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RESUMO 

 

Esta tese tem o objetivo de explorar os fatores locais que explicam os diferentes 

resultados obtidos por governos municipais na implementação de uma mesma política 

urbana compartilhada com o governo federal: as operações de urbanização de favelas do 

PAC. Com base em um referencial analítico construído a partir da literatura sobre 

capacidade estatal e implementação de políticas públicas, focou-se com mais ênfase na 

análise de diferentes aspectos locais, como a prioridade do tema de urbanização de favelas 

na agenda municipal, a habilidade técnica e política dos dirigentes municipais para 

implementar o programa e alinhar os diferentes atores envolvidos no policy-making em 

torno dos objetivos comuns e, em menor medida, as características espaciais das cidades 

e das favelas. Metodologicamente, a tese se estruturou a partir de um método misto de 

pesquisa, integrando análises estatísticas com a investigação detalhada dos estudos de 

caso selecionados: os municípios de Campo Grande (MS), Santo André (SP), São 

Bernardo do Campo (SP) e Pelotas (RS). Os resultados da pesquisa indicam, 

primeiramente, que a capacidade burocrática ou institucional municipal foi uma pré-

condição importante, mas não significou, por si só, elevada capacidade de 

implementação. A priorização da urbanização de favela na agenda política local se 

mostrou um fator explicativo mais relevante, que resultou na alocação adicional de 

recursos – financeiros, informacionais e humanos –, ‘ativando’ e fortalecendo a 

capacidade burocrática e ancorando esforços bem-sucedidos de implementação. Por fim, 

a pesquisa aponta o caráter instável do processo de construção de capacidade de 

implementação, que é afetada por variações no contexto político local e nacional; 

processo esse que se torna mais expressivo em áreas de políticas como a aqui enfatizada, 

cuja trajetória é marcada pela inconstância programática e pela inexistência de um sistema 

efetivo de políticas públicas. 

  

Palavras-chave: Capacidade estatal. Capacidade de implementação. Implementação de 

políticas públicas. Governo municipal. Política habitacional. Urbanização de favelas. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to explore the local factors that explain the different results obtained by 

municipal governments in the implementation of the same urban policy shared with the 

federal government: slum upgrading initiatives within PAC. Based on an analytical 

framework built from the literature on state capacity and implementation of public 

policies, it analyzes different local aspects, such as the priority of slum upgrading in the 

municipal agenda, technical and political abilities of municipal high-level bureaucrats to 

implement the program and to align different actors involved in the policy-making and, 

to a lesser extent, the spatial characteristics of cities and slums. Methodologically, the 

thesis was structured from a mixed research method, integrating statistical analyzes with 

the detailed investigation of the selected case studies: the municipalities of Campo Grande 

(MS), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) and Pelotas (RS). The results of 

the research indicate, firstly, that municipal bureaucratic or institutional capacity was an 

important precondition, but it did not mean high capacity for implementation. The 

prioritization of slum upgrading on the local political agenda proved to be a more relevant 

explanatory factor, which resulted in the additional allocation of resources - financial, 

informational and human -, 'activating' and strengthening bureaucratic capacity and 

anchoring successful implementation efforts. Finally, the research points to the unstable 

nature of the implementation capacity building process, which is affected by variations in 

the local and national political context; a process that becomes more expressive in areas 

of politics such as the one emphasized here, whose trajectory is marked by the 

programmatic inconstancy and by the inexistence of an effective system of public 

policies. 

 

Keywords: State capacity. Implementation capacity. Implementation of public policies. 

Municipal government. Housing policy. Slum upgrading. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente tese visa analisar a recente trajetória de políticas de urbanização 

integrada de favelas, mais especificamente a implementação das iniciativas realizadas no 

âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamentos 

Precários (PAC-UAP). Tratando-se de um programa intergovernamental, no qual o 

governo federal elaborou as diretrizes e financiou as operações selecionadas, e os 

governos subnacionais, estados ou municípios elaboraram as propostas e se 

responsabilizaram por sua implementação, optou-se por olhar exclusivamente para os 

governos municipais, dado o seu papel constitucional de destaque no planejamento e 

desenvolvimento urbano.  

Para conduzir esta investigação, o objetivo geral da pesquisa se estrutura a partir 

da exploração dos fatores locais que explicam os diferentes resultados obtidos por 

governos municipais na implementação de uma mesma política urbana compartilhada 

com o governo federal: as operações de urbanização de favelas do PAC. Na análise dos 

resultados, optamos por enfatizar a capacidade dos governos municipais de atingir os 

objetivos pactuados com o governo federal, ou seja, analisamos se eles conseguem (ou 

não) implementar os contratos do PAC-UAP. Portanto, embora este estudo reconheça a 

importância de pesquisas que tratam de aspectos qualitativos das intervenções de 

urbanização de favelas – elas realmente urbanizaram as favelas, eliminaram os riscos e 

as integraram à cidade formal? -, ele se baseia em uma escolha metodológica mais restrita, 

que associa os resultados da implementação à taxa de execução financeira dos contratos 

do PAC Urbanização de Assentamentos Precários. 

Com base em um referencial analítico construído a partir da literatura sobre 

capacidade estatal e implementação de políticas públicas, focou-se com mais ênfase na 

análise de diferentes aspectos locais, como a prioridade do tema de urbanização de favelas 

na agenda municipal, a habilidade dos dirigentes municipais para implementar a política 

e alinhar os diferentes atores envolvidos no policy-making em torno dos objetivos comuns 

e, em menor medida, as características espaciais das cidades e das favelas, partindo-se do 

pressuposto de que nos governos locais residem as principais explicações para a variedade 

de resultados na implementação desta política pública urbana. Também foi analisado o 

programa nacional com o intuito de identificação dos fatores vinculados ao seu desenho 

e operacionalização que podem ter contribuído para que a média de execução financeira 

das operações de urbanização de favelas do PAC ficasse aquém do planejado. 
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Embora o PAC-UAP tenha sido o maior investimento, até hoje, realizado pelo 

governo federal em uma política de urbanização de favelas, diversas análises têm 

apontado os entraves e as dificuldades na sua implementação, destacando a reduzida 

capacidade institucional dos municípios como fator explicativo, particularmente as falhas 

na elaboração e na gestão das intervenções (CAMPANHONI, 2016; CARDOSO, 

DENALDI, 2018; DENALDI et al., 2014; 2016; PETRAROLLI, 2015). Outros fatores 

explicativos apontados indicam a rigidez do modelo de repasse e operacionalização e 

desafios específicos dessa política urbana, assim como a constante transformação do 

território e a complexidade da elaboração de projetos em terrenos ocupados. 

Esta produção acadêmica foi extremamente relevante para iluminar a ‘caixa preta’ 

da implementação das operações de urbanização de favela no PAC. Todavia, ela não 

estabeleceu um diálogo com a literatura da ciência política e da administração pública 

com vistas a ampliar a compreensão de temas comuns nestas áreas de pesquisa e que 

podem propiciar maior entendimento sobre a implementação do PAC-UAP, em especial 

a questão relativa à dinâmica política local e à relação estabelecida entre os governos e 

outros atores-chave, que afetam a capacidade de implementação desta política urbana. 

Portanto, atualmente inexiste um corpo de pesquisa que logre explicar variações nos 

resultados da implementação local do PAC-UAP, especificamente como diferentes 

modelos de implementação, dinâmicas e prioridades políticas no âmbito local e legados 

espaciais afetam a implementação dessa política compartilhada entre governo federal e 

governos municipais. 

Dessa forma, o presente trabalho visa contribuir com o aprofundamento da 

investigação e o conhecimento teórico e analítico, procurando preencher tal lacuna. Com 

este propósito em mente, pesquisou-se o histórico e as características da política de 

urbanização de favelas nos níveis municipais e federal, bem como o programa de 

urbanização de favelas no âmbito do PAC-UAP e os resultados variados da sua 

implementação por governos municipais.  

Teoricamente, o estudo se ancora nas discussões sobre capacidade estatal e 

implementação de políticas públicas. Em cada um desses tópicos, identificamos lacunas 

na literatura que constituíram desafios que formataram o desenho da pesquisa. A junção 

dessas duas tradições teóricas não é frequente na literatura, mas acreditamos que ela tem 

potencial explicativo para iluminar porque governos locais alcançam resultados 

diferentes na implementação de políticas compartilhadas com o governo federal.  
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Por um lado, argumentamos que a capacidade estatal para produzir políticas 

públicas não reside apenas na existência de uma burocracia qualificada. Ela depende dos 

recursos e habilidades disponíveis para o policy-making (LINDVALL; TEORELL, 2016; 

PAINTER; PIERRE, 2005; WU et al., 2015), os quais são ativados ou mobilizados de 

acordo com as tarefas que cada governo estabelece para si mesmo (SIKKINK, 1991), de 

acordo com as prioridades das forças políticas dominantes em um determinando 

momento, e de forma mais duradoura, com o ambiente político-institucional e cultural no 

qual o Estado está inserido (ENRIQUEZ; CENTENO, 2012; GOMIDE et al., 2017).  

Concordamos com Gomide et al. (2017) sobre a necessidade de estudos que 

avancem na explicação das relações de causa-efeito que determinariam a ‘ativação’ de 

recursos e, consequentemente, a efetivação das capacidades de um governo em 

determinada situação concreta. Assim, a capacidade de implementação de políticas 

públicas não deve ser vista como um atributo fixo ou durável do Estado, mas contingente 

à dinâmica das forças políticas em determinado momento e às orientações político-

ideológicas que estas forças políticas imprimem ao Estado (LOUREIRO et al., 2018). A 

partir da clássica discussão de Peter Evans (1995) sobre autonomia inserida, os estudos 

sobre capacidade estatal reconhecem que não basta a existência de uma burocracia 

autônoma, é necessário que o corpo burocrático seja capaz de trocar e assimilar 

informações com o meio externo ao aparato estatal – ponto que ainda merece mais 

desenvolvimento teórico. 

Já os estudos sobre implementação de políticas públicas avançaram especialmente 

no debate sobre os diferentes atores que participam deste processo. Por um lado, eles 

indicam que a implementação é um processo político, pautado por interpretação, 

interação e negociação entre seus participantes (LIPSKY, 1980; PALUMBA; CALISTA, 

1990). Por outro, apontam que as políticas públicas não são mais implementadas apenas 

por burocracias governamentais ou por organizações individuais, mas envolvem uma 

gama mais ampla de atores que aí participa direta e indiretamente (HJNERN; PORTER, 

1981; 1993; O´TOOLE, 1996; SCHOFIELD, 2001).  

Compreender a implementação de políticas, portanto, depende do mapeamento 

das ‘estruturas de implementação’ e do entendimento sobre os compromissos e as 

interações entre pessoas em várias partes de uma mesma organização ou de diferentes 

organizações (HJERN; PORTER, 1981, 1993; KICKERT et al., 1997). Torna-se crucial 

promover a cooperação entre esses diferentes atores, embora isso não ocorra sem conflitos 

ou direcionamentos (steering).  
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 Todos esses pontos nos levam a elencar dois elementos-chave para a análise da 

capacidade de implementação de políticas urbanas: 1º) a prioridade da política, que 

influencia a alocação e/ou ‘ativação’ de recursos e capacidade técnica; 2º) as ‘estruturas 

de implementação’, incluindo os atores envolvidos e a capacidade relacional 

desenvolvida pela burocracia para alinhá-los em torno de objetivos comuns. 

Assim, esta tese parte do pressuposto de que ainda que o governo federal possua 

recursos extraordinários para induzir a ação e as políticas dos governos subnacionais, 

estes mantêm influência na política implementada em virtude da combinação da 

capacidade institucional instalada, dinâmicas e interesses políticos locais e ‘estruturas de 

implementação’ com diversas configurações, nas quais o poder público municipal pode 

assumir maior ou menor protagonismo, elementos que podem afetar a capacidade dos 

municípios para implementar as políticas urbanas compartilhadas.  

Levando em consideração este panorama inicial, a tese foi orientada pelas 

seguintes perguntas específicas de pesquisa: 

 

● Como alterações na prioridade e na legitimidade local de uma política 

pública importam na alocação de recursos e na construção ou o 

fortalecimento de capacidade (técnica e relacional) de implementação?  

● De que forma diferentes ‘estruturas de implementação’ afetam a 

capacidade de implementação de uma política compartilhada? 

● Em que medida o legado espacial, também denominado como 

propinquidade, se relaciona com a capacidade de implementação local de 

uma política urbana compartilhada? 

 

Antes de apresentar o referencial teórico do trabalho e sua metodologia, é necessário 

fazer uma breve retrospectiva que permita justificar o foco aqui escolhido na política de 

urbanização de favelas que, de programa alternativo, se tornou prioritário na agenda 

governamental, mas com baixos resultados1. 

O Brasil vivenciou um processo de urbanização exponencial no decorrer do século 

XX: segundo o IBGE, a população do país que vive em cidades passou de 36,16% na 

                                                           
1 Para efeitos deste trabalho, foram utilizados os termos ‘favela’ e ‘urbanização de favelas’ de forma 

genérica, englobando a variedade de definições e formas de aglomerações urbanas caracterizadas pela 

situação de inadequação habitacional, irregularidade fundiária, carência de infraestrutura urbana e 

segregação em relação à cidade formal (MAGALHÃES; DI VILLAROSA, 2012; DENALDI, 2003; 

PETRAROLLI, 2015; REGINO, 2017). 
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década de 1950, para 84,36% na década de 2010. A soma da crescente população urbana 

à falta de planejamento nas cidades e de políticas habitacionais, particularmente para a 

população de mais baixa renda, resultou na emergência e na consolidação das favelas 

como uma das principais alternativas de moradia para a população de baixos rendimentos 

nas cidades grandes e médias (CARDOSO, 2007). Entre 1991 e 2010, a população 

residente nesses locais – também chamados de aglomerados subnormais pelo IBGE – 

aumentou em mais de 60%, passando de pouco menos de sete milhões para 11,4 milhões 

de pessoas, segundo o Censo Demográfico. 

Do fim do século XIX até os dias atuais, a intervenção pública nas favelas oscilou 

entre a inação, a remoção autoritária e as intervenções de urbanização e consolidação, 

parciais ou integrais. Como é demonstrado ao longo do trabalho, a trajetória destas 

intervenções esteve marcada pela instabilidade programática e por se situar em uma 

relação de dependência subordinada à política da provisão habitacional, privilegiada por 

atores políticos e econômicos. Assim, a urbanização de favela ganha ímpeto e se expande 

como alternativa habitacional principalmente em momentos de escassez de recursos 

financeiros ou de pressão popular, mas não se constitui como uma política nacional, 

estruturada e permanente, afetando a construção de capacidade institucional para 

implementá-la, tanto nos governos locais quanto no governo federal. 

A partir da década de 1970, a urbanização de favelas emergiu como uma 

alternativa habitacional mais viável e econômica, quando comparada com a remoção das 

famílias residentes nesses espaços para os conjuntos habitacionais periféricos. Entre os 

anos de 1980 e meados dos anos de 1990, em um período de fraca atuação federal e 

descentralização das políticas sociais e urbanas, os municípios desenvolveram 

intervenções parciais de urbanização de favelas que visavam garantir a permanência dos 

moradores e a infraestrutura mínima desses assentamentos. Apesar das inovações destas 

intervenções, a reduzida capacidade financeira dos municípios e a opção por evitar 

remoções a qualquer custo contribuíram para consolidar áreas inadequadas e para a 

permanência de problemas de habitabilidade e precariedade mesmo em áreas 

urbanizadas. 

Com base nisso e na ênfase do debate internacional na consolidação de favelas, 

na década de 1990, na gestão de Itamar Franco, o governo federal desenvolveu o primeiro 

programa alternativo de urbanização de favelas, o Habitar Brasil. Financiado com os 

recursos da União, o Programa inaugurou o modelo de repasses na implementação de 

políticas urbanas compartilhadas entre o governo federal e os governos locais, e inseriu o 
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tema da urbanização de favelas na pauta federal. O governo seguinte, de Fernando 

Henrique Cardoso, deu continuidade à política de urbanização de favelas no âmbito 

federal. A partir da experiência do Habitar Brasil e dos governos subnacionais, esta gestão 

lançou o Programa Habitar Brasil/BID, em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), consolidando assim a abordagem da urbanização integrada, 

além de ter inovado com a incorporação obrigatória de elementos de desenvolvimento 

institucional, trabalho social e regularização fundiária. O HBB/BID, entretanto, ainda 

teve uma escala pequena quando considerada a dimensão da inadequação habitacional e 

das moradias em favelas no país.  

A eleição de Lula para a Presidência, em 2002, e a criação do Ministério das 

Cidades (MCidades), no início de 2003, representaram um momento de grande 

expectativa em relação à pauta habitacional. No primeiro mandato de Lula, em um cenário 

marcado por contingenciamento orçamentário e restrição financeira, a Secretaria 

Nacional de Habitação (SNH) dedicou-se à sua estruturação institucional, desenvolvendo 

a Política Nacional de Habitação, que definiu a urbanização de favelas como um dos seus 

principais componentes, e instaurando o Conselho das Cidades e o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS). Esse sistema se inspirou em outros sistemas de 

políticas públicas, como o Sistema Único de Saúde (SUS), os quais promovem mais 

capacidade administrativa municipal do que outros arranjos institucionais (GRIN, 2016). 

Junto com o ministério e a SNH, também foi criado o Departamento de 

Urbanização de Assentamentos Precários (UAP), que passou a centrar atenção exclusiva 

e a investir na urbanização de favelas por meio da continuidade à política herdada do 

governo anterior, o HBB/BID, e da criação de um novo programa, o “Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários” (UAP), financiado com recursos 

do Orçamento Geral da União (OGU) e também do FNHIS, fundo nacional vinculado ao 

SNHIS. 

Naquele período, o governo federal, especificamente com o SNHIS, logrou 

induzir os municípios a se capacitarem institucionalmente para a política habitacional 

(ARRETCHE et al., 2012; IPEA, 2011; KLINTOWITZ, 2015). Contudo, a utilização dos 

indicadores tradicionais de ‘capacidade institucional’, como a existência de órgão para a 

gestão da política habitacional, e de conselhos e fundos municipais de habitação 

(ARRETCHE et al., 2012; BRASIL, 2006) vem sendo questionada. Há municípios que 

atendem aos critérios comumente utilizados, mas nos quais os conselhos não se reúnem 

e tampouco se constituem como espaços de deliberação, representação ou debate 
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(KLINTOWITZ, 2015; ROLNIK et al., 2014). Outros trabalhos exemplificam a 

dissonância entre a ‘capacidade institucional’ e a capacidade de implementação 

municipal: independentemente da recente melhoria dos indicadores de capacidade 

institucional municipal para a gestão da política habitacional, muitos municípios ainda 

não possuem capacidade para implementar políticas de urbanização de favelas no âmbito 

do PAC (CAMPANHONI, 2016; CIRERA, GOMES, 2015; DENALDI et al., 2016). 

De todo modo, a política habitacional que estava sendo estruturada foi alterada a 

partir da crise política de 2005 no governo federal. Além da troca de ministros, ocorrida 

em 2005, quando Olívio Dutra, quadro importante do Partido dos Trabalhadores, foi 

substituído por Marcio Fortes do Partido Progressista (PP) para alavancar a 

governabilidade do governo, o MCidades perdeu quadros dirigentes vinculados ao partido 

do presidente em quase todas as secretarias do ministério, com exceção da SNH (LIMA-

SILVA, 2014).  

Outro ponto de mudança da política em formação, esse já no segundo mandato do 

governo Lula, foi a inserção das políticas de habitação no rol de políticas prioritárias da 

agenda federal, primeiro com o PAC-UAP e depois com o lançamento do Minha Casa 

Minha Vida. Esses programas foram estruturados de forma paralela ao SNHIS e, na 

prática, se tornaram a política habitacional incentivada pelo governo federal e 

implementada por governos subnacionais.  

O PAC-UAP constituiu um ponto de virada na área de urbanização e regularização 

fundiária em favelas. Era a primeira vez que um programa lançado em âmbito federal 

destinava vultosos recursos financeiros para este fim, possibilitando aos governos 

subnacionais ampliar a escala e a complexidade das intervenções, bem como desenvolver 

soluções urbanas integradas (BRITO, 2015; CARDOSO, DENALDI, 2018; DENALDI 

et al., 2016; KLINTOWITZ, 2015).  

Não obstante, ainda que o PAC-UAP contasse com recursos não-contingenciáveis 

e uma estrutura intensiva de monitoramento, não foram poucas de suas obras que tiveram 

problemas de implementação, gerando atrasos e paralisações. Com isso, logo após seu 

lançamento, esta modalidade do PAC perdeu legitimidade sistêmica (WU et al., 2015) e 

a temática da urbanização de assentamentos precários não logrou se consolidar como 

prioridade na agenda política nacional (DENALDI et al., 2016; KLINTOWITZ, 2015).  

A argumentação que justifica este fato frequentemente reside nos baixos índices 

de execução dos projetos nesta modalidade associados à reduzida ou limitada capacidade 

dos municípios (BRITO; 2014; CAMPANHONI, 2016; DENALDI et al., 2016; GOMES, 
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2013; PETRAROLLI, 2015). Entretanto, uma análise mais refinada das operações do 

PAC-UAP implementadas por municípios denota um cenário distinto: em um programa 

com taxa média de execução baixa, de cerca de 66,14%, considerando-se os contratos 

para urbanização de favela firmados no PAC 1 e PAC 22, alguns municípios conseguiram 

ter resultados muito melhores (outros bem piores) do que aquela média. 

Com base nestas informações, consideramos que as operações do PAC-UAP 

contratadas pelos governos municipais constituem um objeto interessante de análise para 

tratar de fatores locais e sua relação com a implementação de políticas públicas urbanas 

compartilhadas com o governo federal por quatro motivos. Primeiro, pelo protagonismo 

do ente municipal, que é o responsável pela definição, desenho e execução da intervenção 

de urbanização de favelas. Como consequência, ao contrário de programas mais 

padronizados, como por exemplo, o Programa Bolsa Família, as ações de urbanização de 

favelas do PAC foram extremamente variadas e dependiam de escolhas do governo 

municipal a partir de uma ‘cesta’ de produtos, que incluía saneamento, drenagem, 

construção de novas moradias, remoção ou substituição de unidades habitacionais, 

asfaltamento, serviços viários etc. Neste sentido, Cardoso e Denaldi (2018) realçam que 

o modelo normativo aberto do PAC-UAP tornou essa modalidade do programa mais 

dependente da trajetória dessa política pública urbana nos municípios. Assim, ele 

possibilitou que uma parte importante dos municípios continuasse a fazer intervenções 

que já vinham sendo desenvolvidas, como em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 

mas agora com mais recursos.  

Em segundo lugar, a centralidade dos governos locais foi estabelecida no plano 

constitucional, no Estatuto das Cidades e na Política Nacional de Habitação, o que os 

torna, ao menos em termos formais, atores extremamente relevantes na implantação da 

política habitacional brasileira. Entretanto, reconhecemos que a política de habitação de 

interesse social pressupõe interdependência e cooperação intergovernamental, tanto por 

ser uma responsabilidade constitucionalmente compartilhada, como em função dos altos 

custos para a sua execução (GONÇALVES, 2009). Assim, o governo federal se tornou o 

principal financiador da política de habitação social, dotado de recursos institucionais 

excepcionais para incentivar e induzir o comportamento dos governos subnacionais 

                                                           
2 Estimativa realizada com base em dados recebidos da Secretaria Nacional de Habitação. Esses dados se 

referiam às taxas de execução financeira de 664 operações de urbanização de favelas contratadas entre 2007 

e dezembro de 2017, exclusivamente por governos municipais no âmbito dos subprogramas PPI, PMI, Pro-

Moradia e FNHIS, que são abordados detalhadamente nas seções 3 e 4. 
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(ARRETCHE, 2004; 2012). Como consequência, assumimos que o lançamento do PAC-

UAP pode ter incentivado a atuação dos municípios na área de urbanização de favelas e 

alterado ou alavancado a trajetória de instituições locais de habitação.  

O terceiro ponto refere-se ao reconhecimento de que o modelo do SNHIS passou 

a figurar como ‘regra simbólica’ (KLINTOWITZ, 2016; MEYER; ROWANS, 1977), 

fragilizando os incipientes esforços de coordenação federativa no âmbito deste sistema. 

O Programa Minha Casa Minha Vida, com resultados mais céleres, acabou ocupando 

lugar de destaque, e o PAC-UAP se tornou uma política de menor relevância na agenda 

do governo federal. Neste contexto, partimos do pressuposto de que aos governos 

municipais era dado pouco apoio ou espaço de negociação para a implementação bem-

sucedida dos contratos de urbanização no PAC. Portanto, a explicação para as operações 

exitosas reside no âmbito local.  

Por fim, o quarto ponto dialoga com a literatura, particularmente nas áreas de 

Arquitetura e Urbanismo e de Planejamento e Gestão Territorial, que já se dedicou a 

compreender a implementação das urbanizações de favelas no âmbito do PAC. Esses 

trabalhos privilegiaram o desenvolvimento de análises mais gerais que identificaram os 

entraves na execução dessa política (CAMPANHONI, 2016; PETRAROLLI, 2015; 

2016), e a realização de estudos de casos em capitais e cidades em regiões metropolitanas 

(CARDOSO; DENALDI, 2018; CIRERA, GOMES, 2015; DENALDI et al. 2016; 

DENALDI; FERRARA, 2017; LIMA et al., 2017; MENEZES et al., 2017; MORETTI et 

al., 2015; REGINO, 2017) e, em menor escala, em cidades médias (DUTRA, 2017). 

Excetuando-se a publicação recente de Cardoso e Denaldi (2018), que trata das 

intervenções do PAC-UAP em dez capitais e municípios metropolitanos e que conclui 

que a política implementada – em termos do tipo, características e qualidade da 

intervenção –, decorreu da trajetória local da política e de características do território, não 

há estudos que abordam, em perspectiva nacional e comparada, porque alguns municípios 

conseguem melhores resultados na execução dos seus contratos do que outros no âmbito 

das urbanizações do PAC, o que justifica e corrobora a importância da presente pesquisa. 

 

 

Referencial teórico e hipótese de trabalho  

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir do pressuposto teórico de que processos de 

implementação de políticas intergovernamentais são influenciados, por um lado, por 
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regras e incentivos do governo federal, que se aproximam de uma visão top-down de 

implementação de políticas públicas, na qual se almeja que a política implementada seja 

fiel à forma como ela foi desenhada, e, por outro, influenciados por elementos contextuais 

e locais, como a capacidade institucional do município e a dinâmica das forças políticas 

no nível da implementação, dialogando com uma visão bottom-up. Consequentemente, a 

implementação compartilhada entre o governo federal e os governos subnacionais não 

pode ser vista como algo automático ou como mera questão de obediência e hierarquia, 

mas como um processo em que há espaço para alguma reformulação da política pelos 

atores locais.  

Aplicar este quadro teórico a uma política pública urbana compartilhada e 

contemporânea demanda algumas considerações apreendidas dos estudos sobre cidades. 

A política pública urbana trata de ações vinculadas com a construção e manutenção do 

espaço construído na cidade, o qual possui um legado espacial que norteia e restringe as 

possibilidades de interferência no espaço urbano (JOHN, 2011; MARQUES, 2016a). 

Além disso, como ocorrido em outras políticas públicas, a política urbana vem sendo cada 

vez mais executada em parceria com outros atores da sociedade civil. No entanto, ela se 

diferencia pela existência de capitais específicos, os capitais do urbano, que viabilizam 

sua obtenção de lucro por prestação de serviços que envolvem especificamente a 

construção e a manutenção do espaço da cidade. (MARQUES, 2016b) 

Com base nisso, a tese se ancora no pressuposto de que, ao contrário do 

comumente exposto na literatura sobre o PAC, e da visão de muitos policy-makers, as 

baixas taxas de execução da modalidade de urbanização de favelas desse programa não 

resultaram apenas de reduzida capacidade dos municípios. Pelo contrário, considera-se 

que a variedade de resultados na execução de uma política pública (i) urbana, (ii) 

intergovernamental e (iii) com baixa prioridade na agenda do governo federal é melhor 

apreendida pelo exame de fatores locais. 

Disso, decorre a primeira das duas hipóteses principais do trabalho: a ‘capacidade 

institucional’ dos municípios não é um fator determinante, embora seja considerada 

uma condição necessária. Reconhecemos que municípios com uma trajetória e 

conhecimento acumulado em relação a uma determinada política pública 

provavelmente estão mais preparados para implementá-la. No entanto, 

argumentamos que há fatores políticos locais que podem ‘ativar’, ou não, esta capacidade 

institucional.  



27 

 

 
 

Isto posto, a segunda hipótese do trabalho se relaciona diretamente com a 

dinâmica política nos governos locais. Além de serem os responsáveis formais pela 

execução das operações do PAC-UAP, estes governos são dotados de recursos 

significativos em relação aos outros atores que integram a ‘estrutura de implementação’, 

podendo decidir sobre o volume de recursos a alocar na política de urbanização de favelas. 

Portanto, a segunda hipótese afirma que governos locais que priorizam a urbanização 

de favela e assumem papel de destaque na coordenação dos diferentes atores 

envolvidos em sua implementação tendem a atingir melhores resultados na execução 

dos contratos.  

Na narrativa desta tese, construída com base na aplicação de métodos mistos de 

pesquisa, depreendeu-se que a ‘capacidade institucional’ local não foi determinante. Entre 

os municípios analisados em profundidade, dois deles tinham equipes técnicas formadas 

por funcionários de carreira e com experiência na urbanização de favelas, mas o contexto 

político local mostrou ser um fator crucial para ‘ativar’ essa capacidade e produzir 

melhores resultados.  

Por sua vez, foi possível perceber que alguns tipos de urbanização de favelas, 

especificamente os que se referem à remoção e ao reassentamento integral das famílias 

ou à substituição total de tecido (remanejamento total) se relacionam com processos de 

implementação mais simples e com menos imprevistos e, consequentemente, com 

maiores taxas de execução financeira das operações do PAC-UAP.  

Todavia, esses tipos de urbanização centrados na transferência dos moradores para 

novas moradias ocorreram e alcançaram melhor execução financeira em municípios com 

diferentes legados espaciais. Embora o legado espacial, também denominado de 

propinquidade, guarde vínculos com a complexidade técnica e com os custos da 

intervenção, ela parece ter menor relevância explicativa nos resultados da execução 

financeira das operações do PAC-UAP do que a decisão sobre o tipo de urbanização a ser 

feita. 

A prioridade da urbanização de favela na agenda política local, por outro lado, 

mostrou-se decisiva em relação à capacidade dos municípios para implementar os 

contratos no âmbito do PAC-UAP. Municípios que lograram combinar suas trajetórias na 

urbanização de favelas, legitimidade da política perante atores estatais e não-estatais e 

uma equipe diretiva que priorizava as operações de urbanização de favelas e conseguiram 

coordenar a ação dos diferentes atores envolvidos na implementação dessa política 

compartilhada, lograram alcançar melhores taxas de execução no PAC-UAP.  



28 

 

 
 

Em suma, a articulação entre estas diferentes abordagens teóricas permitiu 

compreender como fatores técnicos e políticos se articularam e se influenciaram em 

diferentes contextos locais, impactando na capacidade de implementação municipal em 

relação a uma política pública urbana que, como demonstraremos na seção 3, possui baixa 

capacidade de produção (WU et al., 2015).  

 

 

Metodologia do trabalho 

 

Levando em consideração o quadro analítico proposto, a pesquisa foi realizada 

por meio de bibliografia secundária e análise documental, mas principalmente por 

intermédio da coleta e análise de dados de diferentes fontes, que fundamentaram a análise 

estatística das operações de repasse contratadas por municípios no âmbito do PAC-UAP 

e o exame detalhado de quatro municípios, selecionados como estudos de caso.  

As escolhas metodológicas desta pesquisa estão ancoradas em um método misto, 

no qual a pesquisadora combina técnicas, estratégias e conceitos qualitativos e 

quantitativos em um mesmo trabalho. Abordagens mistas de pesquisa têm ganhado 

espaço crescente no debate acadêmico, e vários autores vêm ressaltando a importância de 

uma cross-fertilization (COLLIER, 1993) e de maior utilização de métodos mistos de 

pesquisa (JOHNSON; ONWUEGBUZIE, 2004; MAHONEY, 2005; TARROW, 1995). 

Para Lieberman (2005), as disputas entre as duas principais tradições de pesquisa 

– qualitativas e quantitativas – serviram para iluminar as deficiências dessas abordagens 

e incentivaram o desenvolvimento de esforços para sintetizar os estilos e os achados de 

pesquisa. De modo complementar, Castro et al. (2010) afirmam que os métodos mistos 

(em inglês denominados multiple method research ou simplesmente MMR) têm uma 

grande vantagem, pois unem os pontos positivos das duas abordagens: a força 

confirmatória dos resultados (quantitativa) e a explicação descritiva das “estruturas 

profundas” (qualitativa). Johnson e Onwuegbuzie (2004) adicionam que os estudos MMR 

têm apresentado resultados superiores nas pesquisas em comparação com métodos únicos 

de pesquisa.  

No entanto, a recomendação do uso de métodos mistos em análises comparadas 

não resultou na elaboração de guias sistemáticos para orientar como realizar esses 

trabalhos e ainda há a necessidade de aprimorar as formas em que eles são realizados 

(JOHNSON; ONWUEGBUZIE, 2004; LIEBERMAN, 2005). Nesta tese optou-se pela 
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utilização do método de nested analysis de Lieberman (2005), uma estratégia mista para 

pesquisa comparada que integra a análise intensiva e detalhada dos estudos de caso 

qualitativos com análises estatísticas. Segundo esse autor, a nested analysis almeja 

melhorar a qualidade da mensuração e conceitualização, a análise de explicações rivais e 

a confiança nos achados centrais de pesquisas comparadas.  

Essa abordagem se inicia com uma análise preliminar quantitativa (Large N 

analysis ou LNA) que tem o objetivo de explorar, o máximo possível, as hipóteses 

testáveis a partir da teoria e dos dados disponíveis. Os resultados da LNA oferecem 

insumos para a seleção dos casos na etapa qualitativa (Small N analysis ou SNA): se a 

análise quantitativa ofereceu fortes razões para acreditar que o modelo teórico inicial 

explica o fenômeno sendo estudado, sugere-se proceder com um Model-testing Small-N 

analysis (Mt-SNA); caso contrário a recomendação é desenvolver um Model-building 

Small-N Analysis (Mb-SNA).  

Assim, a pesquisa empírica foi estruturada em dois momentos principais. 

Inicialmente, foi feita uma análise estatística da execução financeira das operações de 

urbanização de favela no âmbito do PAC, relacionando-as com possíveis variáveis 

explicativas identificadas na literatura e nos estudos específicos sobre essa modalidade 

de urbanização de assentamentos precários. Neste momento, o objetivo foi identificar que 

variáveis tinham mais relação com os resultados da execução do programa, considerando 

como unidade de análise toda a operação de urbanização de favelas do PAC que atendesse 

aos critérios pré-determinados nesta tese. Também foi desenvolvida uma regressão linear, 

que almejou apreender a relação estatística entre as diversas variáveis independentes e a 

taxa de execução financeira das operações do PAC-UAP, entendida como a variável 

dependente.  

A análise quantitativa não ofereceu resultados estatisticamente significativos, 

todavia, esses foram usados para nortear a seleção de casos examinada na SNA. 

Considerando a necessidade de desenvolver explicações para o ‘quebra-cabeça’ de 

resultados variados, na etapa qualitativa foi conduzido um Model Building (Mb-SNA).  

A análise comparada dos casos objetivou analisar se o referencial construído com 

base na revisão teórica ajudava a compreender as taxas de execução financeira do PAC-

UAP nos municípios. O foco foi entender como alguns municípios conseguiram atingir 

resultados acima da média nacional, apesar da complexidade da implementação da 

política, comparando-os com municípios com execução financeira mais baixa nas 

operações contratadas no PAC-UAP.   
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Coleta e análise dos dados 

 

Neste tópico nos centramos na apresentação da coleta e análise de dados da 

pesquisa qualitativa, pois a seção 4 traz informações detalhadas sobre os procedimentos 

adotados no estudo estatístico. Na etapa qualitativa da pesquisa, aliou-se o estudo de caso 

com outras três técnicas associadas a essa tradição de pesquisa: análise documental, 

visitas in loco e entrevistas. Na medida em que a pesquisa qualitativa pode estar mais 

sujeita à subjetividade na seleção, gerenciamento e análise dos dados (BELTRÃO; 

NOGUEIRA, 2011), ela exige maior clareza e transparência possível no relato dos 

procedimentos adotados. 

A coleta de dados ocorreu em três momentos, com diferentes objetivos. A análise 

dos documentos governamentais foi a estratégia inicial adotada na pesquisa, visando 

captar como eles descreveram o programa, seus resultados e desafios. Documentos 

publicamente disponíveis foram revisados, como relatórios do PAC, leis e normas que 

regem o programa, em particular na sua modalidade de Urbanização de Assentamentos 

Precários.  

Em um segundo momento, foram analisadas treze entrevistas exploratórias, das 

quais dez foram realizadas entre novembro de 2016 e julho de 2017, e três, em 2013, no 

âmbito de minha pesquisa de mestrado3. Os entrevistados eram especialistas em 

programas de urbanização de favelas e atores que tinham atuado na gestão do PAC-UAP 

como representantes do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal e da 

Secretaria do PAC (SEPAC). Estas entrevistas serviram para aumentar a compreensão 

sobre o programa, suas características e desafios de implementação. 

Em um terceiro momento, após selecionados os estudos de caso, foram realizadas 

49 entrevistas semiestruturadas nos municípios de Pelotas (RS), Campo Grande (MS), 

Santo André e São Bernardo do Campo (SP), envolvendo antigos ou atuais representantes 

técnicos e políticos de órgãos da prefeitura vinculados com a implementação local do 

PAC-UAP ou com a política pública urbana, funcionários de agências regionais da Caixa 

Econômica Federal e representantes de empresas envolvidos na implementação. Em 

menor número, também foram entrevistados vereadores, especialistas, lideranças 

comunitárias e moradores das áreas urbanizadas. Os entrevistados foram escolhidos 

                                                           
3 Uma das pessoas deste grupo foi entrevistada duas vezes, nas entrevistas exploratórias e nas entrevistas 

aprofundadas sobre os estudos de caso, mais contabilizada apenas uma vez, no rol das entrevistas 

exploratórias. 
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propositalmente, considerando o setor que representavam e as oportunidades que tivemos 

para acessá-los. Estas entrevistas foram executadas entre agosto de 2018 e janeiro de 

2019, e todas foram integralmente gravadas, transcritas e codificadas, facilitando assim 

sua análise subsequente.  

O Anexo A traz uma lista com todos os entrevistados e uma breve biografia. A 

pedido dos entrevistados, seus nomes não foram mencionados nas citações ao longo do 

texto. Contudo, no Anexo B, apresenta-se o código atribuído a cada um dos entrevistados 

citados, relacionando-os à cidade e ao grupo ou órgão específico a que pertencem, de 

modo a situar o leitor sobre o campo de atuação e o contexto em que emerge cada uma 

das falas citadas. Os roteiros das entrevistas – das exploratórias e dos estudos de casos – 

foram compartilhados nos Anexos C e D.  

 

 

Estrutura da tese 

 

O restante da tese se estrutura em cinco seções, além das considerações finais. Na 

primeira seção são apresentados os debates teóricos sobre capacidade estatal e 

implementação de políticas públicas, apresentando os pontos de convergência e 

complementação entre estas correntes teóricas e explorando com mais detalhes o 

referencial analítico que orientou esta tese.  

A seção seguinte traz um breve histórico sobre a política habitacional e as 

intervenções públicas em favelas no Brasil, iniciando-se no século XIX, época de 

surgimento da primeira favela brasileira, até a atualidade. São abordados os programas 

desenvolvidos, os atores envolvidos na sua implementação, bem como as principais 

características e desafios das políticas recentes de urbanização de favelas. 

A seção 3 versa sobre o desenvolvimento mais recente da política habitacional, com 

foco no PAC-Urbanização de Assentamentos Precários, explorando sua formulação, 

características e arranjo de implementação, assim como as principais leituras sobre os 

desafios à sua implementação por parte dos governos municipais.  

Na quarta seção são expostos os resultados da análise quantitativa (Large N analysis), 

que foi concretizada mediante estatísticas descritivas e regressão linear, relacionando a 

taxa de execução financeira de operações do PAC-UAP a possíveis variáveis explicativas 

identificadas na literatura específica sobre essa modalidade de urbanização de 

assentamentos precários.  
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A quinto, e última seção, apresenta os casos selecionados, com foco nas operações do 

PAC-UAP implementadas, no legado das intervenções em favelas e do espaço construído 

nos municípios, na legitimidade e prioridade dessa política na agenda de atores estatais e 

não-estatais e na ‘estrutura de implementação’. O fio condutor desta seção foi relacionar 

estes diferentes elementos locais com potencial explicativo e a capacidade local de 

executar os contratos no âmbito do PAC-UAP.  

Em seguida, serão tecidas algumas considerações finais, reconectando os 

desdobramentos da pesquisa empírica com o referencial teórico e os eixos de análise 

adotados, e apontando para os limites e potenciais caminhos para pesquisas futuras.  

E, por fim, listam-se as referências com toda a base bibliográfica utilizada no 

desenvolvimento desta tese, seguido pelos anexos, nos quais constam dados e 

informações adicionais relevantes acerca dos entrevistados. 
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1 UNINDO AS LITERATURAS SOBRE CAPACIDADE ESTATAL E 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

Nesta seção, analisamos como a literatura tem abordado a questão da capacidade 

estatal, e, mais especificamente, a capacidade para implementação de políticas públicas. 

Para tanto, primeiramente situamos as discussões, abordando as linhas mais gerais de 

análise da administração pública em relação à capacidade do Estado e à implementação 

de políticas públicas. Tal olhar possibilita situar a pesquisa realizada e, em especial, 

demonstra quais são as lacunas teóricas que procuraremos preencher.  

Também é realizada uma apresentação do debate contemporâneo sobre governos 

locais e políticas urbanas, com vistas a refletir como as ampliações teóricas propostas se 

vinculam com a análise da implementação de políticas urbanas por entes municipais.   

 

 

1.1 O debate sobre capacidade estatal 
 

Apresentamos, primeiramente, as diversas interpretações sobre capacidade estatal 

para, em seguida, tratar das teorias sobre implementação de políticas públicas. Em cada 

um desses tópicos, tratamos de algumas lacunas dessas literaturas, bem como de algumas 

formas possíveis para ampliar a análise da capacidade de implementação de políticas 

públicas, e que serviram de base para o desenho desta pesquisa. A junção dessas duas 

tradições teóricas não é frequente na literatura acessada, mas acreditamos que ela tem 

potencial explicativo para iluminar porque governos locais alcançam resultados 

diferentes na implementação de políticas compartilhadas com o governo federal.    

Os primeiros estudos sobre capacidade estatal surgiram em meados do século XX, 

derivando de reflexões que tratavam da crescente complexidade e expansão das funções 

do Estado tanto na área econômica – com políticas keynesianistas – quanto na área social, 

com a emergência e ampliação do Welfare State. Este debate foi retomado pelo 

movimento institucionalista das décadas de 1970 e 1980, que analisou o papel do Estado 

na promoção do desenvolvimento econômico em países de industrialização tardia na Ásia 

e América Latina (SIKKINK, 1991; EVANS, 1995), assim como nas revoluções sociais 

(SKOCPOL, 1979). 

Portanto, o tema de capacidade estatal ressurge na literatura de Ciências Sociais 

como desdobramento do movimento teórico de “redescoberta” do Estado, quando este foi 
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trazido para o centro da análise política, constituindo-se como objeto autônomo de estudo. 

