~odução e/ou comercialização 

comerciàlização 

PROHASP - produção e/ou comercialização 

· comercialização 

INSTITUTOS - produção e/ou comercialização 

comercialização 

HIPOTECAS - produção 

comercialização 

EMPRESAS - produção e/ou comercialização 

comercialização 

SBPE - produção 

comerCialização . 

ane.xo 2 

·z. Habitação- Operações Complementares- operaçÕes relativas à aplic~ção de recursos 

financeiros destinados à c~iação de condições 

infra-estruturais e de apoio à produção, 

comercialização e/ou complementaç~·o de. 

habitaçÕes,bem como·a reativação do setor 

de materiais de construção, objetivando o 

Programas e Subprogramas: 

- PROMORAR - FINC/FINEC 

- TERRENOS 

- FINC/FINEC 

- FICAM 

· desenvolvimento e execução do Plano Nacional 

da Habitação. 

COMPLEMENTAÇÃO DA ·HABITAÇÃO - recuperaçao de conjuntos 

- PROFILURB - aquisição e urbanização de áreas 

~ FIMACO - RECON · .. 

3. Desenvolvimento Urbano - operaçOea relativas à aplicaçiq de recursos financeiros 

destinados ao aproveitamento de núcleo urbanos e a 

complementação da infra-estrutura básica, nela se 
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incluin~o os programas de urban~zaç~o, saneamento, 

equipamentos comunitários, bem como a ·elaboraç~o de_planos, 

programas e projetos. 

Programas e Subprogramas: 

CURA 

- FINANSA - REFINAG 

REFINESG 

FINEST 

FIDREN 

- FRDU 

- PRODEPO 

4. Operaç~es de Apoio T~cnico e Financeiio - operaçoes relativ~s i aplicaç~o de 

Programas e Subprogramas: 

- FIMACO - REINVEST 

REGI R 

recursos destinados a promove~ e 

estimular o apoio logístico necessárl.o a 

implementaçf'.J do Plano Nacional da 

Habltaç~o, bem como aos estudos e pesquisas, 

t.reinamento e· assistência t~cnica 

necessária i.consecuç~o dos objetivos dos 

Planos Nacionais da Habitaçio e 

Saneamento. 

- APOIO AO SBPE -- As.sistência financeira 

ESPES e TREINAT - POUPAT 

SANAT 

SUDEC 

- ESPES - Empreendimentos habitacionais 

- TREINAT - ASSISTEC 

PRODISAN 

5. Operaç~es Complementares· Finarú:eiras - operaçoes; exclusivamente financeiras, 

destinadas a garantir o e~uilíbrio 

financeiro do-BNH e.das entidades integrantes 
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dos Sistemas sob sua gestão. 

OperaçÕ~s: 

- GARANTIA - FGDLI 

- LIQUIDEZ'- FAL 

6. Outras Li~~as de Financiamento do SFh - operaçoes realiz~das diretamente pelos 

Agentes Financeiros do SFH, com ~ecursos 

próprios ou provenientes de captação da 

poupança voluntária, destinadas a produção· 

Linhas de Financiamento do SBPE: 

e comercialização de habitaçÕes e à criação 

de condições infra-éstruturais bá~icas para 

~ desenvolvimento dos projetos habitacionais. 

- Carteira~ Hipotecárias das Caixas Econõmicas 

- Produção em Regime de Incorporação 

- CICAP 

- PROÁREAS 

PRO EC 

- Financiamentos e Inquilinos 

- Programa Condomínio 

.• 
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- - -~ 4- -- - -- - - ----- - - -- - ----
HAollA(.ÀO I 01'\Rt.(:Ôf S CIW.PI.IMI.NTARIS HABilACIONI.IS OPÉRAC{)IS [)(APOIO l'Cii!CO E AMNCEIRO 