A discussão da teoria política – antes concentrada nos processos sociais, entendidos como 

determinantes das decisões governamentais, tais como luta de classes, competição e 

conflitos entre grupos de interesse – desloca-se às instituições e aos atores estatais. Com 

isso, surge não só uma ampla literatura sobre políticas públicas, mas também sobre a 

capacidade do Estado para implementá-las.   

Skocpol (1985) definiu de forma pioneira os conceitos de autonomia e capacidade 

estatal. O primeiro se relaciona com a autonomia política dos burocratas do serviço 

público para formularem e executarem políticas públicas e que não são simples reflexos 

das demandas de grupos sociais; o segundo está vinculado à implementação daquelas, 

especialmente em face à oposição (real ou potencial) de grupos sociais ou frente às 

circunstâncias adversas.  

Evans (1993; 1995) aprofundou estas reflexões, argumentando que a capacidade 

do Estado não poderia ser associada somente à existência de um corpo burocrático com 

liberdade para tomar e implantar decisões. Assim, ele argumenta que capacidades estatais 

implicariam a existência de uma “autonomia inserida”, ou seja, a existência de incentivos 

ou condições políticas para que a burocracia pudesse perseguir metas coletivas e trocar 

informações com o meio externo – particularmente com o setor privado. 

Nas últimas décadas, a intensificação dos estudos sobre o conceito de capacidade 

estatal tem sido destacada, principalmente na Europa e na América do Norte 

(ENRIQUEZ; CENTENO, 2012). Especialmente focada na temática do 

desenvolvimentismo, essa literatura argumenta que para entender diferenças de 

desenvolvimento econômico, social e político entre os países é necessário compreender 

como os Estados conseguem extrair recursos da sociedade, estabelecer burocracias 

efetivas e entregar à sociedade serviços públicos (LINDVALL; TEORELL, 2016). Em 

outras palavras, estudar capacidades estatais é relevante em função de sua importância 

prática no desenvolvimento econômico dos países e na mudança social duradoura.  

Mais recentemente, este debate ganhou nova projeção na agenda de policy makers 

e acadêmicos, que passaram a relacionar o tema da capacidade estatal à produção de 

políticas públicas em um contexto de democratização e globalização (PAINTER; 

PIERRE, 2005; WU et al., 2015). Afinal, o progressivo aumento do número de atores 

estatais e não-estatais envolvidos direta e indiretamente na produção de políticas públicas, 

combinado com a crescente complexidade dos problemas contemporâneos e as 
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expectativas elevadas dos cidadãos constitui um desafio sem precedentes para a 

capacidade dos governos em elaborar e implementar políticas públicas de modo efetivo. 

Nesse sentido, Wu et al. (2015) desenvolveram o conceito de “capacidade para 

políticas públicas” (policy capacity), definindo-o como um conjunto de recursos e 

competências necessárias ao desenvolvimento de políticas públicas efetivas. Os autores 

desenvolveram um modelo analítico que operacionaliza o conceito em três tipos de 

competência – analítica, operacional e política – e que envolveriam o uso de três níveis 

de recursos – individual, organizacional e sistêmico. Competências analíticas garantiriam 

que as políticas públicas fossem tecnicamente sólidas, competências operacionais 

alinhariam os recursos disponíveis com as ações, e competências políticas contribuiriam 

com a obtenção de apoio político para as ações governamentais. Neste modelo em rede, 

a capacidade sistêmico-política seria a mais ampla e abrangente, influenciando os níveis 

de capacidade organizacional e individual, e seria determinada pela legitimidade e nível 

de apoio social da política pública em questão. 

 No Brasil, no contexto de retomada do chamado novo desenvolvimentismo dos 

governos de Lula e Dilma, surgiram estudos que também utilizaram o conceito. 

Destacamos duas coletâneas publicadas pelo IPEA e organizadas por Gomide e Pires 

(2014) e por Gomide e Boschi (2016), nas quais se discutem capacidades estatais para 

formular e implementar políticas de desenvolvimento, tendo como enfoque central seus 

arranjos institucionais, entendidos como: “o conjunto de regras, mecanismos e processos 

que definem a forma particular como se coordenam atores e interesses na implementação 

de uma política pública específica” (GOMIDE; PIRES, 2014, p. 19-20). Em um ambiente 

político-institucional complexo, como o Brasil contemporâneo, a burocracia deve ser 

dotada de capacidade técnico-administrativa, mas também político-relacional, pois 

precisa dialogar com outros atores políticos inseridos no sistema federativo e no 

Congresso (GOMIDE; PIRES, 2014). 

Apesar do amadurecimento da reflexão sobre a temática de capacidade estatal, os 

estudos desse campo ainda são permeados por desentendimentos. Sendo uma agenda de 

pesquisa bastante vinculada a policy makers, a discussão carece de maior fundamentação 

teórica, ficando o conceito de capacidade estatal vulnerável ao raciocínio tautológico e 

circular (KOCHER, 2010). A ameaça de tautologia ocorre particularmente nas tentativas 

de operacionalizar o conceito para os estudos empíricos, pois as variáveis que costumam 

ser usadas para definir a capacidade frequentemente são as mesmas usadas para 

determinar os resultados de capacidade (CINGOLANI, 2013). 
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Sendo expressão de senso comum, ela é marcada por intensa polissemia, tornando 

problemática a sua conceitualização e operacionalização para a análise de governos 

nacionais (CINGOLANI, 2013; KOCHER, 2010; LINDVALL; TEORELL, 2016). Nas 

palavras de Enriquez e Centeno (2012, p. 134):  

 

A noção de capacidade estatal (em suas várias formas) existe há décadas, e foi 

um elemento da teoria social alemã dos séculos XIX e XX, mas se tornou parte 

regular da literatura desenvolvimentista apenas na década de 1980. Apesar 

desta longa história, ou talvez por conta disso, definições opostas de 

capacidade são abundantes, escurecendo as águas teóricas. Os múltiplos 

significados se desenvolveram por conta dos usos do conceito em várias 

disciplinas, incluindo política, história, sociologia e economia, sem contar o 

seu uso em estudos de política desenvolvimentista aplicada. A falta de uma 

definição coerente e consensual é evidente em até uma breve revisão da 

literatura4.  

 

Diante disso, nos últimos anos surgiram estudos que se dedicaram a mapear o 

desenvolvimento desse conceito, com vistas a dirimir os desafios de sua utilização e a 

avançar em sua consolidação teórica. Cingolani (2013) identifica a 

multidimensionalidade do conceito de capacidade estatal, que pode abranger, sob 

diferentes combinações, a dimensão coercitiva, legislativa, extrativa, administrativa, 

institucional, legitimadora, desenvolvimentista. Por conseguinte, toda pesquisa sobre 

capacidade estatal deve necessariamente identificar de que dimensões trata, e responder, 

desde o início, à pergunta: capacidade para quê? (HANSON; SIGMAN, 2011). 

Além da necessidade de se ter clareza das diferentes dimensões contidas no 

conceito de capacidade, a literatura também tem sugerido a necessidade de clareza na 

forma de mensurá-lo (CINGOLANI, 2013). Segundo Gomide et al. (2018), existem 

alguns tipos diferentes de mensuração do conceito de capacidade estatal. Alguns autores 

argumentam que a capacidade estatal deve ser mensurada pelos resultados (outcomes) das 

políticas públicas (CENTENO, 2012; SOIFFER, 2012; HANSON; SIGMAN, 2012; 

LUNA; MADUREIRA, 2014). Outros argumentam que o conceito deve ser calculado 

com base nas características das burocracias públicas, assumindo que a qualidade da 

burocracia é crucial nos processos que transformam os inputs em outputs da ação 

governamental (EVANS; RAUCH, 1999; FUKUYAMA, 2013). Há outros, ainda, que 

argumentam que a efetividade do Estado depende dos recursos e habilidades disponíveis 

                                                           
4 Todas as citações cujos originais são em língua estrangeira foram traduzidos pela autora. 
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para o policy-making (LINDVALL; TEORELL, 2016; PAINTER; PIERRE, 2005; WU; 

RAMESH; HOWLETT, 2015).  

Nesta tese, retivemos esta última forma de mensuração da capacidade, levando 

em conta razões que justificam a exclusão das duas primeiras alternativas. Assim, 

optamos por não utilizar a mensuração relacionada à associação direta entre capacidade 

e resultados, considerando os riscos de tautologia já citados (KOCHER, 2010; 

CINGOLANI, 2013). Mesmo reconhecendo que uma burocracia qualificada é uma pré-

condição para a implementação de uma política, tampouco utilizamos a segunda forma 

de mensuração, pois assumimos o caráter instável da existência de um corpo de burocratas 

qualificados e de instrumentos apropriados para a implementação de políticas que 

“variam com o tempo, entre as áreas de políticas públicas e de acordo com os arranjos 

político-institucionais existentes em cada área de ação pública” (GOMIDE et al., 2017, 

p. 01). 

Portanto, sustentamos que a capacidade estatal depende dos recursos e habilidades 

disponíveis para o policy-making (LINDVALL; TEORELL, 2016; PAINTER; PIERRE, 

2005; WU; RAMESH; HOWLETT, 2015). Nesta abordagem, contudo, existe o risco de 

se produzir análises estáticas, associando capacidade estatal ao estoque de recursos e 

habilidades no Estado. Gomide et al. (2017) indicam que uma forma de evitar esse risco 

é esclarecer como tais recursos e competências, vistos como variáveis dependentes, são 

mobilizados e transformados em atuação estatal efetiva, capturando a dinâmica de seu 

funcionamento no interior do Estado e em sua relação com a sociedade. Ou seja, é 

necessário avançar na produção de hipóteses a serem identificadas empiricamente que 

expliquem as relações de causa-efeito que determinariam a ‘ativação’ de recursos e, 

consequentemente, a efetivação das capacidades do governo em um determinado 

contexto.  

A literatura acessada explicita alguns fatores que contribuem para a instabilidade 

da capacidade estatal e que afetam a alocação dos recursos da qual ela depende. Skocpol 

(1985) já indicava que a autonomia não é uma característica fixa ou estrutural de nenhum 

Estado, podendo ser alterada em decorrência de transformações nas organizações 

burocráticas, tanto internamente quanto em sua relação a outros grupos sociais ou órgãos 

do governo.  

Para Gomide et al. (2017), a capacidade estatal não pode ser desvinculada do 

ambiente político-institucional no qual está inserida. Assim, ela depende de um projeto – 

objetivos legitimados pela eleição – e de apoio social para ser viabilizada em termos de 
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construção e operação. Na mesma linha, Sikkink (1991), ao analisar as diferenças da ação 

desenvolvimentista do Estado no Brasil e na Argentina, afirma que: 

 

Capacidade estatal é um conceito relacional: o Estado é forte ou capaz em 

relação às tarefas que ele se coloca ou que são determinadas por ele. Portanto, 

a capacidade estatal não pode ser mensurada de uma forma absoluta, mas 

apenas em relação ao encaixe ou disjunção da capacidade estatal com as 

funções do Estado (1991, p. 11). 

 

Enriquez e Centeno (2012) avançam nessa leitura, ressaltando que o conceito de 

capacidade estatal não é, nem pode ser entendido a partir de um viés normativo5. Eles 

argumentam que diferenças na capacidade estatal entre países ou regiões podem ser 

explicadas por variações nas prioridades ideológicas de diferentes grupos sociais ou de 

culturas predominantes. Por exemplo, índices de alfabetização feminina podem exprimir 

a capacidade para educar mulheres ou, ao contrário, o quanto parte da população se opõe 

às iniciativas desse tipo. Nessa linha, os autores identificam uma lacuna na pesquisa atual 

sobre capacidade estatal: a literatura tende a focar os resultados, deixando de promover 

contextualizações históricas e de compreender as variações nesses resultados. 

Reforçando este ponto, que é uma das bases sob as quais se assenta esta tese, a 

capacidade estatal é aqui entendida como um conceito relacional (SIKKINK, 1991), e 

que não deveria ser compreendido sem consideração pelos resultados almejados pelo 

governo e definidos por suas prioridades. Tais resultados podem variar de um lugar para 

outro devido à legitimidade da política e a preferências ideológicas da população, mas 

também por conta de interesses e projetos políticos de grupos legitimados por processos 

eleitorais, que podem direcionar a ação do Estado e a sua relação com a sociedade.  

Ademais, para Lindvall e Teorell (2016), o conceito de capacidade estatal refere-

se à habilidade governamental de “get things done”, ou seja, de promover na sociedade 

as mudanças desejadas. Logo, a capacidade é entendida como um poder, e compreendê-

la requer considerações sobre como as autoridades estatais alocam recursos visando 

exercer tal poder, efetivamente sobre a população que vive no território sob seu governo.  

A capacidade estatal não está contida apenas na existência de profissionais 

qualificados e/ou de recursos financeiros, e tampouco nos resultados alcançados. Pelo 

contrário, para esses autores, a capacidade é uma relação causal entre diferentes 

instrumentos de política (seja coerção, propaganda e/ou incentivos financeiros) e 

                                                           
5 “Ou seja, se um Estado usa sua capacidade para iniciar preferências políticas para fins ‘bons’ ou ‘ruins’, 

isto não nega a realidade empírica da habilidade estatal” (ENRIQUEZ; CENTENO, 2012, p. 136). 
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resultados almejados, em que recursos (dinheiro, informação e pessoas) podem ser 

utilizados ou mobilizados para potencializar a força dessa relação causal6. Portanto, 

embora a capacidade estatal não possa ser observada ou mensurada, os instrumentos e 

recursos disponibilizados pelo Estado, para as diferentes áreas, exprimem os objetivos 

almejados ou as prioridades estabelecidas por cada governo que comanda o aparato 

estatal. 

Como visto, os conceitos relativos à capacidade estatal difundidos nesse campo 

de estudo dizem respeito ao poder de produção de políticas públicas pelas burocracias do 

Estado. Esse poder varia de lugar para lugar, dependendo do contexto político-

institucional, das prioridades estabelecidas e dos atores políticos legitimados por 

processos eleitorais, ou seja, dos objetivos que o poder público estabelece para si.  

Sistematizando tais debates, adotamos a conceituação de capacidade estatal como 

poder (LINDVALL; TEORELL, 2016) de implementar determinadas políticas públicas 

definidas como prioritárias, tendo em vista as prioridades ideológicas de um determinado 

governo (ENRIQUEZ; CENTENO, 2012). A capacidade de implementação de políticas 

públicas não deve ser vista como um atributo fixo ou durável do Estado, mas contingente 

à dinâmica das forças políticas em determinado momento e às orientações político-

ideológicas que estas forças políticas imprimem ao Estado. Como consequência, uma 

política prioritária na agenda governamental e dotada de legitimidade entre os atores-

chave engendrará a alocação de recursos – financeiros, informacionais e humanos – para 

alavancar a capacidade de produção dessa política. 

 Além de pouco enfatizada pela literatura, esta abordagem oferece a possibilidade 

de olhar como o resultado dessas forças políticas em embate se reflete no interior da ação 

estatal, ou seja, como o aparato estatal se organiza para conseguir ‘ativar’ recursos e 

competências e levar adiante determinadas ações inscritas na agenda prioritária do grupo 

político no poder.  

 Em outras palavras, na medida em que a problemática de capacidade estatal não 

ocorre em um vácuo político, a análise das experiências de construção de capacidades 

para implementar políticas prioritárias exige a incorporação de dimensões técnicas, mas 

também político-institucionais. Por um lado, deve-se valorizar a ênfase à qualificação e à 

                                                           
6 Cumpre observar que os próprios autores indicam que, mesmo definindo o Estado como uma organização, 

não o tomam como um ator unitário. Pelo contrário, o Estado é melhor entendido quando visto como uma 

arena onde vários atores disputam autoridade e influência (SKOCPOL, 1985).  
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experiência burocrática, entendidas como pré-condição para a efetividade da ação estatal. 

Por outro lado, e complementarmente, deve-se olhar para o contexto político e 

institucional em que as políticas públicas estão inseridas, em particular para a correlação 

de forças políticas – e suas preferências ideológicas – em um dado momento histórico-

conjuntural e para a trajetória e experiência acumulada da implementação dessa política. 

Por fim, destaca-se que a retomada da trajetória dos estudos sobre capacidade 

estatal evidencia que esse conceito se estruturou inicialmente a partir da existência de 

uma burocracia autônoma em relação a pressões sociais. Nesta visão, a burocracia seria 

o principal ator responsável por elaborar e implementar as políticas, e estudá-la seria 

primordial para entender o policy-making. Entretanto, desde o estudo de Evans (1995), 

sabemos que a capacidade estatal reside não apenas na existência de uma burocracia 

autônoma, mas também de um corpo burocrático capaz de trocar e assimilar informações 

com o meio externo e criar conexões com atores relevantes à política pública em foco.  

A necessidade de olhar para a relação dos burocratas com atores externos se tornou 

mais premente com o avanço das reformas na administração pública em muitos países a 

partir das décadas de 1980 e 1990, que resultaram em um cenário onde os governos 

nacionais assumiram a responsabilidade pela direção (steer) e regulamentação do trabalho 

daqueles que executam (row) as políticas públicas, como governos subnacionais, atores 

privados e não governamentais (LEVI-FAUR, 2005). Neste novo contexto, cabe à 

burocracia governamental adquirir ou desenvolver competências políticas, de modo a 

obter apoio e legitimidade para conduzir as ações governamentais (WU et al., 2015), além 

de ter capacidade político-relacional para alinhar e coordenar a ação dos diferentes atores 

políticos (GOMIDE; PIRES, 2014) e implementadores envolvidos no policy-making. 

No entanto, como a literatura que trata analiticamente do conceito de capacidade 

estatal ainda tende a olhar pouco para a capacidade relacional que vincula o Estado a 

outros atores envolvidos direta ou indiretamente na implementação, principalmente para 

a possibilidade de conflito ou para a necessidade de cooperação entre os atores políticos, 

burocráticos e sociais envolvidos em uma política pública, é importante retomarmos a 

literatura sobre implementação – campo analítico em que este ponto é bastante enfatizado. 
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1.2 Implementação de políticas públicas  

 

 

É realizada aqui uma breve análise dos estudos de implementação, com vistas a 

destacar os potenciais analíticos para sua articulação com a temática de capacidade 

estatal, destacando dois aspectos principais: o papel dos atores na implementação e os 

tipos de política.  

A literatura sobre implementação de políticas públicas é vasta e oferece variadas 

possibilidades analíticas e metodológicas. Barrett (2004) indica que esse debate se iniciou 

na década de 1970, período de crescente preocupação sobre a efetividade das políticas 

públicas. Ficou claro que era preciso olhar para a “caixa preta” da implementação (HUPE; 

HILL, 2002) e compreender como a política era ativada e colocada em ação (BARRETT; 

FUDGE, 1981). Até então, a implementação era pouco conhecida e vista como um 

processo menor, ancorada na premissa da separação entre formulação e implementação, 

bem como entre política e administração. As decisões tomadas pelos políticos deveriam 

ser executadas exatamente como previsto pelos burocratas, tornando a execução uma 

atividade sequencial e neutra (BARRET, 2004).  

O pioneiro estudo de Pressman e Wildavsky (1973) teve como mérito iluminar 

diferentes elementos que influenciaram a execução de políticas públicas. Ao analisar uma 

política desenhada no governo federal norte-americano e implementada na cidade de 

Oakland, na Califórnia, os autores detectaram que ela percorria uma complexa trajetória 

entre a formulação e a implementação, na qual seu desenho era reinventado por múltiplos 

atores, afastando-se da política formulada. Este livro é considerado um marco no debate 

sobre implementação de políticas públicas, especificamente entre os estudos da primeira 

abordagem deste campo teórico, conhecida como top-down (HUPE; HILL, 2002).  

Nesta abordagem, a implementação começa onde a política (politics) acaba, ou 

seja, é um processo de colocar decisões políticas em prática. A implementação é 

entendida a partir de definições conceituais que remetem à sequencialidade e a etapas 

claramente distinguidas: a política é formulada, os recursos alocados, a implementação é 

realizada7. Os principais problemas de implementação estariam relacionados com falhas 

                                                           
7 A definição de Sabatier e Mazmanian (1979), um clássico estudo top-down, é bem emblemática do 

entendimento que esta abordagem tem sobre o fenômeno: “Implementation is the carrying out of a basic 

policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive 

orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the 

objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, ‘’structures’ the implementation process. The process 

normally runs through a number of stages beginning with passage of a basic statute, followed by the 
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no desenho das políticas e burocracias ‘desviantes’. Ancorados no modelo racional da 

administração pública, pautado pela separação entre administração e política, os autores 

top-down enfatizam o uso de medidas de controle e de constrangimento à 

discricionariedade burocrática (SCHOFIELD, 2011).  

Embora reconhecendo a insustentabilidade da 'implementação perfeita' 

(HOGWOODS; GUNN, 1984), os estudos de implementação top-down apontavam ao 

‘topo do governo’ as causas dos problemas na implementação, sugerindo maneiras de 

maximizar a conformidade das ações com os objetivos da política. Sabatier e Mazmanian 

(1983), por exemplo, identificaram algumas condições necessárias (embora não 

suficientes) para o sucesso da implementação, tais como a tratabilidade do problema e 

fatores não-estatutários, incluindo ambientes políticos.  

As principais críticas a esta abordagem se referem à sua dificuldade em incorporar 

elementos de complexidade e ambiguidade. Para Schofield (2001, p. 251), os “modelos 

top-down não lidam muito bem com a confusão [messiness] do processo de produção de 

políticas, nem com a complexidade comportamental, a ambiguidade dos objetivos e a 

contradição”. Outras críticas comuns a esta abordagem se referem aos seguintes 

elementos: (i) ênfase no governo central e na decisão política como principais fontes de 

embasamento dos objetivos da política; (ii) dificuldade de reconhecer o papel da retórica 

política na etapa da formulação e os embates pré-legislativos; (iii) crença excessiva na 

abordagem racional, desconsiderando os múltiplos atores, contingências, mudanças e 

adaptações envolvidos na implementação; (iv) demasiado foco nas relações sequenciais 

entre política e administração, negligenciando a política e os interesses (HJERN, 1982; 

SCHOFIELD, 2001; LOTTA, 2010; BARRETT; FUDGE, 1981; SABATIER, 1986).  

Ainda que os estudos top-down tenham aberto a ‘caixa preta’ da implementação 

– um aspecto até então pouco tratado nos estudos de políticas públicas –, suas 

contribuições não iluminam um dos fenômenos analíticos que queremos enfatizar nesta 

pesquisa – a implementação como interação e negociação – e que constitui o cerne da 

segunda abordagem, que emerge na década de 1980, denominada bottom-up.  

Esses estudos se diferenciam por focalizar as ações dos agentes implementadores, 

e não do governo central (SCHOFIELD, 2001). O processo de implementação não é mais 

                                                           
policy outputs (decisions) of the implementation agencies, the compliance of target groups with those 

decisions, the actual impacts – both intended and unintended – of those outputs, the perceived impacts of 

agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute (SABATIER, 

MAZMANIAN, 1979, p. 540, grifo nosso)”. 
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visto como uma etapa após a formulação, e sim como um continuum, marcado pela 

interação e negociação entre os agentes formuladores e os implementadores. As 

modificações no desenho da política ocorridas durante sua implementação passam a ser 

vistas positivamente, pois elas adicionariam valor às intenções e factibilidade da política, 

dialogando melhor com as circunstâncias locais (PALUMBA; CALISTA, 1990). Nessa 

abordagem, o importante, portanto, é observar o que acontece na base, buscando entender 

os elementos que influenciam a ação dos atores na implementação (LOTTA, 2010).  

Uma parte significativa dos estudos bottom-up trata dos atores diretamente 

envolvidos na execução das políticas públicas, ou seja, aqueles que fazem a ponte entre, 

de um lado, o governo e suas políticas públicas, e, de outro, os cidadãos. Denominada 

burocracia de nível de rua (streel-level bureaucracy), termo cunhado por Lipsky (1980), 

esses burocratas são responsáveis por ‘entregar’ as políticas públicas aos cidadãos e, neste 

processo, tomam decisões, interpretam a política e influenciam na sua execução e em seus 

resultados (DUBOIS, 1999; FERREIRA; LOTTA, 2016; LIPSKY, 1980; LOTTA, 2010).  

Outro aspecto que caracteriza a abordagem bottom-up, e que é retido na análise 

desta tese, é a busca pela compreensão da implementação como um processo de interação 

e negociação. Em vez de considerar a implementação como a transmissão da política em 

uma série de ações consecutivas, as relações entre ações políticas são observadas como 

um processo interativo, envolvendo os diferentes atores direta e indiretamente na 

execução de políticas públicas e os responsáveis por ela: os políticos (LOTTA, 2010).  

Assim, cabem às pesquisas identificar quem participa, como e com que efeito nos 

processos (formais e informais) de implementação (HJERN, 1982). Barret e Fudge (1981) 

enfatizam que, ao invés de serem orientadas por hierarquia, as políticas públicas 

dependem de compromissos entre pessoas em várias partes de uma organização ou entre 

várias delas, tornando mais complexa e imprevisível a implementação.  

Para Schofield (2001), as críticas à abordagem bottom-up frequentemente estão 

relacionadas à perspectiva normativa do pesquisador, pois suas explicações se ancoram 

na complexidade e imprevisibilidade, o que é visto como antitético por aqueles que 

almejam estabelecer simplicidade analítica. Além disso, a autora argumenta que a maior 

crítica a esta abordagem reside na sua dificuldade em reconhecer que os atores e políticas 

centrais/federais também são fatores contingentes na situação local.  

Partindo dessas críticas, a terceira geração ou abordagem dos estudos de 

implementação de políticas públicas, os sintetizadores, incorpora elementos das duas 

abordagens iniciais sobre implementação (HILL; HUPE, 2002). Um exemplo é o trabalho 
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de Stewart, Hedge e Lester (2008), que argumentam que a implementação deve 

considerar, simultaneamente, variáveis top-down, como a clareza dos objetivos da 

política e os incentivos do governo federal, e variáveis bottom-up, como a disposição dos 

agentes implementadores em relação à política e às capacidades dos governos locais.  

Frente a estes desenvolvimentos teóricos e seus limites, Stewart et al. (2008) 

argumentam que os futuros estudos sobre implementação devem se concentrar nas 

questões que ainda buscam explicações, como a grande variedade de resultados 

encontrados entre os extremos de sucesso e de falha na implementação de políticas e as 

relações causais que originam cada resultado possível.  

Em resumo, a literatura de implementação de políticas públicas logrou abrir a 

‘caixa preta’ da implementação, e indicar diferentes elementos hierárquicos e não-

hierárquicos que influenciam nos resultados da ação pública. Entretanto, ela não é 

determinista no que tange ao sucesso ou falha da política implementada: os efeitos da 

política são não plenamente previsíveis, dependendo de interação e negociação, da 

agência dos agentes implementadores e da articulação entre os elementos top-down e 

bottom-up. Portanto, na implementação de políticas compartilhadas entre o governo 

federal e entes municipais, ainda que incentivos federais constranjam e limitem a ação 

local, há possibilidade de discricionariedade dos governos subnacionais. 

Nesta tese, privilegiaremos os estudos da terceira geração, que incorporam 

reflexões sobre como a implementação resulta, simultaneamente, de incentivos 

hierárquicos (top-down) e de negociações e interações entre os atores envolvidos no 

processo de implementação (bottom-up). A seguir são abordados dois temas relevantes 

caros ao debate sobre implementação e de interesse nesta pesquisa: os atores e agentes 

envolvidos e os tipos de política pública e sua implementação. 

 

 

1.2.1 Os atores e os agentes na implementação 

 

Um dos pontos nevrálgicos no debate sobre implementação de políticas públicas 

se refere ao papel e à discricionariedade dos atores implementadores. Os estudos top-

down sugerem o máximo de clareza no desenho da política e o estabelecimento de 

incentivos e controles adequados, de modo a minimizar a discricionariedade dos atores 
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implementadores e garantindo que as políticas executadas se aproximem daquelas 

intencionadas na formulação (MAZMANIAN; SABATIER, 1981).  

Na abordagem bottom-up, a implementação é vista como um processo político, 

pautado por interpretação, interação e negociação, e as tentativas de controlar a 

implementação e a discricionariedade do agente implementador estão fadadas ao fracasso 

(PALUMBA; CALISTA, 1990; LIPSKY, 1980). Já os estudos da abordagem 

sintetizadora consideram que, ainda que elementos top-down delimitem o comportamento 

dos agentes implementadores e orientem o processo de implementação, há sempre uma 

margem de autonomia e discricionariedade na atuação desses agentes.  

De todo modo, a literatura sobre implementação de políticas públicas é 

praticamente consensual na interpretação de que os burocratas são atores relevantes e 

podem influenciar o processo de implementação e os seus resultados. Um dos primeiros 

teóricos que trouxe a questão da burocracia à tona foi Max Weber, para quem a 

burocratização era consequência da complexificação da economia e do sistema político, 

e o burocrata seria um fiel executor dos serviços definidos pelos políticos. A cadeia de 

responsabilização, nesta visão, estava bem clara: o burocrata responderia ao político que, 

por sua vez, responderia à sociedade.  

No decorrer dos anos, a literatura passou a perceber disfunções na atuação da 

burocracia. A análise estruturalista de Robert Merton (1957), por exemplo, ilustra o 

questionamento acerca da eficácia burocrática. Segundo o autor, o crescente processo de 

racionalização e formalização das organizações públicas gerou uma ênfase excessiva nos 

procedimentos e regras, que se tornaram um fim em si mesmo, gerando conflitos na 

relação com os cidadãos e diminuindo a efetividade do serviço público. 

Além disso, com a modernização da atuação e do papel do Estado, a literatura 

passou a perceber que a dicotomia entre os políticos e os burocratas já não era mais tão 

clara, e o modelo weberiano de burocracia foi dando lugar a outros arranjos. Foi neste 

sentido que novas pesquisas sobre o papel do burocrata começaram a surgir, identificando 

a dificuldade de separação entre questões de ordem técnica e política. Uma das principais 

evidências veio de Aberbach, Putnam e Rockman (1981), que mostraram como a 

separação estanque entre a burocracia e os políticos estava ultrapassada. Tal segmentação 

havia sido substituída por uma crescente hibridização, ou seja, uma burocratização da 

política e uma politização da burocracia, originando a necessidade de alianças entre estes 

atores.  



46 

 

 
 

Estudos mais recentes têm explorado outros aspectos políticos da atuação da 

burocracia. Por um lado, eles têm analisado os burocratas ativistas, que atuam para 

privilegiar causas com as quais se identificam – estejam eles formalmente associados ou 

não a movimentos ou organizações (PETTINICCHIO, 2012; ABERS, 2015).  

Por outro lado, tentou-se tratar da busca crescente dos burocratas por 

discricionariedade e autonomia na condução do seu trabalho, sendo a discricionariedade 

entendida como a liberdade de ação do funcionário dentro de um conjunto de parâmetros 

que circunscreve seu comportamento, e a autonomia como a capacidade de tomar 

decisões e de agir (FERREIRA; LOTTA, 2016; ABERS; SANTIAGO, 2017). 

Explorando a autonomia de burocratas de forma interconectada com a autonomia 

organizacional (ABERS; SANTIAGO, 2017), Abers e Keck (2013) destacam que a 

autonomia se aproxima do conceito de “autoridade prática”, referindo-se ao:  

 

(...) tipo de poder na prática gerado quando atores específicos (indivíduos e 

organizações) desenvolvem habilidades e ganham reconhecimento dentro de 

uma área específica de política pública, de maneira que conseguem influenciar 

o comportamento de outros atores (ABERS; KECK, 2013, p. 02). 

 

Em suma, nesta tese reconhecemos que a burocracia é um ator relevante na 

implementação de políticas públicas, que interage e negocia com os atores políticos, e 

que é crescentemente politizada e pode influenciar a política implementada de acordo 

com valores – pautas que lhes são caras ou para obter maior autonomia e 

discricionariedade. Contudo, resta um ponto crucial nesta tese a ser explorado: além dos 

burocratas e dos políticos, que outros atores importam e como influenciam a 

implementação de políticas públicas?   

Tradicionalmente, a burocracia foi vista como o ator principal na implementação 

de políticas públicas (STEWART et al., 2008). Contudo, autores como Schofield (2001) 

e Hjern e Potter (1981; 1993) argumentam que as políticas públicas não são mais 

implementadas apenas por burocracias governamentais ou por organizações individuais. 

Com exceção de circunstâncias triviais (esforços únicos de implementação e 

implementação em pequena escala), entender a implementação requer o reconhecimento 

de seu caráter interorganizacional (O´TOOLE, 1996) e a incorporação de uma gama mais 

ampla de atores que participa direta e indiretamente desse processo.  

Nesses novos modelos de implementação, os modelos hierárquicos e estatais 

perderam potencial explicativo (HUPE; HILL, 2002), as estruturas sociais são mais 
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dinâmicas e flexíveis, e a decisão para participar no programa é desforme (fuzzy), 

baseando-se no consentimento e na negociação (HJERN, PORTER, 1981). Para O´Toole 

(2000, p. 278), “a implementação per se foi para segundo plano, em favor da atenção à 

ação conjunta através das fronteiras institucionais em nome do propósito público”. Tais 

fronteiras não são pré-determinadas, e podem envolver diferentes combinações de atores 

– empresas, ONGs, associações de moradores e outros níveis de governo. 

Nesse sentido, Hjern e Porter (1993) desenvolvem a noção de ‘estruturas de 

implementação’, que são grupos de pessoas de várias organizações, estatais e não-estatais, 

que interagem por diversos motivos na implementação de determinado programa e que o 

consideram com interesse, objetivos e prioridades variadas. Não há uma estrutura de 

implementação única para um programa nacional, pelo contrário, há uma coleção de 

‘estruturas de implementação localizadas’, cada uma com uma combinação diferente de 

atores públicos e privados.  

Compreender a implementação de políticas, portanto, depende do mapeamento 

das ‘estruturas de implementação’ e do entendimento sobre os compromissos e as 

interações entre pessoas em várias partes de uma mesma organização ou de diferentes 

organizações (HJERN, PORTER, 1981, 1993; KICKERT et al., 1997). Não obstante, os 

estudos sobre implementação ainda não apresentaram um modelo que explicasse como 

diferentes ‘estruturas de implementação’ se vinculam com a variação dos resultados 

obtidos.  

Alguns trabalhos indicaram caminhos para essa direção. Kickert et al. (1997), por 

exemplo, ao estudar a gestão de redes de políticas públicas, argumentam que a política 

implementada é resultado de complexos processos de interação entre um grande número 

de atores, que possuem seus próprios objetivos e se inserem em redes interdependentes. 

Torna-se crucial promover a cooperação entre eles, embora isso não ocorra sem conflitos 

ou direcionamentos (steering). Hjern e Porter (1981), por sua vez, identificam que 

existem ‘empreendedores’ nas estruturas de implementação, os quais coordenam a ação 

dos outros atores e facilitam a implementação de muitos programas.   

Isto posto, esta tese reconhece a relevância da burocracia como ator influente nos 

resultados da implementação, mas enfatiza o processo de implementação a partir de uma 

perspectiva mais ampla, analisando o ‘Estado em ação’ e sua relação com outros atores 

relevantes no policy-making. Ela trata da implementação de uma política federal realizada 

por governos locais, entendendo esse processo a partir da mobilização e coordenação 

entre diferentes atores locais participantes nas ‘estruturas de implementação’, envolvendo 
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certamente atores burocráticos locais, mas também, e possivelmente com maior 

relevância, dirigentes políticos, o público-beneficiário da política pública, outras 

organizações públicas envolvidas direta ou indiretamente, e atores externos ao Estado 

contratados para efetivar a implementação.  

Em suma, junto com a discricionariedade do agente implementador e a visão da 

implementação como interação e negociação, a literatura vem tratando crescentemente de 

estruturas de implementação formadas por combinações de diferentes de atores públicos 

e privados. No entanto, ainda há questões em aberto neste debate, como apontado por 

Hupe e Hill (2002), tais como a natureza dos temas substantivos de políticas e a relevância 

do contexto institucional, que são tratadas em seguida.  

 

 

1.2.2 Os tipos de políticas e a implementação 

 

 Com relação ao debate sobre os tipos de políticas públicas e o seu impacto na 

implementação, May (2003) indica que o ‘ambiente’ da política pública (policy 

environment), e principalmente os grupos de interesse, afetam o desenho e a estrutura de 

implementação. Pensar em instrumentos de política, portanto, requer uma preocupação 

prévia com o tipo de política e seus públicos de interesse. 

Para o autor, as políticas se situam entre dois extremos: as “políticas com 

públicos” que são aquelas com coalizões bem formadas e engajadas, ativas na definição 

do problema e das soluções, e que também tentam influenciar a implementação. Dado seu 

potencial de conflito, este tipo de política requer desenhos que enfatizem as relações e a 

coordenação entre os públicos relevantes. Já as “políticas sem público” são aquelas em 

que há envolvimento limitado e pouco conflituoso de grupos de interesse, geralmente 

restritos a comunidades técnicas e científicas. Elas geram autonomia na implementação e 

situações em que os sistemas de crenças em relação aos problemas e às soluções são 

tentativos e dominados por soluções tecnocráticas (MAY, 2003). 

Por sua vez, para Matland (1995), um modelo analítico mais efetivo requer uma 

avaliação cuidadosa das características da política e dos fatores cruciais para a 

implementação, que dependem, primordialmente, de dois fatores: a ambiguidade da 

política e seu nível de conflito. Para o autor, o conflito existe quando mais de uma 

organização enxerga a política pública como diretamente relevante a seus interesses, e 

têm visões incongruentes sobre os objetivos da política (goals) ou as atividades 
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planejadas (means). A intensidade do conflito varia em função da compatibilidade dos 

interesses e da percepção dos interesses de cada ator. 

Já a ambiguidade pode ser resumida em duas categorias: ambiguidade de objetivos 

e ambiguidade de meios. Para o autor, muitos compromissos legislativos dependem de 

uma linguagem suficientemente ambígua quanto aos objetivos, que permita que 

diferentes atores interpretem a mesma legislação de diferentes modos. A ambiguidade de 

meios, por sua vez, aparece quando há incertezas sobre o papel que diferentes 

organizações podem desempenhar no processo de implementação, ou quando um 

ambiente complexo dificulta a escolha prévia dos instrumentos a usar, como usar e que 

efeitos terão. A Tabela 1 apresenta os diferentes tipos de implementação – administrativa, 

política, experimental e simbólica – descritos por Matland (1995).  

As políticas com baixa ambiguidade e baixo conflito têm uma implementação 

meramente administrativa, e dependem principalmente da disponibilidade de recursos. Já 

aquelas com alto conflito e baixa ambiguidade possuem um tipo de implementação 

política, em que o uso do poder se torna essencial para a sua viabilização. Por sua vez, as 

políticas com alta ambiguidade podem ter uma implementação experimental se os atores 

envolvidos não tiverem conflitos significativos, passando a depender de condições 

contextuais.  

 

Tabela 1 – Matrix do processo de implementação de políticas: Ambiguidade x Conflito 

 Baixo conflito Alto conflito 

Baixa ambiguidade 
Implementação administrativa  

Recursos 

Implementação política  

Poder 

Alta ambiguidade 
Implementação experimental  

Condições contextuais  

Implementação Simbólica 

Força das coalizões  

 Fonte: Matland (1995, p. 160). 

 

Já em políticas com alta ambiguidade e alta complexidade, a implementação 

adquire caráter simbólico. Como a política a ser implementada não está definida de forma 

clara, os seus fins e meios são disputados pelos atores envolvidos. Seu resultado, portanto, 

depende de coalizões locais que incorporam diferentes perspectivas em relação a como 

traduzir o objetivo abstrato em ações. É provável que apareçam competições entre as 

coalizões, que são resolvidas localmente por coerção ou barganha. A influência de 
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qualquer ator é vinculada à coalizão que ele integra. Políticas redistributivas são exemplos 

de implementação simbólica, pois seus objetivos geralmente não são claros, mas seu peso 

simbólico é suficiente para gerar oposição antes mesmo do início da implementação.  

Retomando esses debates, é importante reter que, primeiramente, os governos 

locais que se responsabilizam pela implementação, embora constrangidos pelas regras da 

política pública, possuem alguma discricionariedade. Adicionalmente, existem diferentes 

estruturas de implementação e tipos de políticas públicas que afetam a combinação de 

atores privados e públicos envolvidos direta e indiretamente na implementação, bem 

como o nível de conflito ou de cooperação existentes. Assim, assumimos que é possível 

ampliar esta literatura de modo a identificar como diferentes estruturas de implementação 

e tipos de política se relacionam com a capacidade e com os resultados da implementação.  

 

 

1.3 Potenciais analíticos na capacidade de implementação  
 

As análises sobre a implementação de políticas compartilhadas entre diferentes 

níveis de governo geralmente associam a capacidade de implementação com elementos 

institucionais. Por exemplo, trabalhos sobre políticas públicas no contexto brasileiro têm 

indicado que os resultados da implementação de políticas intergovernamentais diferem 

em função da distribuição heterogênea de capacidades institucionais entre os governos 

subnacionais (BICHIR, 2011; VASQUEZ, 2012; GRIN, 2016). 

Tendo isso em vista, cabe analisar algumas lacunas que a literatura aponta e que 

podem orientar eventuais ampliações no entendimento da capacidade de implementação. 

Consideramos que os modelos existentes atualmente apresentam três problemas 

principais, especialmente quando utilizados para olhar para a capacidade de 

implementação de políticas compartilhadas entre entes subnacionais e o governo federal.  

O primeiro mostra uma porção da literatura tomando a mera existência de recursos 

financeiros e a capacidade técnica como indicativos de capacidade. Ora, ter uma 

burocracia consolidada não significa necessariamente contar com seu apoio para 

implementar uma política, afinal, como indicado anteriormente, os burocratas podem 

atuar de forma híbrida e politizada, visando promover suas causas ou ampliar sua 

autonomia e discricionariedade (ABERBACH et al., 1981; ABERS; KECK, 2013). 

Contar com recursos financeiros tampouco constitui um forte indicativo de capacidade. 

Exemplo disso é o ocorrido na década de 1980 no contexto norte-americano e europeu, 
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quando o aumento da alocação de recursos financeiros não elevou o sucesso na 

implementação, mas sim a percepção de ‘déficit de implementação’ (HJERN; PORTER, 

1981).  

O segundo problema é que a literatura sobre capacidade estatal ainda se concentra 

no corpo burocrático do governo, e dificilmente aprofunda a reflexão sobre a capacidade 

da burocracia para estabelecer vínculos e articulações com outros setores ou atores que 

participam direta ou indiretamente da implementação. Ainda que estudos recentes 

ressaltem a importância de elementos interorganizacionais e sistêmicos (WU et al., 2015) 

e da capacidade político-relacional com outros atores políticos (GOMIDE; PIRES, 2014), 

permanece uma lacuna nesse campo de conhecimento, principalmente em decorrência da 

ausência de entendimento sobre como as diferentes estruturas de implementação se 

relacionam com a capacidade de implementação de políticas públicas. Somado a isso, a 

literatura sobre capacidade tampouco aborda os tipos de políticas, como indicado por 

Matland (1995), que afirma que políticas com características diferentes podem resultar 

em graus variados de conflito e de ambiguidade, tornando, portanto, mais ou menos 

complexas e previsíveis as ‘estruturas de implementação’.  

Em terceiro lugar, existe também pouco conhecimento sobre como a prioridade 

política, ancorada em projetos político-eleitorais e preferências ideológicas, opera na 

construção ou no fortalecimento de capacidade de implementação. Analisar a prioridade 

das políticas se torna relevante, na medida em que partimos do pressuposto de que a 

capacidade de implementação de políticas públicas não deve ser vista como um atributo 

fixo ou durável do Estado, e que mudanças no poder e na prioridade governamental 

podem contribuir para dotar um órgão de maiores recursos financeiros, informacionais e 

humanos, ‘ativando’ a sua capacidade técnica e relacional (LOUREIRO et al., 2018).  