-
--------------- ·------,-----·- --- - -,.-----

· tiAS:! ACÃO· COMPU MfNJ ~ÇÃO DA APOIO AO SBPl ESPlS I TREIMAT 
HABnAÇAO 

ASSISTfNCIA HNANCUIA 
PROOUÇÃO aJM!RDAUZAÇÃO RICUPERA~O DE CO"--UhTOS POUPAT 

- - -- -·- -- f--.-- - --- - --- - - - -

sa SD 

APl f- .AI'l -
CE CE 

- -- --- -- ------ --·- - r---

-
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~-~~ ......________ 

- - - -- ---- - !-- - - - --- :---

.. ___, 
AOOUIHINH DE APl SCI 
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UNIOIJll SD APE I PROMOTOR CE HASnACIONAI. a ' ----

Fluxograma das Operações Especiais e das 
Operações com Agentes Financeiros do SBPE 

fonte: Linhas de Financiamento do BNH 1981 
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l CARTEIRA DE PROGRAMAS COOPERATIVOS--: CPC I --- ·- . - - .. - -· -- ,, -·- -
HABITAÇÃO E 0PlRAÇ0ES COMPlEMENlAAE S H!BfT ACIONAIS OI'I.RAÇÓLS Of At'\JIO T(C.<j!cO E IIN!I1CfoRU 

I 
RECUPERAÇÃO -TE ____ 

ESPES COOPERATIVAS TERRENOS PROSINOI PROHASP DE ESPE;~6~~~"~ 1 . EMPRHI<OIM!SIOS 
CONJIJNlOS HABII A[ll)NAIS . 

f------ ·-· 
r---

. sa. . .r.Pt. cto 
, CUt.IPA~HLAS Ol 

BANCOS f.OMERCI.IIS CAIU ECO~t,MCA CAl• A ECa~eMICA HAIÚI.\CÃO lhSI 
se~ 

f- BANf.OS Ot IN>\ SliMINIO 1- fi.OlRAl OlllllliS ffotRAl oumos MUN!lPIOS. S:.~COS 
lGI.NllS ANANWROS &GI.NTES ANANWHOS ll't, 

SO.._IJ'f< Ch CEs O! ~SlN'o'\JI.IOM!NIO .. 
DOSAI. DO SAi IN\1S11MtNIO, S:.~êOS 

.. COMtRc. ·aJMPA~"""s 
HIPOT!c..lHIAS ......___,.__ 

. 
'---

alO PERA IN AS 
ClOPER&TN&S 

twlll &CIO~AtS OE 

TRAI!AiliAOORES 
HABIT ACIJNAIS 0E 

ClOPlRATNAS $fjiJCAU1AIJlS OE BAIXA 
SUMOiJU S PÚBUCOS, sa.. 

GOJQP, 
1- 1- ENIIlAilS SlM fiNS ll't, . 

HA8fl ADll~AIS RENIIA. SOCilUAill S 
lUCRA TMJS. Cls 

CMS SEM ANS 
REJ':RESINTAII\I&S IJlS 

WCR&TIIIUS. FOOMAOAS: 
Slf!'.IOORt S PÚBI.COS 

PllH SiiOOCAIOS 

H ti ClOP!RAT;__}-
IW!fl ACIONAIS -.- ' 

llWiAIHAOORES SEAVIOORI S PÚBOOJS sa, 

Yil ~o 
sr.or.ALJZAOOS lll fi.UUlAJS. ESUI:IJAIS E &Ih IIIOOJOPs 

DAS . 
BAIXA RENUA .. MIJNI:IPAIS Ch --

CJOPIRAIIIIAS , · 

CARTEIRA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DIVERSOS- CHD 

:----:--:----:---

.HABITAÇÃO 
t----'-'-------.--------=-----,-----'-------1- - - - - - -
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DAS EMP. OU ÓRG. I'ÚSl 

Fluxogr·amas dos Pr•ojeíos Cooper-ativos e cios 
PPogPamas Habitacionais DiveP~os 

fonte: Linhas de Financiamento do BNH 1981. 
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SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E .EMPRÉSTIMO- SBPE. 