Definimos, aqui, portanto, a capacidade de implementação de políticas públicas 

como o resultado da interação entre, por um lado, a prioridade da política na agenda do 

governo e a sua legitimidade entre atores sociais, e, por outro, a mobilização de recursos 

financeiros, informacionais e humanos. Além disso, considerando que a implementação 

de políticas é crescentemente compartilhada entre múltiplos atores, a capacidade para 

implementá-las também se relaciona com a existência de capacidade relacional e com as 

‘estruturas de implementação’, particularmente no que diz respeito à habilidade 

governamental em mobilizar e alinhar os diferentes atores ao redor de objetivos comuns.  

 Em síntese, assumimos que a relação entre a prioridade da política, a ‘estrutura 

de implementação’ e a utilização de recursos pode originar diferentes graus e tipos de 
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capacidade de implementação. Ou seja, considerando todos os pontos analisados 

anteriormente, apontamos basicamente dois focos de atenção que podem ser incorporados 

às análises sobre a capacidade de implementação de políticas públicas, e que são centrais 

para o presente trabalho: a ampliação do olhar para a prioridade da política e para a cadeia 

de atores envolvidos no processo de implementação. Esses dois fatores são, na realidade, 

interdependentes e se influenciam reciprocamente, mas, por questões analíticas, são 

apresentados, a seguir, separadamente.    

 

 

1.3.1 Integrar a prioridade política à análise  

 

Como apontamos, para ampliar o potencial analítico do conceito de capacidade 

estatal, optamos por entendê-lo a partir da existência de recursos e habilidades para o 

policy-making. Cientes da necessidade de minimizar o risco de produzir análises estáticas 

nesta linha de pesquisa, adotamos a sugestão de Gomide et al. (2017), que sugerem o 

desenvolvimento de novas pesquisas para identificar como tais recursos e competências 

são mobilizados e transformados em ação estatal efetiva.  

Aqui, argumentamos que um dos elementos explicativos para a ‘ativação’ de 

recursos refere-se à prioridade da política pública. Diante das múltiplas demandas sociais 

e limitados recursos, a agenda governamental se estrutura a partir de projetos políticos 

que privilegiam algumas áreas, em detrimento de outras, e são orientados por objetivos 

legitimados por processos eleitorais. Em outras palavras, mudanças no poder político e/ou 

nas preferências ideológicas dos governos podem alterar a prioridade da ação estatal, 

afetando a alocação de recursos financeiros, humanos e informacionais nos diferentes 

órgãos do aparato governamental e, consequentemente, ativando ou, ao contrário, 

esvaziando a capacidade de implementar políticas públicas (LOUREIRO et al., 2018).  

Uma política prioritária na agenda do governo teria vantagens diversas, por 

exemplo, a alocação não-contingenciada de recursos financeiros, a elevação da qualidade 

e da quantidade dos recursos humanos pela abertura de concursos públicos, a elevação da 

média salarial, ou contratação de empresas terceirizadas e consultorias. Sendo assim, a 

capacidade de implementação de uma política pública é potencializada quando ela se 

torna prioritária, pois o poder público local possui atributos excepcionais para atuar como 

‘empreendedor’ nas ‘estruturas de implementação’ (HJERN; PORTER, 1981).  
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Ademais, na medida em que a maioria das pesquisas sobre capacidade se refere a 

governos federais, procuramos levar também em conta uma das recomendações da 

literatura, estimulando a realização de pesquisas relativas a capacidades de governos 

subnacionais (CINGOLANI, 2013; ENRIQUEZ; CENTENO, 2012). Olhar para as 

políticas e capacidades locais, contudo, não pode prescindir de considerar as regras 

constitucionais e o sistema federativo (MARQUES, 2013). Embora a literatura tenha 

identificado experiências exitosas e inovadoras de formulação e implementação de 

políticas por parte de governos locais no Brasil (SANTOS, 2013; TENDLER, 1998), é 

comum a argumentação de que muitos municípios continuam, mesmo após a 

descentralização, dependentes do governo federal não só em termos financeiros, mas 

também de capacidade técnica-operacional (SPINK et al., 1999). Portanto, o governo 

federal tem desempenhado um papel relevante na tomada de decisão, no desenho e no 

financiamento de muitas políticas públicas, inclusive a política urbana, focalizada aqui, 

ao passo que os governos subnacionais têm papel proeminente na implementação das 

políticas e na geração de serviços públicos (ARRETCHE, 2012). 

Como resultado desse arranjo, a prioridade e a atuação dos governos locais 

brasileiros é pautada, de um lado, por elementos top-down, como programas, regras e 

instrumentos definidos pelo governo federal. No caso das políticas habitacionais, este 

padrão se repete: os estudos mostram que as estruturas institucionais e as políticas 

implementadas por governos locais tendem a seguir os incentivos federais 

(KLINTOWITZ; ALESSIO, 2012; KLINTOWITZ, 2015; ROLNIK et al., 2014). Por 

outro lado, a literatura também indica que a implementação de políticas compartilhadas 

é afetada por elementos e prioridades locais, como o legado das políticas (LEONARDO, 

2017), a heterogeneidade nas capacidades administrativas e as variações nas dinâmicas 

políticas locais (BICHIR, 2011; VASQUEZ, 2012; GRIN, 2016). 

Desta forma, consideramos que a literatura sobre capacidade de implementação 

em governos subnacionais pode ser ampliada pela incorporação da questão da prioridade 

e das preferências dos atores locais, e como isso pode ‘ativar’ – ou não – recursos 

financeiros, humanos e informacionais, alterando a capacidade local para implementar 

políticas públicas compartilhadas com o governo federal. Dialogando com Nogueira 

(2006), que identificou que fatores técnicos e políticos, ações intencionais e inserção em 

coalizões consistentes favorecem a continuidade de uma política elaborada e financiada 

localmente, argumentamos que mudanças ou continuidades eleitorais podem afetar a 

prioridade da política, impactando os fatores técnicos e a capacidade de implementação. 
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Como indicam também Gomide et al. (2017), a capacidade estatal não pode ser 

desvinculada do ambiente político-institucional no qual está inserida.  

Por fim, sublinhamos que enquanto os estudos sobre capacidade para 

implementação de políticas públicas, de forma geral, enfatizam as organizações 

governamentais, no presente trabalho procuramos olhar para a participação de outros 

atores públicos e privados nos processos de implementação, com seus variados interesses 

e potenciais conflitos, e também para as ‘estruturas de implementação’. 

 

 

1.3.2 Integrar atores e estruturas de implementação à análise  

 

Como afirmamos anteriormente, os estudos sobre capacidade estatal consideram 

que elementos contextuais e ideológicos são relevantes, mas geralmente não enfatizam 

aspectos políticos e discricionários da atuação dos diversos atores envolvidos na execução 

de políticas, elementos que são entendidos como cruciais para ampliar a compreensão da 

capacidade de implementação de políticas públicas. 

Os estudos sobre implementação de políticas indicam que os atores diretamente 

envolvidos na implementação têm discricionariedade e influenciam a política executada, 

mesmo que eles sejam restringidos por regras federais. Eles também podem tentar ampliar 

sua discricionariedade e autonomia, de modo a influenciar atores-chave e tomar decisões 

(ABERS; KECK, 2013). Assim, em consonância com Hill e Hupe (2002), assumimos 

que a implementação de uma política pública é fruto de uma constante negociação e 

interação entre diferentes atores, não se caracterizando como um caminho estático e 

intencional a ser perseguido.  

Nesse sentido, não podemos desconsiderar a ampliação dos atores envolvidos nos 

processos de implementação após a década de 1980, quando ocorreram mudanças 

significativas na relação entre Estado e sociedade. O resultado final não foi, 

necessariamente, menos Estado, mas sim uma nova articulação entre Estado e mercado. 

Levi-Faur (2005) nomeia o período atual de capitalismo regulatório, caracterizado pela 

concentração do Estado na regulação (steer) da produção concreta (row), que é efetuada 

pelo setor privado. Como resultado, a maioria dos países adotou formatos de 

implementação de políticas públicas que consistiram em parcerias com empresas 

privadas, organizações não governamentais e até mesmo associações comunitárias 

(MARQUES, 2016a). 
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Diante dessa crescente multiplicidade de atores, torna-se impreterível 

compreender tanto a capacidade político-relacional do Estado (GOMIDE; PIRES, 2014) 

quanto as ‘estruturas de implementação’ (HJNER; PORTER, 1981), que incluem os 

diferentes atores estatais e não-estatais envolvidos direta ou indiretamente na 

implementação de políticas públicas, com valores e comprometimento variados. Ou seja, 

é necessário compreender quem participa da implementação, com que papéis e valores, e 

como se relacionam entre si (LES GALES, 2011), e se existe coordenação dos atores 

locais para alinhar ações e atingir os objetivos compartilhados (PIERRE, 2014).  

Por fim, considerando que o tipo e a ambiguidade da política, bem como o nível 

de conflito entre os atores impactam na implementação de políticas públicas, a seguir são 

indicadas algumas especificidades da política urbana que constitui o foco empírico dessa 

pesquisa. 

 

 

1.4 Governos locais e políticas urbanas 

 

Apesar de atualmente ocupar um lugar secundário na Ciência Política, Troustine 

(2009) afirma que o estudo dos governos locais é relevante em termos substantivos, 

metodológicos e teóricos. Afinal, segundo a autora, ainda sabemos pouco sobre os 

governos locais, e, principalmente, porque existe variação nos resultados da política 

implementada por este nível de governo. 

Em relação às políticas urbanas implementadas por governos locais, elas têm sido 

estudadas por diferentes campos de conhecimento, mas tais trabalhos foram 

desenvolvidos com pouco diálogo entre si (LOWNDES, 2001; MARQUES, 2016a; 

KAUFFMAN; SIDNEY, 2018; TROUSTINE, 2009; JUDD, 2005). A partir da década de 

1950, uma parte da produção na Ciência Política norte-americana passou a analisar as 

políticas nas cidades, entendidas geralmente como versões regionais de processos mais 

amplos. Os resultados das políticas municipais eram, então, vistos como decorrências da 

influência de grupos da elite (MILLS, 1981), de articulações por influência entre grupos 

com interesses e recursos distintos (DAHL, 1961) ou de associações entre governos 

locais, desprovidos de recursos financeiros, e atores privados para produzir 

transformações nas cidades (MOLOTCH, 1976).  

Após um ‘breve momento das cidades’ na Ciência Política entre a década de 1950 

e 1970, os estudos urbanos se afastaram do debate mainstream da Ciência Política norte-
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americana (JUDD, 2005; TROUSTINE, 2009; LOWNDES, 2001). Como consequência, 

o estudo da política local passou a ser visto entre cientistas políticos como uma atividade 

menor, e o território local, como uma folha em branco, na qual se imprimia o desenrolar 

da política (politics) ocorrida fora do âmbito municipal (MARQUES, 2016a).  

Por sua vez, no campo multidisciplinar dos estudos urbanos, que emergiu a partir 

da década de 1970 agregando geógrafos, planejadores e sociólogos, entre outros 

estudiosos da cidade, predominava a premissa de que o Estado e a política seriam 

epifenômenos de processos sociais mais amplos, particularmente o sistema capitalista. 

Deste modo, estudar a política e as instituições locais era menos relevante do que 

compreender os processos externos ao governo e seus efeitos sobre as instituições e a 

política urbana (LEFEBVRE, 2009; DAVIS, 2006). No contexto brasileiro, por exemplo, 

trabalhos nessa linha de pesquisa analisaram o processo de urbanização ‘com baixos 

salários’ ocorrido no contexto autoritário das décadas de 1960 e 1970. Eles argumentaram 

que o governo municipal era responsivo aos interesses do capital, e impermeável a 

demandas da camada mais pobre da população, que, para sobreviver nas cidades, recorreu 

à autoconstrução habitacional, periferização, informalidade da ocupação do solo e do 

acesso a serviços públicos (KOWARICK, 1993; MARICATO, 1982). 

Apesar de seus méritos, estas duas linhas de interpretação da política urbana por 

governos locais deixam de iluminar três pontos considerados cruciais nesta tese. Primeiro, 

eles desconsideram que os governos locais são compostos por organizações e atores com 

valores e interesses próprios e, por vezes, conflitantes, como detalhado na literatura sobre 

implementação de políticas públicas. Segundo, por focar a dependência dos governos 

subnacionais em relação a contextos políticos mais amplos ou ao capital, eles deixam de 

analisar como diferentes dinâmicas político-institucionais e sociais locais também podem 

afetar as políticas urbanas. E, em terceiro lugar, eles não enfatizam a participação de 

novos atores estatais e não-estatais na execução das políticas, não oferecendo, portanto, 

um modelo analítico adequado para se compreender a implementação de políticas 

públicas no contexto posterior às reformas no papel do Estado e na provisão de políticas 

públicas, que foram iniciadas a partir da década de 1980 no Brasil e em vários outros 

países.  

Para lidar com essas dificuldades, Marques (2016a, 2017) sugere que os estudos 

sobre políticas urbanas incorporem analiticamente tanto os atores e dinâmicas locais 

quanto o legado do espaço herdado. Em relação aos atores e dinâmicas locais, a literatura 

tem indicado a necessidade de inserir os múltiplos atores envolvidos direta e 
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indiretamente na implementação de políticas urbanas – setor privado, organizações não-

governamentais (ONGs), diversos órgãos governamentais municipais e diferentes níveis 

de governo (LOWNDES, 2001; MARQUES, 2013, 2016a, 2016b; STOKER, 1998; 

2008). Esse fenômeno é frequentemente denominado pelo conceito de governança 

urbana.  

Apesar de promissor e bastante utilizado, tornando-se um termo ‘quente’ entre 

acadêmicos (JESSOP, 2002), governança tem sido usada de forma polissêmica (BICHIR, 

2018). Entendemos aqui que “governança urbana está associada com um conjunto de 

atores estatais e não-estatais, interconectados por laços formais e informais, que logram 

atuar coletivamente no policy-making, e que estão inseridos em contextos institucionais 

específicos” (MARQUES, 2013, p. 16). Ou seja, compreender a governança urbana 

implica analisar os atores envolvidos na implementação, bem como o contexto político-

institucional da política. 

Como se depreende, esta concepção de governança urbana dialoga com o conceito 

de ‘estrutura de implementação’, de Hjern e Porter (1981), no que diz respeito à 

concepção da implementação como uma atuação coletiva de atores estatais e não-estatais, 

embora o primeiro conceito deixe mais explícito o papel dos contextos institucionais e da 

existência de laços informais no policy-making.  

Dois pontos adicionais devem ser considerados ao estudar políticas públicas 

urbanas contemporâneas. Primeiro, governos locais, sozinhos, atualmente não dispõem 

das capacidades institucionais suficientes para efetuar as funções necessárias de governo 

(STOKER, 1998; MARQUES, 2013; PIERRE, 2014). Segundo, o modelo de governança 

urbana, embora se refira a processos de interação, coordenação e alinhamento para 

alcançar objetivos compartilhados, não constitui nenhuma hierarquia ou pré-condição 

sobre que tipo de atores e interesses podem estabelecer parcerias (PIERRE, 2014).  

Portanto, considerando que: (i) o governo local se associa com parceiros diversos 

em diferentes áreas de políticas públicas; (ii) o poder é sempre contextualizado e influente 

nos resultados (PIERRE, 2014); (iii) existem ‘regras do jogo’ compartilhadas, erigidas 

com base em valores e contextos institucionais, que orientam a ação dos atores estatais e 

não-estatais envolvidos na política pública (LOWNDES, 2009); e, (iv) que a governança 

está ancorada em arranjos com diferentes configurações institucionais e de atores 

(MARQUES, 2013), é factível pressupor que existe variabilidade significativa nos 

arranjos locais de governança urbana, com potencial de impactar a capacidade de ação 

estatal e nos resultados da política implementada.  
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Ao fim, o arcabouço analítico do presente trabalho procura articular as questões 

relativas à capacidade de implementação de políticas compartilhadas entre União e 

governos subnacionais, enfatizando os arranjos de governança no espaço urbano local.  

Quanto à dimensão espacial, estudos recentes têm avançado e apostado nesse 

elemento, entendido como uma particularidade das políticas urbanas, e que é inserido no 

desenho dessa pesquisa. Segundo Marques (2016a), os efeitos do espaço sobre a política 

urbana podem ser divididos em três distintas dimensões: (i) espacialidade dos processos, 

considerando que o espaço sempre é uma dimensão constitutiva das instituições e das 

práticas políticas, pois estas indubitavelmente se assentam sobre uma base espacial; (ii) a 

dimensão do espaço como formadora de percepções políticas específicas; e, (iii) a 

dimensão mais concreta e que se refere ao que John (2011) define como propinquidade, 

que diz respeito aos padrões de localização, contiguidades, distâncias e fluxos, ou seja, à 

cristalização de certas espacialidades. Ao tratar da propinquidade, Marques (2016a) traça 

um paralelo entre o legado espacial e as instituições, estudadas amplamente no 

neoinstitucionalismo histórico (HALL; TAYLOR, 2003), descrevendo como o legado do 

espaço construído orienta e restringe as opções na elaboração e implementação de 

políticas urbanas, como notado a seguir: 

 

A exemplo daquelas [instituições], o espaço constitui-se em uma estrutura de 

médio alcance que é constantemente construída e alterada pelos atores, mas 

que se apresenta para eles em um dado momento como um conjunto de 

constrangimentos e possibilidades. Os processos políticos são emoldurados 

por estas estruturas, o que influencia a formação das preferências e visões de 

mundo dos atores, assim como suas estratégias. Além disso, assim como as 

instituições, o espaço interfere nos resultados de processos políticos, 

considerados os espaços herdados e as espacialidades dos atores (MARQUES, 

2016a, p. 08-09). 

 

Em suma, a literatura sobre governos locais e políticas urbanas explicita dois 

pontos que são de interesse nesta tese. Primeiro, a coordenação e o comprometimento dos 

diversos atores que integram os arranjos de governança urbana pode variar no tempo e no 

espaço, afetando a capacidade de implementação. Segundo, a literatura enfatiza um 

elemento inédito, o papel e o legado do espaço construído na implementação de políticas 

urbanas – denominado propinquidade – que podem nortear e constranger a ação dos atores 

e afetar a implementação, devendo ser incorporado no referencial analítico. 

De forma sintética, a revisão teórica permitiu abrir a possibilidade de um novo 

olhar para as seguintes questões sobre a capacidade de implementação de política urbana: 
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1) A capacidade técnica da burocracia e os recursos financeiros, vistos como 

pré-condições para o alcance dos resultados, mesmo não explicando-os por 

completo;  

2) Capacidade de implementação como um processo dinâmico e instável, 

dependente da prioridade política definida por orientações ideológicas do 

governo e, consequentemente, da alocação de recursos;  

3) Compreensão de diferentes ‘estruturas de implementação’ que afetam o 

alinhamento entre atores, e, portanto, a capacidade de implementação; 

4) Problemática derivada da propinquidade, entendida como o legado dos 

espaços urbanos herdados, que também afeta a capacidade de 

implementação. 

 

Todos esses pontos nos levam a elencar alguns elementos-chave para a análise da 

capacidade de implementação de políticas urbanas: a prioridade da política, que 

influencia a alocação e/ou ‘ativação’ de recursos e capacidade técnica; as ‘estruturas de 

implementação’, incluindo os atores envolvidos na implementação e a capacidade 

relacional para alinhá-los em torno de objetivos comuns; e os fatores relacionados com a 

propinquidade, que norteiam e restringem a implementação de políticas urbanas. 

Assim, considerando que os governos locais se deparam com normas, incentivos 

e problemas similares na implementação de uma política urbana compartilhada com o 

governo federal, a seguinte questão geral orienta a pesquisa empírica:  

 

A – Quais fatores locais explicam os diferentes resultados obtidos por governos 

locais na implementação de uma mesma política urbana compartilhada com o 

governo federal? 

 

Essa pergunta geral se desdobra em questões específicas e mais concretas, que se 

fundamentam, respectivamente, na literatura sobre capacidade estatal, implementação de 

políticas públicas e políticas urbanas, e que também orientam a análise empírica: 

 

B – Como alterações na prioridade ou na legitimidade local de uma política 

pública ajudam a compreender a alocação de recursos e a construção ou o 

fortalecimento de capacidade (técnica e relacional) de implementação?  
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C – De que forma diferentes ‘estruturas de implementação’ afetam a capacidade 

de implementação de uma política compartilhada? 

D – Em que medida a propinquidade se relaciona com a capacidade de 

implementação local de uma política urbana compartilhada? 

 

Esta seção teve o objetivo de situar os estudos sobre capacidade estatal e 

implementação de políticas públicas, e, com base nisso, compreender a capacidade para 

implementação de políticas públicas e levantar algumas lacunas da literatura que servem 

de base para a pesquisa.  

As questões e os elementos-chave elencados são mencionados nas próximas 

seções, e retomados com profundidade na seção 5, que analisa os quatro estudos de caso 

com vistas a responder às perguntas que norteiam essa pesquisa. 
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2 TRAJETÓRIA E CARACTERÍSTICAS DAS INTERVENÇÕES EM 

FAVELAS NO BRASIL 

 

 

O processo histórico que transformou as favelas e os assentamentos irregulares 

como solução de moradia para uma parte representativa da população brasileira foi objeto 

de inúmeros estudos que abordaram suas causas, etapas e características, além das 

intervenções públicas já realizadas nessas áreas (BONDUKI, 1994; BURGOS, 2006; 

CARDOSO, 2007; DENALDI, 2003; KOWARICK, 1993; MARICATO, 2012; NISIDA, 

2017; VALLADARES, 2005; ZALUAR; ALVITO, 2006).  

Estruturando-se a partir dessas narrativas, de textos sobre a história da política 

habitacional no Brasil, e de entrevistas realizadas no âmbito desta tese, esta seção tem o 

propósito de apresentar a trajetória do “problema favela” e as formas de como os atores 

sociais e o poder público, particularmente os de níveis locais, desenvolveram capacidade 

e se organizaram para lidar com este tema no decorrer das décadas.  

A retrospectiva que é desenvolvida a seguir, permite notar que existem diferentes 

modelos de intervenção em favela, como a urbanização, a reurbanização e a remoção 

(BUENO, 2000), e que a trajetória destas intervenções oscilou, de forma geral, entre os 

extremos da remoção e da urbanização/reurbanização. Levar em consideração os 

diferentes padrões de políticas direcionadas às favelas atende ao propósito de iluminar os 

aspectos e as abordagens mais relevantes de cada período histórico, permitindo, ademais, 

refletir sobre a trajetória da relação intergovernamental e de sua influência na definição 

das intervenções em favelas.  

Por um lado, é inegável que o governo federal brasileiro concentrou poder e 

recursos para influenciar a agenda de governos locais. Isso ocorreu de modo mais 

pronunciado após 1995, quando Brasília assumiu a coordenação e o financiamento de 

políticas nacionais a serem implantadas pelos governos subnacionais em diferentes áreas, 

como na saúde, educação, assistência social e habitação (ALMEIDA, 2005; ARRETCHE, 

2012; GONÇALVES et al., 2008; LOTTA; VAZ, 2012).  

Olhando especificamente para a política habitacional, ela se destaca pela elevada 

interdependência e cooperação intergovernamental, tanto por ser uma responsabilidade 

constitucionalmente compartilhada quanto em função dos altos custos para sua execução, 

sendo o governo federal dotado de recursos institucionais e financeiros excepcionais para 

incentivar e induzir o comportamento dos governos subnacionais nessa área de política 
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pública (ARRETCHE, 2004; 2012; GONÇALVES, 2009). Aos municípios, é preferível 

seguir os incentivos e ‘rodar’ programas federais do que desenvolver, financiar e 

implantar políticas próprias (ROLNIK et al., 2014).  

Por outro lado, a política habitacional se caracteriza por não contar com um 

sistema nacional efetivo de políticas públicas, como na educação e na saúde, o que 

permite o aprimoramento contínuo e intergovernamental da intervenção pública e 

promove mais capacidade administrativa municipal do que outros arranjos institucionais 

(GRIN, 2016). Como é detalhado a seguir, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS) foi instaurado, mas passou a figurar como ‘regra simbólica’ (MEYER; 

ROWANS, 1977), conferindo legitimidade ao governo federal, mas não foi 

implementado (KLINTOWITZ, 2015). Na ausência de tal sistema, aos governos locais 

coube seguir os incentivos federais e implementar os programas lançados, ainda que esses 

não necessariamente se constituíssem com base nas demandas locais.  

Além disso, como é demonstrado ao longo desta seção, no âmbito da política 

nacional de habitação, a trajetória das intervenções em favelas se caracteriza pela 

instabilidade e pela subordinação em relação à política da provisão habitacional, 

privilegiada por atores políticos e econômicos. Assim, a urbanização de favela é 

mobilizada pontualmente e se expande como alternativa habitacional em momentos de 

escassez de recursos financeiros ou de pressão popular, mas não chega a se constituir 

como uma política nacional, estruturada e permanente. Como consequência, os incentivos 

para aprimorar a capacidade de elaborar e implementar intervenções de urbanização de 

favelas são escassos e descontínuos, tanto nos governos locais quanto no governo federal, 

e os resultados de sua implementação, como no PAC-UAP, dependem de forma 

significativa do capital político e da prioridade desta temática no nível local. 

O texto a seguir está estruturado em cinco partes. A primeira se refere à abordagem 

seminal da erradicação e remoção das favelas, iniciada no fim do século XIX e vigente 

como paradigma predominante na ação pública local e federal até a década de 1970. Em 

seguida, é tratada a abordagem da urbanização e consolidação de favelas que direcionou 

a intervenção pública local na década de 1980 e 1990. Em um terceiro momento, o texto 

introduz a abordagem da urbanização integrada dos assentamentos precários, inaugurada 

pelo Programa Habitar Brasil/Banco Interamericano do Desenvolvimento (HBB-BID) e 

consolidada pelo Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de 

Assentamentos Precários (PAC-UAP). Este último programa, que constitui o objeto 

empírico desta tese, é brevemente mencionado, pois é apresentado e analisado com mais 



63 

 

 
 

detalhes na seção seguinte. A quarta parte do texto contém um balanço sobre a trajetória 

das intervenções públicas em favelas no Brasil, e, por fim, são tecidas reflexões sobre os 

avanços e as características contemporâneas dos programas de urbanização de favelas.   

 

 

2.1 A primeira abordagem predominante: erradicação e remoção integral das 

favelas (fim do século XIX até a década de 1970) 

  

A abordagem da erradicação e remoção das favelas teve várias fases 

(VALADDARES, 2005) e corresponde ao período entre o final do século XIX e o início 

da década de 1970. Ela pode ser descrita, em linhas gerais, pela ausência de uma política 

pública estruturada de habitação, tanto no nível federal quanto local, que conseguisse 

responder às necessidades da população de baixa renda.  

Esta primeira abordagem das intervenções públicas em favelas pautou a ação do 

governo municipal do Rio de Janeiro8 (VALLADARES, 2005; ZALUAR; ALVITO, 

2006) e do Estado brasileiro por muitas décadas (CARDOSO, 2007; DENALDI, 2003; 

REGINO, 2017). Em seu percurso, foram criadas diferentes instituições e programas 

governamentais para tratar da habitação de interesse social e do ‘problema favela’, os 

quais foram pautados principalmente pela via remocionista, ainda que permeados por 

conflitos, resistência popular e iniciativas pontuais de urbanização de favelas.  

No final do século XIX e início do século XX, os cortiços, estalagens ou casas de 

cômodo eram as principais formas de moradia entre a população de baixo rendimento 

(CARDOSO, 2007). A primeira favela teria surgido de forma tímida no final do século 

XIX: o Morro da Favela, área antes conhecida como Morro da Previdência e localizada 

no centro do Rio de Janeiro, foi criado com o aval do Ministério da Guerra, que permitiu 

que ali se alocassem os veteranos da Guerra de Canudos, finalizada em 1897 

(VALLADARES, 2005).  

Comumente criticados por higienistas e pelas elites que atribuíam à população 

pobre e aos cortiços o epicentro de epidemias e doenças, de concentração de classes 

                                                           
8 A maioria dos textos que analisam o início do ‘problema favela’ e das intervenções governamentais nessas 

áreas tratam do município do Rio de Janeiro, que foi a capital do país até a década de 1950 (BURGOS, 

2006; VALLADARES, 2005; ZALUAR; ALVITO, 2006). Segundo Cardoso (2007), isso se dá também 

porque a situação do Rio de Janeiro era peculiar, dada a maior dimensão do problema nessa cidade. Todavia, 

o autor afirma que há iniciativas em outras cidades, como Porto Alegre, que apontam para o mesmo sentido. 

De toda forma, uma parte significativa das reflexões aqui apresentadas se referem ao Rio de Janeiro e são 

aqui tomadas como proxy, ainda que imperfeita, do que ocorreu nos demais municípios. 



64 

 

 
 

perigosas e foco de agitações populares (ABREU, 2003; CARDOSO, 2007), os cortiços 

foram demolidos durante a reforma urbanística promovida pelo Prefeito Pereira Passos 

(1902-1906), que visava melhorar as condições de salubridade e transformar o Rio de 

Janeiro numa “Paris dos Trópicos”. Denominada por muitos como “bota-abaixo”, a 

derrubada dos cortiços resultou na abertura de vias largas e na criação de novos negócios 

imobiliários no centro da cidade. Entretanto, como efeito indesejado, dada a inexistência 

de solução habitacional para a população removida dos cortiços, houve a ampliação do 

processo de favelização e de periferização da cidade. Ao fim e ao cabo,  

 

O sucesso da política de erradicação de cortiços no Rio de Janeiro resultou na 

transferência do problema: na falta de outras opções, a população de baixa 

renda subiu os morros, ocupou as áreas de mangues e alagados, as áreas 

públicas ou outros terrenos pouco valorizados pelo mercado (CARDOSO, 

2007, p. 220).  

 

Inicialmente as favelas se localizavam em grandes centros e assumiam, em termos 

proporcionais, uma dimensão pontual. Na cidade do Rio de Janeiro, estes novos 

assentamentos tinham como principais características a ocupação do solo de forma 

irregular, a precariedade física das moradias, na maioria das vezes eram casas de madeira 

com telhados de zinco, com ausência de serviços ou infraestrutura como água e gás.  

Segundo Cardoso (2007), outras cidades criaram diferentes soluções para a 

moradia da população de mais baixa renda: no Nordeste havia o chamado “aluguel do 

chão”, que se referia à permissão da ocupação pelo proprietário geralmente sem contratos 

formais, e em cidades do Sudeste era comum a invasão em terrenos públicos, o que 

aumentava a possibilidade de permanência. 

Apesar de representar uma ocupação pontual no tecido urbano da cidade, a favela 

começou a ser percebida como um ‘problema’ praticamente no momento em que surgiu. 

Essa retórica sobre a favela encontrava forte respaldo no diagnóstico higienista aplicado 

na época à pobreza. Fundamentando-se nas concepções de ‘patologia social’ e de 

‘poluição’, a ação dos governos no que se referia às favelas deveria tratar de limpá-las e 

promover sua remoção do cenário urbano (ZALUAR; ALVITO, 2006).  

Apesar dos planos de ‘limpeza’ dos pobres das áreas centrais das cidades, até a 

segunda metade da década de 1930, os governos não chegaram a elaborar e a implementar 

políticas que fizessem jus ao seu discurso, e a presença das favelas continuou a crescer 

sem interrupção (VALLADARES, 2005). Naqueles anos, “o Estado não assumia a 

responsabilidade de prover moradias, nem a sociedade lhe atribuía esta função” 
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(BONDUKI, 1994, p. 714), e, como resultado, eram praticamente inexistentes as ações 

públicas na área habitacional voltadas para esse segmento da população. 

Consequentemente, não foi instituída uma burocracia governamental – nem no 

governo federal, nem nos municípios – que lidasse com o tema das favelas, visto que as 

iniciativas diretas (construção) e indiretas (regulamentação) do governo, voltadas para a 

habitação de interesse social, eram praticamente nulas. Excetuando-se as remoções dos 

cortiços existentes no centro do Rio de Janeiro no governo de Pereira Passos, nas favelas 

inexistiam ameaças concretas de remoção, assim como não eram muitos os atores sociais 

e as mobilizações políticas em prol de melhorias nessas áreas. 

Alguns autores argumentam que a inexistência de ações efetivas de remoção das 

favelas ocorreu por motivos políticos. Diante da tentativa colossal de tornar o Rio de 

Janeiro parecido com uma cidade europeia, remover as favelas – que naquele momento 

ainda representavam uma parcela ínfima da população carioca – “simplesmente não valia 

a pena” (ZALUAR; ALVITO, 2006, p. 11). Além disso, a distância social que segregava 

o mundo popular e a elite no Rio de Janeiro da República Velha dificultava a entrada das 

favelas na agenda política: à invisibilidade política – a restrição ao voto do analfabeto 

ainda atingia uma parte muito significativa dos moradores de favelas – somavam-se 

barreiras sociais, principalmente provenientes do legado escravocrata (BURGOS, 2006).  

 

 

2.1.1 A ‘descoberta’ das favelas como problema a ser administrado (1930-1964) 

 

Na era Vargas (1930-1945), a questão habitacional se tornou, de fato, um assunto 

público, passando a ser objeto de ação governamental. O déficit habitacional passou a ser 

visto como um problema social e sua solução como uma possível fonte de legitimidade 

política, tendo em vista a inserção da massa popular urbana no sistema político que 

assumiu o papel de nova base do governo federal (AZEVEDO, 1988).  

Vargas implementou sua política nacional por meio dos recém-criados Institutos 

de Previdência e Aposentadoria, o que, segundo Draibe (1990), resultou em uma ação 

habitacional marcadamente corporativista, pois as demandas habitacionais eram 

contempladas apenas a partir das categorias de trabalhadores. Assim, somente os 

profissionais com carteira assinada tinham direito a esse benefício; a isso se denominou 

“cidadania regulada” (SANTOS, 1998). Diante das necessidades habitacionais da época 
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e do significativo contingente de pessoas que tinha empregos informais, estas ações 

produziram parcos resultados e foram excludentes para boa parte da população.  

Além do mais, também na década de 1930, ocorre a primeira mudança na relação 

entre o Estado e a favela, emergindo uma “problematização” mais formalizada da 

favelização no Rio de Janeiro (VALLADARES, 2005). Nestes anos, a favela foi objeto 

de legislação, caracterizada como uma “aberração” e proibida pelo código de obras de 

1937 (BURGOS, 2006). A favela também passou a integrar oficialmente o planejamento 

governamental: o Plano Agache – ainda que não implementado – foi o primeiro plano de 

“extensão, renovação e embelezamento da capital do país” (VALLADARES, 2005, p. 

45) e previu a construção de moradias populares acompanhada da destruição das 

habitações precárias e das favelas.  

Nesta época, a erradicação das favelas e o deslocamento integral das famílias 

aparecia como a resposta ideal, no âmbito de uma política de caráter higienista (REGINO, 

2017). No entanto, a formalização da proibição da existência das favelas tampouco se 

traduziu em ações e planos imediatos de erradicação, nem na construção de capacidade 

governamental para levar a cabo estas intervenções.  

Na década de 1940, iniciou-se uma segunda etapa da relação entre Estado e favelas 

(VALLADARES, 2005). Emergiu uma orientação mais dúbia sobre o “problema favela”, 

em que se buscou aprender sobre estes espaços e refletir sobre a forma mais efetiva de 

intervir neles. Em 1948, no governo Dutra, a prefeitura do então Distrito Federal realizou, 

pela primeira vez, um censo das favelas do Rio de Janeiro (ZALUAR; ALVITO, 2006). 

Adicionalmente, emergiu a primeira proposta de intervenção pública naquelas áreas: a 

experiência dos parques proletários no então Distrito Federal (atual município do Rio de 

Janeiro), que visava resolver o problema das condições insalubres do centro da cidade e 

permitir a liberação de áreas para a expansão urbana (VALLADARES, 2005).  

Os parques proletários consistiram na construção de moradias de baixa qualidade 

que serviriam como abrigo transitório para os moradores de favelas removidas. Entre 

1941 e 1943, foram construídos três parques proletários que abrigaram cerca de 4 mil 

pessoas com a promessa – não cumprida – de trazer os moradores para casas novas nas 

áreas em que viviam depois que estas estivessem urbanizadas (BURGOS, 2006; 

CARDOSO, 2007). Apesar de ter sido uma experiência restrita, os parques proletários 

inauguraram o precedente da remoção, que passou a fazer parte do cotidiano e a se 

constituir como o principal medo dos moradores das favelas (BURGOS, 2006; 

CAVALCANTI, 2009; ZALUAR; ALVITO, 2006). Portanto, a “descoberta” da favela e 
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as primeiras intervenções do poder público nessas áreas não derivaram de postulações 

dos seus moradores, mas sim “do incômodo que causava à urbanidade da cidade” 

(BURGOS, 2006, p. 27). 

Os parques proletários também reforçaram o caráter excludente das intervenções 

do Estado em favelas. Em um contexto nacional, no qual somente profissionais com 

carteira assinada acessavam benefícios, os habitantes das favelas – a maioria sem 

emprego formal –, não eram vistos como possuidores de direitos sociais, mas sim como 

pessoas que precisavam de uma “pedagogia civilizatória” (BURGOS, 2006, p. 28).  

Um efeito não esperado da experiência dos parques proletários foi o surgimento 

da organização popular. O autoritarismo, a precariedade das instalações provisórias e o 

risco de generalização dos parques eram motivos de preocupação para os moradores de 

favelas, que começaram a se organizar em comissões. Favorecidas pela recente 

restauração da ordem democrática, essas comissões começaram a formular pautas de 

direitos sociais relacionadas a problemas de infraestrutura nas favelas e representaram a 

constituição inicial dos favelados como atores políticos e a reformulação embrionária do 

“problema favela” (BURGOS, 2006). 

Este impulso organizativo popular foi motivo suficiente para alertar os setores 

mais conservadores da cidade e dar origem, ainda em 1946, à Fundação Leão XIII. 

Instituída pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, esta organização visava constituir-se 

como “uma alternativa à pedagogia populista estado-novista” e oferecer assistência aos 

moradores de favelas. Entre 1947 e 1954, a Leão XIII inaugurou as primeiras 

urbanizações de favelas, implementando serviços básicos, como água, esgoto e luz, e 

centros sociais em algumas delas. Entretanto, Burgos (2006) indica que a escala reduzida 

e o modelo de trabalho da Fundação não lograram inibir o estabelecimento de ligações 

consistentes entre os moradores de favelas e os políticos, nem a valorização do capital 

cultural das favelas e sua ligação com intelectuais.  

A politização das favelas e seu crescimento exponencial sob a égide do populismo 

federal entre a década de 1950 e o início da década de 1960 marcam uma terceira fase na 

relação entre Estado e favela (VALLADARES, 2005). Embora as intervenções públicas 

em favelas ainda fossem orientadas predominantemente pela abordagem da erradicação 

e remoção, naqueles anos floresceram iniciativas de resistência popular e ações parciais 

e pontuais de urbanização e de instalação de infraestrutura, comumente vinculadas aos 

esforços de controle político da população residente nessas áreas.  
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No âmbito federal, a política de habitação e as intervenções públicas em favelas 

não ocuparam lugar de destaque. Naquele período foi lançada a Fundação Casa Popular, 

primeira agência nacional voltada exclusivamente à construção de casas populares para a 

população de baixa renda (AZEVEDO, 1988). Contudo, sua atuação foi fraca e 

clientelista, com parcos resultados quantitativos e o acesso às moradias facultado apenas 

a um pequeno número de ‘privilegiados’ (ARRETCHE, 1990; AZEVEDO, 1988).  

Já no Rio de Janeiro houve o aprofundamento do trabalho da Igreja e do poder 

público municipal nas favelas com a criação, respectivamente, da Cruzada São Sebastião 

(1955) e do Serviço Especial de Recuperação das Favelas e Habitações Anti-higiênicas – 

Serfha (1956). Nos dois casos, o objetivo era articular o controle político das favelas a 

uma pauta mínima de direitos sociais relacionados a problemas de infraestrutura 

(BURGOS, 2006).  

Assim, entre 1956 e 1960, a Cruzada urbanizou uma favela parcialmente (Morro 

Azul) e completamente outra (Parque Alegria), e promoveu melhoria de serviços básicos 

em 12 áreas. Ao mesmo tempo, atuou como interlocutora dos moradores das favelas junto 

ao Estado. Por sua vez, a Serfha apoiou a criação de 75 associações de moradores de 

favelas entre 1961 e 1962, uma ação pautada por clara moeda de troca: a urbanização pelo 

controle e subordinação política das associações ao Estado (BURGOS, 2006). Apesar dos 

esforços, rapidamente ficou claro que a pedagogia cristã não assegurava o controle 

esperado. O posterior esvaziamento da ação da Serfha por motivos políticos tampouco 

contribuiu.  

Neste contexto e diante do pesadelo do reassentamento autoritário, o movimento 

dos moradores de favelas crescia a olhos nus. A resistência às ações de erradicação e 

remoção aumentava ancorada no repúdio ao deslocamento para áreas distantes das atuais, 

também longe dos locais de trabalho, com oferta de transporte público deficiente, péssima 

qualidade das novas moradias e ruptura dos laços sociais desenvolvidos nas favelas 

(BURGOS, 2006; VALLADARES, 2005).  

Em suma, do fim do século XIX até meados da década de 1960, as favelas 

cresceram paulatinamente, mas permaneceram caracterizadas pela ausência de 

regularidade urbanística e de infraestrutura, e existência majoritária de moradias 

precárias, térreas e de madeira. A partir da década de 1930, quando as favelas foram 

‘descobertas’ e se constituíram como um ‘problema público’, a ação governamental 

oscilou entre, de um lado, ações baseadas na remoção de favelas e construção de 

conjuntos habitacionais, as quais enfrentaram crescentes resistência por movimentos de 
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moradores de favelas, e, de outro, urbanização parcial em algumas favelas, que visavam 

melhorar a infraestrutura destes assentamentos e promover o controle políticos dos 

moradores dessas áreas. (BURGOS, 2006; CARDOSO, 2007; CAVALCANTI, 2009) 

 

 

2.1.2 A expansão da produção habitacional estatal com o BNH (1964-1975)  

 

O ano de 1964 marcou o início de uma quarta etapa da relação entre Estado e 

favela (VALLADARES, 2005), ainda pautada pela abordagem de erradicação e remoção 

integral, que durou até meados da década de 1970. A instauração do regime militar criou 

as condições necessárias à vitória – ainda que temporária – do remocionismo (BURGOS, 

2006) associado à produção em massa de moradias como solução para o problema 

habitacional do país.  

Em 1964, o governo militar criou o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), com vistas a atingir dois objetivos: em termos 

sociais, visava obter a simpatia de amplos setores das massas urbanas que representavam 

o principal apoio social do governo democrático destituído e, em termos econômicos, 

promover o crescimento por meio do desenvolvimento da indústria associada à 

construção civil mediante a expansão do mercado de mão de obra não-qualificada 

(AZEVEDO, 1988). Entre 1964 e 1986, o SFH foi o responsável pelo financiamento de 

quase 4,5 milhões de unidades habitacionais, das quais 2,4 milhões utilizaram recursos 

do FGTS e 1,9 milhão do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).  

A instituição do BNH potencializou de tal modo a ação do Estado no mercado 

habitacional – principalmente na produção direta de unidades habitacionais e também na 

regulamentação do setor – que, retomando Arretche (1990), é possível afirmar que o 

Brasil desenvolveu um modelo particular de política habitacional. O setor habitacional 

foi dividido em dois grandes eixos de financiamento: o FGTS (Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço), administrado pelo BNH e voltado para a população de baixa renda, 

e o SBPE, administrado pelo mercado e voltado às classes média e alta. A 

operacionalização do programa financiado pelo FGTS envolvia diferentes níveis de 

governo: ao federal, por meio do BNH, coube estabelecer diretrizes e financiar a 

construção de novas moradias, e aos governos estaduais e governos municipais de 

algumas capitais do país, operacionalizar a provisão habitacional por meio de suas 

Companhias de Habitação (Cohabs). 
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Na verdade, com a instituição do BNH e o reforço da via da erradicação e remoção 

integral, as favelas passaram a ser vistas como mero déficit de moradias e solucioná-las 

implicava remoção para novas unidades habitacionais. Destarte, a atuação do Banco para 

a população de mais baixa renda, principalmente até 1969, concretizou-se em ações de 

remoção forçada de favelas e reassentamento em novas moradias, mas longínquas 

(KLINTOWITZ, 2015).  

O trabalho do BNH teve, ainda, influência nas administrações subnacionais. Em 

1968, o governo federal criou a Coordenação da Habitação de Interesse Social da Área 

Metropolitana do Grande Rio (Chisam), que tinha o propósito de implantar uma única 

política de favela nos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, pautada novamente por 

uma noção civilizatória e de reabilitação social e sanitária da família favelada. No Rio de 

Janeiro, a Cohab utilizou recursos do BNH para executar um programa maciço de 

construção de novos conjuntos habitacionais a serem ocupados por parte dos moradores 

das favelas erradicadas, ao passo que outra parte foi removida, porém ficou desprovida 

de solução formal de reassentamento. Os resultados alcançados no município 

impressionam: foram removidas quase 100 mil pessoas e destruídas cerca de 60 favelas 

entre 1968 e 1975 (BURGOS, 2006).  

É indiscutível que a via remocionista foi hegemônica naquele período, chegando 

a inviabilizar alternativas subnacionais de urbanização como a Companhia de 

Desenvolvimento de Comunidades (Codesco) do então Governo do Distrito Federal 

(CARDOSO, 2007). No entanto, é importante ressaltar que, apesar das numerosas 

remoções, o impacto sobre a participação relativa dos moradores de favelas no conjunto 

da população da cidade foi quase insignificante, sendo atenuado pelos efeitos imprevistos 

do programa, altas taxas de migração e de crescimento vegetativo (BURGOS, 2006). 

Além disso, a partir da década de 1960, em função principalmente do programa 

de remoção de favelas do governador Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, houve um 

recrudescimento da polarização entre remoção e urbanização no debate público. A 

alternativa da erradicação e remoção em massa das favelas, apesar de hegemônica, 

enfrentou forte resistência entre 1968 e 1974 (CARDOSO, 2007; REGINO, 2017). O 

governo reagiu com remoções violentas e intervenções em associações de moradores, 

cujas lideranças foram cassadas e, não poucas, desapareceram, acarretando uma elevação 

do custo político da ação remocionista (BURGOS, 2006). Também foi fraca a adesão dos 

removidos à alternativa do conjunto habitacional, refletida na frequente venda da nova 
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casa, no retorno às favelas e na alta taxa de inadimplência das mensalidades ao BNH 

(BURGOS, 2006; REGINO, 2017; VALLADARES, 1978).  

Estes fatores, e outros mais relacionados à própria atuação do BNH9, contribuíram 

para o esvaziamento do “remocionismo” (BURGOS, 2006), e o surgimento, em meados 

da década de 1970, de uma segunda abordagem predominante na intervenção pública em 

favelas, analisada no próximo tópico.  

Em resumo, no período em que a abordagem predominante foi a remoção e a 

erradicação integral das favelas, entre o fim do século XIX e meados da década de 1970, 

o ‘problema favela’ emergiu, mudou e se tornou objeto de disputas, partindo de uma 

percepção higienista e autoritária sobre o tema para o embate sobre os direitos de 

permanência e de resistência da população residente nas favelas.  

Apesar do foco remocionista na relação do Estado com as favelas, diante da rápida 

urbanização do país, e da inexistência de uma política de habitação em larga escala que 

dialogasse com as necessidades da população de mais baixa renda, as favelas cresceram 

e se tornaram a alternativa habitacional para uma parcela significativa da população 

urbana brasileira. A crescente população favelada foi se constituindo como um ator 

político em torno de pautas como a resistência à remoção forçada e a urbanização das 

favelas, mas esse processo organizatório foi interrompido com a instauração do governo 

militar e a repressão a esses movimentos populares após 1964.  

No período de primazia desta abordagem, a ação governamental oscilou entre a 

inação e os dois extremos: de um lado, iniciativas ancoradas na abordagem predominante 

da erradicação e remoção integral de favelas, que foram praticamente hegemônicas nas 

décadas de 1940 e 1960, e frequentemente eram combinadas com reassentamentos em 

conjuntos habitacionais, e, de outro, iniciativas pontuais de urbanização parcial e 

melhorias em algumas poucas favelas, que foram realizadas principalmente na década de 

1950 (BURGOS, 2006; CARDOSO, 2007; CAVALCANTI, 2009). Portanto, a 

abordagem da erradicação e remoção total foi majoritária, mas não exclusiva, até a década 

                                                           
9 Primeiramente, a aplicação da lógica empresarial sobre o problema habitacional popular logo se mostrou 

inadequada: entre 1970 e 1974, em um cenário de agravamento da inadimplência dos mutuários, o BNH 

reduziu significativamente o financiamento para as famílias de baixa renda e elevou os valores disponíveis 

para financiar projetos habitacionais para as classes média e alta, mostrando-se incapaz de atender ao déficit 

habitacional, especialmente nas camadas mais pobres (AZEVEDO, 1988). Adicionalmente, o banco foi 

criticado por sua forte centralização, pela homogeneização e por sua baixa qualidade das unidades 

construídas e desarticulação com outros serviços urbanos, tais como infraestrutura e serviços públicos 

(AZEVEDO, 1988; BRITO, 2015; KLINTOWITZ, 2015). 
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de 1970, sendo pressionada por movimentos de resistência à remoção e pela tímida 

emergência de urbanizações pontuais.  

Adicionalmente, é importante destacar que, nestes anos, o tema da urbanização de 

favela não se consolidou como uma prioridade do governo ou da sociedade: nos 

momentos em que essa pauta surgia ela era minimizada por vias clientelistas – 

urbanização parcial em troca de controle político – ou rechaçada por ações que 

privilegiavam a provisão de novas unidades habitacionais. Neste contexto, a capacidade 

governamental para realizar urbanizações de favelas era praticamente inexistente, dada 

sua escala diminuta e sua inserção marginal na agenda política.  

 

 

2.2 A segunda abordagem predominante: urbanização e consolidação de 

assentamentos (1975 a meados da década de 1990) 

 

A partir de 1975, emergiu uma nova abordagem das intervenções públicas para as 

favelas, a urbanização e consolidação dos assentamentos, que durou até a década de 

1990. Nesse período, por um lado, houve uma mudança na postura oficial do governo 

federal em relação às favelas: no final da década de 1970 e durante a década de 1980, a 

erradicação e a remoção das favelas deixam de ser as únicas opções, e surgem programas 

federais que passaram a admitir a consolidação e a urbanização de favelas. Por outro lado, 

entre a década de 1980 e meados da década de 1990, a ‘descentralização por ausência’ e 

o aumento exponencial das favelas, que são detalhados adiante, incentivaram governos 

subnacionais a desenvolverem programas e políticas locais de urbanização e 

regularização fundiária de favelas. Em que pesem esses governos contarem com poucos 

recursos para investimento, eles lograram ‘inverter prioridades’, potencializar a 

participação popular e criar instrumentos inovadores, que reforçaram essa segunda 

abordagem de urbanização e consolidação de assentamentos precários e elevaram o custo 

político da alternativa remocionista10. A seguir são apresentadas as intervenções pautadas 

por essa segunda abordagem e desenvolvidas pelo governo federal e governos 

subnacionais.  

                                                           
10 Segundo Valladares (2005), os anos de atuação do BNH e de agências de serviço público na urbanização 

de favelas, entre o fim da década de 1970 e durante os anos de 1980, constituem a quinta etapa da 

periodização da relação entre Estado e favelas. Já os anos dos municípios pioneiros na urbanização de 

favelas, nas décadas de 1980 e 1990, correspondem à sexta etapa da sistematização proposta por esta autora. 
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Na década de 1970, o governo federal, via BNH, criou programas alternativos que, 

pela primeira vez, admitiam a consolidação de favelas e financiavam infraestrutura e 

melhoria ou substituição das moradias precárias, como o Programa de Financiamento de 

Lotes Urbanizados (PROFILURB – 1975), o Programa de Financiamento de Aquisição 

de Materiais de Construção (FICAM – 1977) e o Programa de Erradicação da Subabitação 

(PROMORAR – 1979).  

Esses programas acabaram se tornando alvo da maior parte dos escassos 

investimentos do BNH direcionados para a população de baixa renda (0 a 3 salários 

mínimos) (KLINTOWITZ, 2015). Contudo, eles não alcançaram resultados expressivos 

e permaneceram com pouco peso político, pequena escala e reduzidos recursos, situando-

se à margem do eixo estrutural da política habitacional e da estrutura principal do BNH 

(DENALDI, 2003; DENALDI; FERRARA, 2017; KLINTOWITZ, 2015).  

De todo modo, a emergência desses programas federais alternativos de 

urbanização de favela demonstrou o reconhecimento público de que a experiência 

“remocionista” estava estigmatizada, e de que a polarização entre remoção e urbanização 

deixava de reger o debate sobre favelas (BURGOS, 2006). O crescimento exponencial 

das favelas e a mobilização e resistência popular à via remocionista são elementos que 

ajudam a explicar o declínio da primeira abordagem das intervenções públicas em favelas.  

Além disso, a emergência da abordagem de urbanização e consolidação de favelas 

na agenda do governo federal brasileiro refletiu, ainda que de modo incipiente, mudanças 

ocorridas no debate global. Em meados da década de 1970, agências internacionais 

passaram a apoiar programas que priorizassem a consolidação e regularização fundiária 

de favelas e a disseminar essa nova abordagem e as ideias de ‘self-help’ de John Turner, 

o que era feito em publicações e eventos internacionais, como I Conferência do Habitat 

(Habitat I)11. O ideário de Turner se tornou uma referência no debate sobre favelas, 

ancorando-se na visão de que os governos deveriam regularizar essas áreas e, 

consequentemente, construir a integração social e o combate à pobreza por meio da 

integração física desses territórios (CARDOSO, 2007).  

Contudo, a experiência dos programas alternativos do BNH, que já era de pequena 

monta, foi interrompida pela crise financeira que atingiu o Banco e que acabou levando 

                                                           
11 Esta Conferência foi realizada em 1976, em Vancouver, no Canadá, sendo a primeira Conferência 

Mundial para discutir exclusivamente o tema da habitação. Nela, houve fortes contestações à política de 

remoção de favelas, o que reorientou os programas habitacionais de instituições multilaterais que 

trabalhavam com esta temática, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). 
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à sua extinção, em 1986. A partir desse momento, emergiu uma fase de protagonismo dos 

governos municipais na urbanização e consolidação de favelas, que durou até meados da 

década de 1990. Antes de abordar as intervenções em favelas realizadas por governos 

subnacionais, é interessante analisar o cenário macro político para compreender o que 

levou os municípios a assumirem esse papel na política habitacional e os impactos desse 

fenômeno na política executada. 

A Constituição de 1988 representou uma mudança no arcabouço de muitas 

políticas públicas, a instituição de direitos sociais de forma mais ampla, e também 

alterações na relação entre os diferentes níveis de governo e dos governos com os 

cidadãos. Olhando especificamente para a área urbana, ela trouxe, de forma pioneira, 

artigos que estabeleceram como competência do Poder Público municipal a 

responsabilidade pelo desenvolvimento urbano e pelo planejamento territorial12. 

Estabeleceu, ainda, que a promoção de programas de habitação, incluindo aqueles de 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento, era uma competência 

compartilhada entre os três níveis de governo13.  

Assim, segundo Cardoso e Ribeiro (2002), a Carta Constitucional de 1988 lançou 

um modelo ambíguo de descentralização, pois ao mesmo tempo em que ampliou as 

competências municipais no desenvolvimento urbano e na habitação, cujo efeito é 

limitado, a princípio, em função da reduzida capacidade financeira dos municípios, 

manteve uma superposição de atribuições entre os governos. Com isso, a política de 

habitação social passou a pressupor, ao menos formalmente, interdependência e 

cooperação intergovernamental, tanto por ser uma responsabilidade constitucionalmente 

compartilhada como devido aos altos custos para sua execução (GONÇALVES, 2009). 

Contudo, a regulamentação dos artigos constitucionais sobre a política de 

desenvolvimento urbano somente foi concretizada com a Lei n. 10.257/2001, chamada 

de ‘Estatuto da Cidade’, que tramitou por treze anos entre Congresso e Senado e foi 

aprovada com forte atuação dos movimentos pela reforma urbana (KLINTOWITZ, 

                                                           
12 O capítulo II da Constituição de 1988 estabelece que a responsabilidade pela execução da política de 

desenvolvimento urbano pertence ao Poder Público Municipal, de modo a almejar o bem-estar dos 

habitantes da cidade e o cumprimento da função social das propriedades (artigo 182). Além disso, 

estabeleceu que é possível adquirir imóveis ocupados por usucapião, caso os mesmos tenham sido ocupados 

há mais de cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, para fim domiciliar (artigo 183). 

13 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas 

de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (Art. 23, inciso 

IX). Além disso, aos municípios compete promover o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (Art. 30), e à União instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação e saneamento básico (Art. 21). 
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2015). O Estatuto das Cidades previu maior descentralização e autonomia dos 

municípios na gestão da política e a participação popular direta no planejamento urbano.  

O texto constitucional de 1988 e o Estatuto das Cidades foram divisores de águas 

na forma de representação e de enfrentamento do problema das favelas no país, 

oferecendo uma base legal para a permanência da população em áreas ocupadas, antes 

inexistente (CARDOSO, 2007; REGINO, 2017). Todavia, esses avanços jurídicos não 

lograram alavancar uma ação orquestrada nos diferentes níveis de governo no que tange 

à política de habitação e à intervenção do Estado nas favelas.  

Com a crise fiscal do Estado no início da década de 1980, o “modelo BNH” 

começou a apresentar sinais definitivos de esgotamento e dificuldades financeiras, sendo 

extinto em 1986 – momento em que suas funções foram atribuídas à Caixa Econômica 

Federal. Desde então, iniciou-se um processo de desarticulação e fragmentação das 

políticas habitacionais do governo federal, dada a falta de recursos e a não prioridade na 

agenda presidencial. Consequência disso foi que:  

 

De 1986 – com o fim do BNH – a 2003, o setor do governo federal responsável 

pela gestão da política habitacional e de saneamento esteve subordinado a sete 

ministérios ou estruturas administrativas diferentes, caracterizando a 

descontinuidade e a ausência de estratégia para enfrentar o problema 

(KLINTOWITZ, 2015, p. 106). 

 

Entre 1986 e 2002, período de grande instabilidade institucional da política 

habitacional, o governo federal teve reduzida atuação: a descentralização constitucional 

das políticas urbanas se somou à ausência de coordenação federativa nessa temática 

(ABRUCIO, 2005). Assim, ao mesmo tempo em que no âmbito federal a política de 

habitação social permanecia, de maneira geral, marginal e institucionalmente fragilizada, 

os governos subnacionais gradualmente assumiram a responsabilidade pelas políticas 

urbanas. Nas intervenções em favelas, os governos municipais assumiram o 

protagonismo, enquanto os valores investidos pelo governo federal foram irrisórios, 

principalmente até meados da década de 1990 (DENALDI et al., 2016).  

Como resultado, observou-se um processo, na área habitacional, de 

‘descentralização autônoma’ ou ‘descentralização por ausência’, no qual os municípios 

passaram a financiar e a implementar políticas habitacionais em um contexto de 

inexistência de repasses federais (CARDOSO, 2007; CARDOSO; RIBEIRO, 2002; 

DENALDI, 2003). De fato, a partir da década de 1980, houve um efetivo processo de 

municipalização das políticas habitacionais, “seja pela redefinição institucional 
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promovida pela nova Constituição, seja pela iniciativa de governos locais eleitos na 

década de 1980, ou ainda, como reflexo da fragilidade das políticas federais” 

(CARDOSO, RIBEIRO, 2002, p. 30). Este processo foi frequentemente visto a partir de 

um prisma positivo, com base na potencialidade da gestão local em ampliar a 

democratização das políticas habitacionais. 

É neste cenário que emergem as experiências pioneiras de municípios com 

urbanização de favela e regularização fundiária, que seriam disseminadas no decorrer da 

década de 1990 (CARDOSO, 2007)14. Entre 1993 e 1996, gestões municipais priorizaram 

programas de urbanização de favela e de regularização fundiária, que eram iniciativas 

menos custosas do que a construção de novas unidades habitacionais (CARDOSO; 

RIBEIRO, 2002).  

É importante destacar que essas intervenções públicas em favelas, particularmente 

na década de 1990, já se ancoram numa nova representação do favelado: com a 

restauração e a ampliação do voto, incluindo a permissão de participação eleitoral da 

população analfabeta, os moradores de favelas ganharam uma nova importância política, 

tornando todo o sistema político um pouco mais sensível aos seus interesses e aos esforços 

de ampliação de direitos sociais e urbanos desse segmento da população. Além disso, a 

inação federal na área habitacional, combinada ao quadro de agravamento dos problemas 

habitacionais, elevou a questão urbana à tema prioritário, não somente para governos 

municipais, mas também para muitos movimentos sociais, partidos políticos de esquerda 

e sindicatos (KLINTOWITZ, 2015).  

A literatura frequentemente associa a emergência da abordagem da urbanização e 

consolidação de favelas nas intervenções de governos municipais à crescente mobilização 

da população, à atuação de profissionais e técnicos ‘militantes’ e à eleição de governos 

municipais progressistas (BRITO, 2015; DENALDI, 2003; MARICATO, 2012). Esses 

governos, alavancados pelo fortalecimento da participação e dos movimentos sociais, 

criaram uma série de intervenções em favelas e de instrumentos urbanísticos inovadores, 

como o Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), em 

Recife; o Programa Municipal de Regularização de Favelas (PROFAVELA), em Belo 

                                                           
14 Embora reconheça que governos estaduais também podem influenciar a implementação das políticas 

públicas urbanas, este estudo se concentrou no papel e influência dos governos municipais, como 

explicitado e justificado na Introdução. Como a literatura já abordou, os governos estaduais tiveram um 

papel de relevo na implementação da política habitacional vinculada ao BNH e, após o encerramento das 

atividades do Banco, continuaram trabalhando nesta área de políticas por meio das COHABs com diferentes 

estratégias (GONÇALVES, 2009; KLINTOWITZ, 2015).  
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Horizonte; o Programa Mutirão no Rio de Janeiro, e a política municipal de urbanização 

de favelas, em Diadema (DENALDI, 2003; PETRAROLLI, 2015).  

Focando no caso do Rio de Janeiro, o panorama da remoção foi transformado na 

década de 1980, trazendo a regularização fundiária para o horizonte normativo de 

intervenções em favelas, em especial no primeiro governo de Brizola (1983-1986). Mais 

de 245 mil moradores passaram a acessar redes de esgoto, cerca de 100 comunidades 

receberam eletrificação pública (Programa de ‘Eletrificação de Favelas’ da Light) 

(BURGOS, 2006). Caracterizando-se pela consolidação e ampliação da escala de atuação 

dessas políticas iniciadas no governo Brizola, em 1995, o então prefeito César Maia, 

lançou o Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro 

(PROAP), popularmente conhecido como Favela-Bairro, que teve várias fases e ganhou 

projeção no cenário nacional e internacional (BURGOS, 2006; CAVALCANTI, 2009). 

Para Denaldi (2003), as experiências pioneiras de urbanização de favela, 

realizadas na década de 1980 e meados dos anos de 1990, podem ser caracterizadas como 

intervenções de emergência, que visavam proporcionar “direitos sociais mínimos”, 

melhorar as condições básicas de infraestrutura e garantir o direito à permanência. As 

remoções eram executadas em último caso, como situação de exceção. A solução de 

reposição, quando existente, se dava geralmente no próprio assentamento. Os projetos de 

urbanização de favelas eram frequentemente incompletos e elaborados in loco15.   

 No entanto, embora as experiências pioneiras de urbanização e consolidação de 

favelas representem uma mudança na intervenção pública nestas áreas e o 

desenvolvimento inaugural da capacidade da burocracia governamental para planejar e 

implementar esta política, não é possível ignorar alguns elementos críticos que incidam 

sobre elas. Considerando a reduzida escala das urbanizações no âmbito do BNH, foram 

tecidas considerações relacionadas, sobretudo às urbanizações de favelas realizadas por 

municípios na ‘descentralização por ausência’.  

Cardoso e Ribeiro (2002) chamam a atenção para a capacidade financeira limitada 

dos governos locais e o risco de fortalecer a assimetria intermunicipal: os municípios com 

políticas habitacionais possuíam maior capacidade institucional, técnica e administrativa, 

                                                           
15 De acordo com Denaldi (2003), as primeiras urbanizações realizadas pela Prefeitura de Diadema foram 

planejadas em campo, sem a elaboração prévia de projetos. O reordenamento espacial a partir da redefinição 

de lotes somente era possível devido à baixa densidade construtiva e porque a maioria das casas era 

construída com material provisório. 
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enquanto os municípios menores, com reduzida capacidade e autonomia financeira, 

tornavam-se mais vulneráveis às práticas paternalistas.  

Por sua vez, para Denaldi (2003), a experiência pioneira das urbanizações 

municipais, realizadas com escassos recursos e na ausência de projetos integrais, 

contribuiu para consolidar soluções inadequadas que, às vezes, agravaram problemas 

ambientais. Ainda, para essa autora, a decisão de evitar remoções resultou na 

consolidação de situações inadequadas do ponto de vista do adensamento, salubridade e 

segurança estrutural das moradias nas favelas urbanizadas. A citação a seguir ilustra, de 

forma geral, como eram realizadas as intervenções nesse período, evidenciando os limites 

financeiros e a insuficiência das urbanizações parciais para resolver os principais 

problemas dos assentamentos: 

 

Na época, urbanização de favela era uma coisa bem precária. Já tinham vários 

assentamentos no município, mas era uma coisa mais precária, o dinheiro era do 

fundo da prefeitura mesmo, do caixa da prefeitura. Então era muito curto e não 

dava para atender o número de favelas que havia no município, mas ainda estava 

naquela parte de lotear. Em algumas favelas era fazer uma rede aqui, outra rede 

ali. Era uma coisa mais simples de se resolver do que anos depois 

(ENTREVISTADO 1). 

 

Por fim, cumpre destacar que a emergência da abordagem da urbanização e 

consolidação de favelas, de modo geral, minimizou a ameaça remocionista. Em 

decorrência disso, ela produziu efeitos na morfologia urbana dessas áreas, tornando-se 

também a história da passagem do ‘barraco’ de madeira e de estuque para a ‘casa’ de 

alvenaria (CAVALCANTI, 2009). Com a verticalização das moradias e o aumento da 

densidade populacional e construtiva nas favelas, as instalações e serviços nas 

urbanizações pontuais e incompletas se tornaram, no mais das vezes, insuficientes, e as 

condições das moradias e das favelas com frequência voltaram à precariedade 

(DENALDI; FERRARA, 2017). 

 

 

2.3 A terceira abordagem predominante: urbanização integrada (de meados de 

1990 à atualidade) 

 

Quando o tema da urbanização de favela voltou a ser debatido no âmbito federal, 

na década de 1990, já havia um acúmulo de experiências, principalmente no âmbito local, 

e a visão da política de urbanização de favelas havia se transformado de iniciativas 
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pontuais e emergenciais para soluções que conciliassem demandas urbanas, sociais e 

ambientais (BRITO, 2015; DENALDI, 2003).  

Assim, em meados da década de 1990 emergiu uma terceira abordagem nas 

intervenções públicas em favelas, a urbanização integrada, caracterizada, em linhas 

gerais, pela promoção concomitante da melhoria das condições de habitação e de 

infraestrutura e do acesso dos moradores a outros direitos sociais, tendo a urbanização a 

função de se constituir como ‘porta de entrada’ para esses novos direitos (BURGOS, 

2006).  

 

São questões muito pequenas que a gente que mora na cidade formal não faz a 

mínima ideia. De ter acesso a hospital, posto de saúde, programas sociais que 

as pessoas às vezes nem sabem que existem. Gente muito pobre não sabe que 

existe programa social de inserção, de médico de família, de educação 

estendida, são estas questões de cidadania que estão inseridas no projeto de 

urbanização. (...). Você vê aquele cara que pode ter uma oportunidade, você dá 

oportunidade, você abre portas para ele quando você urbaniza a favela 

(ENTREVISTADO 2). 

 

Em termos temporais, essa abordagem se sobrepõe parcialmente à segunda: a da 

urbanização e consolidação. Assim, na década de 1990 era possível existir, em um mesmo 

município pioneiro, intervenções parciais e incompletas de urbanização de favelas, 

pautadas pela segunda abordagem, e urbanizações integradas, orientadas pela presente 

abordagem.  

Todavia, a abordagem da urbanização integrada possui características que a difere 

das demais. Por um lado, isso ocorre pela ampliação dos objetivos da urbanização. 

Segundo Denaldi (2003), na década de 1990 os governos municipais aprimoraram a 

elaboração e a gestão de programas e projetos integrados de urbanização de favelas, que 

passaram a almejar a integração da favela à cidade, o rompimento com a visão setorial e 

o tratamento conjunto de diferentes questões ambientais, socioeconômicas e urbanísticas, 

o que contribuiu para elevar a qualidade das urbanizações realizadas.  

As remoções reaparecem, mas agora com outra função. Uma vez que as obras e 

ações necessárias passam a se estruturar a partir dos pilares da moradia adequada e da 

integração dos assentamentos à cidade, as remoções se tornam, às vezes, indispensáveis, 

sobretudo em áreas de risco ou muito adensadas. Contudo, elas são limitadas pela garantia 

do direito à moradia adequada das famílias impactadas por reassentamentos (REGINO, 

2017). Resumidamente, nesta terceira abordagem:  
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Além do chamado saneamento básico, que é condição mínima de vida urbana, 

passou-se a trabalhar com acessibilidade, pavimentação, paisagismo e mobiliário 

urbano. Quase sempre é necessário fazer reassentamentos e reparos de habitação 

para poder abrir sistema viário e integrar a área aos serviços urbanos (BUENO, 

2000, p. 193). 

 

Por outro lado, a emergência e a consolidação dessa terceira abordagem se 

relacionou com a retomada do financiamento para políticas de urbanização de favelas. 

Nesse período, os municípios começaram a gerir intervenções de urbanização de favela 

que eram financiadas com recursos próprios, mas geralmente combinavam aportes de 

vários atores governamentais e internacionais (DENALDI, 2003).  

No âmbito do governo federal, ainda na década de 1990, a urbanização de favela 

deixou de constituir um ‘programa alternativo’ e passou a integrar a política habitacional, 

o que implicou a retomada do investimento federal por meio de programas como o 

Habitar Brasil e o Habitar Brasil-BID, e posteriormente o PAC-UAP (CARDOSO, 2007; 

DENALDI, 2003; PETRAROLLI, 2015; REGINO, 2017). 

Adicionalmente, na década de 1990, os programas de slum upgrading foram 

inseridos no rol de programas sociais de agências internacionais como o Banco Mundial 

e o BID “como parte da estratégia de atenuação dos efeitos dos programas de ajuste 

recessivo, implicando, portanto, agregar à intervenção física, ações específicas 

direcionadas à redução da pobreza” (CARDOSO, 2007, p. 233). A partir daí, as agências 

globais passaram a financiar intervenções multisetoriais e integradas de urbanização de 

favela e a negociar sua implementação com governos nacionais e subnacionais.  

Um exemplo renomado dessa nova abordagem era o Programa Santo André Mais 

Igual (denominado inicialmente de Programa Integrado de Inclusão Social), lançado no 

município de Santo André/SP, em 1997. Ele era destinado a atender famílias moradoras 

de núcleos de favelas com diversos programas setoriais (habitação, educação, saúde, etc.), 

articulados institucionalmente e concentrados espacialmente. O desenho dessa iniciativa 

visava superar as limitações dos programas anteriores de urbanização de favela, 

relacionadas principalmente com a insuficiência de ações físicas (urbanísticas) e a falta 

de integração entre setores do governo municipal (DENALDI, 2003). Os recursos 

mobilizados vinham de várias fontes, principalmente do Tesouro Municipal e de fontes 

não-reembolsáveis, como a Comissão Europeia e o Governo Federal, no âmbito do 

Programa Habitar Brasil/BID, que investiram, respectivamente, 41,29%, 40,95% e 

14,44% do custo total dessas intervenções de urbanização integrada (IBAM/CEF, 2003). 

 



81 

 

 
 

2.3.1 A tímida retomada das urbanizações de favela no governo federal  

 

A Constituição de 1988 criou as condições jurídicas para alavancar as iniciativas 

de urbanização e regularização fundiária em favelas. No entanto, foi somente no governo 

de Itamar Franco (1992-1994) que houve uma inflexão na ação da União com o 

lançamento do primeiro programa federal que destinou recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU) para a urbanização de favela: o Programa Habitar Brasil16. De acordo com 

Andrade (2008), o programa operava basicamente com recursos de emendas 

parlamentares e consistia em um ‘cardápio de ações’, ofertado às prefeituras para que 

escolhessem as intervenções com base em suas demandas, geralmente voltadas para 

pavimentação. Além disso, não havia critérios técnicos para a alocação dos recursos.  

No governo seguinte, durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), a habitação não esteve no rol de prioridades federais e não foi alvo de 

coordenação federativa (ABRUCIO, 2005), impactando nos recursos disponíveis e no 

desenvolvimento de capacidade institucional. Entretanto, houve avanços normativos e 

programáticos na política habitacional e nas intervenções em favelas17.  

No campo das intervenções em favelas, no segundo mandato de Cardoso iniciou-

se uma negociação entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU/PR) 

para ampliar a escala da intervenção do Habitar Brasil. O programa assumiu, então, um 

novo desenho, que resultou no Programa Habitar Brasil/BID (doravante HBB/BID), em 

que o governo federal recebia e controlava o repasse de recursos do BID, os quais eram 

destinados aos governos subnacionais para a urbanização de favelas. Nesse novo 

programa, os municípios eram selecionados de acordo com critérios legais, sociais, 

técnico-econômicos e institucionais, e deveriam desenvolver urbanizações de favela 

                                                           
16 No governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), situado entre o lançamento da nova Constituição 

e o governo de Itamar Franco, houve um programa de relevo na área habitacional: o PAIH (Programa de 

Ação Imediata para a Habitação), alocado no Ministério de Ação Social, que produziu e entregou mais de 

200 mil novas unidades habitacionais (BUENO, 2000; ANDRADE, 2008). Contudo, seus resultados foram 

bastante criticados: a habitação foi produzida de forma dissociada do desenvolvimento urbano e do 

saneamento, e houve vários problemas na distribuição de recursos por regiões e no alcance das metas, 

causando irregularidades e até o congelamento de financiamentos com FGTS (DENALDI, 2003). 

17 Além do já citado Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, é importante mencionar que o governo de 

Fernando Henrique Cardoso realizou uma série de pequenas reformas associadas à regulamentação do 

mercado privado e à redução de riscos e incertezas que contribuíram para desbloquear a produção 

habitacional, permitindo um pequeno aumento ocorrido após 1996, e servindo de apoio para o boom da 

construção civil no governo seguinte (MARQUES, 2017). 
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integradas do ponto de vista institucional, urbanístico e ambiental, bem como do trabalho 

social e da regularização fundiária.  

Além de ter logrado inserir e institucionalizar o tema da urbanização de favelas na 

agenda federal, fazendo com que deixasse de ser objeto de programas alternativos, o 

HBB/BID instituiu um modelo de repasse de recursos orçamentários da União para os 

governos subnacionais, que posteriormente influenciou outras políticas federais nessa 

modalidade, como o próprio PAC-UAP (PETRAROLLI, 2015; DENALDI, 2003).  

Outras diferenças entre o Habitar Brasil e o HBB/BID se referem ao montante de 

recursos destinado a cada um deles e à exigência de planejamento e estruturação 

institucional mínimos dos governos locais para acessarem os recursos (PETRAROLLI, 

2015). No tocante ao volume de recursos, o HBB/BID se tornou uma das principais fontes 

de financiamento para programas de urbanização de favela e regularização fundiária, até 

por não exigir o endividamento do município, embora exigisse uma contrapartida de 

recursos próprios18.  

Adicionalmente, o HBB/BID condicionava o acesso dos recursos à constituição 

de uma comissão local responsável pela operacionalização e gestão das obras de 

urbanização financiadas pelo programa, chamada de UEM (Unidade Executora 

Municipal), assim como o acesso ao desenvolvimento do subprograma de 

Desenvolvimento Institucional de Municípios (DI), em que era obrigatória a elaboração 

do Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais (PEMAS). Segundo 

Denaldi (2003), essas determinações, em particular o subprograma de DI, incentivaram 

os municípios a produzir diagnósticos mais completos sobre as favelas e a promover uma 

revisão e adequação de seu arcabouço jurídico institucional para tratar da questão.  

Portanto, os municípios que receberam financiamento do HBB/BID precisaram 

desenvolver uma capacidade institucional mínima para planejar e implantar estas 

urbanizações integradas de favela, alavancando a alocação de recursos informacionais, 

financeiros e humanos para este fim. Como consequência, para o Entrevistado 3, tais 

municípios construíram uma capacidade institucional que fez diferença na 

implementação posterior do PAC-UAP. Neste sentido, Cardoso e Denaldi (2018) indicam 

que as urbanizações cujos projetos haviam sido elaborados no âmbito do HBB/BID ou do 

                                                           
18 Segundo Andrade (2008), o HBB/BID visava inicialmente atender 12 estados com um aporte de cerca 

de U$ 417 milhões, dos quais 60% eram financiados pelo BID. Petrarolli (2015) indica que entre 1995 e 

2005, no âmbito do HBB/BID, foram firmados contratos de repasses com 119 municípios brasileiros, que 

totalizaram cerca de R$ 4 bilhões contratados. 
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Programa de Assistência Técnica ao Prosanear (PAT-Prosanear), que tinham elevado 

nível de exigência técnica em relação à qualidade do projeto e à participação da 

comunidade, alcançaram melhor desempenho nas urbanizações de favela do PAC.  

Em resumo, o HBB/BID teve um importante papel no histórico das intervenções 

públicas em favelas, inaugurando a abordagem da urbanização integrada e, em vários 

municípios, representando o embrião do planejamento e da estruturação institucional 

local do setor habitacional (PETRAROLLI, 2015). Entretanto, além de ter investido um 

reduzido montante de recursos em comparação com a colossal demanda por melhorias 

em favelas, sua implementação enfrentou significativos problemas financeiros e técnicos. 

Em relação às dificuldades financeiras, o Entrevistado 4 indicou que “o HBB/BID 

pingava recurso, eram irrisórios os recursos e ainda travava. Enfim, o recurso do governo 

federal estava contingenciado e não chegava”. Sobre os impasses técnicos, Magalhães e 

Di Villarosa (2012), ao refletirem sobre as operações de urbanização de favela financiadas 

pelo BID no Brasil, citaram os desafios de realizar uma ação integral e multisetorial. 

Consequentemente, os resultados previstos não foram logrados (DENALDI, 2003): as 

inscrições para o HBB/BID foram finalizadas em 2005, mas até 2015 vários 

empreendimentos do programa não estavam finalizados (PETRAROLLI, 2015). 

Além do HBB/BID, no governo de Fernando Henrique Cardoso foram lançados 

outros dois programas que possuíam modalidades específicas para urbanização de 

favelas, o “Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público” (PRÓ-

MORADIA) e o “Programa de Atendimento em Saneamento” (PRÓ-SANEAMENTO), 

ambos financiados com recursos do FGTS. Os dois programas estavam em vigência em 

2018, mas não tiveram grande alcance no território nacional (PETRAROLLI, 2015)19. 

Em resumo, após o período de protagonismo dos governos municipais pioneiros 

na década de 1980, quando as intervenções de urbanização de favelas eram pontuais e 

financiadas principalmente com recursos locais, na década de 1990 apareceu uma nova 

abordagem de urbanização integrada e novos atores para financiar, mas com o propósito 

de direcionar a ação dos governos subnacionais nessas áreas. Naqueles anos, emergiram 

                                                           
19 O PRÓ-MORADIA foi criado em 1995 e almejava reduzir o déficit habitacional pela oferta de soluções 

habitacionais, urbanização de favelas e regularização fundiária. Ele sofreu vários ajustes ao longo dos 

últimos 20 anos, e, entre 1995 e 2006 financiou cerca de R$ 1,5 bilhões em urbanização de favelas em 17 

unidades federativas. O PRÓ-SANEAMENTO foi criado em 1995 para financiar melhorias dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, principalmente para população de baixa renda. Em 2004, 

as modalidades do PRÓ-SANEAMENTO passaram a integrar o Programa “Saneamento para Todos”, que 

estava vigente em 2018. Segundo Petrarolli (2015), os investimentos de urbanização de favelas do PRÓ-

SANEAMENTO e do “Saneamento para Todos”, entre 1995 e 2006, totalizaram cerca de 700 milhões de 

reais.  
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o Habitar Brasil, o primeiro programa federal que destinou recursos orçamentários para 

a urbanização de favelas, alguns financiamentos do BID destinados a governos 

subnacionais para urbanização integrada de favelas, e no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, o programa HBB/BID, representando uma tímida, mas importante retomada da 

coordenação federal nas intervenções em favelas e o desenvolvimento embrionário de 

capacidade institucional municipal para elaborar e implantar intervenções de urbanização 

integrada de favela, que acabou sendo reforçada nos governos seguintes. 

 

 

2.3.2 A retomada da coordenação federativa na habitação e nas intervenções em 

favelas 

 

Em 2003, a trajetória da política habitacional foi alterada. Já no dia 1º de janeiro 

do mesmo ano, o recém-empossado presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) 

instituiu o Ministério das Cidades (doravante, MCidades), uma demanda antiga dos atores 

vinculados à reforma urbana, criando um único Ministério para agregar as diferentes 

políticas setoriais que compõem a temática urbana – saneamento, mobilidade, 

planejamento urbano e habitação (MARICATO, 2012). Logo após a criação desse 

ministério, iniciaram-se os esforços de coordenação federal, concretizados na ampliação 

do financiamento a programas a serem implementados pelos governos subnacionais e em 

ações de institucionalização dos setores que compõem a política urbana.  

Por um lado, a disponibilidade orçamentária do MCidades como um todo, e em 

particular para a política habitacional, aumentou de forma inesperada, sendo 

potencializada a partir de 2007 (BONDUKI, 2009). Nas palavras do Entrevistado 5, cuja 

entrevista foi realizada no fim de 2013, “em 2002, pensando em grandes números, a Caixa 

aplicou 4,2 bilhões de reais em habitação, de maneira geral, de mercado e social. Em 

2013, nós fecharemos com no mínimo 130 [bilhões de reais]”.  

A elevação dos valores disponibilizados para investimentos também se deu nas 

intervenções de urbanização de favelas, inclusive antes do lançamento do PAC. Como 

demonstra o Figura 1 a seguir, se o valor anual máximo investido em políticas de 

urbanização de favelas tinha sido de cerca de 800 milhões de reais (1997) no HBB/BID, 

em 2004, esse programa investiu quase 1 bilhão de reais, e, em 2006, o novo programa 

“Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários” (UAP) alocou 

cerca de 1,7 bilhões.  
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Por outro lado, no primeiro mandato do governo Lula, em um cenário marcado 

por contingenciamento orçamentário e restrição financeira, a Secretaria Nacional de 

Habitação (SNH), bem como outras secretarias do MCidades, dedicou-se à sua 

estruturação institucional, desenvolvendo a Política Nacional de Habitação, instaurando 

o Conselho das Cidades e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). 

 

 

Figura 1 - Investimento de programas federais para urbanização de favelas antes do PAC 

(em milhões de reais) (1996-2006) 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Petrarolli (2015, p. 22). Os valores utilizados nessa tabela foram 

corrigidos por Petrarolli (2015) com base no Índice Geral de Preços do Mercado, calculados pela Fundação 

Getúlio Vargas (IGP-FGV), com data base de 2014. 

 

A Política Nacional de Habitação, aprovada em 2004, definiu a urbanização de 

favelas como um dos seus principais componentes, o que incentivou a SNH a ganhar 

conhecimento e experiência prática com esta política. Assim, essa Secretaria deu 

continuidade ao Programa Habitar Brasil/BID, ainda que em pequena escala. Ademais, 

junto com a criação do MCidades e da SNH, também foi instituído o Departamento de 

Urbanização de Assentamentos Precários, que passou a centrar atenção exclusiva e a 

investir na urbanização de favelas com um novo programa, o “Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários” (UAP), financiado com recursos 

do OGU e também do FNHIS, detalhado logo a seguir.  

Já o SNHIS, que teve como marco legal a Lei nº 11.124/2005 e o Decreto nº 

5.796/2006, visava integrar os programas das três esferas de governo voltados à 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

HBB/BID 620 745 617 151 175 486 186 0 956 12 0

UAP 0 0 0 0 0 0 0 0 178 81 1728
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Habitação de Interesse Social (HIS) em uma única instância20, tendo como princípios a 

pactuação federativa e a descentralização e o controle social. Inspirado no Sistema Único 

de Saúde (SUS), o Sistema da Habitação era formado por um Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS), que centralizava e gerenciava todos os recursos 

orçamentários voltados para o custeio de suas iniciativas, e por um Conselho Gestor 

(CGFNHIS) constituído por membros do Conselho das Cidades, e tinha função 

deliberativa, aprovando os programas a serem financiados.  

Para terem acesso ao FNHIS, cuja meta de desembolso era de R$ 1 bilhão por ano 

(até 2010), os municípios e estados necessitavam aderir a esse sistema, além de criar 

Conselhos, Fundos e Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Em seu desenho, o 

SNHIS continha espaço para elevado protagonismo dos governos subnacionais e para a 

participação da sociedade civil, que tinha representantes nos Conselhos Locais de 

Habitação de Interesse Social e no Conselho das Cidades.  

O fortalecimento da coordenação federativa e a retomada do investimento federal 

na política habitacional reforçou o papel dos municípios na implementação de políticas 

compartilhadas de habitação, e evidenciou a necessidade de se ampliar o conhecimento 

sobre as capacidades institucionais dos governos municipais brasileiros (BRASIL, 2006). 

Um estudo pioneiro sobre esse tema indicou que a maioria das cidades carecia de 

capacidade institucional para a política habitacional, enquanto apenas uma pequena ‘elite’ 

possuía os instrumentos e a capacidade necessários, concluindo que “melhorar a 

capacidade administrativa dos municípios brasileiros é certamente uma das principais 

formas de reduzir o elevado déficit habitacional do país” (BRASIL, 2006, p. 111). Estes 

achados corroboraram a interpretação de Abrucio (2005), que afirmou que os maiores 

desafios do governo Lula na área habitacional se referiam à criação de capacidades 

administrativas em estados e municípios para o estabelecimento de uma nova ordem 

regulatória e coordenadora. 

Nesse contexto, o SNHIS tinha potencialidade, recursos e instrumentos para 

contribuir com a coordenação federativa na área habitacional e induzir a capacitação 

institucional dos governos subnacionais. De fato, estudos indicam que, em função das 

exigências do SNHIS, o governo federal conseguiu incentivar os municípios a melhorar 

sua capacidade institucional para implementar políticas habitacionais (ARRETCHE et 

                                                           
20 Os programas do SNHIS contemplavam ações de urbanização integrada de assentamentos precários, de 

provisão habitacional, de assistência técnica e de apoio à elaboração de planos de habitação. Como fonte 

de recursos eles contavam com o FGTS, o FAT, o FNHIS e outros fundos. 
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al., 2012; KLINTOWITZ, 2015). Todos os instrumentos de política habitacional se 

expandiram nos municípios de 2004 a 2009, com destaque para os conselhos municipais 

e fundos: em 2004, havia 779 municípios com conselhos (14%), e 409 com fundos 

(7,4%), já em 2009, o número de cidades que tinham esses instrumentos saltou para 2.373 

com conselhos (42,6%) e 2.384 com fundos (42,8%) (ARRETCHE et al., 2012).  