--

---

sa 
Al'f 

CE 

. OPERAÇÕES PH.iPH!.i~ 00 SSPf 

l CARTEIRA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- CDU 

- - -- -- - - - - - -~- -- -- -- - - --
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-- -
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;ITUPB 
H UI~ 

r - -· 

8Mlt 
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M~IOPAIS (kf1CA0l$ 

ca.u;~us f~TIJ'...t..s (XI 
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lhHRfSSAOAS ~ ... A!lJtfO 
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---- -- -- - - - -- -. r:- - - - - r--- -- -

AGI Nl!S PROMQ :rliU S . -

OOV!R.OS Mc~rU'AJS 

I GIMW.OS I St'ADlAIS 

PZ1-4cogramas do SBPE e ~as 
Operaçqes de DesenvoZv1.-mento Urbano 

fonte: Linhas de Financiamento do BNH 1981 
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I CARTEIRA DE OPERAÇOES DO SISlEMAFINANCEIRO DO SANEAMENTO- COSAN I 
- - - - - ~~-- - - --- - - - - - --+---- -

f,ANI AMlNTO-,- fiNANSA 
01'1 RAÇ0ES ()( .. ·- -- - . .,. :~""'"'"' -
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-i_:_ --- =J- - --- - - - f-- --- - --. - .- -- -
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--
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-

Diagrama A.7 
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Fluxograma das operações_de Saneamento 

·fonte: Linhas de Financiamento do BNH 1981 
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Programas 1964./69 
---· --·-

PROMORAR· -
JOÃO-DE-BARRO· 

COHAB + PROFILURB 178.227 
FICÀM 684 
COOí!ERATIVA 61 • 223 

. INSTITUTO 20.891 
PROHASP -
PROSINiii . -
HIPOTECA 43.836 
EMPRESAS -
SUBTOTAL. 304.861 

RECON + PRODEPO 13.369 

TOTAL BNH 318.230 

SBPE 120.4&9 

SFH 438.699 

1970/19 1980 1981 1982 1983 Orçamento 18 
programa 1984 

3.070 85.966 . 51 . 291 46.291 8.566 . 15.035 

637.209 115.212 . 80.064 124.830 17.419 72.905 

41.288 5.378 10.290 23.249 1. 148 . 7.901 

278.986 44.761 39.178 34.856 14 .. 397 8. 799 

31.962 10.931 8.400 20.762 5.821 7.300 

- - 5. 12.9 7.255 736 1 . 538. 

- -. 6. 165 10.445 - 3.743 

46.326 6.870 3.065 6.947 3.633 

8.679 5:640 8.166 6.420 1 .606 4.100 

1.047.520 274.758 206.778 286.055 53.326 121 . 32 1 

201.943 20. 192 13.494 19.244 9.056 

1.249.463 294.950 . 220.272 305.299 62.382 121.321 

726.207 268.730 230.956. 249.777 118.457 184.515 I~ 
tD 
X 

1.975.670 563.680 451.228 555.076 180.839 305.836 lo 
N 
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Programas. 1964/69 

PRO MORAR -
JOÃO-DE-BARRO 

COHAB + PROFILURB 40,63 

FICAM o, 16 

COOPERATIVA 13,95 

INSTITUTO 4,76 

PROHASP -.. 
PROSINDI -
HIPOTEcA . 9, 99 

EMPRESAS -
SUB TOTAL 69,49 

RECON + PRODEPO 3,05 

TOTAL BNH 72,54 

SBPE 27,46 

SFH 100,00. 

Orçamento. 
(O\ 

1970/79 1980 1981 1982 1983 pro8rama 1984 

o, 16 15,25 10,24 9,24 4,74 4,92 

32,25 20,44 17,74 22,49 9,63 23,84 
.. .. 

2,09 o·, 9.5· "2,28 4,19 0,63 2,58 

14' 12 7,94 8,70 6,28 7,96 2,88 

1,62 1,94 1 ,86 3,74 3,22 2,39 

- - 1 '14 . 1 '31 0,41 0,50 

- - 1 '37 1,88 - 1,22 

2,34 1 ,22 0,68 1,25 2 '01. ' . 