Contudo, embora instaurado formalmente, o SNHIS não teve efetividade 

programática, o que inviabilizou a concretização de um sistema coordenado de políticas 

públicas de habitação (KLINTOWITZ, 2015; KRAUSE et al., 2013). Segundo Klintowitz 

(2015), o modelo de repasse de recursos fundo a fundo previsto no SNHIS passou a 

figurar como ‘regra simbólica’, ou seja, como uma política que confere legitimidade às 

ações do governo federal, embora não seja de fato implementada:  

 

Em alguns municípios, o executivo municipal admite nas entrevistas realizadas 

que a institucionalização do conselho de habitação é uma mera formalidade, 

constituindo uma instância de representação que costuma simplesmente 

aprovar os projetos do governo sem grandes debates (KLINTOWITZ, 2015, p. 

276). 

 

Entender a não concretização do SNHIS implica olhar para mudanças no contexto 

e nas políticas federais. Entre 2007 e 2009, surgiram dois novos programas federais que 

tratavam de questões urbanas e habitacionais: o Programa de Aceleração do Crescimento 

– Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) e o Programa Minha Casa Minha 

Vida (MCMV) que modificaram o cenário, tornando-se, de fato, a política habitacional 

implantada no país e, com isso, gerando incentivos contraditórios e contribuindo para 

desmontar o SNHIS (CARDOSO; ARAGÃO; ARAÚJO, 2011; ROLNIK et al., 2014).  

O PAC-UAP incorpora, consolida e dá uma nova escala à experiência anterior do 

HBB-BID, ambos orientados pela abordagem da urbanização integrada, e é detalhado 

na próxima seção. Como nessas intervenções anteriores, no PAC-UAP os municípios 

elaboravam e implementavam o projeto de intervenção física, que devia conter a 

regularização fundiária e o trabalho social. No entanto, a escala foi ampliada:  

 

O HBB vai lidar, mesmo que em capitais, com favelas médias, de 300, 400 

famílias, são projetos menores; se você pega o PAC, a gente já tem os 

complexos que são realmente um pouco fora da curva, mas você já vai pra 

lugares que tem 5 mil famílias, 3 mil famílias, então você já está lidando com 

outro porte de intervenção (ENTREVISTADO 6). 

 

Para concluir, a Tabela 2 apresenta de forma esquemática a trajetória das 

intervenções em favelas no Brasil. Dividida com base nas abordagens predominantes em 
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cada período histórico, apresenta uma síntese das características mais relevantes de cada 

abordagem, bem como os espaços de intervenção, as ações realizadas, os atores 

envolvidos, os resultados e os desafios da implementação e as habilidades e recursos 

necessários para atingir o almejado. A partir dessa tabela, é possível visualizar a entrada 

paulatina do tema da urbanização de favela na agenda pública, em detrimento das ações 

de remoção e erradicação, e como essas intervenções se tornam gradualmente mais 

complexas e abrangentes, em termos de atores envolvidos e de capacidades técnicas 

necessárias.  

A observação dessa tabela permite, ainda, tecer mais algumas considerações. Em 

primeiro lugar, e dialogando com Cavalcanti (2009), é plausível afirmar que, no 

transcorrer do século XX, esboçou-se um padrão nas políticas públicas realizadas nas 

favelas, assim como pode ser observado em outras políticas sociais. Em períodos de 

governos nacionais mais autoritários e centralizadores, iniciativas de remoção de favelas 

e de restrição de direitos se fortaleciam e eram implementadas. Já nos períodos 

democráticos, o tema da urbanização e regularização fundiária das favelas ganhava vigor.  

Em segundo lugar, apesar dos avanços metodológicos e programáticos e da 

elevação da complexidade e do escopo das intervenções, notamos que a temática de 

urbanização de favela teve uma trajetória inconstante baseada na implantação de variados 

programas, não sendo orientada, portanto, por uma política nacional estruturada e 

permanente ou por um efetivo sistema nacional de habitação. A partir disso, deduzimos 

que a articulação intergovernamental para aprimorar as intervenções de urbanização 

integrada de favela, bem como a construção de capacidade burocrática para elaboração e 

implantação destas iniciativas também foram instáveis, dificultando a consolidação e o 

amadurecimento gradual da capacidade de produção desta política urbana.  

Terceiro, com a potencialização dos investimentos federais em urbanização de 

favela, a partir da década de 2000, o governo federal logrou incentivar os governos locais 

a trabalharem com esta temática. Inserir-se no PAC-UAP significava que os municípios 

passavam a contar com recursos vultosos e não contingenciáveis, possibilitando aumento 

da escala de sua intervenção e o trabalho em grandes favelas e em áreas de elevada 

complexidade técnica, ambiental e social. Entretanto, a implementação das operações de 

urbanização de favela no geral, e também no PAC-UAP, possuem características 

peculiares, que, por vezes, constituíram desafios significativos à capacidade de 

implementação destas intervenções, como é abordado no subtópico seguinte e também na 

próxima seção, que trata exclusivamente do PAC-UAP.  
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Tabela 2 - Trajetória das urbanizações de favelas: programas, atores e capacidades 

Abordagem Período Espaço  O problema e as políticas Atores, redes e instituições  
Resultados, capacidades e desafios 

1. 

Erradicação 

& Remoção 

Fim século 

XIX a 

meados da 

década de 

1970  

Favelas como 

fenômenos pontuais: 

sem infraestrutura e 

com casas de 

madeira 

Não se constituiu como problema 

até 1930.  

 

Favela como ilegal, favelado 

como pré-cidadão. Alternativa de 

ação prioritária: remocionista, 

higienista, autoritária.  

Urbanizações parciais/Controle político: Igreja Católica 

(Fundação Leão XIII e Cruzada São Sebastião), 

governos municipais (Serfha - RJ). Reduzida 

participação popular. 

 

Prioridade na provisão habitacional associada com 

remoção de favelas: parques proletários, governo federal 

(BNH) e Cohabs. 

Resultados: número alto de remoções, urbanizações 

incipientes e pontuais.  

 

Capacidades: foco na provisão habitacional e 

conhecimento básico da favela para remoção. 

 

Desafios: sustentabilidade dos conjuntos 

habitacionais, crescimento das favelas. 

2. 

Urbanização 

& 

Consolidação 

1975 a 

meados da 

década de 

1990 

Aumento da 

favelização e das 

casas de alvenaria  

 

Intervenções 

pontuais de 

infraestrutura 

 

Urbanização pontual e incompleta 

para garantir posse da terra e 

‘direitos sociais mínimos’.  

 

Década de 1990: projeto de 

urbanização se valoriza. 

 

Governos municipais como protagonistas nas 

urbanizações e regularizações fundiárias – 

“descentralização pela ausência”. Governos 

progressistas fomentam participação popular. 

 

Envolvimento do setor privado – construtoras – e de 

agências públicas de infraestrutura.  

 

 

Resultado: urbanizações que não garantiam moradia 

adequada. Inovações e aprendizados. 

 

Capacidades: técnicas e administrativas (diagnóstico 

da favela; elaboração e gestão de projetos a partir de 

1990, recursos); políticas (participação social e 

legitimidade) 

 

Desafios: escala e qualidade das urbanizações.  

3. 

Urbanização 

Integrada 

Fim da 

década de 

1990 

Favelas como 

fenômeno 

significativo, densas 

e verticalizadas.  

 

Acesso a serviços e 

infraestrutura 

 

Problemas na 

habitabilidade  

Urbanização como ferramenta de 

integração à cidade e como acesso 

a outros direitos sociais.  

 

Coordenação federativa. 

 

Projetos são relevantes, e algumas 

remoções, necessárias. 

1990: governo federal lança programas de urbanização 

integrada com OGU e financiamento BID. Anos 2000 

(PAC): aumento da escala dos investimentos em 

urbanização. 

 

Governo Federal e Caixa: seleção projetos e 

operacionalização. Governos subnacionais: elaboração e 

implementação. Outros atores: capital urbano 

(consultorias e empresas de construção, gerenciamento, 

regularização fundiária e trabalho social), outras 

secretarias municipais, órgãos de controle, moradores.   

Resultado: aumento investimento e escala.  

 

Capacidades: técnicas e administrativas (diagnóstico 

da favela; elaboração e gestão de planos globais de 

intervenção orientado por normas federais, recursos, 

prestação de contas); políticas (participação social, 

coordenação intersetorial, legitimidade). 

 

Desafios: implementar contratos de repasse, 

qualidade e controle urbano.  

Fonte: Elaborada pela autora.
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2.4 Urbanização de favelas no Brasil: aprendizados, características e desafios 

 

Compreender as oportunidades e os limites da urbanização de favela implica 

entendê-la em um espectro mais amplo, considerando as características e desafios de 

implementação dessas intervenções. Se inicialmente as favelas eram um problema restrito 

a grandes centros e assumiam uma dimensão mais pontual em termos proporcionais, no 

fim do século XX as favelas se expandiram e se consolidaram nas cidades grandes e 

médias (CARDOSO, 2007).  

Segundo dados do Censo Demográfico21, a população residente em favelas – 

chamadas pelo IBGE de aglomerados subnormais22 – era de 2,25 milhões de pessoas em 

1980, passou para mais de 5 milhões em 1991, alcançou cerca de 7,2 milhões em 2000 e, 

em 2010, foi estimada em mais de 14 milhões de pessoas, residentes em cerca de 3 

milhões de domicílios (PASTERNAK; D´OTTAVIANO, 2016). No fim do século XX, 

as favelas em cidades como Rio de Janeiro e Belém representavam, respectivamente, 35% 

e 20% do parque imobiliário (CARDOSO, 2007).  

  A mudança na abordagem de intervenção – da remoção à urbanização – provocou 

alterações na forma de se construir as casas. As famílias, mais seguras de sua permanência 

nos locais, passaram a investir suas reservas financeiras e a transformar os ‘barracos’ de 

madeira e de estuque em ‘casas’ de alvenaria (CAVALCANTI, 2009). Como resultado, 

o barraco atualmente não corresponde mais à realidade da maioria das favelas 

metropolitanas (DENALDI, 2003)23.  Além disso, dado o aumento populacional e as 

dificuldades de expansão territorial, as favelas se adensaram e se verticalizaram, e então 

foi estabelecido um submercado de áreas consolidadas no mercado de solo informal 

(ABRAMO, 2005), trazendo novas dificuldades técnicas e sociais para a implementação 

de urbanização de favela e regularização fundiária.  

                                                           
21 Apesar de estes números já serem alarmantes, diversos autores indicam que os dados gerados pelo censo 

do IBGE, de acordo com os limites de sua metodologia, tais como a escala mínima de 50 moradias e 

problemas na coleta desses dados, ainda apresentam o fenômeno de modo subestimado (CARDOSO, 2007; 

CARDOSO, RIBEIRO, 2002; PETRAROLLI, 2015; REGINO, 2017).  

22 O IBGE utiliza o conceito de aglomerado subnormal para designar áreas conhecidas ao longo do país por 

diversos nomes, como favela, comunidade, grotão, vila, mocambo, entre outros. No entanto, o conceito de 

aglomerado subnormal se aplica exclusivamente ao conjunto constituído por 51 ou mais unidades 

habitacionais caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos uma das seguintes 

características: (i) irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes; (ii) carência de 

serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto e água e iluminação pública). 

23 A morfologia da casa favelada paulistana, por exemplo, era predominantemente de alvenaria (96,31%) 

em 2010 (PASTERNAK; D´OTAVIANO, 2016). 



91 

 

91 
 

Assim, para Pasternak e D´Otaviano (2016), morar em favelas no Brasil já não é 

a mesma coisa do que no século passado. Por um lado, isso se dá em função do acúmulo 

de intervenções realizadas nas favelas, que significaram uma melhoria na qualidade da 

infraestrutura urbana. Por exemplo, segundo as mesmas autoras, em 2016, “88% dos 

domicílios favelados são servidos por rede pública de água, 56% por rede de esgoto, 76% 

têm algum tipo de coleta de lixo e 72% usufruem de energia elétrica com medidor 

domiciliar instalado” (PASTERNAK; D´OTTAVIANO, 2016, p. 95). De modo 

complementar, o Entrevistado 4 afirma que: 

 

(...) a hora em que você chega com recursos hoje, em 2018, dificilmente esta 

favela não sofreu nenhuma intervenção, não tem um pedaço que já está 

consolidado. Diferentemente do que a gente fazia na década de 1980, que era 

entrar com rede de água e esgoto.  

 

Por outro lado, estudos indicam que as favelas brasileiras no século XXI, embora 

tenham indicadores socioeconômicos inferiores à população da cidade como um todo, 

têm uma razoável heterogeneidade espacial e social (PASTERNAK, 2002). Logo, não se 

pode mais afirmar de forma unívoca que todas as favelas são precárias em infraestrutura, 

nem que são apenas os mais pobres que moram nessas áreas (DENALDI, 2003).  

Ainda, vale a pena refletir que uma parte significativa das favelas brasileiras se 

localiza em terras consideradas inadequadas para a ocupação humana e com difícil 

apropriação pelo mercado, principalmente mangues, reservas ambientais, margens de rios 

e cursos de água, morros e encostas24. Tais fenômenos não são exclusivo do país, e se 

repetem em diversos contextos internacionais (DAVIS, 2006). Atuar nesses terrenos 

ambientalmente sensíveis ou de risco traz complexidades e custos adicionais. De que 

maneira é possível ou desejável consolidar uma ocupação na beira de uma represa ou 

córrego, ou na encosta de um morro? Como mitigar os riscos à população e ao meio 

ambiente e garantir a permanência da população na área onde ela mora há anos e onde já 

investiu na construção da moradia e de laços sociais?  

Em suma, falar de favela é falar do Brasil, assim como indicam Zaluar e Alvito 

(2006), mas também é falar de impasses na implementação de políticas públicas. A 

complexidade inerente às intervenções de urbanização de favela, englobando e indo além 

das intervenções do PAC, já foi amplamente abordada na literatura (BUENO, 2002; 

CARDOSO, 2007; DENALDI, 2003; MAGALHÃES; DI VILLAROSA, 2012; 

                                                           
24 Conforme Pasternak e D´Ottaviano (2016), 20% dos assentamentos favelados no Brasil estão localizados 

em encostas e 32% em áreas com topografia complicada. 
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VALLADARES, 2005). Com base nestes e em outros atores, a seguir são tecidas 

observações sobre as principais características e os desafios contemporâneos na 

implementação de programas integrados de urbanização de favela.  

 

 

2.4.1 A multiplicidade (ou a ambiguidade) nas urbanizações de favelas 

 

Chamamos de favelas a ocupações muito diferentes. Apesar de compartilhar 

algumas características como a irregularidade fundiária, a precariedade habitacional e 

falhas no acesso à infraestrutura e serviços públicos, o que entendemos como favelas – 

ou comunidade, grotão, vila, mocambo, aglomerado subnormal, assentamento precário, 

etc. – possui origens e características diferentes pelo país. 

 

Lidar com assentamento precário é lidar com heterogeneidade de tipologias, 

de fenômenos mesmo e a gente tem hoje pouca base. A gente está falando de 

palafita no Norte, a gente está falando de favelas adensadas no Sudeste, a gente 

está falando de loteamentos rarefeitos no Centro-Oeste, a gente está falando de 

casas de madeira (...) (ENTREVISTADO 6). 

 

A forma como se deu o processo de ocupação dos assentamentos precários 

resultou em territórios muito diversificados, em termos de localização, tamanho, 

densidade, qualidade construtiva, níveis de irregularidade, situação de risco, bem como 

níveis de consolidação urbana (MAGALHÃES; DI VILLAROSA, 2012). Essa variedade 

dificulta a adoção de soluções únicas ou desenhos padronizados de intervenção para fazer 

frente ao ‘problema favela’. Assim, segundo Moretti, Comaru e Samora (2009, p. 188):  

 

(...) sob a mesma denominação de ‘urbanização de favelas’, constata-se a 

existência de diferentes intervenções com características, custos e resultados 

extremamente diferenciados, que vão desde aquelas que buscam assegurar um 

padrão mínimo de urbanização (restringindo-se geralmente à resolução dos 

problemas de saneamento, riscos e acesso às moradias) até as que envolvem a 

reconstrução total do núcleo, com reparcelamento dos lotes e construção de 

novas moradias, transformando por completo a ocupação existente. 

 

Portanto, compreender programas de urbanização de favela requer, antes de tudo, 

entender a multiplicidade de alternativas de ação no âmbito deste termo ‘guarda-chuva’. 

Uma dimensão constitutiva básica da variedade de intervenções em favelas decorre da 

dicotomia historicamente constituída entre urbanização e remoção. Nos dias atuais, o 

discurso de remoção e erradicação integral das favelas se tornou quase impraticável, 
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porém ainda é válida a argumentação de que existem assentamentos que são 

consolidáveis, ou seja, que estão aptos para urbanização, e existem outro que, por motivos 

técnicos, não podem ser consolidados, demandando remoção parcial ou total (DENALDI, 

2003; REGINO, 2017) 

A literatura oferece outras classificações relativas à gama de ações possíveis na 

urbanização de favela. Do ponto de vista físico, Bueno (2000) indica que existem três 

modelos básicos de intervenção: urbanização, reurbanização e remoção. A urbanização é 

o tipo de intervenção em que não há grandes alterações na estrutura do assentamento, e 

em que as ações principais se referem à instalação de infraestrutura e pavimentação. Ela 

é a alternativa mais viável em favelas planas e pouco densas. A reurbanização ou 

substituição do tecido significa que, por razões de inadequação da área, a estrutura de 

parte ou de todo o assentamento precisa ser refeita, sendo as famílias realojadas na mesma 

área em um momento posterior. A remoção implica reassentamento da população em 

outra área, geralmente ocorre em áreas de risco ou de preservação ambiental, e 

corresponde parcialmente às áreas não-consolidáveis apresentadas por Denaldi (2003). 

Na prática, com frequência, as intervenções de urbanização de favela utilizam 

simultaneamente mais de uma destas alternativas, em que pese existir uma característica 

principal da intervenção (CARDOSO, 2007).  

Uma segunda forma de classificação se refere à abrangência das intervenções que 

podem ser pontuais ou integrais, tratar de um setor do assentamento ou de sua totalidade 

(DENALDI, 2003). As intervenções pontuais em favelas, historicamente, estiveram 

ligadas às práticas clientelistas ou às necessidades emergenciais, com exceção da 

experiência de municípios pioneiros nas décadas de 1980 e 199025. Um dos principais 

problemas ligados à esta prática é o desperdício de recursos, já que as intervenções são 

executadas sem um plano global (CARDOSO, 2007).  

Por sua vez, as intervenções integrais buscam realizar um projeto abrangente de 

urbanização, mesmo que isso implique na atuação em um número menor de favelas. Um 

exemplo de intervenção integral é o Programa Santo André Mais Igual, citado 

previamente no subtópico sobre a terceira abordagem predominante de urbanização de 

favela e detalhadamente analisado por Denaldi (2003). Para Cardoso (2007), o principal 

                                                           
25 Denaldi (2003), por exemplo, cita o governo municipal de Diadema (1993-1996) que teve uma 

experiência diferenciada no uso da estratégia de intervenções pontuais, utilizando-a para ampliar a escala 

das intervenções, realizando pequenas obras simultâneas em várias favelas, assim como para melhorar as 

condições de vida da população como um todo.  
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problema das intervenções integrais é a quantidade de recursos requerida, principalmente 

em contextos de reduzido investimento federal e baixa capacidade financeira das 

administrações locais. Este autor introduz outro tipo de ação relacionado à abrangência 

das intervenções, o modelo de intervenção gradual planejado, em que intervenções 

pontuais estão vinculadas a planos globais de cada assentamento, o que permite dotar a 

intervenção de maior consistência técnica e amplitude territorial. Exemplos desse tipo de 

intervenção planejada são: os Planos Globais Específicos de Belo Horizonte e o Plano de 

Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social do Recife (Prezeis). Dado o 

alongamento no tempo dessas ações, seu grande desafio é sobreviver às mudanças de 

governo municipal.  

Há, ainda, uma terceira forma de classificar as urbanizações, referenciada nos 

padrões para a urbanização. Para Denaldi (2003), existem três padrões principais de 

qualidade físico-urbanística: o padrão mínimo de urbanização que se relaciona com a 

implantação de infraestrutura básica, como redes de esgoto, energia, drenagem e coleta 

de lixo, além do tratamento de áreas de risco e da regularização fundiária; o padrão 

intermediário de urbanização, que além dos elementos citados, inclui a provisão de 

equipamentos urbanos, readequação do sistema viário e tratamento de problemas 

ambientais; e, por último, o padrão alto de urbanização que inclui, além dos elementos 

anteriores, o tratamento da densidade, a definição de parcelamento, a eliminação de 

situações de insalubridade, assim como a insegurança das moradias e readequação do 

viário com padrões mínimos de largura de ruas. Tomando como base Cardoso (2007), 

argumenta-se que a adoção de padrões de qualidade físico-urbanística variou entre os 

diferentes programas, embora, como regra geral, as urbanizações de favelas não adotem 

os mesmos padrões vigentes na cidade formal.  

Portanto, falar sobre urbanização de favela requer a compreensão das condições 

morfológicas da área e os projetos de intervenção. Em um conceito “guarda-chuva” como 

este, que abriga variadas formas de ação, é preciso estar atento aos possíveis caminhos e 

como eles se diferenciam, em linha com o comentário do Entrevistado 4:  

 

O dinheiro entra para o quê? Porque urbanização pode ser qualquer coisa. Você 

não consegue avaliar chamando de urbanização. O dinheiro foi para quê? Para 

fazer uma intervenção pontual num território de favela? Quer seja para o bem, 

para recuperar a margem do córrego, quer seja para o mercado imobiliário, 

fazer a linha do metrô, a obra da copa... para onde veio o dinheiro? Ele veio 

para fazer uma urbanização inteira, olha que lindo, começo, meio e fim!   
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Isto posto, é importante reter dois pontos. Primeiro, a escolha por um determinado 

tipo e padrão de urbanização de favela que se vincula com a complexidade técnica e de 

coordenação intersetorial da intervenção. Por exemplo, o trabalho na urbanização de uma 

favela é distinto daquele que se realiza em ações de remoção e reassentamento. Por serem 

realizadas em terrenos previamente ocupados, sobre os quais é raro haver um registro da 

infraestrutura básica ou das edificações, a urbanização e a reurbanização têm maior grau 

de complexidade técnica e social. Nesses tipos de intervenção, existem planos de ação, 

porém são muitos os elementos desconhecidos e os imprevistos (PETRAROLLI, 2015).  

 

Você não consegue fazer uma sondagem direito com um monte de barraco, não é um 

terreno limpo, você não consegue nem ver como está o solo embaixo. Você começa 

a mexer, e aquilo que você achou que era simples, que você ia abrir uma rua lá, ia 

tirar 10 casas que estão em risco aqui, ia fazer um escoramento... pronto, não é isto, 

aquele solo é muito ruim, você não vai conseguir executar aquilo, você tem que ter 

uma mudança de projeto, se você ia tirar 10 vai ter que tirar 20 famílias, mas você 

não tem recursos para as outras 10... (ENTREVISTADO 4).  

 

Outro ponto a ser retido é o que influencia a escolha sobre os padrões e os tipos 

de urbanização. A literatura tem ressaltado os aspectos físicos das favelas, principalmente 

as condições em que se encontram os assentamentos e as necessidades locais 

(CARDOSO, 2007). Assume-se que esta afirmação tem validade pois, dialogando com a 

síntese teórica do capítulo 1, o espaço herdado e construído restringe as possibilidades de 

escolha na política pública urbana, inclusive na urbanização de favelas (JOHN, 2011; 

MARQUES, 2016a).  

Contudo, a tomada de decisão sobre a urbanização de cada favela vai além dos 

aspectos físicos e morfológicos dessas áreas. Há espaço para agência e influência de 

atores políticos e sociais, e também burocracias locais nesse processo decisório. Por 

exemplo, o poder público local frequentemente se depara com dilemas entre minimização 

de custos e expansão das áreas de atuação versus atendimento a um padrão mínimo de 

qualidade físico-urbanística em um número mais reduzido de favelas (CARDOSO, 2007; 

MAGALHÃES; DI VILLAROSA, 2012). Ainda, a escolha entre diferentes padrões de 

qualidade tem relação com o percentual de remoções necessárias e com o volume 

requerido de recursos financeiros (REGINO, 2017).  

Em resumo, o termo ‘urbanização de favela’, atualmente, está longe de representar 

uma ação única. Pelo contrário, ele é um conceito “guarda-chuva” (ENTREVISTADO 

2), tingido por ambiguidades quanto aos objetivos e aos meios da ação (MATLAND, 
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1995). Compreender as diferentes intervenções e seus resultados, portanto, significa olhar 

para o espaço das favelas, assim como para os atores, dinâmicas e coalizões locais.  

 

 

2.4.2 O conflito nas urbanizações de favelas 

 

Olhar para a trajetória das intervenções públicas em favelas no Brasil, que 

migraram da abordagem seminal da remoção e erradicação para a abordagem da 

urbanização integrada a partir da década de 1990, ilustra como tais intervenções se 

tornaram cada vez mais complexas em termos físicos e também em termos de gestão e 

coordenação. A inclusão de novas frentes de ação nas urbanizações de favela, como a 

promoção de direitos sociais, a integração à cidade e a redução da pobreza, assim como 

o envolvimento crescente de atores do setor privado na execução dos serviços, acabou 

elevando a complexidade da urbanização que passou a ter vários atores distintos 

envolvidos na implementação e múltiplas metas, como demonstra o trecho a seguir:  

 

No caso específico da urbanização tem uma característica do programa que é 

a multiplicidade de investimentos, metas muito diferenciadas, então você tem 

metas de saneamento, você tem metas de equipamento comunitário, você tem 

metas de habitacional, você tem trabalho social, você tem regularização 

fundiária, você tem metas com especialidades, empresas e saberes muito 

diferentes, isso é uma questão (ENTREVISTADO 6).  

 

Tais intervenções, embora possam ser mais adequadas para resolver os problemas 

multidimensionais encontrados nas favelas, inegavelmente elevam a ‘complexidade da 

ação conjunta’ (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1973). Como indicado na seção 1, uma 

vez que os atores envolvidos na implementação de uma política pública a reformulam e 

ressignificam ao longo do processo, ter mais pessoas e organizações envolvidas no policy 

making significa, de um lado, maior complexidade dos interesses, legados e valores em 

jogo, e, de outro, uma necessidade crescente de coordenação. A citação a seguir ilustra 

este ponto ao tratar da implementação de uma operação de urbanização de favela no PAC: 

 

Então, a tomada de decisão nunca é única, nunca é só de um desses entes. Ela 

passa por todos eles, não necessariamente ela atende a todos os interesses que 

estão ali colocados, que são, por natureza interesses coletivos, públicos. E esse 

canal de passagem por diferentes instituições, diferentes atores, ele é realmente 

um espaço de conflito. (ENTREVISTADO 7, grifo nosso) 
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A Figura 2 sistematiza os atores comumente envolvidos nos programas mais 

recentes de urbanização de favela. Como se nota, há uma multiplicidade de atores estatais 

e não estatais, cuja combinação pode configurar diferentes ‘estruturas de implementação’ 

(HJNER, PORTER, 1981) ou arranjos de governança urbana (MARQUES, 2013, 2017).  

De modo geral, diferentes atores no governo federal se encarregam de elaborar o 

programa, bem como selecionar, financiar, operacionalizar e monitorar as intervenções. 

Governos locais se responsabilizam pela elaboração, envio ao governo federal e execução 

das propostas de intervenção. Implementar intervenções de urbanização integrada 

demanda, ainda, por colaboração da secretaria de habitação ou similar com outras 

secretarias municipais, como obras, transporte, assistência social, defesa civil, entre 

outros. Os governos estaduais se ocupam da emissão de licenças ambientais, e, em alguns 

casos, implantação de serviços ligados à infraestrutura, como água e esgoto. 

A partir da década de 1990, os municípios passaram a contratar cada vez mais 

empresas para realizar os serviços nas intervenções de urbanização de favela, ao invés de 

executá-los diretamente (DENALDI, 2003). Esses atores privados são geralmente 

contratados por licitação para gerenciar e/ou executar a obra, elaborar projetos, realizar o 

trabalho social, assim como a regularização fundiária. Uma nova frente de estudos vem 

se dedicando a compreender o papel desses atores na política do urbano, os chamados 

‘capitais do urbano’, que se referem àqueles que têm na produção da cidade o objeto de 

seus processos de valorização, como as construtoras, incorporadoras, gerenciadoras e 

consultorias (MARQUES, 2013, 2016b; PULHEZ, 2016). Portanto, torna-se relevante 

compreender a atuação e os interesses destes capitais urbanos, bem como refletir sobre 

como eles incidem na capacidade do Estado de prover serviços públicos.   

Adicionalmente, a relação com os moradores das favelas é vista por alguns dos 

entrevistados (não por todos) como essencial, pois problemas na comunicação ou na 

relação com os moradores ou falhas no processo de participação comunitária podem 

interferir, de forma significativa, na implementação, como exposto a seguir:  

 

As pessoas querem que o negócio fique pronto em 1 ano. Em 1 ano, às vezes, 

você está lá discutindo com a comunidade. Então tem uma questão do timing 

político pro timing da comunidade, que não é simples (ENTREVISTADO 6). 
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Figura 2 – Atores nas urbanizações de favelas do PAC-UAP 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Em resumo, em uma política com inúmeros atores envolvidos na implementação 

e elevado potencial de conflito, a necessidade de coordenação se torna ainda mais 

fundamental. Magalhães e Di Villarosa (2012), por exemplo, indicam algumas pré-

condições vinculadas ao alinhamento entre os atores locais para o êxito de urbanizações 

de favelas: possuir legitimidade e um contexto político-institucional favorável, com 

compromisso do Poder Executivo e adesão de atores-chave. De forma complementar, 

Ferreira (2016) afirma que as intervenções de urbanização de favela dependem de uma 

gestão pública com capacidade de mobilização entre as várias secretarias.  

Entretanto, as entrevistas e a literatura indicam que a coordenação ainda é um 

ativo raro nas intervenções voltadas à urbanização de favela. O trecho a seguir ilustra o 

desafio da coordenação intersetorial e da definição de responsabilidades em uma 

urbanização de favela do PAC ocorrida na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Chegava o pessoal e falava ‘ah, vamos jogar o esgoto no córrego’. A Sabesp 

sabe disto? Sabe. Não pode, é proibido! Uma coisa é o esgoto estar lá, que é o 

passivo, que era um acordo com o Ministério Público que a Sabesp tinha, outra 

coisa é eu criar um problema ambiental, eu não posso criar um impacto 

ambiental. Então ficava uma coisa meio saia justa, o que a gente faz? A gente 

joga no córrego? Não, tem uma rede. Tá, mas a rede o cara fez um aterro de 17 

metros em cima do coletor tronco de esgoto da Sabesp, que a gente não acha 

mais. Porque a Secretaria de Obras Públicas do município não fez uma 

conversa com a Cedae... E aí, como a gente lida com isto? Então, integração é 

mais do que articulação, porque integração pressupõe responsabilidades. 

Quem manda no quê e quem faz o quê? Quem coordena a ‘bagaça’ toda? 

(ENTREVISTADO 2). 

 

Considerando que há uma gama de possibilidades na formação de ‘estruturas 

locais de implementação’ e que os governos locais podem assumir um papel de maior ou 

menor relevância nestas estruturas, pressupõe-se que em contextos municipais em que o 

Executivo e atores chaves se comprometem com a urbanização de favela e se coordenam 

quanto aos fins esperados, é maior a chance de realizar intervenções bem-sucedidas.    

 

 

2.4.3 A continuidade (ou a sustentabilidade) dos efeitos benéficos da urbanização  

 

Uma característica das intervenções públicas em favelas que gera desafios 

significativos aos governos locais refere-se aos limites relacionados à continuidade dos 

benefícios advindos das ações de urbanização de favelas. A relação com o tempo é 

paradoxal no âmbito dessas políticas: de um lado, há o tempo necessário para elaborar a 



100 

 

 
 

proposta de intervenção e executar as obras, e, de outro, a constante transformação dessas 

áreas (PETRAROLLI, 2015).   

Mesmo quando o poder público local adota instrumentos de regulação, como o 

congelamento26, as favelas não deixam de se transformar: as casas estão cotidianamente 

em reformas ou ampliação e é comum e rápida a ocupação de espaços para novas 

moradias. Com isso, os projetos de urbanização, que já demandam mais tempo pelas 

dificuldades associadas à realização do diagnóstico e à construção de um planejamento 

em áreas ocupadas, frequentemente, se tornam obsoletos com rapidez. Essa dificuldade 

foi claramente explicitada no seguinte depoimento: 

 

Só que no caso de favelas têm uma dificuldade. Como a dinâmica urbana é 

muito acelerada, eu não consigo fazer um projeto, detalhar o projeto, licitar o 

projeto, iniciar a execução... quando o cara inicia a execução, a realidade lá é 

outra já (ENTREVISTADO 8).  

 

Diante dessa situação, uma possível solução é tentar incorporar, na medida do 

possível, a dinâmica de transformação das favelas em formas menos ortodoxas de se 

planejar as intervenções, assumindo que “o projeto para favela na verdade é um processo, 

tem que pensar em processo de projeto (ENTREVISTADO 4)”.  

A sustentabilidade das intervenções constitui um tema relevante na urbanização 

de favelas27, apontando para a continuação no tempo dos efeitos benéficos advindos da 

urbanização (BUENO, 2002). Em favelas urbanizadas são comuns as narrativas sobre 

problemas na sustentabilidade da rede viária e de infraestrutura, bem como na 

continuidade dos serviços prestados à população beneficiária.  

Também são recorrentes os relatos de reocupação de áreas destinadas ao uso 

público ou de risco, bem como a expansão territorial e adensamento por meio da 

subdivisão de moradias ou da construção de novas lajes. Com isso, áreas de risco ou 

sensíveis ambientalmente voltam a requerer ação governamental e favelas consolidadas 

                                                           
26 O congelamento é uma estratégia que visa diminuir o ritmo das transformações em áreas em processo de 

urbanização. Em termos práticos, consiste em comunicar aos moradores a impossibilidade de novas 

construções ou ocupações, sob risco de serem demolidas sem indenização ou atendimento habitacional. 

Entretanto, esta medida tem baixa efetividade e comumente não consegue inibir novas construções. 

27 Bueno (2002) apresenta os resultados de uma pesquisa sobre parâmetros para urbanização de favelas com 

base em três eixos: replicabilidade, adequabilidade e sustentabilidade. O primeiro se refere à possibilidade 

de adaptar e adotar uma alternativa técnica em várias situações concretas, o segundo eixo à busca das 

soluções tecnológicas mais adequadas possíveis para cada caso particular. Considerando que estes dois 

eixos se aproximam mais de debates de cunho técnico - tais soluções são as mais adequadas para uma 

determinada favela e elas podem ser reaplicadas? -, e da literatura que trata da qualidade das intervenções 

e das moradias, optou-se por não as incorporar nesta tese, cujo foco reside na capacidade dos governos 

municipais de executar contratos de urbanização de favelas.  



101 

 

 
 

convivem com níveis de adensamento muito mais altos do que no passado, gerando uma 

deterioração gradual das condições das moradias e da infraestrutura (CARDOSO, 2007). 

Consequentemente, “sem que se consiga a solução do problema da sustentabilidade, as 

iniciativas em favelas tendem a ter baixa efetividade, sendo necessária a realização 

constante de intervenções de vulto em locais já atendidos” (BUENO, 2002, p. 84).  

Outro fator que fragiliza a continuidade dos benefícios das ações em favelas é a 

difícil finalização da regularização fundiária: muitas vezes os processos de regularização 

são longos e burocráticos, enfrentam resistência dos cartórios e de atores do judiciário, e, 

como consequência, a formalização integral, em que a favela se transforma em bairro 

popular e se conecta à cidade, permanece distante (CARDOSO, 2007).   

Há, ainda, entraves na regulação e no controle urbano das áreas urbanizadas que 

poderiam garantir, na medida do possível, a manutenção dos benefícios vinculados com 

as melhorias habitacionais e de infraestrutura. Por um lado, pesquisas recentes apontam 

para as dificuldades da fiscalização da ocupação nas favelas urbanizadas (NAKAMURA, 

2016; NISIDA, 2017; PETRAROLLI, 2015; REGINO, 2017). Para Nakamura (2016), os 

principais obstáculos para a efetivação do controle urbano em favelas urbanizadas são a 

ausência de parâmetros urbanísticos e edilícios, a irregularidade fundiária decorrente da 

ausência de titularidade, o desconhecimento das normas de regulação urbanística por 

parte dos moradores e a resistência dos setores na prefeitura que têm a competência para 

exercer o controle urbano e atuar nos assentamentos precários urbanizados. Neste sentido, 

o Entrevistado 1 afirma que 

 

O controle urbano não entra na favela. Então, quem acaba fazendo isso é a 

Habitação, fica notificando quem construiu o errado, mas não tem ferramentas 

às vezes porque a área não é regularizada. E daí você vai multar e... Entendeu? 

Então a gente fica sem moral nenhuma e é bem difícil... 

 

Por outro lado, pesquisas recentes vêm enfatizando a relação dialética e 

conflituosa estabelecida nas favelas urbanizadas entre, de um lado, o uso de parâmetros 

e controles urbanísticos tradicionais, e, de outro, a regulação comunitária que rege as 

relações sociais e urbanísticas (MAGALHÃES, 2012, 2008; NISIDA, 2017). 

Argumentando contra o senso comum que associa o desenvolvimento nas favelas com 

paradigmas como o do ‘crescimento desordenado’, da suposta ‘liberdade urbanística 

absoluta’ (a que se referia o já citado urbanista norte-americano John Turner, na década 

de 1960) ou ainda da “lei dos mais fortes”, Magalhães (2012) argumenta que as favelas 
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são espaços onde se desenvolve uma peculiar prática jurídica comunitária, que origina 

verdadeiras instituições jurídicas de caráter local.  

Portanto, em que pese a hegemonia do sistema jurídico estatal, as normas 

urbanísticas do Estado têm se revelado escassamente efetivas no espaço das favelas, na 

medida em que (1) as leis do Estado encontram nas favelas “estruturas jurídicas que não 

se conformam facilmente às suas disposições; (2) o investimento institucional do Estado, 

em sua efetivação, revela-se, muitas vezes, limitado; e (3) a debilidade de espaços 

públicos como fontes produtoras da normatividade estatal recém-estabelecida cria (ou 

reproduz) um déficit considerável entre os comandos legais e as expectativas dos 

moradores de favelas” (MAGALHAES, 2012, p. 4). 

Em suma, embora se reconheça que a continuidade dos benefícios advindos das 

intervenções de urbanização de favela seja fundamental, garantindo o acesso a melhorias, 

serviços e infraestrutura por parte dos moradores de favela, e uma ação eficaz por parte 

do poder público, isso não implica desconsiderar os imensos desafios que isso traz. 

Afinal, as favelas possuem uma dinâmica de crescimento e uma regulação comunitária 

própria que afetam os projetos e a execução das obras, limitando a efetividade do controle 

urbano. Abordagens jurídicas e urbanísticas puramente formais e estatais, que 

desconsideram as especificidades e regras locais, tendem a se mostrar insuficientes para 

garantir a permanência dos efeitos benéficos da urbanização, e podem contribuir para 

aumentar a conflitualidade já inerente à intervenção do Estado nessas áreas 

(MAGALHÃES, 2012; 2008; NISIDA, 2017).  

 

 

  

2.4.4 Problemas estruturais da política de habitação de interesse social 

 

A literatura indica, além do mais, alguns problemas estruturais da política de 

habitação social no Brasil. O primeiro deles se refere à inadequação ou insuficiência da 

política habitacional implantada em relação ao tamanho e às características do ‘problema 

habitacional’ no país. Resolver um problema complexo como o da moradia, que envolve 

questões de déficit, inadequação habitacional e de multiplicidade de territórios, requer um 

rol de opções e programas que possam atender às diferentes situações e demandas.  

Todavia, embora existam planos elaborados para nortear a ação dos governos 

subnacionais e que incorporam vários instrumentos na política habitacional, como o Plano 
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Nacional de Habitação, eles raramente são efetivados e a política, de fato, implementada, 

se refere a programas hegemônicos e prioritários, como o PAC e o MCMV, que assumem 

esse status em função dos recursos vultosos.  

Neste sentido, a literatura indica que a urbanização de favela ou a provisão 

habitacional, quando implantadas isoladamente e sem articulação com outras alternativas 

urbanas e habitacionais, não conseguem responder às diferentes demandas que compõem 

o multifacetado ‘problema habitacional’ do país. A priorização da política de provisão 

habitacional em massa se mostrou ineficaz para solucionar o problema do déficit e da 

inadequação habitacional nas faixas de renda mais baixas (CARDOSO, 2007). Já a 

urbanização de favela, embora traga melhorias na qualidade de vida da população 

beneficiária, quando realizada de forma autônoma e na ausência de outras políticas 

habitacionais:  

 

(...) não passa de uma forma de ‘enxugar gelo’ e que apenas ‘corre’ atrás de 

um problema que está longe de estar estancado, e continua em crescimento, 

através de novas ocupações ou densificação das ocupações existentes 

(FERREIRA, 2017, p. 13). 

 

Ademais, é necessário se atentar para um segundo problema estrutural: a 

compreensão do problema da pobreza urbana e das favelas está relacionada ao modelo de 

desenvolvimento econômico adotado, em que a população de mais baixo rendimento é 

integrada à economia de uma forma subordinada (KOWARICK, 1993). Este modelo se 

baseia na existência simultânea de desenvolvimento econômico com a manutenção de 

altos níveis de desigualdade e de pobreza. Resolver, de fato, o problema da habitação 

pressupõe a alteração deste modelo e que os salários dos cidadãos consigam incorporar o 

custo da moradia (MARICATO, 2001). 

A partir da década de 1980, a soma de tal padrão de desenvolvimento econômico 

aos programas de ajustes recessivos promovidos por organizações internacionais, a rápida 

urbanização e a incapacidade do poder público para efetuar investimentos em 

infraestrutura e serviços urbanos teve consequências para as cidades. Apesar das 

intervenções de urbanização de favelas, as cidades continuaram crescendo com pouco ou 

nenhum planejamento, gerando problemas ambientais, elevação do custo das soluções 

técnicas para urbanizar áreas já ocupadas e uma enorme desigualdade no acesso aos 

recursos e serviços, que agravou o processo de especulação da terra (CARDOSO, 2007). 

 Outro problema estrutural se refere à inserção política dos moradores de favelas. 

Ainda que a redemocratização tenha devolvido, e até ampliado, a possibilidade dos 
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moradores de favelas se constituírem como atores políticos e pressionarem por melhorias, 

Burgos (2006) afirma que a redemocratização não logrou reinstaurar o processo de 

organização e mobilização dos moradores de favelas na cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo esse autor, desarticulados e amedrontados pelo fantasma da remoção e pelos 

emergentes grupos ligados ao tráfico de drogas, sentindo-se pouco representados pelas 

associações de moradores existentes, os favelados tiveram dificuldade em dotar sua voz 

de peso político, o que afetou seus direitos civis e políticos28. Nesse contexto, as 

urbanizações de favelas aparecem como uma forma de garantir o acesso dessas áreas aos 

moradores a outros direitos sociais, como a integração à cidade e aos serviços públicos, 

que vão além de questões técnicas e físicas da moradia e da infraestrutura.  