0,44 1 ,00 1 '81 1 '16 . 0,89 1,34 

53,02 48,74 45,83 51 ,53 29,49 39,67 

10,22 3,59 2,99 3,47 5,01 

63,24 5i,33 48,82 55,00 34,50 39,67 

36,76 47,67 51,18 45,00 65,50 60,33 
lU 

100,00 
. 

I~ 100,00 100,00 100,00 ! 100,00 100,00 
o 
N 
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li-HIC: 1::::;)1 IR; . o :l. t->. P_rogramas Nort·e Nordeste Sudeste Sul · Centro-Oeste BRASIL . o :l ~· C/) 
c:7'1'1'P. ~ 
fJ) 1'!>. lll "$ • •• a. t->. .. I'!> ""' PROMORAR 27.035 52.706 81.182 2Ç.329 7.862 195.114 t::j •• ~ 

P.H'"d t". 
~· :l f; c: ~ fll n :l .. ~~ 
n '""' n ~· C· 

JOÃO-DE-BARRO. 
!"IC:-P. 

~ COHAB + PROFILURB 39.456 366.991 443.460 183.110 119.944 1.152.961 ~· ~· t::j lll a HP-
~· .- '"d I'!> . C/) FICAI.'I 4.528 2:7.737 25.867. 12.891 . 11.014 82.037 :l• f;:fll lll _. ~ 

o(') V0'-!"1 t->. COOPERATIVA 12.064 82.822 274.749 70.222 33.644 473.501 llll 1.0 o::t I'!> ;::s 
o Zfll ~ -c: ::z:: ~· ;::s INSTITUTO 3.693 44.283 27.492 15.030 8.269· 98.767 !"I :::1 p. (';)' 
I'!> ~· I'!> t->. 

OQ o.. :l -~ 
PROHASP· ·. 2. 209 608 5.024 304 4.975 13.120 ~· lll. n =:i 

I o o.· ..... (1) 
:lI'!>' lll ;::s 

PROSINDl . 1 .000 12.960 I 2.230 420 16.610 lll fJ) ~· ~ -1-' fJ) c i 
H! ·O) 

HIPOTECAS . 7.970 14.114 69.930 ' 14.875 3.788 110.677 ~· :l g. . 
lll EMPRESAS 1 .583 2.932 21 • 642 659- 2.536 30.511 * :l 
n tJ} 
~· ~ lll· 98.538 325.650 192.452 2.173.298 o. . I SUB TOTAL 593.193 962.306 
lll ~ 
fJ) c .. 

"$ I RECON + PRODEPO 12.742 44.566' . 153.549 49.374 17.067 277.298 
lll ~ ..... 
:l ~., TOTAL BNH 111 • 280 637.759 1.115.855 375.024 209.519 2.450.596 o. 
lll ~~ c 
fJ) 

SBPE 32.652 177 .·639 1. 074.-978 34 7. 978 81.660 1.714.596 1'!>. ~ a c lll 
"$ :l 

~ 
SFH 143.932 815.398 2.190.522 723.002 291.179 4.165.192 (1) 

X 
o 
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Programas . 

PROMORAR 

JOÃO-DE-BARRO 

COHAB + PROFILURB 

FICAM' 

COOPERATIVA 

INSTITUTO· 

PROHAfP 

. · PROSINDI 

HIPOTECAS 

EMPRESAS * 

SUB TOTAL 

RECON + PRODEPO' 

TOTAL BNH 

SBPE 

SFH 

I~ 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste BRASIL 

0,65 1 '26 1 '95 . 0,63 o, 19 4,68 

0,94 8,81 10,65 4,40 2,88. 27,68 

0,11 0,67 0,62 0,31 0,26 1,97 

0,29 1,99 6,59 1,69 0,81 11 '37 

ó,09 1,06 0,66 0~36 0,20 2,37 

0,05 0,02 o, 12 0,01 o, 12 0,32 

- 0,'03 0,31 0,05 0,01 0;40 

o, 19 0,34 1 '68 0,36 0,09. 2,66 

0,04 0,07 0,52 0,01 ·0,06 0,73 

2,36 14,25 23' 1 o . 7,82 . 4,62 52.18 

0,31 1 ,07 3,69 . 1 '18 0,41 6,66 

2,67 15,32 26,79 ·9,00 ·5,03 58,84 lU 
:::1. co· 

o, 78. '4,26 25,80 8,36 1,96· 41. 16 >: 
o 
N 

3,45 19,58 52,59 . . 17 '36 6,99 100,00 



APE 

ASSISTEC 

BNDE 

BNH 

CDU 

CE 

CESH 

CHD 

CICAP 

COE 

COHAB. 

COMPHAB 

c os 
COSAN 

CP 

CPC 

CURA 

EBTU 

ESPES 

FAE 

FETRAN 

FGTS 

FICAM 

FIDREN 

FIEGE 

FIEP 

FIEPAR 

FINANSA 

FINC 

FINE C 

164 

Siglário (*) 

Associação de Poupança e Empréstimo 

Assi~tincia Técnic~ 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico . 

Banco Nacional da Habitação 

.. 
Carteira de Desenvolvimento Urbano 

Caixa Econômica 

Carteira de Erradicação da Sub-Habitação 

Carteira de Programas Habitacionais Diversos 

Programa de Construção Individual da Casa Própria 

Carteira de Operações Especiais. 

Campanhia de Habitação 

Comissão Mista Permanente· da Política Habitacional 

Carteira de Opérações de Natureza Social 

· Carteira de Operações do Sistema Fi~anceiro do Saneamento 

Caderneta de Poupança 

Carteira de Programas Coo..perativos 

Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada· 

Empresa Brasileira de Transportes Urbanos 

Estudos e Pesquisas 

Fundo de Financiamento para Água e Esgoto 

anexo 3 

Financiamento para Sistemas Ferroviários de Transporte Urbano de 
Passageiros · 

Fundo de Garantia dó Tempo de Serviço 

Financiamento da Construç·ão,· Conclusão, Ampliação ou Melhoria de 
Habitação 'dê ~nteresse Social 

Financiàmento e/ou Refinanciamento para Implantaç~o ou Melhoria dos 
Sistemas de Drenagem que visem ao Controle de Inundação em Núcleos Urbanos 

Financiamento de Infra-estrutura Geral 

Financiamento de.Equipamentos Comunitários.PÚblicos 

Financiamento de Equipamentos Comunitários Particulares 

Financiamento para Saneamento 

Financiamento para Urbanização de Conjuntos Habitacionais 

Financiamento de Equipamento Comunitário de Conjuntos Hàbitaci9nais 

(*) baseado na publicação Linhas de Financiamento do BNH 1981 



FINEST 

FINURB 

FlPLAN 

FISIP 

FITURB 

FNDU 

INOCOOP 

LI 

MINTER 

PLANAS A 

PLANHAP 

POUPAT 

PRO ÁREAS 

PRODEPO 

PRODISAN 

PRO EC 
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PROHEMP 

PROHASP 

PRbMORAR 

PROSINDI 

R.BNH 

R.C. 

RECON 

REFINAG 

REFINESG 

REGI R 
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Empréstimo Suplementar para Co~posição daParticipação Financeira dos 
Estados na Execução do PLANASA 

Financiamento para Urbanização 

Financiamento para o Planejamento Urbano. 

Financiamento de. Infra-estrutura de Serviços Industriais de 
Utilidade Pública 

Financiamento para Transporte Urbano· 

Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano 

Instit~to Nacional de-Orientação as Cooperativas 

Letras Imobiliárias 

Ministério do Interior 

Plàno .Nacional de Saneamento Básico 

Plano NaCional de Habitação ·Popular 

Apoio Técnico ao'Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

Programa de Urbanização de Áreas 

Programa de ~poio ao Desenvolvimi:mto de Polos Econômicos 

Subprograma de Desenvolviemnto Institucional das 
Companhias Estaduais de Sane.amento. 