Como conclusão, em que pesem os inúmeros avanços, a população mais pobre 

continua tendo poucas alternativas e adere à “lógica da necessidade” e ao mercado de solo 

informal nas favelas para comprar ou alugar unidades habitacionais (ABRAMO, 2005). 

A combinação desses fatos faz com que surjam continuamente novas favelas, agora em 

áreas mais longínquas ou ambientalmente mais frágeis, enquanto que as favelas já 

consolidadas sofram aumento do adensamento, deteriorando as condições de habitação e 

de infraestrutura dos assentamentos (CARDOSO, 2007). 

Também é importante reter que a intervenção de urbanização de favela possui 

características específicas, como a dicotomia entre o tempo do poder público ao elaborar 

e implementar essas ações e a constante transformação nos territórios das favelas, que a 

tornam permeada de desafios para garantir que ela seja finalizada, efetiva e sustentável. 

Além de ser uma ação com vários objetivos, portanto, tingida de ambiguidades quanto 

aos fins e aos meios, a urbanização integrada abriga ações com diferentes graus de 

complexidade técnica e com alto potencial de conflito entre os distintos atores envolvidos, 

o que requer coordenação para minimizar os antagonismos e internalizar ao máximo as 

variáveis que incidem sobre o problema (MAGALHÃES; DI VILLAROSA, 2012).  

Isto posto, é fundamental compreender o quanto os programas de urbanização de 

favela, particularmente o PAC-UAP, respondem às características e aos desafios da 

urbanização de favelas aqui elencados, o que é realizado na próxima seção. De modo 

                                                           
28 Apesar desta afirmação, notamos a existência de experiências recentes de resistência à remoção, como 

relatado por Regino (2017) no caso de São Bernardo do Campo. Outra exceção é o Comitê Popular Copa 

& Olimpíadas, criado por movimentos sociais, ONGs, instituições acadêmicas, lideranças populares e os 

atingidos/as por ações como remoções e despejos forçados em favelas e áreas ocupadas irregularmente, 

envolvendo grupos de diferentes cidades – Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, etc.  
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particular, almeja-se verificar se eles dialogam com a colocação do Entrevistado 4: “A 

obra de urbanização de favela não é isso. Não é um novo conjunto habitacional, uma 

ponte, uma obra em um terreno limpo. Em geral, ela é mais uma camada de intervenção 

em um território que teve intervenção no passado e que vai ter intervenção no futuro”.   
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3 O PAC – URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: 

DA INÉDITA PRIORIDADE NO GOVERNO FEDERAL À 

‘GESTÃO DE PROBLEMAS’ 
 

Esta seção aborda, especificamente, o Programa de Aceleração do Crescimento 

em sua modalidade de Urbanização de Assentamentos Precários, aqui denominada PAC-

UAP. Visa explorar o contexto de lançamento e as características desse programa, bem 

como o processo de seleção por parte dos órgãos governamentais das intervenções a 

serem financiadas e o arranjo de operacionalização e de monitoramento. Ela também trata 

das interpretações sobre os avanços e os desafios do programa com base na literatura que 

estuda essa modalidade do PAC e nas entrevistas exploratórias conduzidas com 

pesquisadores e profissionais da Caixa Econômica Federal, MCidades e Secretaria do 

PAC. Também foram utilizadas, em menor escala, entrevistas realizadas nos municípios 

que compõem o universo de casos qualitativos.   

Pretende-se, dessa forma, demonstrar que a modalidade de urbanização de favela 

do PAC representou um avanço enquanto política pública à medida que estimulou que o 

governo municipal, agente proponente/executor do PAC-UAP, desenvolvesse 

intervenções integradas, ao mesmo tempo que permitiu a discricionariedade na definição 

do escopo e da área de realização da intervenção. Constituiu-se, assim, como uma 

modalidade “guarda-chuva”, sob a qual se situaram tipos diferentes de urbanização de 

favelas adaptados às realidades e demandas locais, com custos e desafios distintos.  

Contudo, tal modalidade, por integrar um programa prioritário nacional, foi 

estruturada sem incorporar integralmente o conhecimento herdado das experiências 

prévias de urbanização de favela, e já tratado na seção anterior, tais como a complexidade 

técnica e social e a imprevisibilidade inerente a essas intervenções. O governo federal e 

o órgão operacionalizador do programa, a CAIXA, selecionam propostas enviadas pelos 

municípios e se estruturam para monitorá-las a partir de uma perspectiva formalista, em 

que se almeja que a operação implementada seja a mais fiel possível àquela aprovada, 

aproximando-se de uma perspectiva top-down de implementação de políticas públicas.  

Na ausência de um sistema efetivo de políticas públicas, como os existentes nas 

áreas de saúde e educação, e de espaços institucionalizados de articulação e negociação 

entre os diferentes níveis de governo, ocorre praticamente um vácuo de comunicação 

entre, de um lado, os agentes proponentes/executores, e, de outro, o governo federal. 

Ainda que a Caixa Econômica Federal atue localmente para monitorar as operações e, de 
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certa forma, mediar essa comunicação, os relatos obtidos nas entrevistas reforçam a 

leitura já existente na literatura de que os seus funcionários não entendem ou se deparam 

com restrições estruturais para incorporar em sua atuação as especificidades e as 

dificuldades das operações de urbanização de favelas.  

Assim, como é explorado no final dessa seção, com base no modelo analítico de 

Wu, Ramesh e Howlett (2015), o PAC-UAP apresenta uma baixa capacidade de produção 

de política pública, independentemente de ter disponibilizado vultosos recursos para 

operações locais de urbanização de favela. Portanto, a compreensão dos baixos resultados 

da execução financeira de suas operações requer a incorporação de considerações sobre 

o cenário político mais amplo, incluindo as normas top-down que regem sua 

operacionalização, bem como sobre os fatores locais que afetam a forma como os atores 

nos municípios lidam com os desafios da implementação do PAC-UAP.  

É importante realçar que, ao olhar para o PAC-UAP, esta pesquisa enfatiza a 

capacidade dos governos subnacionais de gerir os contratos e executar os recursos. 

Portanto, não são tratadas com a devida profundidade outras questões relevantes no 

debate sobre urbanização de favela no geral e no PAC-UAP, já devidamente estudadas 

por outros autores, como patamares de qualidade habitacional e ambiental alcançados 

após as intervenções, integração das favelas à cidade, sustentabilidade das intervenções e 

controle urbano, insuficiência dos recursos para concluir as intervenções e, efetivamente, 

urbanizar os assentamentos (CARDOSO, 2007; DENALDI et al. 2016; DENALDI; 

FERRARA, 2017; NAKAMURA, 2016; NISIDA, 2017; MORETTI et al., 2015; 

PETRAROLLI, 2015; RUBIO; ALVIM, 2016). 

 

 

3.1 A emergência do PAC e do PAC- Urbanização de Assentamentos Precários  

 

No início do segundo mandato do governo Lula, em 2007, houve uma inflexão na 

política econômica. Em seu primeiro governo, entre 2003 e 2006, a aplicação do 

receituário da política econômica ortodoxa, baseado no tripé “metas de inflação, superávit 

primário e taxas de câmbio flutuante”, permitiu a estabilização da economia, o controle 

da pressão inflacionária e o acúmulo de reservas. Tudo isso, somado às críticas à 

condução da política econômica, possibilitou ao governo federal, no segundo mandato, 

flexibilizar a gestão dessa política (LOUREIRO; SANTOS; GOMIDE, 2011). Ao fim e 

ao cabo, nesse mandato, o governo Lula acumulou as condições econômicas e políticas 
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necessárias para retomar o desenvolvimento econômico, utilizando como alavancas 

principais a combinação de um significativo aumento do consumo originado por políticas 

sociais (transferência de renda e aumento real do salário mínimo) com um programa de 

investimento público em infraestrutura: o PAC (CARVALHO, 2018)29.  

Houve também uma alteração no modus operandis do governo e na equipe 

ministerial, em especial em função da crise política e da saída de José Dirceu, em 2005 

(ENTREVISTADO 9), que contribuiu para o lançamento dessa política de governo mais 

desenvolvimentista. A nova composição – dada por pessoas próximas ao presidente, 

como a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro da Fazenda, Guido 

Mantega – se opunha ao ajuste fiscal proposto por Antônio Palocci, ministro da Fazenda, 

ao final de 2005, e capitaneou a gestação do PAC, em 2006, como uma saída para 

alavancar o investimento agregado (público e privado) e reverter as baixas taxas de 

crescimento da economia brasileira nos primeiros anos do governo Lula (NASSIF, 2018). 

Como resultado, a Casa Civil se consolidou como o principal órgão presidencial de 

coordenação governamental, responsabilizando-se pela formulação e monitoramento das 

políticas públicas prioritárias, inclusive de todos os investimentos definidos como 

estratégicos e inseridos no PAC.  

Lançado no início de 2007, o PAC almejava, como seu próprio nome indica, 

acelerar o crescimento econômico, além de superar os gargalos de infraestrutura, 

aumentar o emprego e melhorar as condições de vida da população brasileira. O total de 

investimentos previstos neste momento, que se denominou posteriormente de PAC 1, 

entre 2007-2010, foi de R$ 657,4 bilhões30 (BRASIL, 2010a). O PAC 1 tinha 05 eixos 

estratégicos31, e esse trabalho abordou exclusivamente o primeiro deles – Infraestrutura 

Social e Urbana –, que era constituído por três blocos: infraestrutura logística; energética; 

e social e urbana. Dessas frentes de ação, nosso foco esteve no bloco social e urbano, 

especificamente em sua modalidade de Urbanização de Assentamentos Precários, 

                                                           
29 Sobre as condições políticas, vale ressaltar que o presidente Lula foi reeleito mesmo após o escândalo do 

“mensalão”, em 2005. Como analisado por Lima-Silva (2014) e Klintowitz (2015), o “mensalão” afetou o 

Ministério das Cidades: em 2005, o ministro Olívio Dutra e integrantes do seu Gabinete Executivo, pessoas 

proeminentes no PT ou atuantes na área urbana, foram substituídos por políticos e técnicos do PP sem 

experiência na área com vistas a garantir a governabilidade. No segundo mandato, o governo deu 

continuidade à busca da governabilidade por meio de uma coalizão ampla e ideologicamente heterogênea.   

30 O PAC contava com várias fontes de investimento: OGU, SBPE, FGTS, além de contrapartidas de 

estados e municípios. 

31 Os cinco eixos estratégicos eram: (1) infraestrutura econômica e social; (2) estímulo ao crédito e ao 

financiamento; (3) melhora do ambiente de investimento; (4) desoneração e aperfeiçoamento do sistema 

tributário; e (5) medidas fiscais de longo prazo. 
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doravante PAC-UAP32, que englobava intervenções de urbanização de favela e era gerido 

pelo Ministério das Cidades.  

Com a eleição de Dilma Rousseff (PT) para o mandato presidencial de 2011-2014, 

houve uma continuidade da lógica de investimentos e, em 2011, foi lançada uma segunda 

fase do programa, comumente chamada de PAC 2. Nessa fase, o programa foi reordenado 

e se estruturou em seis eixos: (1) Cidade Melhor; (2) Comunidade Cidadã; (3) Minha 

Casa Minha Vida; (4) Água e Luz para todos; (5) Transportes; (6) Energia. O PAC-UAP 

passou, então, a integrar o terceiro eixo: o Minha Casa Minha Vida.  

Além de ter formalizado uma nova estrutura de gestão e monitoramento intensivo 

de suas operações, que é abordada a seguir, ao PAC foi dada prioridade política 

(CARDOSO; NAVARRO; 2016). Assim, um ministério setorial, como o MCidades, 

cujas políticas públicas receberam o ‘selo PAC’, deparava-se com consequências 

ambíguas: por um lado, sua inclusão em um processo de tomada de decisão e de 

monitoramento intensivo centralizado na Presidência, e, por outro, por se tratar de política 

prioritária, trazia a garantia de estar isento de contingenciamentos orçamentários (LIMA-

SILVA, 2014). Portanto, receber o ‘selo PAC’ representava a inserção em um processo 

de certificação de política pública que envolvia vantagens e desvantagens para os atores 

nela envolvidos (LOUREIRO; MACARIO; GUERRA, 2013).  

De todo modo, o PAC-UAP marcou um novo momento na trajetória das 

intervenções de urbanização de favela no Brasil. Entre 2007 e 2009, no PAC 1, foram 

contratados 3.113 empreendimentos de urbanização de assentamentos precários e 

investidos R$ 20,8 bilhões; entre 2011 e 2014, no PAC 2, foram contratadas 415 novas 

intervenções de urbanização de assentamentos precários, somando R$ 12,7 bilhões 

(BRASIL, 2014)33. A maioria das operações contratadas foi direcionada para municípios 

                                                           
32 Utilizaremos a sigla “PAC-UAP” para tratar das operações de financiamento e repasse do Governo 

Federal para governos subnacionais no âmbito do PAC com o objetivo de promover urbanização e 

regularização fundiária de favelas. O uso dessa denominação é compartilhado com outros estudos 

(DENALDI et al., 2014; MORETTI et al., 2015; PATRICIO et al., 2018), embora não seja consensual. 

Algumas pesquisas utilizam termos como PAC Favela (KLINTOWITZ, 2015); PAC Habitação (BRASIL, 

2010a, 2010b); PAC Urbanização (MENEZES et al., 2017; LIMA et al., 2017), ou simplesmente se referem 

às urbanizações de favelas no PAC (CARDOSO; DENALDI, 2018; PETRAROLLI, 2015). 

33 O Ministério das Cidades utiliza a categoria “assentamentos precários” para se referir às diferentes 

situações de inadequação habitacional e de irregularidade fundiária, incluindo as seguintes tipologias: (i) 

cortiços entendidos como habitação coletiva e constituída por edificações subdivididas e superlotadas; (ii) 

favelas que correspondem a aglomerados de domicílios autoconstruídos e dispostos de forma desordenada, 

ocupando terreno de propriedade alheia e sem acesso aos serviços públicos; (iii) loteamento irregulares, 

que são definidos como construções em lotes sem aprovação do poder público ou sem atender às condições 

exigidas para aprovação, geralmente sem acesso adequado aos serviços públicos; (iv) conjuntos 

habitacionais construídos pelo poder público, mas que demandam reabilitação. Considerando o escopo 

desta pesquisa, optou-se por não utilizar o termo “assentamento precário”, exceto no nome do programa, 
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de porte populacional médio e grande: 41,29% do investimento foi destinado a 

municípios com população entre 100 e 500 mil habitantes; 14,31% para aqueles com 

população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes; e 23,32% para aqueles com mais de 

um milhão de pessoas (CARDOSO; DENALDI, 2018) 34. 

Estas operações eram orientadas pela abordagem da urbanização integrada e 

almejavam superar as condições de precariedade das favelas, partindo de uma perspectiva 

multisetorial que incorporasse as “questões urbana, habitacional, fundiária, social e 

ambiental” (BRASIL, 2010a, p. 13).  

Adicionalmente, é importante destacar três pontos sobre o PAC-UAP que 

delineiam o recorte dos casos que orienta esta seção e as seguintes. Primeiro, os 

investimentos incluídos no PAC-UAP não se destinam apenas às obras de urbanização de 

favela, incluindo também a elaboração de estudos, projetos e planos de urbanização, 

desenvolvimento institucional, assistência técnica e construção de unidades habitacionais, 

detalhados a seguir.  

 

Tabela 3 – Operações e valores no PAC-UAP (2007-2015) por tipo de investimento35 

Atividades Tipos de investimento Nº de operações Investimento (em 

milhões de R$) 

Preparação e 

planejamento 

Elaboração de estudos e 

projetos para urbanização 
63 2% 59 0,2% 

Elaboração de plano local de 

habitação 
1.468 43% 93 0,3% 

Capacitação 

municipal 

Desenvolvimento institucional 4 0% 13 0% 

Assistência técnica 175 5% 28 0,1% 

Execução de 

programa 

habitacional 

Produção de lotes urbanizados 15 0% 17 0,1% 

Provisão habitacional 905 26% 1.970 7,3% 

Urbanização 816 24% 24.937 91,9% 

Requalificação de imóveis 5 0% 3 0% 

Fonte: Adaptado de Petrarolli (2015, p. 26). 

 

Analisando a Tabela 3, observa-se a preponderância do investimento em 

urbanização, que embora corresponda a apenas 24% do total de operações, equivale a 

                                                           
pois ele se refere a uma variedade de situações mais ampla do que o espaço em análise nesta tese, 

circunscrito às favelas. 

34 Inspirada em Petrarolli (2015), usa-se o termo operações para fazer referência aos Termos de 

Compromisso assinados pelos governos municipais e governo federal no âmbito do PAC-UAP. 

35 É interessante notar que a provisão habitacional no âmbito do PAC-UAP está associada às intervenções 

de urbanização de assentamentos precários, atendendo às demandas de desadensamento ou de realocação 

necessária para realização das obras ou eliminação de riscos. Portanto, se somarmos a urbanização de favela 

e a provisão habitacional no PAC-UAP, atingimos mais de 99% dos investimentos financeiros do programa.  
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mais de 90% do total dos recursos. Em função disso, optou-se por trabalhar nesta pesquisa 

apenas com esta submodalidade: a urbanização de favelas. 

Em segundo lugar, os investimentos em urbanização de favelas foram custeados 

por diferentes fundos públicos: Orçamento Geral da União (OGU), Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

e Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). As operações de urbanização de favelas que 

utilizam os dois primeiros fundos – OGU e FNHIS – são viabilizadas mediante repasse 

do governo federal aos estados e municípios a fundo perdido e não-reembolsável. Já 

aquelas que utilizam o FAT e FGTS referem-se a financiamentos que devem ser 

devolvidos ao governo federal, como se pode observar na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Investimento do PAC-UAP por fonte de recurso (2007 a Set. 2015) 

Fonte do 

recurso 

Nº de 

operações 

Investimento 

(milhões de R$) 

Investimento 

(%) 

Repasse ou financiamento 

OGU 400 21.867,84 73% 24.704,30 82% 

FNHIS 408 2.836,46 9,5% 

FGTS 110 4.362,93 14,5% 5.244,01 18% 

FAT 16 881,09 2,9% 

Total 934 29.948,31 100% 29.948,31 100% 

Fonte: Adaptado de Petrarolli (2015, p. 28). 

 

A análise desta tabela aponta a maior relevância em termos de valores investidos 

dos recursos a fundo perdido, o que nos levou a realizar novo recorte no universo de 

casos. São enfatizadas, aqui e nas próximas seções, as intervenções de urbanização 

realizadas com financiamento do OGU e FNHIS.  

Por fim, o último recorte analítico desta pesquisa: são analisadas apenas as 

operações de repasse para urbanização de favelas geridas pela Secretaria Nacional de 

Habitação (SNH) do MCidades – o PAC-PPI e o PAC-FNHIS. Tratam-se de dois dos seis 

Programas que compõem as urbanizações de favelas no PAC36, e que concentraram, sob 

sua gestão, 66% dos recursos investidos nesta temática, como detalhado na Figura 3. 

  

                                                           
36 Segundo Petrarolli (2015), os programas definem as regras que devem ser seguidas para a implementação 

das ações; essas, por sua vez, referem-se às ações orçamentárias definidas pelos Planos Plurianuais (PPA) 

e pelas Leis Orçamentárias Anuais (LOA), que estabelecem o montante de recursos da União que deve ser 

usado para alcançar determinados objetivos.    
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Figura 3 – Relação entre Fundos Públicos, Ações, Programas* e Investimentos realizados 

entre 2007 e 2014 para urbanização de favelas no âmbito do PAC** 

Fonte: Adaptado de Petrarolli (2015, p. 27 e 30). 

* Os antigos contratos do HBB/BID migraram para o PAC na modalidade PPI, e o Programa ‘Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários’ (UAP) foi extinto em 2010, e sua lógica de 

funcionamento mantida pelo Programa ‘Moradia Digna’, ambos com financiamento do OGU e FNHIS.  

** Os programas aqui apresentados referem-se a todas as intervenções de urbanização de favelas do PAC, 

algumas realizadas pela Secretaria Nacional de Habitação, outras pela Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental, ambas alocadas no MCidades, que define regras comuns de ação.  

 

A escolha por estes dois programas geridos pela SNH também se deu em função 

do papel destacado desta secretaria no MCidades. Em 2005, iniciou-se um processo de 

‘politização coalizadora’, ao longo do qual os secretários do MCidades ligados ao partido 

do presidente ou ao movimento da reforma urbana foram gradualmente substituídos por 

políticos indicados por outros partidos para maximizar a governabilidade (LIMA-SILVA; 

LOUREIRO, 2018). A SNH foi a única secretaria do Ministério a ser poupada (LIMA-

SILVA, 2014). Destacando-se no MCidades pelo acúmulo de conhecimento prático e 

analítico, a Secretaria de Habitação acabou angariando certa autoridade prática perante o 

núcleo estratégico do governo federal, que a capitalizou para desenvolver políticas 

prioritárias, mas não a ponto de lhe conferir poder decisório significativo 

(KLINTOWITZ, 2015)37. Assim, o papel de destaque da SNH se refletiu na inserção da 

                                                           
37 Segundo um funcionário de alto escalão do Ministério das Cidades: “Em todo momento possível, o 

Ministério das Cidades colocava a questão dos investimentos em habitação e saneamento para a 

Presidência. Uma hora isso emplacou, com o PAC” (LIMA-SILVA, 2014, p. 99). 
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habitação no PAC e na elevação exponencial de seu orçamento, passando de R$ 7 bilhões, 

em 2002, para R$ 51,5 bilhões, em junho de 2010, índice bem superior ao observado nas 

outras secretarias do MCidades (MARICATO, 2012).  

Não obstante, ainda que o PAC-UAP contasse com um acúmulo de experiências 

prévias em urbanização de favela, recursos não-contingenciáveis e um sistema intensivo 

de monitoramento, quase todas as suas operações tiveram entraves e atrasos, e suas taxas 

de execução ficaram significativamente aquém do esperado. Com isso, o PAC-UAP e a 

temática da urbanização não lograram se consolidar como prioridade na agenda política 

nacional (BRITO, 2015; DENALDI et al., 2016; KLINTOWITZ, 2015).  

Os baixos índices de execução do PAC-UAP são usualmente relacionados com a 

limitada capacidade municipal (CAMPANHONI, 2016; DENALDI et al., 2016, 2014; 

PETRAROLLI, 2015). As entrevistas realizadas no MCidades e na CAIXA reforçaram 

essa visão de que os municípios não estavam preparados para elaborar e implantar 

políticas urbanas. A fala da Entrevista 9 exemplifica esse ponto de vista:  

 

O fato é, considerada a institucionalidade e a capacidade institucional instalada 

nas prefeituras hoje, você tem muita dificuldade em executar o dinheiro que 

está disponível. A nossa execução [de urbanização de favelas] no PAC de 1% 

ao mês, é desesperador.  

 

 

3.1.1 O surgimento do MCMV e seu impacto no PAC-UAP  

 

A perda de importância do PAC-UAP na agenda nacional também deve ser 

compreendida à luz da emergência do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). De 

modo geral, o MCMV ‘rodou’ muito melhor do que as urbanizações de favelas do PAC, 

o que pode ser visualizado pela análise dos recursos orçamentários executados, conforme 

a Tabela 5. Entre 2006 e 2014, o MCMV executou quase três vezes mais recursos 

orçamentários do que o PAC-UAP, embora tenha sido lançado apenas em 2009. Essa 

tabela explicita também a reduzida importância do FNHIS, cujos recursos, em termos 

absolutos e proporcionais, são menores do que aqueles destinados aos programas PAC-

UAP e MCMV, que não integram o modelo federativo de repasses do SNHIS.  
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Tabela 5 – Recursos orçamentários executados do PAC-UAP, MCMV e FNHIS (2006-

2014) (em bilhões de R$) 

Ano PAC-UAP MCMV FNHIS Total 

2006 1,52 - 1 2,52 

2007 1,97 - 0,3 2,27 

2008 2,7 - 0,8 3,5 

2009 3,88 5,25 1,01 10,14 

2010 1,88 6,68 0,17 8,73 

2011 2,15 10,98 0,51 13,64 

2012 3,2 12,55 0,13 15,88 

2013 3,65 15,63 0,21 19,49 

2014 2,7 16,8 0,05 19,55 

Total 23,65 67,89 4,18 95,72 

 Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Klintowitz (2015, p. 239). 

 

A preponderância do MCMV em relação ao PAC-UAP também pode ser melhor 

compreendida pela análise dos arranjos institucionais de implementação. O PAC-UAP se 

estrutura a partir do modelo de repasse federal, como o HBB/BID: os governos 

subnacionais são os proponentes e os principais responsáveis pelas operações, incluindo 

a elaboração dos projetos, a licitação e a gestão das obras. Como resultado desse modelo 

de financiamento, cuja gestão é caracterizada por procedimentos burocráticos e um 

acompanhamento minucioso das etapas implementadas, o processo de implementação se 

torna mais lento e apresenta diversos potenciais pontos de entrave. O MCMV, ao 

contrário, desloca a participação dos municípios para o segundo plano, simplifica a 

operacionalização e prestação de contas, e amplia a participação do setor privado, com 

vistas a conferir maior agilidade à implantação da política. Em função disso, ele 

rapidamente se tornou um êxito em termos de resultados.  

 

O Minha Casa Minha Vida traz um problema, que é o modelo dele de 

contratação, que é maravilhoso. Aliás, a gente brinca que é o tubo mágico, que 

entra o dinheiro público, sai o dinheiro privado do outro lado, porque prescinde 

de todas essas questões de licitação, Sinap e não sei o que, que torna o modelo 

tão lerdo (ENTREVISTADO 6). 

De fato, o MCMV se consolidou como o maior programa habitacional brasileiro 

desde o Banco Nacional de Habitação (1964-1986). Desde seu lançamento, em 2009, até 
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2018, foram contratadas 5,3 milhões de unidades habitacionais e entregues 3,9 milhões, 

atingindo 15 milhões de pessoas em todo o país (BRASIL, 2018). Apresentou-se como 

uma política setorial capaz de promover, por um lado, o aquecimento da economia e a 

retomada de empregos no setor da construção civil, e, por outro, a provisão habitacional 

para famílias com renda de até 10 salários mínimos. Além disso, o MCMV respondeu à 

pressão por resultados rápidos, dialogando com o esquema político-eleitoral brasileiro, 

que tem eleições majoritárias a cada dois anos, “fazendo com que o second best das 

políticas públicas vença sobre as políticas integradas” (KLINTOWITZ, 2015, p. 242).  

Não obstante as inúmeras críticas feitas ao MCMV38, ele passou a ocupar lugar 

privilegiado nas agendas dos governos municipais, que, de modo geral, se esforçavam 

mais em ‘rodar’ os programas federais do que em construir políticas próprias (ROLNIK 

et al., 2014). O MCMV passou a ocupar um espaço privilegiado também na agenda do 

governo federal, tornando-se assim mais importante do que a própria política habitacional 

nacional (DENALDI et al., 2014). Como consequência, os tomadores de decisão optaram 

pelo MCMV como ‘canal principal’, e, frente à necessidade de resultados e aos baixos 

índices de execução do PAC-UAP, o restante das políticas mantiveram-se como 

coadjuvantes, como demonstram os trechos a seguir: 

 

O PAC, a partir de 2009, perde um pouco o sentido porque o Minha Casa vem 

em condições muito mais favoráveis do que ele (...). O PAC perdeu 

centralidade e perdeu aporte de recurso. E o que acho que é mais grave, ele 

perdeu importância. Se tivesse importância, a gente não rifava ele para 

aumentar os números do MCMV, como a gente fez. (ENTREVISTADO 9). 

O PAC Urbanização na verdade vai esmorecer com o Minha Casa Minha Vida, 

a gente tem aí uma, vou usar um termo esquisito, a gente tem um deslumbre 

pela entrega e pela produção do Minha Casa Minha Vida, virou um frenesi essa 

coisa dos recursos do Minha Casa pra produção, produção, produção e aí você 

tem apoio de todos os setores, porque os prefeitos felicíssimos, as empresas 

felicíssimas, os movimentos sociais tinham um programa pra chamar de seu 

também, a habitação rural idem, então assim, a gente teve um boom em relação 

à produção habitacional, exatamente pelos modelos que isso vai trabalhar, que 

são modelos mais flexíveis... Para que que eu vou fazer a urbanização? Não 

fica uma coisa tão bonita, não vai tão rápido, é devagar, é moroso e você isso, 

e você aquilo; a gente entrou em desgraça, a gente virou quase palavrão aqui 

(ENTREVISTADO 6). 

                                                           
38 As críticas ao MCMV relacionam-se à falta de articulação com política urbana; excessivo privilégio 

concedido ao setor privado; grande escala e precária inserção dos empreendimentos na malha urbana, baixa 

qualidade arquitetônica e construtiva das unidades, descontinuidade em relação ao SNHIS, perda do 

controle social sobre sua implementação, pouco acesso aos serviços públicos, padronização das unidades 

construídas e exíguo atendimento efetivo do déficit habitacional brasileiro, concentrado nas populações 

com mais baixa renda (BONDUKI, 2009; CARDOSO, 2013; CARDOSO; ARAGÃO; ARAÚJO, 2011; 

FERREIRA, 2012; KLINTOWITZ, 2015; KRAUSE et al., 2013; MARICATO, 2012). 
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Em suma, com o lançamento do MCMV e diante da inexistência de uma política 

nacional estruturada de urbanização de favela, o PAC-UAP perdeu espaço e prioridade. 

Isso pode ser notado, adicionalmente, pela mudança na produção habitacional em 

operações de urbanização de favela. Se no PAC 1, a provisão habitacional era realizada 

no âmbito dos contratos de urbanização e no perímetro da intervenção, no PAC 2, ela se 

vincula obrigatoriamente com o MCMV. Segundo Denaldi et al. (2018) e vários 

entrevistados, a conjugação de contratos – o do MCMV para produção habitacional e o 

do UAP para urbanização de favelas – trouxe um novo contexto: por um lado, possibilitou 

o reassentamento externo com maior agilidade e menor risco de elevação de custos, e por 

outro, gerou problemas pelas regras mais restritas de regularização do terreno para 

construção habitacional no MCMV e, em alguns casos, pelo desinteresse do setor privado 

em realizar empreendimentos, particularmente aqueles de pequeno porte, no interior do 

assentamento e dependentes do tempo da obra de urbanização39.  

 

 

3.2 O PAC-UAP em operação: seleção, operacionalização e monitoramento  
 

3.2.1 Seleção das propostas do PAC-UAP: momentos, elementos técnico-políticos e 

impasses 

 

A seleção das operações que hoje compõem o PAC-UAP foi realizada de duas 

formas e em dois momentos distintos. A primeira, iniciada logo após o lançamento do 

PAC 1, concretizou-se com dois ciclos de reuniões entre o governo federal, prefeitos e 

governadores, quando foram apresentadas e discutidas propostas para intervenções em 

favelas. As operações contratadas naquele momento foram selecionadas por meio do que 

se convencionou chamar de Pactuação Federativa (PETRAROLLI, 2015). Inserindo-se 

                                                           
39 As palavras do Entrevistado 12 ilustram as dificuldades da conjugação desses contratos no PAC 2: “O 

fato é que na primeira seleção do PAC de Urbanização de 2007, a produção habitacional de reassentamento 

era dentro do próprio contrato de urbanização. Já na seleção que foi feita no final de 2010 – o resultado saiu 

no final de 2010 e as contratações começaram a partir de 2011 – a produção habitacional para 

reassentamento já era feita pelo MCMV. Aí também tinha que casar os momentos, porque são tipos de 

operações diferentes, eram contratados com empresas diferentes, também isso foi um gargalo, pois não se 

contratou estas unidades para reassentamento na velocidade que se imaginava”. 
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no programa Projeto-Piloto de Investimentos (PPI), financiado com recursos do OGU40, 

elas se voltaram prioritariamente aos complexos e núcleos de favelas.  

No PAC-PPI, os recursos foram pré-alocados regionalmente com base em um 

estudo do CEM/CEBRAP41 e em indicadores de precariedade social, habitacional e 

urbana, delimitando um conjunto de cidades prioritárias: municípios de 12 regiões 

metropolitanas42, capitais de estados e municípios com população superior a 150 mil 

habitantes (BRASIL, 2010a). Além disso, a seleção foi pautada pelos seguintes critérios: 

(i) obras de grande porte (investimento superior a R$ 10 milhões); (ii) articulação e 

integração no território; (iii) recuperação ambiental; (iv) eliminação de gargalos da 

infraestrutura logística; (v) mitigação de impacto de grandes instalações de infraestrutura 

nacional; (vi) aproveitamento do patrimônio da União; e (vii) complementação de obras 

já iniciadas (BRASIL, 2010b). Intervenções bastante conhecidas do PAC-UAP, como a 

urbanização de favelas no Complexo do Alemão e na Rocinha no Rio de Janeiro, inserem-

se no Programa PPI e na Pactuação Federativa. 

A segunda seleção do PAC-UAP foi voltada para propostas de menor envergadura 

e ocorreu por meio de chamadas públicas anuais, em que os governos subnacionais 

enviavam propostas ao MCidades no formato de formulários eletrônicos, em que 

apresentavam dados básicos das intervenções planejadas. As propostas selecionadas 

integravam o Programa ‘Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários’ (UAP). Esse programa foi extinto em 2010, sendo sua lógica de funcionamento 

mantida pelo Programa ‘Moradia Digna’, ambos com financiamento do OGU e FNHIS, 

sendo essas operações aqui denominadas de PAC-FNHIS. Eram direcionadas para o 

atendimento de favelas de menor porte, desde que pelo menos 60% das famílias tivessem 

renda de até 3 salários mínimos, a área estivesse ocupada há mais de cinco anos ou 

localizada em área de risco (BRASIL, 2010a).  

Executar operações no âmbito do PAC-UAP pressupunha a realização de 

diagnósticos e projetos adequados, e isso constitui um dos pontos nevrálgicos do debate 

sobre o programa. Um dos principais problemas no processo de seleção foi a aprovação 

                                                           
40 Segundo as entrevistas realizadas nesta pesquisa e também de acordo com Petrarolli (2015), no PAC 2, 

foram contratadas outras operações no PPI, por meio da Pactuação Federativa. Mas não foram localizados 

registros de como essa seleção foi efetuada. 

41 O estudo “Assentamentos Precários no Brasil Urbano”, uma parceria da SNH, CEM e CEBRAP, indicou 

os municípios que concentravam mais de 90% do fenômeno de domicílios precários no país, e, por isso, foi 

usado como parâmetro para alocação de recursos no PAC Habitação (BRASIL, 2010a). 

42 Belém/PA, Fortaleza/CE, Recife/PE, Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São 

Paulo/SP, Campinas/SP, Baixada Santista/SP, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS e RIDE Distrito Federal. 
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de projetos de intervenção defasados, incompletos ou com estimativas de custo 

elaboradas com base em outros projetos (CAMPANHONI, 2016; CARDOSO, 

DENALDI, 2018; PETRAROLLI, 2015). No fim, “a primeira seleção do PAC foi feita 

com projetos incipientes, com propostas, com ideias” (ENTREVISTADO 6).  

Apesar da razoabilidade da argumentação que relaciona esse problema na seleção 

com os entraves na implementação do PAC-UAP, é preciso compreender os meandros 

deste processo de seleção, levando em consideração a dissonância entre, de um lado, o 

tempo do projeto e da obra, e, de outro, a transformação constante das favelas, 

mencionada na seção anterior, e o cenário em que emerge o PAC, no qual os municípios 

tinham escassas ofertas de financiamento e poucos incentivos para manter um banco 

atualizado de projetos na área de urbanização de favela, que é tratado mais adiante. Além 

disso, é interessante compreender o quadro mais amplo da tomada de decisão no PAC-

UAP, e a posição nele ocupada pelo MCidades e sua equipe técnica. Por se tratar de uma 

política prioritária no âmbito do PAC, a escolha dessas operações era uma atribuição 

compartilhada com a Presidência, inicialmente por meio da Casa Civil e, depois da eleição 

de Dilma Rousseff, da Secretaria Especial do PAC (SEPAC) no Ministério do 

Planejamento, que exercia papel proeminente nesses processos.  

 

Mesmo a parte de seleção, toda essa coordenação que foi feita no PAC, 

independentemente de quem estava aqui [no MCidades] como ministro, ela era 

muito feita pela Miriam Belchior, primeiro na Casa Civil como subchefe, 

depois como Ministra do Planejamento, então essa coordenação do PAC era 

muito feito por ela e pela equipe dela, então isso independe das trocas, a gente 

teve uma continuidade (Entrevistado 6). 

 

Nesse processo seletivo, coexistiram duas lógicas. De um lado, foi frequente a 

argumentação de que ele foi pautado pela racionalidade e análise técnica. De outro, 

existem evidências de que este processo também foi limitado por elementos políticos e 

pela decisão prévia de distribuição regional de recursos43. Para garantir a distribuição pré-

determinada, a solução encontrada foi selecionar, em cada região, os projetos com maior 

potencial de serem executados, ainda que não atendessem a padrões mínimos de 

qualidade. A Tabela 6 apresenta trechos de entrevistas que ilustram bem como essas duas 

tendências coexistiram na seleção das operações do PAC-UAP.   

                                                           
43 Uma evidência do limite da racionalidade técnica neste processo de seleção é a dissonância entre a 

alocação de recursos do PAC-UAP e a identificação de assentamentos precários pelo CEM (2007) e pelo 

IBGE (2010). Existem municípios com um número elevado de favelas, como Itaquaquecetuba (SP), que 

não acessaram recursos do PAC-UAP; e há outros que não têm estimativa de domicílios precários, mas que 

receberam recursos do PAC para urbanização, como Santa Cruz do Sul (RS) (PETRAROLLI, 2015). 
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Tabela 6 – Trechos de entrevistas que exemplificam o caráter técnico e político da seleção 

de propostas do PAC-UAP 

Fonte: Elaborado pela autora. Baseada nas entrevistas exploratórias realizadas nesta pesquisa. 

 
 

3.2.2 A operacionalização das operações: atores, etapas e problemas 

 

A operacionalização das operações de urbanização de favela do PAC envolve uma 

série de atores governamentais. A Presidência da República, por meio da Casa Civil, é o 

Coordenador Central, responsabilizando-se por estabelecer diretrizes gerais; validar a 

seleção dos projetos; acompanhar, em nível estratégico, a evolução das operações; 

auxiliar na superação de dificuldades e fomentar o aperfeiçoamento dos instrumentos de 

gestão e das normas (BRASIL, 2010a). O Ministério das Cidades, enquanto ministério 

setorial, é o Gestor das Operações e se responsabiliza pelo acompanhamento da execução 

e dos resultados das ações, estabelecimento de diretrizes gerais e procedimentos 

operacionais, consignação de recursos orçamentários e seleção das propostas enviadas 

(BRASIL, 2010a).                                                                                                                                   

A Caixa Econômica Federal atua como Agente Operador e Financeiro, com a 

responsabilidade de celebrar os contratos de repasse após análise e seleção pelo 

MCidades; promover a sua execução orçamentário-financeira; acompanhar e atestar a 

execução do objeto das contratações; manter o MCidades informado sobre o andamento 

das operações. Para o Entrevistado 13, a CAIXA foi essencial para viabilizar a 

Seleção pela técnica 
Seleção pela política (e critérios pré-

determinados) 

A decisão do PAC, ela é técnica, você chegava 

com o projeto, abria-se o processo de seleção, 

você chegava com o projeto pronto, eles 

priorizavam os melhores projetos. 

(ENTREVISTADO 10) 

Então o PAC passou por estes entraves de não ter projeto 

organizado no governo, até hoje ainda passam alguns 

projetos que são cacifados politicamente, mas não tem 

uma estrutura gerencial por trás. (ENTREVISTADO 11) 

Na realidade, a gente sempre fez uma mescla, a 

gente fazia um indicador por região e UF de 

distribuição dos recursos pra colar nos 

indicadores de precariedade, e claro, dentro 

daquilo, aí vinha a concorrência dos projetos, 

projeto melhor, projeto mais aderente à 

proposta, projetos em lugares mais vulneráveis. 

(ENTREVISTADO 6) 

Mas a seleção seguia somente os que tinham projetos? 

Não. Porque levava em conta as questões regionais, 

buscava-se distribuir os recursos de uma forma 

regionalizada. Você precisa ir para o norte? Precisa. 

Então quais são as melhores propostas que têm aí para 

serem apoiadas? Esta era a visão inicial. 

(ENTREVISTADO 12) 
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operacionalização do programa, pois o Ministério das Cidades não teria ‘braço suficiente’ 

para acompanhar in loco a execução de todas as operações do PAC-UAP.  

Cumpre destacar que ainda que as responsabilidades estivessem formalmente 

atribuídas a cada instituição federal, na prática, faltava clareza sobre o papel da CAIXA 

e da SNH, e esses dois órgãos passaram a se sobrepor na tomada de decisão sobre a 

política habitacional e a disputar autoridade e autonomia, com a CAIXA assumindo papel 

de destaque na condução da política habitacional (KLINTOWITZ, 2015). 

 

O gestor dos programas é o Ministério das Cidades. Mas – considerando não só 

o tamanho da Caixa, mas a qualificação do pessoal da Caixa – a Caixa participa 

ativamente, mas ativamente mesmo, de toda construção de qualquer programa. 

É inconcebível você imaginar qualquer mudança em programa habitacional que 

a Caixa não seja chamada para conversar desde o pensar do programa. 

(ENTREVISTADO 5). 

 

Ainda no âmbito federal, os órgãos públicos de controle foram apontados como 

atores relevantes, mesmo não constando do modelo formal de operacionalização do PAC-

UAP. Estes órgãos têm como atribuição identificar possíveis irregularidades durante o 

processo de licitação ou execução de obras financiadas com recursos públicos. Pesquisas 

recentes identificaram que a CAIXA tem adotado procedimentos mais rígidos de 

fiscalização e gerenciamento de obras, assim como de aprovação e revisão de projetos 

para atender as recomendações dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da 

União (TCU) (CAMPANHONI, 2016; MORETTI et al., 2015; PETRAROLLI, 2015). 

De modo similar, o Entrevistado 4 afirmou que muitas vezes esta ‘exigência a mais’ da 

Caixa Econômica Federal tem a ver com a recomendação dos órgãos de controle, que 

desconhecem o fenômeno e a natureza das intervenções em favelas.  

Os proponentes e os executores das intervenções são os governos municipais e 

estaduais. Eles se responsabilizam por identificar a área para a realização da intervenção; 

preparar e enviar projetos para seleções realizadas pelo MCidades; executar os trabalhos 

necessários à consecução da intervenção; cadastrar e selecionar famílias a serem 

beneficiadas; prestar contas dos recursos transferidos pela União e manter o patrimônio 

público gerado pelos investimentos (BRASIL, 2010a). 

Já as construtoras e outras empresas privadas, como gerenciadoras de obras e 

consultorias de regularização fundiária, trabalho social e de projetos, são contratadas 

pelos agentes executores por meio de licitação. As construtoras têm o controle sobre o 
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projeto executivo, ou seja, detalhado, de intervenção, e, em última análise, determinam a 

materialização do programa no território (PATRICIO et al., 2018). 

Esses diferentes atores se articulam de formas diversas de acordo com as etapas 

da operacionalização do PAC-UAP, descritas na Figura 444. A primeira etapa, em azul, 

diz respeito ao envio e seleção das propostas de urbanização de favela – tratada na 

subseção anterior –, envolve os governos subnacionais, a Casa Civil e o MCidades – sem 

contar os órgãos estaduais que outorgam as licenças ambientais, pré-requisito para a 

contratação. Nas etapas seguintes, relativas à operacionalização, como a assinatura dos 

contratos e a realização de licitações, estes mesmos atores continuam envolvidos, 

assumindo maior relevância os governos subnacionais e a CAIXA.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4 – Etapas do processo de operacionalização do PAC-UAP 

Fonte: Elaborada pela autora. Adaptado de Menezes et al. (2017, p. 71). 