Programa de Equipamentos Comunitários 

Programa de Fin·anciamen.to de Lotes Urbanizados 

·Programa Nacional Empresa 

Programa Nacional para os Servidores Públicos 

Programa. de. Erradicação da Sub~Habitação 

Programa Nacional de Habitação para o Trabalhador 
Sindicalizado de Baixa Renda 

Resolução do BNH 

Resolução do Conselho do BNH 

Refinanciamento ou Financiame'nto ao Consumidor de 
. Ma.teriais de Construção 

Financiamento e Refinanciamento de Implantáção e/ou Melhoria-de 
Sistemas de Abastecimento de.Água 

Fi'nanciamento e Refinanciamento de Implantação e/ou Melhoria .dos 
Sistemas de Esgotos que visem o controle du poluição das ásuas 

Financiamento ou Refinanciamento do Capital de Giro dás 
Empresas Produtoras de Materiais de Construção 
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Financiamento'ou Refinànciamento do Investimento no Ativo Fixo 

Resolução da Diretoria do BNH 

Carteira de Operações e Supervisão dos Agentes 
Financeiros de Poupança e Empréstimo 

Apoio Técnico ao Sistema Financeiro de Saneamento 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

Sociedade de Crédito Imobiliário 

Sistema Financeiro da Habitação 

Sistema Financeiro do Saneamento 

Sistema Financeiro da Habitação.Popular 

Subprograma de Desenvolvimento Comunitário 

Treinamento e Assistência Técnica 

anexo 3 



167 anexo 4 

Necessidad~s ~abitacionais Urbanas 

De acordo com o Anuário Estatístico do Brasil ( 1), 547. dos 
. . . 

domicílios sao ocupados por famílias de até 4 pessoas, definindó ·uma média de 3,77 

pessoas por domicílio. 

Considerando, para 1980: 

População total 

População urbana 

119.003.000 habitantes 

80.436.000 habitantes, 

Podemos calcular umà necessidade urbana da ordem de 21.335.800 

unidades, as quais subtraídas das 17.770.900 existentes, resultam num déficit urbano de 

3~564.900 habitaç5es, sem considerar as ne~essidades de substitui~ão, reposição e 

recuperaçao. 

O Relatório de Atividades BNH 1982 (2) aponta, para o 

período 1980-1985, uma necessidade urbana de 6.651.000, o que eleva o déficit para 

10.215.900 habitaç5e~. 

Segundo o DPLAC (3), o numero de unidades financiadas pelo 

SFH foi de 1.187.143, que, considerando sua participaÇão em 27,087. da produção total, 

permite o cálculo da provisão de 4.383.837 unidades no total do triênio, ou de 

aproximadamente 5 milh5es no quinquênio. 

A subtração deste valor estima~o do déficit de 1985 dá-nós 

um valor do déficit acumulado próximo de 5 milhÕes, que, acre~cidos da necessidade 

urbana de 6.687.000 no quinquênio 1985-1?90 (4), resulta numa necessidade de pr~duÇão 

habitacional superior a 11 milh5es de unidades. 

(1) IBGE, 1983 
(2) BNH, 1982 
(3) DPLAC/DIPLA/:BNH, Set 1984 
(4) DPLAC/DIPLA/BNH, Ago 1984 · 
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Variação Anuai dos.Custos Variação Anual I \0 

da Construção Civil (SINAPI) da UPC Custo do m2 
de ConstruÇão 

% índice * % Índic·e * em UPC ** 

15,00 100,0 20,46 100,0 1,00 

34,20 134,2 13,98 113,9 1,17 

49,60 200,8 19,~9 136,4 1,47 

26,70 254,4 30,32 177,6 1,43 

46,80 373,4 28,99 229 t 1 1,63 

34,30 501,5 36,91 313,7 1,59 

35,00 677 ,o ' 31 ,22 411,6 1,64 

65,00 1.117,1 38,89 571 t 7 1,95 

118,50 2.440,8 53,76 879 t 1 2,78 

82,20 4.447,1 86,78 1.641 ,9 2,71 

107,00 9.205,6 95,53 3.210,6 2,87 

119 t 50. 20.206,2 145,88 7.894,2 2,56 

168,80 54.314,3 185,21 22.515,0 2,41 
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