 

Nas demais etapas azuis da operacionalização – o empenho dos recursos, o início 

das obras, os repasses após medições e a conclusão das obras – seguem envolvidos os 

mesmos atores e são acrescidos outros, como as empresas contratadas e os moradores das 

áreas urbanizadas, mantendo o agente proponente/executor, e a CAIXA seu papel de 

destaque. Por meio de suas agências regionais, a CAIXA responde por todos os trâmites 

envolvendo a assinatura e a gestão dos Termos de Compromisso, atuando também na 

mediação entre os governos subnacionais e o governo federal.  

As caixas de texto rosadas referem-se a dois momentos em que são frequentes os 

problemas de implementação no âmbito do PAC-UAP. Na primeira, localizada entre a 

                                                           
44 Para informações mais detalhadas sobre a contratação e a gestão de contratos para execução de obras e 

pagamento de construtoras com recursos do PAC, veja os fluxogramas apresentados nos Anexos E e F, e 

Petrarolli (2015). 

Assinatura 

dos contratos Licitações 
Empenho dos 

recursos – 

Gov. Federal 

Início efetivo 

das obras 

Repasse após 

conclusão 

/medição de 

cada trecho 

Conclusão 

das obras 

Envio e 

seleção das 

propostas 

Problemas nas obras. 

Reprogramações 

Contratuais 

Revisão, atualização do 

projeto 
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seleção e a licitação das operações, o licenciamento ambiental e a aprovação dos projetos 

pela CAIXA foram apontados como passos críticos (PETRAROLI, 2015). Após assinado 

o contrato de repasse, o município tem um prazo para conseguir aperfeiçoar a 

documentação e se enquadrar nas normas e diretrizes, e somente quando ele ‘amadurece’ 

a proposta de intervenção, é que a CAIXA autoriza a licitação das obras 

(ENTREVISTADO 14). 

No entanto, muitos agentes proponentes/executores tiveram problemas no 

licenciamento ambiental prévio e apresentaram projetos de intervenção incompletos, 

desatualizados e desalinhados com o disposto na Lei n. 8.666, afetando a assinatura do 

contrato e o início efetivo das obras45. Segundo Denaldi et al. (2016), os processos iniciais 

de licenciamento, avaliação, contratação e licitação são sempre morosos e é comum que 

nesse período prévio ao início das obras sejam alteradas as condições de ocupação e 

características do assentamento.  

O segundo momento problemático, entre o início das obras e a medição de cada 

trecho, abrange os três atores diretamente envolvidos na implementação das operações: o 

agente proponente/executor (município), o agente financeiro (CAIXA) e as empresas 

contratadas. Esse momento compreende situações em que os agentes executores precisam 

conciliar as propostas aprovadas pela CAIXA com os imprevistos e a transformação 

constante das favelas, o que demanda reajustes frequentes nos projetos.  

Quando há problemas de medição, é comum que o Agente Operador glose, ou 

seja, bloqueie o pagamento de serviços que não correspondem exatamente ao estabelecido 

na operação aprovada. Essa situação somente pode ser solucionada por meio de 

reprogramações contratuais, que são procedimentos administrativos que modificam o 

projeto aprovado ou as quantidades de materiais e serviços previstos. No entanto, 

Petrarolli (2015) argumenta que as reprogramações, procedimentos complexos e longos, 

podem durar até seis meses, inclusive interrompendo as obras46. Elas se tornaram ainda 

                                                           
45 No PAC 2, a CAIXA passou a exigir que o licenciamento ambiental e a titularidade das áreas já 

estivessem resolvidos antes de autorizar o início das obras. A aposta era superar os problemas de projeto 

com mais rapidez, mas o que se observou foi que nas obras do PAC 2 houve um aumento do período entre 

a seleção e a assinatura (MENEZES, 2017).  

46 Os problemas ocorrem principalmente nos casos em que se busca adaptar o objeto contratado ao recurso 

federal disponível, aos limites de gastos por componente ou ao limite máximo de Aditamento Contratual, 

que é de 25% para obras novas e 50% para reformas. Cumpre destacar, ainda, que até a finalização da 

reprogramação contratual as obras ficam paralisadas, pois o desembolso dos recursos está atrelado ao 

término desse processo.   
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mais difíceis em função do crescente rigor da CAIXA, que, como mencionado 

previamente, vem sendo influenciada pelos órgãos de controle.   

As consequências desses dois momentos problemáticos na implementação do 

PAC-UAP são fartamente descritas na literatura, e incluem atrasos e paralisações nas 

obras, transformação nas construções da favela, e, consequentemente, no escopo do 

projeto de urbanização e crescente insuficiência dos investimentos acordados no Termo 

de Compromisso. Este último ponto decorre, ainda, da perda do valor real do orçamento, 

pois a União não reajusta os valores de repasse contratados e o preço dos materiais segue 

a SINAPI, o qual, segundo vários relatos, não cobre os custos reais dos materiais47.  

 

 

3.2.3 Monitoramento e gestão: estrutura institucional e seus limites 

 

O PAC criou um sistema intensivo de monitoramento das suas operações, 

composto por diferentes níveis e almejava assegurar o cumprimento de prazos, metas e 

resultados; identificar e solucionar possíveis entraves na execução das intervenções e 

coordenar as ações de diferentes níveis de governo (BRASIL, 2010a). Nos níveis iniciais 

dessa estrutura de gestão, as operações do PAC eram monitoradas pelo Comitê Gestor do 

PAC existente em cada ministério setorial, como o MCidades, e por equipes de técnicos 

distribuídos em onze salas de situação temáticas48. Nessas salas, o cronograma das ações 

era detalhadamente monitorado, com especial atenção para os possíveis problemas e 

riscos que deveriam ser evitados para o bom andamento das obras.  

Quando as salas de situação não conseguiam eliminar os entraves, estes eram 

encaminhados à instância superior: a saber, o Grupo Executivo do PAC (GEPAC), que 

era coordenado pela Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM) da Casa Civil e 

integrado pelas Secretarias de Orçamento Federal (SOF) e de Planejamento e 

Investimentos Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento, além da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da 

                                                           
47 O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) é uma fonte oficial 

de referência de preços para elaboração do orçamento de obras e serviços de engenharia, contratados e 

executados com recursos da União. No PAC-UAP, a CAIXA usava o Sinapi como referência de custos, e 

só pagava até o limite de preço estabelecido neste sistema, o que, segundo vários entrevistados, 

frequentemente não cobria os custos reais dos materiais, que precisavam ser absorvidos pela construtora ou 

pelo ente municipal. 

48 Medidas Institucionais, Rodovias, Portos e Hidrovias, Ferrovias, Aeroportos, Recursos Hídricos, 

Habitação, Saneamento, Metrôs, Energia e Petróleo, Gás e Combustíveis. 
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Fazenda. O GEPAC acompanhava a implementação geral das obras do PAC, atuando na 

resolução dos impasses de média dificuldade. 

Acima desse nível de gestão, encontrava-se o Comitê Gestor do PAC (CGPAC), 

composto pelos ministros da Casa Civil, do Planejamento e da Fazenda. O CGPAC atuava 

sobre os problemas de maior complexidade, envolvendo diretamente, nas discussões, o 

ministro setorial da área envolvida. Se esse comitê não conseguisse solucionar o impasse, 

o problema era levado para a Presidência da República, a última instância de deliberação 

do PAC.  

Como se pode depreender, o arranjo institucional do PAC foi caracterizado pela 

centralização na Presidência das atribuições de tomada de decisão e monitoramento 

intensivo, ainda que os ministérios setoriais fossem convidados para participar (LIMA-

SILVA, 2014). Com a presidência de Dilma Rousseff, em 2011, Miriam Belchior, que 

ocupava o cargo de Subchefe na Casa Civil e coordenava o PAC, tornou-se a titular do 

Ministério do Planejamento. Com isso, também a coordenação do PAC migrou para esse 

ministério, sendo então abrigada na SEPAC (Secretaria do PAC) e mantendo, em linhas 

gerais, a mesma lógica de monitoramento intensivo do PAC 1.  

Além desse arranjo institucional de gestão do PAC, havia dois mecanismos 

adicionais no âmbito federal de monitoramento das intervenções: o monitoramento 

remoto, estruturado a partir de videoconferências bimestrais entre CAIXA e agentes 

executores, e o monitoramento in loco, com visitas eventuais aos locais de intervenção 

com recursos do PAC e reuniões quinzenais nas unidades locais da CAIXA, denominadas 

Gabinete de Gestão Integrada (GGI) (BRASIL, 2010a).  

O texto anterior, inspirado em documentos elaborados pelo MCidades, descreve 

os mecanismos e arranjos formais de monitoramento do PAC, evidenciando o foco nos 

resultados e na coordenação entre os diferentes atores. Entretanto, as entrevistas 

exploratórias trouxeram à tona elementos que revelam alguns limites desse modelo de 

monitoramento.  

Quando considerada a amplitude da carteira de projetos do PAC, com milhares de 

iniciativas bastante distintas entre si, os entrevistados indicaram que o monitoramento 

normalmente era focado nos empreendimentos grandes e com maiores investimentos. 

Diante da difícil efetivação da ‘gestão por varejo’, os problemas enfrentados pelos 

municípios na execução das operações de urbanização de favela no PAC dificilmente 

chegavam de forma individualizada nas salas de situação, como demonstra o trecho a 

seguir: “Talvez estes aí [urbanização de favelas] cheguem no atacado. Não dá para 
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discutir um por um. Mas pelo menos chega no número geral, ‘olha, são tantos milhões 

para este número de projetos” (ENTREVISTADO 11). 

Além disso, como mencionado previamente, é possível inferir que as mudanças 

na política habitacional, incluindo a criação do MCMV, afetaram a coordenação 

intergovernamental, o monitoramento e a resolução de problemas relacionados com o 

PAC-UAP, o que é ilustrado na fala a seguir:  

 

Como o MCMV começou a ocupar a agenda do governo, o quanto de atenção se 

deu a estas obras [do PAC-UAP] após o MCMV começar a t maior atenção? O 

quanto se deu de atenção nisto, ou em termos do acompanhamento. É bem 

possível que o acompanhamento não foi o mesmo que vinha sendo feito até, 

digamos, 2010 (ENTREVISTADO 12). 

 

Dessa forma, a análise do sistema de monitoramento do PAC-UAP ilustrou que a 

modalidade de urbanização de favela não se constituiu como um objeto de atenção 

privilegiada nesse programa, dada a perda da sua centralidade na agenda federal, a 

existência de milhares de operações contratadas, muitas delas com baixo investimento, e 

a pulverização dessas no território nacional. As subseções anteriores, sobre a seleção e 

operacionalização do programa, também indicaram elementos que contribuíram para 

tornar evidente a distância entre o desenho formal do programa e os dilemas envolvidos 

em sua concretização. Considerando esse contexto e a inexistência de espaços 

institucionalizados de negociação e articulação entre o governo federal e os governos 

subnacionais para tratar do PAC-UAP, a execução das urbanizações de favelas desse 

programa se tornou extremamente dependente da atuação de atores e governos locais. O 

texto a seguir traz aspectos empíricos da implementação das urbanizações do PAC, 

enfatizando nos seus resultados e desafios.  

 

 

3.3 Os resultados das urbanizações de favelas no PAC  

 

Tanto a literatura especializada quanto os atores envolvidos na implementação do PAC-

UAP ressaltaram as baixas taxas de execução financeira e as dificuldades de 

operacionalização das operações dessa modalidade do programa (CAMPANHONI, 2016; 

DENALDI et al., 2014, 2016; LIMA et al., 2017; MENEZES et al., 2017; PETRAROLLI, 
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2015; ENTREVISTADO 6, 9, 10, 13)49. Todavia, um olhar detalhado sobre os resultados 

dessas intervenções indica a necessidade de nuançar esta argumentação. Como demonstra 

a Tabela 7, existe uma considerável variação nos resultados. Metade das operações 

contratadas já foi concluída ou tem mais de 75% de execução financeira, e somente 0,75% 

delas ainda não foram iniciadas.   

 

Tabela 7 – Execução Financeira dos Termos de Compromisso do PAC-UAP* 

Faixa de execução Número de operações Percentual  

Concluídas 157 23,64 

Mais de 75% 175 26,36 

Entre 50 e 75% 113 17,02 

Entre 25 e 50% 115 17,32 

Até 25% 99 14,91 

Não iniciadas 5 0,75 

Total 664 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

* Os dados analisados incluem todos os Termos de Compromisso destinados à execução de obras de 

urbanização de favelas no âmbito do PAC e geridos pela SNH, firmados entre 2007 e dezembro de 2017. 

 

Como é abordado detalhadamente na próxima seção, a execução financeira das 

operações do PAC-UAP apresentou significativa variação em termos regionais e inter-

regionais. Também é importante lembrar que as urbanizações do PAC são heterogêneas, 

podendo ser realizadas em uma única favela ou contemplar várias favelas 

concomitantemente, e apresentam uma pluralidade de tipos de intervenção.  

Estudos recentes identificaram que os governos subnacionais realizaram seis tipos 

distintos de intervenção no PAC-UAP: Tipo 1 – Urbanização sem remoção; Tipo 2 – 

Urbanização com remanejamento, ou seja, com deslocamento de famílias dentro da área 

de intervenção; Tipo 3 – Urbanização com remanejamento e reassentamento 

(deslocamento de famílias dentro e fora da área de intervenção); Tipo 4 – Urbanização 

com reassentamento (Deslocamento de famílias fora da área de intervenção); Tipo 5 – 

Remanejamento total ou substituição de tecido (remoção total das moradias do 

                                                           
49 Um fator que é citado na literatura sobre o PAC-UAP como exemplo adicional dos baixos resultados – 

mas não será abordado nesta tese, cujo foco está em operações do programa que foram implementadas – 

refere-se às operações que foram selecionadas, mas que não chegaram a ser contratadas por motivos de 

deficiência técnica, documental e de desistência dos proponentes ou de cancelamento de contratos devido 

à demora excessiva no início das obras ou paralisações das operações por períodos acima dos toleráveis. 

Segundo Caldas e Vale (2014), pelo menos 1.702 operações, com investimento estimado de 10% do total 

(R$ 4,3 bilhões / R$ 41,5 bilhões), se encaixam nessa categoria.  
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assentamento e construção de conjunto habitacional no mesmo terreno); e Tipo 6 – 

Reassentamento total (remoção de todas as moradias do assentamento e deslocamento 

das famílias para outra área) (DENALDI; FERRARA, 2017; DENALDI et al., 2018). É 

possível que exista uma relação entre, de um lado, os territórios e os tipos de intervenção 

e, de outro, os resultados da execução, porém este tema permanece pouco explorado na 

literatura.    

Outro ponto que merece ponderação se refere à regularização fundiária do 

assentamento, uma atividade que deve integrar a operação de urbanização da favela no 

PAC-UAP, mas que a experiência demonstrou ser ainda mais morosa e problemática do 

que a urbanização da favela em si. Atualmente, várias operações do PAC-UAP já 

finalizaram as obras físicas, mas não são consideradas concluídas em função de processos 

inacabados de regularização fundiária, como o seguinte trecho explicita: 

 

Fazer uma obra em favela é complicado, o programa exige no final fazer uma 

regularização fundiária, o nome é urbanização e regularização de 

assentamentos precários, então não adianta só eu reurbanizar ou eu 

construir unidades habitacionais, eu preciso regularizar, e essa 

regularização no final não é simples. (...) A grande questão desse programa 

que não concluiu, não atingiu totalmente o seu objetivo é por conta do entrave 

jurídico, burocrático mesmo da regularização fundiária. (ENTREVISTADO 

10, grifo nosso). 

 

Olhando para o lado positivo das intervenções do PAC-UAP, por serem realizadas 

em etapas, elas podem produzir resultados na redução de riscos e na recuperação 

ambiental dos assentamentos, impactando positivamente na vida dos moradores das 

favelas mesmo antes da conclusão dos contratos do PAC-UAP (DENALDI et al., 2014). 

No entanto, a literatura vem chamando a atenção para a insuficiência dos recursos 

captados no PAC-UAP para a urbanização integral e a eliminação das áreas de riscos dos 

assentamentos (MORETTI et al., 2015). 

 

 

3.3.1 Escala e inserção na agenda: o que isso significa para municípios? 

 

Apesar das operações de urbanização de favelas no âmbito do PAC não se 

destacarem pelo ineditismo, constituíram um notável ganho de escala em relação às 

iniciativas existentes anteriormente, destinando cerca de 8,4 vezes mais recursos não-
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onerosos para a execução de urbanização do que todos os outros programas federais 

anteriores (PETRAROLLI, 2015). Nas palavras de um funcionário do MCidades, 

 

Já existia o Habitar-BID, então as pessoas já trabalhavam com urbanização de 

favelas no país. Aí entra o FNHIS, que trabalhava com as mesmas diretrizes 

de urbanização de favelas. Então, assim [o PAC] não foi nenhuma novidade. 

A novidade é a escala que os projetos ganham. Você sai de um projeto de 1 

milhão para um de 300 milhões (LIMA-SILVA, 2014, p. 100).  

 

Desde 2007, foram contratados R$ 33 bilhões em urbanização de favela – R$ 20,2 

bilhões no PAC 1 e R$ 12,9 bilhões no PAC 2 (BRASIL, 2014). Esse investimento tornou 

possível, particularmente nas operações do FNHIS/Moradia Digna, aumentar a gama de 

municípios atuantes na urbanização de favelas, incluindo governos locais que tinham 

pouca tradição nesse tema. Por sua vez, o aumento dos recursos, em especial nas 

intervenções inseridas no PPI, permitiu ampliar a escala das intervenções que passaram a 

ser desenvolvidas em complexos e grandes núcleos de favelas, e também a complementar 

urbanizações parciais ou atuar em áreas que ainda não haviam sido urbanizadas por 

demandarem elevado aporte financeiro (DENALDI et al., 2016; PETRAROLLI, 2015; 

ENTREVISTADO 6). Na Região do ABC Paulista, por exemplo, mais da metade das 

operações do PAC-UAP (53%) representaram complementação de urbanização 

(DENALDI et al., 2014). 

Adicionalmente, o PAC-UAP reforçou a ideia do planejamento na área de 

urbanização de favelas. O fato de existirem seleções anuais de propostas, e a 

disponibilização de financiamento federal para a sua elaboração, incentivou os prefeitos 

a planejar e a elaborar projetos de intervenção em favelas. O Ministério das Cidades criou 

até uma linha de financiamento específica para desenvolvimento institucional, por meio 

da qual foram concluídos 1.595 planos de habitação de interesse social, projetos de 

urbanização e ações de assistência técnica por governos subnacionais (BRASIL, 2018).  

Em suma, o PAC-UAP inaugurou um novo momento nas relações 

intergovernamentais no que diz respeito às políticas de urbanização de favelas, 

contribuindo para que esse tema entrasse ou se fortalecesse na agenda de governos 

municipais. A seguir são analisados os principais desafios enfrentados por governos 

municipais na implementação do PAC-UAP. 
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3.3.2 Principais desafios à implementação do PAC-UAP identificados na literatura 

 

Várias pesquisas nas áreas de Arquitetura e Urbanismo e Planejamento e Gestão 

Territorial se dedicaram a desvendar as urbanizações de favelas no âmbito do PAC 

(ARAGÃO et al., 2018; CAMPANHONI, 2016; CARDOSO; DENALDI, 2018; 

CIRERA; GOMES, 2015; DENALDI et al., 2016, 2014; DENALDI; FERRARA, 2017; 

LIMA et al., 2017; MENEZES et al., 2017; MORETTI et al., 2015; PATRICIO et al., 

2018; PETRAROLLI, 2015; 2016; REGINO, 2017). Esses trabalhos desenvolveram 

estudos qualitativos que identificaram entraves gerais à implementação desse programa, 

como a rigidez na contratação e medição das obras junto ao Agente Operador. Também 

apontaram problemas vinculados a aspectos locais das operações, como a reduzida 

capacidade municipal, projetos de intervenção desatualizados ou incompletos, e, em 

menor grau, o surgimento de imprevistos nas obras. Denaldi et al. (2016) e Petrarolli 

(2015) resumem esses problemas locais com a tríade “complexidade de intervenção, 

qualidade do projeto e território em transformação”.  

A tabela a seguir sistematiza os principais desafios à implementação elencados na 

literatura sobre o PAC-UAP que serviram de base para as próximas subseções.  

Tabela 8 – Levantamento dos principais desafios à implementação das operações do PAC-

UAP* 

Desafios Autores 

(1) Características do território 

– O território e a natureza das intervenções.  

 

Denaldi (2003); Denaldi et al. (2014, 

2016); Regino (2017); Cardoso; Denaldi 

(2018). 

(2) Capacidade municipal 

– Baixa capacidade para elaborar projetos e gerir 

urbanizações de favelas;  

– Problemas de capacidade das empresas; 

– Capacidade dependente do legado local da política. 

Petrarolli (2015); Campanhoni (2016); 

Denaldi et al. (2016; 2014); Arretche et al. 

(2012); Denaldi, Ferrara (2017); Cirera; 

Gomes (2015); Menezes et al. (2017); 

Lima et al. (2017); Cardoso; Denaldi 

(2018); Patricio et al. (2018). 

(3) Recursos locais (financeiros e políticos) 

 – Recursos financeiros para arcar com imprevistos e    

custos adicionais; 

 – Recursos e prioridade política. 

Magalhães; Di Villarosa (2012); Menezes 

et al. (2017); Campanhoni (2016); 

Cardoso; Denaldi (2018); Aragão et al. 

(2018); Patricio et al. (2018). 

(4) Coordenação e alinhamento local 

– Intersetorialidade; 

– Participação social. 

 

Medeiros (2015); Daros (2016); Regino 

(2017); Menezes et al. (2017); Rubio; 

Alvim (2016); Campanhoni (2016). 

(5) Rigidez gerencial x Transformação do território 
– Problema com modelo de repasse;   

– Território em constante transformação e com 

imprevistos; 

– Os tempos diferentes – obra x projetos x população. 

 

Denaldi et al. (2014; 2016): Petrarolli 

(2015); Cardoso; Denaldi (2018); 

Campanhoni (2016); Regino (2017); Lima 

et al. (2017); Patricio et al. (2018); Dutra 

(2017). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Comparando esses desafios com o referencial analítico desta tese, é possível notar 

que a maior parte deles, de fato, refere-se ao nível local de governo. As características do 

território e da intervenção se associam com o conceito de propinquidade (JOHN, 2011; 

MARQUES, 2016a, 2017); a capacidade municipal, os recursos disponíveis ao governo 

local e a coordenação dialogam com as noções de ‘estrutura de implementação’ (HJNER, 

PORTER, 1981) e de capacidade de implementação. Entretanto, há desafios referentes à 

implementação que fogem da ação do governo local, principalmente a dicotomia entre a 

rigidez no modelo de contratação e elementos constitutivos das intervenções de 

urbanização de favelas, como os imprevistos e a transformação constante do território, já 

tratados na seção anterior. Sobre esses desafios, os municípios podem tentar minimizar 

seus efeitos e aprimorar a articulação com os representantes do governo federal, mas o 

espaço de influência que detém é bastante reduzido.   

A literatura enfatizada nessa subseção avançou no conhecimento sobre a 

implementação da modalidade de urbanização de favela no PAC, mas possui dois pontos 

cuja compreensão pode ser ampliada. Primeiramente, além de não considerar os 

interstícios do governo local e da ‘estrutura de implementação’, ela não esclarece quais 

dos múltiplos desafios são os mais relevantes, de modo a justificar porque alguns 

municípios conseguem melhores resultados do que outros no âmbito do PAC-UAP. Em 

segundo lugar, esses estudos se concentram em municípios de grande porte populacional 

e regiões metropolitanas, especialmente na região Sudeste, não incorporando reflexões 

mais amplas e comparativas sobre a implementação em municípios com outros perfis. 

 

A) Características do território e complexidades das intervenções 

 

Como mencionado na seção anterior, falar em urbanização de favela implica 

reconhecer a ambiguidade do termo e a multiplicidade dos territórios a que ele se refere, 

bem como a variedade de intervenções possíveis, com características, custos e resultados 

diferenciados (MORETTI; COMARU; SAMORA, 2010).  

Portanto, a compreensão sobre intervenções para urbanizar favelas não pode 

prescindir de considerações sobre a cidade e o local onde esses assentamentos estão 

localizados, ou seja, sobre a propinquidade e o legado do espaço ocupado (JOHN, 2011; 
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MARQUES, 2016a, 2017) e sobre as características dos territórios e das próprias 

intervenções (CARDOSO; DENALDI, 2018; DENALDI et al., 2016, 2014)50.  

De modo geral, a literatura sobre o PAC-UAP argumenta que em capitais e regiões 

metropolitanas, onde os problemas de déficit e inadequação habitacional são mais 

significativos em termos absolutos, há maior complexidade técnica e social nas 

intervenções de urbanização de favela (CARDOSO; DENALDI, 2018; DENALDI 

MENEZES et al., 2017, 2016; REGINO, 2017). Nesse sentido, exemplar é o caso dos 

municípios da Região do Grande ABC, localizados na Região Metropolitana de São 

Paulo, onde a maioria das favelas possui alta densidade populacional e está localizada em 

áreas com presença de gravames ambientais, relevo acidentado e situações de risco 

(DENALDI et al., 2014). A intervenção num espaço desse tipo frequentemente está 

associada à remoção e provisão habitacional, sendo mais complexa e custosa do que 

aquela que se realiza numa área desocupada ou pouco densa. Assim,  

A complexidade também deriva da realização de obras em um lugar que não 

está ‘liberado’ para intervenção e onde cada liberação exige sempre 

realocações de parcelas da população que ali vive e que usa os espaços em seu 

cotidiano. A dinâmica da execução das obras, nesses casos, assume um caráter 

radicalmente diferente das obras em espaços vazios, onde o planejamento da 

atividade de construção pode ser efetuado a partir exclusivamente da busca do 

aumento da produtividade e da lucratividade (CARDOSO; DENALDI, 2018, 

p. 34). 

 

Nesta linha, é plausível esperar que capitais e municípios em regiões 

metropolitanas, ainda que tenham capacidade institucional e trajetória na política 

habitacional, enfrentem mais dificuldades na implementação do PAC-UAP. Além das 

complexidades técnicas inerentes à urbanização de favela em áreas densas e consolidadas, 

essas urbanizações tenderiam a demandar reassentamento, exigindo aquisição de terrenos 

em cidades onde eles são escassos e caros, e a ter maior presença da transformação 

constante dos territórios, visto que elas ocorrem em cidades com maiores oportunidades 

sociais e econômicas e que ainda atraem migrantes de outras partes do país.  

Por sua vez, presume-se que municípios com menor porte populacional, onde as 

intervenções de urbanização de favelas são mais simples em termos técnicos e mais 

baratas, apresentam melhores resultados na implementação. O estudo de Menezes et al. 

(2017) oferece subsídio para esse raciocínio, concluindo que os municípios da Região 

                                                           
50 Ao analisar a implementação do MCMV em municípios, Klintowitz (2015) mostra que elementos 

territoriais, como o porte populacional e a hierarquia do município na rede de cidades, impactaram nos 

resultados: os municípios na periferia dos polos regionais e as grandes cidades isoladas apresentaram uma 

correlação maior com o sucesso de contratação de unidades do MCMV1 na faixa 1. 
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Metropolitana de Porto Alegre tiveram uma taxa de conclusão no PAC-UAP menor do 

que as cidades no restante do Estado, sendo, respectivamente, 12,5% (3/24) e 38,9% 

(7/18) do total de contratos assinados.  

Portanto, o espaço herdado dos municípios e das favelas, bem como as 

características das intervenções, parece moldar, de forma mais relevante, a política 

implementada e os seus resultados do que atributos de capacidade institucional.  

 

E às vezes uma obra que tem execução baixa... você precisa ver, uma coisa é 

executar rede de água e esgoto numa cidade, num assentamento precário do 

interior, que a rua está lá, é coisa mais fácil. Outra coisa é fazer uma destas 

obras que você começa a mexer num muro de arrimo aquilo cai, que não ia 

cair. Então, assim, não é a capacidade institucional apenas (ENTREVISTADO 

4). 

 

Por fim, destaca-se que a definição do tipo de intervenção em uma favela 

regularmente é baseada em critérios técnicos e relacionados a características do território. 

Por exemplo, um setor de uma favela localizado em uma área de risco não-consolidável 

provavelmente será removido, ao passo que os outros setores podem ser consolidados e 

urbanizados. Entretanto, essa tomada de decisão também deriva de elementos políticos e 

conjunturais. Algumas urbanizações do PAC-UAP que foram realizadas em áreas 

passíveis de consolidação, geraram operações de reassentamento total dos assentamentos 

para, por exemplo, construção de viário, ampliação de aeroportos, grandes obras, etc.  

 

B) Capacidade municipal: efeitos na qualidade do projeto e na gestão 

 

Embora alguns autores reforcem as dificuldades dos projetos de urbanização de 

favelas, dadas as constantes transformações nessas áreas (CARDOSO; DENALDI, 2018; 

DENALDI et al., 2014, 2016; PETRAROLLI, 2015), ainda é comum a argumentação que 

relaciona a baixa qualidade dos projetos de intervenção em favelas, bem como as 

dificuldades de gestão do PAC-UAP, à reduzida capacidade institucional 

(CAMPANHONI, 2016; MENEZES et al., 2017; ENTREVISTADOS 6, 8, 9, 10, 13). 

No entanto, o que exatamente se entende por capacidade dos municípios? 

Parte da literatura que trata do PAC-UAP, como Campanhoni (2016) e Menezes 

et al. (2017), baseou sua resposta nos estudos sobre capacidade institucional dos 

municípios para gerir a política habitacional realizados pelo CEM/CEBRAP e 

SNH/Ministério das Cidades (ARRETCHE et al., 2012; BRASIL, 2006). Essas pesquisas 
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se basearam em uma perspectiva formalista, na qual a capacidade estaria vinculada à 

existência de órgãos e instrumentos para planejar e executar programas de habitação51. 

O primeiro desses estudos do CEM/CEBRAP e da SNH/MCidades indicou que a 

capacidade institucional dos municípios brasileiros para efetivar a política habitacional 

era, no geral, baixa e extremamente heterogênea no período analisado (1999/2005), com 

apenas uma pequena ‘elite’ de municípios dotada de capacidade institucional adequada 

(BRASIL, 2006). Nessa publicação, a capacidade institucional dos municípios estava 

positivamente relacionada com a oferta de programas habitacionais.  

O estudo seguinte, de Arretche et al. (2012), analisou o impacto da indução federal 

dos anos 2000 na capacitação administrativa dos municípios brasileiros. Os resultados 

remetem a um cenário diferente: o governo federal, em particular com o SNHIS, logrou 

induzir os municípios a se capacitarem institucionalmente para implementar a política 

habitacional (ARRETCHE et al., 2012; KLINTOWITZ, 2015).  

Essa pesquisa demonstrou que os municípios com uma secretaria exclusiva para 

habitação tiveram maior porcentual de propostas selecionadas no PAC-UAP. Logo, 

embora essa modalidade do programa não vincule a existência de um órgão municipal 

específico ao recebimento dos recursos federais, ter uma secretaria exclusiva aumentou 

as chances de sucesso do município na captação de recursos (ARRETCHE et al., 2012). 

O estudo de Menezes et al. (2017) confirma essa relação: os municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre que possuíam uma secretaria exclusiva para habitação 

assinaram, proporcionalmente, uma quantidade superior de contratos no PAC-UAP.  

Não obstante, a utilização da existência de secretarias, conselhos e fundos de 

habitação como indicadores de capacidade municipal vêm sendo questionada. Há estudos 

que identificaram municípios que atendem os critérios definidos anteriores, mas nos quais 

os conselhos não se reúnem e tampouco se constituem como espaços de deliberação, 

representação ou debate, aprovando tudo o que a gestão executiva indica 

(KLINTOWITZ, 2015; ROLNIK et al., 2014). Existem outros que afirmam que, 

independentemente da recente melhoria da capacidade institucional formal dos 

                                                           
51 Em Brasil (2006) e Arretche et al. (2012), a capacidade institucional municipal foi avaliada com base na 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), de cunho auto declaratório. Os critérios analisados foram: (i) existência e 

tipo de órgão destinado à gestão da política urbana e habitacional; (ii) cadastros próprios e/ou fontes de 

informação para a identificação do déficit de moradia; (iii) consórcios intermunicipais de habitação; (iv) 

instâncias de participação popular para o planejamento de políticas habitacionais (conselhos municipais de 

habitação ou similares); (v) fundos específicos para a política habitacional e urbana; e (vi) atributos de 

efetividade da política habitacional (ações habitacionais implementadas e Plano Diretor). 
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municípios, esses continuam com limitada capacidade para implementar políticas urbanas 

no geral, e também as de urbanizações de favelas no âmbito do PAC (CAMPANHONI, 

2016; CIRERA; GOMES, 2015; DENALDI et al., 2016). Portanto, compreender a 

capacidade dos municípios a partir da existência de determinadas instituições ou órgãos 

específicos de política habitacional, independentemente de sua efetividade ou qualidade, 

parece não oferecer elementos adequados para explicar a implementação do PAC-UAP. 

Outras pesquisas sobre o PAC-UAP identificam que a capacidade institucional 

dos municípios constitui sim um desafio na implementação, mas a conceituam de forma 

distinta (CARDOSO; DENALDI, 2018; DENALDI et al., 2014; 2016; LIMA et al., 2017; 

PATRICIO et al., 2018; PETRAROLLI, 2015). Em nossa avaliação, esses estudos 

dialogam melhor com a abordagem de capacidade de implementação aqui utilizada, na 

qual a capacidade institucional é vista como um estoque de recursos, e não a mera 

existência de organizações e instrumentos. Neste sentido, tais estudos sugerem dar 

atenção à existência de recursos variados, como infraestrutura necessária e equipe com 

habilidade, que possibilitem elaborar projetos de urbanização de favela atualizados e 

completos, fiscalizar e gerir de forma apropriada as intervenções e coordenar os diversos 

atores envolvidos. Municípios dotados desta capacidade institucional, em tese, têm menor 

necessidade de revisar os projetos de urbanização e estão menos vulneráveis a imprevistos 

e atrasos. O trecho a seguir exemplifica esta lógica que relaciona a capacidade de 

implementação municipal com os projetos e a gestão de operações no PAC-UAP:  

 

Acho que a gente já pode listar algumas hipóteses: ter um bom projeto, o que 

diminui o grau de imprevisibilidade, provavelmente você não teve muita 

surpresa pelo meio do caminho, você ter capacidade institucional para preparar 

toda esta documentação, para contratar, para negociar com a população, para 

ter participação... (ENTREVISTADO 4). 

 

 

Embora plausível e amplamente disseminada, a relação entre, de um lado, a 

capacidade municipal, e, de outro, a qualidade dos projetos de intervenção e as taxas de 

execução do PAC-UAP merece algumas ponderações. A primeira delas, como 

mencionado anteriormente, refere-se ao reconhecimento de que o governo federal 

concentra recursos e poder de barganha na área habitacional, que são utilizados para 

incentivar os governos subnacionais a aderirem à sua agenda. Portanto, levando em conta 

que até o PAC o governo federal não havia lançado programas de urbanização de favelas 
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em larga escala, é difícil supor que os municípios teriam um banco de projetos atualizado 

para esse fim.  

Ademais, do ponto de vista dos governos subnacionais, o PAC-UAP apareceu 

como uma rara oportunidade de acessar recursos federais para urbanizar favelas. Diante 

disso, os municípios enviaram o que tinham em mãos, mesmo nos casos em que o projeto 

estava desatualizado, ‘engavetado’ ou era incipiente. Os trechos a seguir exemplificam 

esta situação, fornecendo elementos que ajudam a contextualizar a escassez de projetos 

completos, extrapolando meras limitações de capacidade municipal. 

 

Se você perguntar para a engenheirada, eles vão te falar que não anda por falta 

de projeto, só que a gente precisa entender em que contexto não tem projeto; 

não tinha em 2007 porque não tinha investimento há mais de 20 anos em 

habitação (...) Política pública você nunca se prepara para depois receber o 

recurso, vem o recurso e as pessoas começam a se preparar, então realmente 

não tinha projeto encarteirado (ENTREVISTADO 6). 

 

A gente olha e critica ‘jamais poderia ter feito isso, sem projeto’... Ele tinha 

que ter feito! Era isso ou não pegar 50 milhões e ele não vai fazer nada com 

recurso municipal porque ele não tem condição nenhuma, ele mal está 

conseguindo bancar custeio (ENTREVISTADO 4). 

 

 

Em segundo lugar, a reduzida capacidade não era um problema exclusivo dos 

governos subnacionais: muitas empresas e profissionais envolvidos na execução das 

urbanizações de favela do PAC tampouco tinham experiência ou conhecimento 

apropriados (CIRERA; GOMES, 2015; MENEZES et al., 2017). Para Petrarolli (2015), 

além de pouco experientes, as construtoras tampouco eram comprometidas: como as 

urbanizações eram complexas e dotadas de reduzida margem de lucro, as empresas 

frequentemente começavam as intervenções pelas obras mais simples e as abandonavam 

nos trechos mais complexos.  

Denaldi et al. (2014) e algumas das entrevistas reforçam esta argumentação 

relacionada à deficiência sistêmica de capacidade, argumentando que existe um acúmulo 

prático, mas limitado, de experiência de projeto de urbanização de favela. Conforme o 

Entrevistado 4, há uma lacuna de conhecimento acadêmico sobre o tema e até 

recentemente ‘urbanização de favela’ não era ensinado nas escolas de arquitetura e 

engenharia. Nessa mesma linha, o Entrevistado 11 afirmou que: “antes do PAC tinha 20 

anos que não fazia projeto de saneamento. Pessoal das faculdades nem sabia mais fazer 

projeto de saneamento básico, alunos nem pensavam. Vou estudar saneamento para quê? 

Ninguém faz projeto de saneamento”. 
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Em terceiro lugar, é importante refletir sobre o crescente envolvimento de capitais 

urbanos nessas operações, seguindo o modelo de Estado regulador de Levi-Faur (2005). 

A análise da implementação das operações do PAC-UAP demonstrou que há uma 

dependência crescente dos governos locais em relação aos capitais urbanos: além das 

construtoras, que executam a infraestrutura e as obras, expandiu-se a contratação de 

consultorias, que atuam com elaboração de projetos de intervenção, execução de trabalho 

social, regularização fundiária e até o gerenciamento das obras (CIRERA; GOMES, 

2015; MARQUES, 2016b; PULHEZ, 2016)52. Este fenômeno levanta questões sobre a 

dependência dos governos municipais em relação à capacidade de atores externos: como 

gerir contratos e garantir o acúmulo de conhecimento nas prefeituras se as empresas 

contratadas para executar os serviços, no mais das vezes, possuem profissionais mais 

experientes e qualificados do que os próprios funcionários municipais?   

 

Mas numa área como a habitação não tem. E você acaba não investindo em 

equipe própria. Tem recurso, então você contrata terceirizado ali para fazer 

aquilo acontecer, só que depois, aquela expertise não fica ali, se perde 

(ENTREVISTADO 12).  

 

Ademais, há municípios situados em regiões onde simplesmente não existe o 

capital urbano necessário para implementar as obras de urbanização de favela. A 

distribuição de capacidade técnica não é homogênea no território e em algumas regiões 

do país não há profissionais e empresas em número suficiente para responder à demanda 

por serviços especializados criada após o lançamento do PAC (PATRICIO et al., 2018). 

O Agente Executor pode contratar, mas contratar quem?  

 

Numa destas brigas, o cara fala assim, você sabe quantos especialistas em 

paquimetria têm no Nordeste inteiro? Quantos escritórios tem? Tem dois 

escritórios, e os caras estão até ‘aqui’ de coisa, porque tem obra de saneamento, 

a transposição do Rio São Francisco. Tem dois grandes projetos, os caras só 

têm agenda para daqui a quatro meses, não tem o que eu fazer. Os caras de São 

Paulo vão para lá, mas também o custo benefício para ele, ele não ganha no 

preço. (...). Nós temos uma distribuição de profissionais, de competências que 

é muito desigual, tanto no setor público, mas também no setor privado. 

(ENTREVISTADO 9). 

                                                           
52 O Entrevistado 2, referindo-se ao Favela Bairro/Rio de Janeiro, explicita a amplitude do trabalho das 

gerenciadoras nas urbanizações de favelas: “Aí o gerenciamento tinha todas as equipes – coordenação de 

projeto, coordenação de planejamento, coordenação de obra. E aí a gente recebia os projetos, todos os 

produtos de planejamento, de obras – cronograma, desembolso, etc. – e a gente fazia toda esta parte de 

verificação de qualidade do projeto e de material de planejamento e de obra. Tudo, a gente acompanhava 

tudo. Então eram três gerenciadoras, nossa gerenciadora tinha 16 contratos, a gente gerenciava 16 contratos 

com 16 empresas diferentes, às vezes eram consórcios de projetos”. 
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Em quarto e último lugar, a literatura e as entrevistas exploratórias indicaram que 

existe na implementação do PAC-UAP uma dependência da trajetória, permitindo que 

uma parte dos municípios, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, continuasse 

a fazer intervenções que já vinham realizando, mas agora com mais recursos 

(CARDOSO; DENALDI, 2018). Neste sentido, governos subnacionais com participação 

em programas anteriores, como o PAT-Prosanear e o HBB-BID53, contavam com equipes 

técnicas mais experientes em projetos integrados de urbanização de favelas, e tendiam a 

ter melhor desempenho tanto na elaboração quanto na execução das obras de urbanização 

com recursos do PAC (CARDOSO; DENALDI, 2018; PETRAROLLI, 2015). A 

entrevista a seguir segue na mesma toada:  

 

A gente tinha até uma expressão, ‘esse município tinha HBB’, então assim, os 

municípios que tiveram HBB, eles tinham realmente assim, não é condição 

suficiente, porque a gente teve muitas estruturas que se desmontaram e HBBs 

que nunca terminaram mesmo, mas no mínimo em relação ao entendimento do 

que é uma urbanização, era diferente, você tinha pelo menos uma meia dúzia 

de técnicos ali que conhecia qual era a dinâmica, qual era a questão 

(ENTREVISTADO 6). 

 

Em resumo, a reduzida capacidade municipal foi apontada como um dos 

principais entraves na implementação do PAC-UAP, gerando problemas na seleção e 

execução das intervenções. É inegável que muitos municípios brasileiros, na época do 

lançamento do PAC, não tinham equipe, informações ou recursos técnicos para trabalhar 

com urbanização de favela de modo apropriado. Todavia, como indicamos, a 

argumentação que relaciona a baixa capacidade institucional dos municípios com os 

resultados da implementação deve ser nuançada pelo reconhecimento do contexto de 

surgimento do PAC-UAP, no qual inexistia um banco de projetos atualizados e amplo 

acúmulo de experiência no tema, e pela observação de que a capacidade institucional é 

fruto de um processo de construção, ancorada na trajetória local da política, e constitui 

uma pré-condição para o êxito da execução da política, mas não garante, por si só, o 

alcance dos resultados desejados.  

                                                           
53 Como indicado previamente, o HBB-BID, foi um dos primeiros programas de urbanização de favela 

intergovernamentais do Brasil. Seu modelo de funcionamento, com os governos subnacionais assumindo a 

elaboração e execução das operações de urbanização integrada de favelas, influenciou o desenho do PAC-

UAP. Já o PAT-PROSANEAR teve o apoio do Banco Mundial e os objetivos de capacitar os agentes 

executores e preparar um estoque de projetos para a execução no PROSANEAR (Projeto de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário para Comunidades de Baixa Renda). 
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Por fim, inspirados na literatura sobre capacidade estatal, é importante ser 

cuidadoso e evitar a ameaça da tautologia, na qual a capacidade é sempre associada com 

determinados resultados positivos (CINGOLANI, 2013). E reconhecer que a capacidade 

é um conceito abstrato e que se refere a um potencial não observado empiricamente, 

porque lida com atores, instituições e processos em progresso (GOMIDE; PEREIRA; 

MACHADO, 2017).  

 

C) Recursos financeiro e prioridades políticas: existência e utilização 

 

Um dos principais legados do PAC foi ter desmistificado a crença de que o 

problema na gestão pública brasileira, particularmente na área urbana, era a falta de 

recursos. Como afirma o Entrevistado 11: “veio o PAC, que garantiu orçamento, aí você 

percebeu que o mundo era outro, não era só orçamento. Faltava engenheiro e, por 

conseguinte, faltavam projetos básicos bem estruturados, faltava gestão”.  

Ainda assim, a existência e o uso de recursos locais – ou a falta deles – interferiram 

nas operações de urbanização no âmbito do PAC, sendo frequentemente mencionados os 

recursos financeiros e políticos. A falta de recursos financeiros constituiu um problema 

para os governos subnacionais, Agentes Proponentes e Executores das operações do 

PAC-UAP, e também para as empresas contratadas.  

Como indicado por Aragão et al. (2018), a realidade de execução dos contratos de 

repasse nas urbanizações do PAC colocou ao município custos financeiros que fugiam ao 

planejamento e, embora houvesse a possibilidade de ajuste nos contratos, restou ao ente 

municipal pouca margem de manobra devido às restrições da lei de licitação, das 

normativas da CAIXA e das recomendações dos órgãos de controle.  

Além dos imprevistos nas obras, os entrevistados indicaram que os preços 

defasados da SINAPI e a inexistência de reajuste nos repasses federais contribuíram para 

que os municípios tivessem que arcar com contrapartidas mais altas do que as previstas e 

com custos de serviços não cobertos pelo Termo de Compromisso, tais como: “(1) 

ampliação das despesas com remoções; (2) cobertura dos custos dos tempos de 

paralisação de obra; (3) cobertura de distratos e novas licitações” (CARDOSO; 

DENALDI, 2018, p. 36). Por exemplo, em Belo Horizonte, a contrapartida inicial média 

do município nos contratos do PAC-UAP foi de 9,36%. Contudo, os Quadros de 

Composição de Investimentos finais mostraram que o governo municipal, por ter 



139 

 

 
 

incorporado custos extras e imprevistos, responsabilizou-se por 23,25% dos custos 

médios das urbanizações (ARAGÃO et al., 2018). 

Em governos com restrições orçamentárias, a necessidade de maior aporte 

financeiro pelo ente municipal gerou atrasos nos pagamentos, reprogramações 

contratuais, exclusão de serviços, paralisação das obras e até rescisões com as 

construtoras (ARAGÃO et al., 2018; PETRAROLLI, 2015; REGINO, 2017). Tamanho 

foi o problema com contrapartidas municipais que sua exigência foi eliminada no PAC 2.  

 

A gente já vive aí algumas dificuldades financeiras dos municípios, é um outro 

ponto, que é a questão da contrapartida. Tem aqueles que dizem que chega um 

momento que a contrapartida zerou, mas zerou a contrapartida que não está 

ligada ao reajuste do contrato. Então esta dificuldade de recursos dos 

municípios levou vários a espichar demais a obra, porque aí você vai pagar 

parcelas menores para caber dentro do recurso que tem. Só que quanto mais 

tempo você demora, mais caro vai ficando, e às vezes vai ficando inviável 

(ENTREVISTADO 12). 

 

As empresas contratadas, particularmente as construtoras, também têm enfrentado 

dificuldades no que diz respeito aos recursos financeiros. O período entre a solicitação de 

medição de um trecho de obra finalizado e o ressarcimento dos gastos referentes a esta 

etapa geralmente dura alguns meses, nos quais a empresa deve custear a continuidade das 

obras com seus próprios recursos. Esse tempo de espera do pagamento, segundo vários 

entrevistados, foi prolongado a partir de 2013 e 2014, com o aprofundamento da crise 

econômica. Assim, empresas que não tinham quantias financeiras vultosas em caixa, ou 

que ganharam licitações com preços muito abaixo do orçado, frequentemente 

enfrentavam problemas financeiros, os quais levavam ao atraso das obras, rescisão de 

contratos e até à falência das construtoras. 

 

O custo, a tabela SINAP. Isso é algo que as construtoras pegavam um valor já 

apertadíssimo, aí quando eu tinha os atrasos nos pagamentos aí eles pioravam 

mais ainda. Demoravam para executar, aí o valor defasava mais ainda, aí tinha 

umas que desistiram, nós tínhamos esse problema bem complicado para nós. 

E hoje, se por exemplo, hoje, saísse com a tabela SINAP acho que quase 

ninguém pegaria, as construtoras (ENTREVISTADO 15). 

Quando a empresa entrava com um preço mais baixo, eu não podia dizer pra 

ela, com esse preço tu não vai conseguir fazer o empreendimento, aí ela 

quebrava, ela não conseguia, e a gente teve duas empresas no PAC Farroupilha 

que entraram, trabalharam um pouco e faliram (ENTREVISTADO 16). 
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Em relação aos recursos políticos, a literatura reconhece que eles também 

importam, mas os analisam sob duas distintas perspectivas. A primeira é o vínculo entre 

o partido do prefeito e o do presidente da República. Essa conexão foi analisada mais sob 

a perspectiva da contratação das operações do que da gestão da implementação, e segue 

sendo debatida. Cardoso e Denaldi (2018), ao analisar o PAC-UAP em várias capitais e 

regiões metropolitanas, argumentam que não houve vetos à distribuição de recursos para 

governos subnacionais administrados pela oposição ao PT. Já Menezes et al. (2017), 

embora analisem apenas a Região Metropolitana de Porto Alegre, argumentaram que a 

maioria das operações selecionadas nessa região referia-se a municípios governados pelo 

mesmo partido do presidente da República.  

De todo modo, pressupõe-se que nos municípios cujos prefeitos são de partidos 

políticos que compõem a base aliada da Presidência da República, o governo federal tem 

incentivos adicionais para apoiar a implementação bem-sucedida do PAC-UAP. 

Ademais, tais governos locais são encorajados a seguir a agenda federal nessa área de 

política pública, mobilizando esforços para enviar propostas e implementar as 

urbanizações de favelas do PAC e, em um segundo momento, viabilizar unidades 

habitacionais no MCMV. 

A segunda perspectiva, citada com frequência nas entrevistas e na literatura, 

reconhece que a alternância (ou continuidade) de partidos no governo municipal afeta a 

implementação das urbanizações de favelas. Ela leva à mudança de gestores e técnicos, 

extravio de informações, mudanças no projeto e até à interrupção dos programas 

(CARDOSO; DENALDI, 2018; DENALDI, 2003; DENALDI et al., 2014; MENEZES 

et al., 2017; PETRAROLLI, 2015). Os trechos a seguir ilustram isso: 

 

Uma coisa que eu pude observar foi o seguinte, o prefeito propôs uma obra para 

o PAC, foi selecionada, aí depois muda a administração. Tivemos várias 

experiências que o que entra depois não se interessa muito, principalmente se já 

estava tendo alguma dificuldade de execução, de fazer aquilo avançar – ‘isto é 

obra do outro prefeito, eu vou cuidar agora de...’ (ENTREVISTADO 12). 

 

No caso de Diadema, a continuidade político-administrativa propiciada pela 

eleição consecutiva de três governos progressistas do mesmo partido (Partido 

dos Trabalhadores), de 1983 a 1996, garantiu que a política para favelas fosse 

consolidada e aprimorada. Já no caso dos municípios de São Bernardo do Campo 

e Santo André a alternância política resultou na interrupção do programa e sua 

posterior retomada (DENALDI et al., 2014, p. 8). 

 

Os estudos que trabalham com essa perspectiva dos recursos políticos, de modo 

geral, não aprofundam a reflexão sobre porque as mudanças de partido afetam a 
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implementação das obras do PAC-UAP. Mas o trabalho de Magalhães e Di Villarosa 

(2012) pode contribuir nesse sentido. Os autores afirmam que o desenvolvimento de 

programas bem-sucedidos de urbanização de favelas requer que o governo local possua 

legitimidade e um contexto político-institucional favorável, com compromisso do poder 

Executivo e adesão de atores-chave, garantindo o comprometimento efetivo do governo. 

Logo, mudanças nos partidos podem interferir no compromisso do Executivo e na adesão 

de atores-chave, interferindo nas intervenções de urbanização de favela. 

Como indicado na síntese teórica, os governos municipais, em comparação com 

outros atores locais, dispõem de recursos extraordinários, que podem ou não ser usados 

para maximizar o êxito da implementação de políticas públicas urbanas (MARQUES, 

2013; PIERRE, 2014). Portanto, é plausível assumir que em municípios em que o tema 

da urbanização de favela tem prioridade na agenda política é maior a possibilidade de 

comprometimento do Executivo e de atores-chave para a implementação bem-sucedida 

dessas intervenções. O trecho que segue corrobora essa argumentação: 

 

Não sei se é uma questão de recurso, eu vejo como uma questão de que nem 

sempre, mesmo com o recurso disponibilizado, entrava na agenda como 

prioridade política. Então, às vezes, a prioridade política do cara, do prefeito 

lá era uma drenagem, só que eu tinha selecionado uma urbanização pra ele 

também, porque ele era um dos municípios que tinha um déficit qualitativo 

alto, só que ele não estava nem aí pra urbanização, ele não tinha estrutura pra 

tocar os dois, ele queria mesmo é a drenagem, então ele anuncia a urbanização 

e toca a que é mais importante pra ele (ENTREVISTADO 6). 

 

Resumidamente, a disponibilidade de recursos financeiros locais para compor a 

contrapartida ou complementar custos adicionais em políticas públicas urbanas 

compartilhadas é muito importante. Contudo, a tomada de decisão sobre a alocação de 

recursos financeiros locais no PAC-UAP depende da existência desses recursos, mas 

também de elementos políticos, como a relação do partido do prefeito com o partido da 

Presidência da República e o comprometimento do Executivo municipal e dos atores-

chave que integram sua rede de apoio às iniciativas de urbanização de favela. Trocas de 

prefeitos, portanto, podem transformar o lugar dessa política em um contexto local, 

influenciando a alocação de recursos financeiros e, consequentemente, a política 

implementada.  
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D) Coordenação e alinhamento local 

 

Na urbanização integrada de favelas, por se tratar de uma política redistributiva, 

que envolve diferentes etapas e atores estatais e não-estatais, e na qual existem múltiplos 

pontos de conflito, a necessidade de coordenação e alinhamento se torna ainda mais 

premente. Contudo, como já demonstrado na literatura de implementação de políticas 

públicas, desde a clássica obra de Pressman e Wildavsky (1973), a inevitabilidade da 

coordenação não necessariamente a torna uma realidade. Assim, no caso do PAC-UAP,  

 

A grande dificuldade dessas obras, eu acredito, é que elas demoram muito 

tempo para ser implementadas, o volume de recursos é grande, são vários 

atores, são vários programas existentes e é difícil concentrar um conjunto 

muito grande de ações sobre um único gestor, um único coordenador, “o dono 

do projeto é tal pessoa e ele sabe de tudo” (ENTREVISTADO 14). 

 

A literatura sobre o PAC-UAP trata correntemente de três atores com os quais a 

coordenação é crucial para se viabilizar a implementação das intervenções na urbanização 

de favela: outros órgãos da prefeitura, órgãos de outros níveis de governo e a população 

residente nas áreas a serem urbanizadas. A CAIXA também é citada com frequência, mas 

é analisada na próxima subseção.  

Geralmente as operações de urbanização de favela no âmbito do PAC são 

contratadas e geridas pela Secretaria de Habitação ou afins. Todavia, tratando-se de 

intervenções integradas, elas demandam a participação de outros órgãos municipais, 

como as secretarias de transporte, de obras, etc., o que nem sempre ocorre sem problemas.  

Rubio e Alvim (2016) afirmam que um dos maiores desafios das intervenções de 

urbanização de favelas é a sua apropriação pelo conjunto de organismos municipais. Ao 

analisar a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHDU) de Osasco, as 

autoras identificam que essa secretaria acabou se tornando a ‘Prefeitura das favelas’, 

enquanto que os demais órgãos municipais não se envolveram com a problemática dessas 

ocupações e as ações nesses territórios, as quais, no mais das vezes, ficaram 

descoordenadas ou sobrepostas. Elas ainda chamam a atenção para problemas de 

coordenação dentro da própria SEHDU: com a emergência do MCMV, a secretaria se 

dedicou a cadastros e procedimentos burocráticos desse programa, o que restringiu a 

implementação e o acompanhamento do PAC-UAP no município. Por sua vez, Medeiros 

(2015) nota que o PAC-UAP na região metropolitana de Curitiba não dialogou com as 
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políticas públicas urbanas setoriais, como a habitação e o saneamento, prejudicando o 

desenvolvimento urbano do município.  

Em relação aos órgãos de outros níveis de governo, a literatura reconhece que a 

falta de coordenação ou alinhamento com eles pode ser um desafio na implementação do 

PAC-UAP, especificamente no que diz respeito à emissão de licenças ambientais. Órgãos 

estaduais, até recentemente, eram os únicos responsáveis por emitir licenças ambientais, 

que são necessárias para iniciar os trâmites de assinatura do contrato e licitação das obras, 

e a demora em obtê-las pode interferir no cronograma de implementação54. Portanto, 

contar com o comprometimento desses órgãos estaduais pode tornar o processo menos 

moroso, como o trecho a seguir ilustrado:  

O contrato da Billings-Guarapiranga corria dessa forma, era um contrato do 

estado, mas a prefeitura estava junto para executar. Eles uniam esforços para 

conseguir executar esses contratos, e era mais fácil você conseguir licença, por 

exemplo, a prefeitura era quem contratava as construtoras, mas as licenças eram 

do estado, o estado é quem estava lá e era muito mais fácil de tramitar essas 

autorizações (ENTREVISTADO 10). 

 

Já a coordenação com os moradores das áreas afetadas é um pré-requisito do 

programa: o desenho do PAC-UAP determina que suas operações contem com a 

participação popular. Isso se torna ainda mais essencial pelas características dessa 

política, em que as obras ocorrem em áreas que constituem a moradia e o cotidiano dos 

moradores, sendo frequentemente marcadas por resistências e conflitos. Não são raros os 

relatos de intervenções de urbanização elaboradas sem participação ou comunicação 

transparente com os moradores, que posteriormente enfrentaram resistência em relação à 

proposta em si e aos reassentamentos, contando, inclusive, com o apoio do Ministério 

Público e da Defensoria (ENTREVISTA 6). 

Neste contexto, dialogar e promover o alinhamento entre o agente executor e a 

população são importantes estratégias para reduzir conflitos. A experiência de 

implementação do PAC-UAP em São Bernardo do Campo, por exemplo, indica que o 

planejamento das ações com a população e a definição de critérios claros e acordados, 

principalmente nas áreas em que eram necessárias remoções, foram importantes 

estratégias para diminuir conflitos (CARDOSO; DENALDI, 2018; DENALDI et al., 

2018; REGINO, 2017). 

                                                           
54 Segundo Petrarolli (2015), a Lei Federal nº 11.977 permitiu que municípios que atendessem requisitos 

mínimos efetuassem o próprio licenciamento ambiental, porém em casos recentes, a CAIXA questionou 

esse Licenciamento Ambiental Municipal e voltou a requerer o Licenciamento Estadual.  
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Portanto, considerando que o governo local é o agente proponente/executor das 

operações do PAC-UAP, ele tem um papel relevante na coordenação local da 

implementação. Quando um ente municipal se responsabiliza pela criação de alinhamento 

e comprometimento entre os diferentes atores envolvidos direta e indiretamente na 

implementação de uma política pública urbana, como o PAC-UAP, é possível que a 

implementação da operação consiga lidar melhor com imprevistos e desafios à execução.  

 

E) Rigidez gerencial X Transformação permanente do território 

 

Ao passo que os desafios anteriores se referiam de forma clara aos agentes 

executores e a elementos locais, o presente desafio se vincula à articulação 

intergovernamental e à reflexão sobre em que medida o desenho do PAC dialoga com as 

intervenções de urbanização de favelas. Esse quinto desafio aborda o mesmo fenômeno 

sob dois prismas distintos: a rigidez com que as operações são gerenciadas pelos órgãos 

financiadores e a imprevisibilidade da operação no momento da implementação.  

Tanto na literatura sobre o PAC-UAP quanto nas entrevistas foi recorrente a 

menção à rigidez do modelo de contratação e de medição das operações (CARDOSO; 

DENALDI, 2018; DENALDI et al., 2016, 2014; PATRICIO et al., 2018; PETRAROLLI, 

2015). A inflexibilidade quanto aos itens e valores que compõem os investimentos do 

PAC-UAP constitui um ponto sensível. Os manuais de instruções dos programas do PAC-

UAP apresentam os itens que podem ser financiados pela União e os valores máximos de 

cada um deles, além de estabelecer um teto de repasse por família beneficiada. Segundo 

relatos, esses valores geralmente não cobrem os custos necessários para eliminar os riscos 

e a precariedade nos assentamentos55.  

Ademais, os textos e as entrevistas indicam que o Agente Operador atua de 

maneira inflexível, visando que as operações sejam executadas exatamente como foram 

aprovadas, sem considerar as especificidades das intervenções em favelas, como a 

permanente transformação dos seus territórios e a dificuldade de elaborar projetos em 

terrenos ocupados. Nesse processo de operacionalização, tampouco há margem para 

imprevistos ou negociações. Segundo o Entrevistado 7, o funcionário da CAIXA segue 

um check-list padrão, que, por um lado, permite um mínimo de padronização, mas, por 

outro, não reconhece particularidades das intervenções e acabava engessando a 

                                                           
55 Mesmo com a orientação operacional nº 01/2011 do MCidades, que excluiu do enquadramento do limite 

de investimento, itens como obras para eliminação de riscos, os limites estabelecidos pelo programa ainda 

não permitem ‘fechar a conta’ e executar a intervenção como um todo (DENALDI et al., 2014). 
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implementação do programa. A rigidez das medições fica explícita na citação a seguir, 

retirada da entrevista de um funcionário da CAIXA, 

 

A gente verifica se de fato seguiu o projeto, se por ventura alguma coisa desviou, 

descolou, não está aderente ao projeto, a gente não paga, a gente só paga o que 

foi executado e o que foi executado de acordo com o projeto, se tiver um 

problema, uma modificação, ele tem que apresentar para a gente. 

(ENTREVISTADO 14). 

 

Quaisquer mudanças no escopo, nas atividades ou no orçamento das intervenções 

geram glosas de parte do repasse e reprogramações contratuais que interferem no 

cronograma de implementação. Ao fim, a lógica de construção em terrenos desocupados 

– ‘projeto aprovado, financiamento e controle’ – está sendo reaplicada nas urbanizações 

de favela, que se assemelham mais a obras de reforma, onde a intervenção ocorre em uma 

situação já existente, pouco conhecida e em mutação (CARDOSO; DENALDI, 2018; 

DENALDI et al., 2014, 2016; MENEZES et al., 2017; PETRAROLLI, 2015).  

Portanto, é inegável que o atual modelo de contratação e repasse enfatiza 

procedimentos burocráticos. O desenho do PAC-UAP privilegia de tal forma o respeito 

às normas, procedimentos e detalhes das operações contratadas que acaba gerando 

situações pouco críveis, em que pequenas alterações são rechaçadas ou demandam 

reprogramações contratuais mesmo que sejam simples e possam aprimorar a qualidade 

das intervenções, como demonstra o segmento da entrevista a seguir. Lembram, assim, o 

debate sobre disfunções burocráticas (MERTON, 1957), em que os atores da burocracia 

(no caso, o Agente Operador) estão tão preocupados com as regras e os procedimentos 

que acabam desconsiderando o fim e a realidade na qual se insere a política pública:  

 

Eu brinco muito com uma reprogramação que a gente precisou fazer numa área 

de risco, não estou mentindo, é verdade, a obra de risco tinha lá num setor ia 

ter digamos 100 mil metros quadrados de talude gramado. No mesmo contrato, 

em outro setor, não tinha nada de grama e tinha um negócio de drenagem. 

Sobrou grama desse, e naquele ali passou a ser necessário, no mesmo contrato, 

‘não, não pode, tem que reprogramar, porque essa grama estava para aquele 

setor, não para esse’. Não tem o menor cabimento uma coisa dessas 

(ENTREVISTADO 3). 

 

 

Conforme vários entrevistados, a explicação para a rigidez do modelo de repasse 

do PAC-UAP reside tanto na crescente pressão de órgãos de controle, mencionada 

previamente, quanto na lei de licitações e no modelo de repasse herdado de governos 
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anteriores, que privilegiam o combate à corrupção e ao desvio de dinheiro, garantidos 

pela rigidez procedimental e medição por etapas, em detrimento de tornar as operações e 

as transferências de recursos mais ágeis e eficientes, como mostram as citações a seguir: 

  

Tem que entender também, o modelo que você está falando, o modelo de repasse. 

Ele vem na década de 1990, após o escândalo dos anões do orçamento, foi até 

na época a Sehdu, ancestral do Ministério das Cidades, que propõe esse modelo 

de repasse com a Caixa Econômica Federal e aí começa a se lançar as bases do 

que hoje é o modelo pra Esplanada toda (...). Quando você tem contrato de 

repasse com Caixa, você vai ter uma segurança em relação ao investimento 

muito maior, mas é travado (ENTREVISTADO 6). 

Eu acho que não é fácil por causa da lei, em obras pequenas que eu tenho um 

certo controle, uma certa previsibilidade no início, os limites são aceitáveis, em 

obras maiores, complexas, com muita interferência, sobretudo aquelas de solo, 

a gente não sabe mesmo seguindo a norma de sondagem, tem uma amostragem 

pra gente verificar o solo, são partes assim que geram surpresas quando você 

bota a máquina lá pra abrir o solo, geram surpresas e inevitavelmente tem 

aditivo, e não é má fé de ninguém, não que não exista, mas é impossível prever 

todas as situações, então tem uma certa dificuldade nesse sentido sim, mas ela é 

imposta pela própria lei (ENTREVISTADO 14). 

 

Adicionalmente, é importante olhar para os profissionais da CAIXA nesse 

processo. Eles precisam lidar com pressões advindas de diferentes atores – governo 

federal, governos subnacionais, órgãos de controle – e, segundo o Entrevistado 17, 

conforme o volume de recursos disponível para urbanização de favelas foi evoluindo, 

“também aumentou o controle e um medo, um medo dos burocratas envolvidos no repasse 

e controle da aplicação desses recursos, eles passaram a travar muito a velocidade da 

execução dos projetos”.  

Em suma, a operacionalização do PAC-UAP ancorou-se numa abordagem top-

down de implementação de políticas públicas, pautada pela hierarquia e racionalidade: a 

partir do contrato assinado, os governos subnacionais deveriam executar as operações de 

urbanização de favelas exatamente como foi planejado e aprovado (PRESSMAN; 

WILDAVSKY, 1973; SABATIER; MAZMANIAN, 1980). Diante da emergência de 

dificuldades de implementação, o MCidades e a Casa Civil foram aprimorando as linhas 

programáticas e as normativas, o que resultou em alterações no valor máximo de repasse 

por família para a provisão habitacional, na possibilidade de firmar contratos sem 

obrigatoriedade de contrapartida local e na execução de unidades habitacionais por meio 

de operações vinculadas ao MCMV, entre outros. (PETRAROLLI, 2015). Assim, “O 
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PAC a cada ano, a cada lançamento, ele muda coisa, muda regra, avança”. 

(ENTREVISTADO 18) 

Apesar desses pequenos ajustes, a forma de operacionalizar o PAC-UAP foi pouco 

compatível com as características das intervenções em favela, que, como exposto 

previamente, são territórios em permanente transformação, tanto pela ação do meio físico 

quanto pela ação dos moradores. O trecho a seguir explicita os efeitos da falta de encaixe 

entre o modelo de repasse e a política pública em foco: 

 

Esta dificuldade toda determina uma morosidade muito grande na intervenção 

que é incompatível com as características de urbanização de favela. Então este é 

o grande nó que a gente tem. É quase que você pedir assim: como é que faz 

urbanização de favela? Olha, nas condições usuais hoje, como são exigidas, é 

muito difícil você avançar com celeridade. E se você não avança com celeridade, 

a realidade muda todo dia. Então, você acaba tendo que adaptar todo dia. Então, 

você demora anos e anos para conseguir implementar uma ação. É como se o 

método que a gente tivesse, que nos fosse imposto, ele fosse incompatível com 

a realidade objetiva que a gente está tentando alterar. Então, esta dificuldade 

talvez seja o maior elemento de dificuldade.  (ENTREVISTADO 8) 

 

Estudos relatam como, após o levantamento cadastral ou durante as urbanizações 

do PAC-UAP, houve a instalação de novas famílias e a ocupação de áreas remanescentes 

destinadas para uso viário, instalação de equipamento, etc. (LIMA et al., 2017; RUBIO; 

ALVIM, 2016). Por conseguinte, mesmo quando as propostas de intervenção são feitas 

com base em diagnósticos atualizados e completos, revisá-las se torna impreterível. A 

complexidade das obras decorre, ainda, do fato delas estarem sujeitas a imprevistos e não 

acontecerem em um local vazio. Principalmente nas urbanizações com remoção, é 

necessário negociar com as famílias residentes por cada liberação de espaço e realocação 

de parcelas da população. A citação a seguir ilustra estas dificuldades: 

 

Obra de favela é bem complicado, não é uma coisa que a gente consegue prever 

100% como vai ser, é uma área que tem gente morando, então sempre tem que 

ir costurando o projeto na hora de implantar, tem que ir dando uma mexida, senão 

não consegue, e isso eles [gerentes da Caixa] não conseguiam entender. 

(ENTREVISTADO 17) 

 

 

Portanto, considerando suas especificidades, a maneira mais adequada de 

implementar operações de urbanização de favelas seria aquela na qual, ao mesmo tempo 

em que existe um projeto de intervenção, há flexibilidade para ajustar o plano às 

demandas e imprevistos que podem emergir na execução. Essa descrição se assemelha à 
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perspectiva bottom-up de implementação, na qual a política implementada é 

constantemente reformulada por aqueles que a executam, envolvendo uma perspectiva de 

negociação e articulação entre os atores (HJERN; PORTER, 1981; LIPSKY, 1981; 

FERREIRA; LOTTA, 2016). 

A dicotomia entre essas duas perspectivas – a que tenta controlar a implementação 

das operações do programa, de modo a aproximá-las do estabelecido no contrato, e a que 

tenta flexibilizar a intervenção e adaptá-la às demandas do território – está explícita no 

PAC-UAP. Por um lado, os operadores no governo federal assumem que privilegiam o 

controle ao mesmo tempo em que reconhecem que isso ‘engessa’ a implementação. 

  

Como você flexibilizou muitas coisas, para que a gente consiga ter segurança 

que o dinheiro chegue lá e se transforme naquela obra a gente pôs a Caixa 

Econômica com quinhentos manuais, com fiscalização. De uma tal maneira que 

engessa, e não garante a execução. Isto é uma coisa que a gente não conseguiu 

resolver (ENTREVISTADO 18) 

 

Por outro lado, os agentes executores têm dificuldade para conciliar um rígido 

modelo de medição e contratação com propostas de urbanização que rapidamente ficam 

desatualizadas. Resolver tal impasse e diminuir a distância entre essas duas perspectivas 

é fundamental. Entretanto, isso se torna difícil quando, como no caso das intervenções de 

urbanização de favela, inexistem políticas nacionais estruturadas e permanentes ou 

sistemas de políticas públicas efetivos que logrem construir diretrizes e canais perenes de 

articulação entre os diferentes níveis de governo. 

Nesse contexto, a CAIXA aparece como um ator dos mais relevantes, atuando 

como mediador entre a perspectiva do governo federal e a dos governos subnacionais. 

Ademais, a literatura e os relatos obtidos nas entrevistas (PETRAROLLI, 2015; 

REGINO, 2017) indicam que, na operacionalização do PAC, os técnicos do banco atuam 

com discricionariedade, conceito normalmente aplicado aos burocratas de nível de rua ou 

aos governos locais (LIPSKY, 1981).  

Os gestores municipais apontaram que, embora existissem regras, os funcionários 

da CAIXA agiam de forma discricionária, podendo dificultar ou facilitar a 

operacionalização das operações do PAC. Por um lado, o Entrevistado 17 afirmou que o 

gestor público municipal “passou a sofrer muito com a discricionariedade dos técnicos da 

Caixa por exemplo, que analisavam os projetos e, assim, aquilo que não era muito 

explícito na norma, ele resolvia tomar a decisão por conta própria”. Por outro, o 
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Entrevistado 19 citou um exemplo em que a empatia do funcionário da CAIXA ajudou a 

lidar com uma situação imprevista na obra, como demonstrado a seguir: 

 

Por isso que eu te falo, que a gente precisa de gente que vê gente. Um engenheiro 

lá na Caixa falou o seguinte “tem alguns itens do projeto que vocês não vão 

executar mais não tem? Então vamos suprimir estes itens, fazer uma baita de 

uma justificativa e vocês vão pedir para o Ministério das Cidades para mudar 

porque a gente não pode e nós vamos dar um parecer favorável". Aí é a relação 

com Ministério das Cidades que entra, de uma concepção aberta, o que para nós 

foi uma vantagem (ENTREVISTADO 19). 

 

Falando a partir de outro ponto de vista, o do funcionário da CAIXA, o 

Entrevistado 14 argumentou que é impossível prever todas as situações de uma obra, mas 

indicou que o  trabalhador da CAIXA deve se pautar pelas normativas que regem o 

programa. Adicionalmente, corroborando a ideia da atuação discricionária, ele afirmou 

que esses profissionais se deparam com dificuldades em relação a algumas regras que não 

estão escritas em lugar nenhum e à tomada de decisão sobre projetos nos quais os 

governos subnacionais afirmam que não conseguem seguir as normas por motivos 

técnicos, colocando os representantes da CAIXA numa ‘sinuca de bico’: “e nessa 

situação, o que a gente faz? Mas a gente não pode toda hora ficar consultando o 

Ministério...”. 

 

 

3.4 Análise (da capacidade) de implementação do programa  

 

Nesta subseção, o PAC-UAP é analisado com base no modelo de produção de 

políticas públicas (policy capacity) de Wu, Ramesh e Howlett (2015). Considera-se que 

a utilização desse framework é bastante útil, pois permite ampliar a visão sobre a 

implementação, focalizando, simultaneamente, diferentes atores, recursos e habilidades. 

A Tabela 9 oferece uma visão geral da capacidade de produção do PAC-UAP. 
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Tabela 9 – Análise da capacidade de produção do PAC-UAP 

 Recursos individuais Recursos organizacionais Recursos sistêmicos 

Habilidades 

analíticas 

Municípios com baixa 

capacidade para coleta e 

análise de dados, elaboração de 

projetos.  

Envio e seleção de projetos 

de baixa qualidade – 

urgência em iniciar 

programa.  

Baixos em algumas partes 

do país: indisponibilidade 

de profissionais 
especializados.   

Habilidades 

operacionais 

Muitos municípios sem equipe 

preparada para lidar com 

processos complexos:  

elaboração e gestão de projetos, 

reprogramações, 

licenciamentos, prestação de 

contas.  

Problemas de 

coordenação entre órgãos 

e com empresas.  
 

Controle burocrático. 

Ação dos órgãos de 

controle: supervisão 

acentuada, efeitos 

negativos.  

Habilidades 

políticas 

Alguns problemas de 

comunicação e negociação com 

moradores, principalmente em 

remoções.  

Municípios gradualmente 

perderam o apoio do 

governo federal. 

Perda gradual de 

legitimidade pública e 

confiança, impactando na 

prioridade na agenda 

(MCMV).  

Fonte: Elaborada pela autora. Baseado em Wu, Ramesh, Howlett (2015). 

 

A partir da tabela anterior, combinada com a apresentação prévia do programa e 

de seus desafios, é possível tecer considerações adicionais sobre a produção do PAC-

UAP. Primeiro ponto, a reduzida capacidade municipal, comumente citada como uma das 

causas dos baixos resultados do PAC-UAP (CAMPANHONI, 2016; DENALDI et al., 

2014; DENALDI; FERRARA, 2017), se relaciona com as dimensões individuais 

analítico-operacionais, bem como com a dimensão organizacional analítica e novamente 

aparece como um elemento que dificulta a implementação bem-sucedida. Em um cenário 

de restrição orçamentária municipal e décadas de escassos investimentos federais em 

urbanização de favelas, muitos governos municipais não tinham equipes com experiência 

e habilidade para elaborar e implementar adequadamente as operações do PAC-UAP.    

Outro ponto recorrente na literatura sobre o PAC-UAP se relaciona à dificuldade 

da gestão interorganizacional na implementação do programa e à rigidez do modelo de 

contratação e operacionalização (CAMPANHONI, 2016; CARDOSO; DENALDI, 2018; 

PETRAROLLI, 2015; REGINO, 2017). Aplicando-o no modelo analítico de Wu, Ramesh 

e Howlett (2015), esse ponto se assemelha à dimensão operacional de capacidade nos 

seus três níveis (individual, organizacional e sistêmico), iluminando problemas 

relacionados com a coordenação e o alinhamento entre os diferentes atores estatais e não-

estatais envolvidos na operacionalização do programa, a ênfase procedimental e o 

controle pouco responsivo à realidade do programa.  

Em terceiro lugar, fatores exógenos ao PAC-UAP também contribuíram para 

minimizar a sua capacidade de produção. Como indicado previamente, houve estados que 
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não contavam com profissionais especializados para realizar os serviços demandados nas 

urbanizações, o que mostra uma baixa capacidade sistêmico-analítica. Ademais, tornou-

se evidente a fragilidade do PAC-UAP em termos de capacidade política. Pouco depois 

de seu lançamento, dados os baixos índices de execução, a modalidade de urbanização de 

favelas do PAC e o tema da urbanização de favelas perder legitimidade sistêmica (WU; 

RAMESH; HOWLETT, 2015), o programa não conseguiu se manter como prioridade na 

agenda nacional (DENALDI et al., 2016; KLINTOWITZ, 2015). Entretanto, as 

entrevistas realçaram que em alguns contextos municipais o aporte de recursos federais 

contribuiu para que a urbanização de favelas ganhasse importância na agenda local, como 

demonstra o trecho a seguir: 

 

Segundo o Secretário adjunto de Obras de Mauá, Milton Nakamura, a 

disponibilidade de recursos para a execução das obras de urbanização do 

Complexo do Chafick/Macuco, em Mauá, foi o que possibilitou que o projeto 

de urbanização desse assentamento (que conta com mais de 7.000 famílias 

residentes) se tornasse prioridade, dentre tantas outras atividades de 

responsabilidade da Secretaria de Obras de Mauá (PETRAROLLI, 2015, p. 

90). 

 

Resumindo, a capacidade de produção do PAC-UAP não foi elevada. O programa, 

de fato, teve problemas relacionados a escassos recursos individuais e organizacionais, 

impactando na habilidade de governos locais para elaborar e gerir a implementação de 

projetos de urbanização e para coordenar a ação dos vários atores envolvidos. Contudo, 

a utilização do modelo de Wu, Ramesh e Howlett (2015) permite visualizar que o PAC-

UAP também enfrentou entraves políticos e sistêmicos.  

Portanto, a análise do programa deve levar em consideração esses diversos fatores 

individuais, organizacionais e sistêmicos com vistas a compreender os baixos índices de 

execução do programa. Olhar para os municípios ajuda a compreender a diferença entre 

os resultados obtidos, mas não a iluminar porque, no geral, as operações enfrentaram 

diversos entraves na implementação e tiveram resultados abaixo do esperado.  
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3.5 A atual “gestão de problemas” do PAC-UAP  

 

O PAC-UAP, ao longo de seus anos de existência, foi sendo aperfeiçoado por 

meio de normativas elaboradas pelo Ministério das Cidades, que visavam melhor atender 

às demandas e especificidades da política pública e dos agentes executores, os governos 

municipais. Isso avançou a ponto de o PAC 2 ser descrito pelo Entrevistado 17 como o 

melhor desenho para urbanização de favela elaborado pelo Ministério das Cidades. 

Entretanto, esse mesmo Entrevistado afirma que, no PAC 2: “pena que chegou no 

final e quase não deu para implementar nada”. Em que pese a escala e a urgência do tema 

das favelas, essa modalidade do programa tem recebido espaço cada vez mais reduzido 

no governo e no debate público. Frente aos entraves na sua execução, à crise financeira e 

à política a partir de 2013/2014, às denúncias de corrupção em obras do programa e à 

perda de prioridade na agenda governamental, principalmente a partir do governo de 

Dilma Rousseff, ele foi gradualmente questionado, reduzindo seus repasses atrasados. 

Atualmente, não são poucas as obras que estão interrompidas.  

Com a presidência de Jair Bolsonaro, que assumiu o mandato em 2019, e a 

extinção do Ministério das Cidades, ainda se tem poucas informações sobre a 

continuidade ou alterações desse programa. Dessa forma, a seguir são tecidos 

comentários sobre o status do programa até 2018, quando foram realizadas a maioria das 

entrevistas. 

Em 2018, o PAC-UAP já não tinha seleções públicas de propostas ou contratações 

novas há alguns anos. Muitas das operações contratadas ainda estavam em andamento, 

mas havia casos em que a implementação estava bastante atrasada, algumas delas 

paralisadas. Para o Entrevistado 10, trabalhava-se com a ‘massa velha’ das operações do 

PAC-UAP e, depois de completados 10 anos do programa, era necessário encerrar os 

contratos, até porque muitos deles já haviam executado a obra em sua integralidade, 

ficando pendente apenas a regularização fundiária. De acordo com o Entrevistado 13, a 

SNH estava fazendo mais uma ‘gestão de problemas’ do que de projetos.  

A combinação entre dificuldades de implementação do programa, crise financeira 

nacional e obsolescência da carteira do PAC-UAP gerou uma situação de difícil 

resolução. O Ministério das Cidades gerenciava uma carteira antiga, com obras 

paralisadas ou que demandavam revisão de projetos, porém, nas quais ele não estava 

disposto a investir mais do que o acordado nos Termos de Compromisso. Os municípios, 

com frequência, não dispunham de recursos para complementar os custos adicionais com 
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as obras, mas tampouco almejavam extinguir os contratos de urbanização de favelas: abrir 

mão de um recurso que já estava disponível “pegaria muito mal e teria um impacto 

econômico e político forte” (ENTREVISTADO 20). Nesse contexto, o MCidades não 

lograva encerrar os contratos e dizer “chega, acabou, faz 10 anos, o PAC 1 já tem 10 

anos” (ENTREVISTADO 6).  

Como resultado adicional, a descontinuidade da indução federal na política de 

urbanização de favelas impactou a agenda dos governos municipais. Durante um breve 

momento do auge do PAC e da retomada dos financiamentos federais nessa política, 

alguns municípios se estruturaram institucionalmente para elaborar e implementar essas 

intervenções. Contudo, a mudança na orientação federal para a política habitacional, 

tornando a urbanização de favelas um second best, fez com que seus esforços nessa 

direção se tornassem, por vezes, pouco efetivos (ENTREVISTADO 12) 56.  

 

  

                                                           
56 “Eu me lembro de uma vez lá no Ministério das Cidades que eu atendi um prefeito de uma cidade 

pequena, que até chorou. O que aconteceu? Ele falou ‘eu entrei no primeiro mandato, eu nunca tinha 

candidatado a cargo eletivo, candidatei, ganhei e fui tentar cumprir minhas promessas. Uma delas era fazer 

a urbanização. Nós entramos lá para fazer o levantamento, o projeto e tudo, porque me disseram que se eu 

tivesse recurso eu ia ter dinheiro para fazer a obra. Daí você vem me dizer que não tem os recursos para 

fazer a obra? Como é que eu vou dizer para as pessoas lá?” (ENTREVISTADO 12). 
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4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO 

PAC-UAP: O QUE MAIS INFLUENCIOU OS RESULTADOS NOS 

MUNICÍPIOS? 

 

 

Considerando a variedade socioeconômica, populacional e administrativa dos 

municípios brasileiros, bem como a multiplicidade e a complexidade das intervenções de 

urbanização de favelas no geral, e também no PAC-UAP, já tratadas nas seções 2 e 3, e 

amplamente abordadas na literatura (BUENO, 2000; CARDOSO, 2007; CARDOSO; 

DENALDI, 2018; DENALDI, 2003; MORETTI et al., 2015; PETRAROLLI, 2015; 

REGINO, 2017), pode-se indagar: qual o perfil (ou os perfis) dos municípios que 

alcançaram índices mais elevados de execução nas operações de urbanização de favelas 

no âmbito do PAC? Além disso, que elementos locais contribuíram para compreender os 

variados resultados alcançados na execução dessa política pública urbana?  

Para responder a estas perguntas, esta seção realiza uma análise quantitativa das 

operações de urbanização de favelas no âmbito do Programa de Aceleração de 

Crescimento, com foco naquelas que tenham os municípios como agentes 

proponentes/executores. Dialogando com a abordagem de nested analysis 

(LIEBERMAN, 2005), este estudo quantitativo tem um cunho exploratório, e seu 

resultado direciona a etapa qualitativa da pesquisa, principalmente com relação à seleção 

dos estudos de casos, orientados para testar ou construir teorias.  

Almeja-se, portanto, aprofundar a reflexão sobre a relação entre, de um lado, as 

taxas de execução das operações de urbanização de favelas contratadas entre municípios 

e o Governo Federal no âmbito do PAC – aqui consideradas como variável dependente – 

e, de outro, possíveis fatores explicativos (variáveis independentes), oriundos dos estudos 

mencionados na seção 3, que identificaram empiricamente desafios e entraves à 

implementação da modalidade de urbanização de favelas no PAC. 

A hipótese subjacente a esta seção é a de que a variação nas taxas de execução do 

PAC-UAP não deriva somente do arranjo federal de implementação – cujas normas são 

compartilhadas entre todos os municípios –, nem de capacidades institucionais 

municipais – entendidas como a existência de órgãos de habitação e de instrumentos para 

a política habitacional, como Fundos e Conselhos Municipais de Habitação (ARRETCHE 

et al., 2012; BRASIL, 2006), visto que municípios que apresentam diferenças nessas 

capacidades podem ter atingido taxas similares de execução no PAC-UAP, e que 

municípios sem capacidade ou experiência prévia nessa política podem ter alcançado 
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resultados significativos. Em vista disso, se pressupõe que a compreensão das variadas 

taxas de execução das operações do PAC-UAP se ancora não somente em elementos 

técnicos, mas principalmente em dinâmicas territoriais e políticas locais. 

 Dessa forma, esta seção foi estruturada em quatro partes, além desta parte 

introdutória. Inicialmente, são tecidas considerações sobre a abordagem metodológica, 

incluindo a seleção e análise dos dados. Logo após, é feita uma breve exposição das 

possíveis variáveis explicativas, seguida de análises de estatística descritiva e da 

regressão múltipla, que exploram a relação entre as taxas de execução das urbanizações 

de favela no PAC e as variáveis independentes. Por fim, são tecidas as considerações 

finais sobre o desenvolvimento e os resultados da pesquisa e apresentados os estudos de 

casos selecionados. 

 

 

4.1 Coleta e análise dos dados: critérios de seleção e universo de casos 

 

 

Como já explorado na seção 3, esta pesquisa se baseou num recorte analítico 

inicial que restringiu o universo de casos analisados. Primeiramente, considerando que os 

Programas e Ações incluídos no PAC, na Modalidade Urbanização de Assentamentos 

Precários (UAP), não se destinam apenas à execução de obras de urbanização de favelas, 

incluindo também investimentos em elaboração de estudos, projetos e planos de 

urbanização, desenvolvimento institucional, assistência técnica e construção de unidades 

habitacionais, optou-se por trabalhar exclusivamente com as operações de urbanização de 

favelas, que concentraram mais de 90% dos investimentos.  

Em segundo lugar, tendo em vista que as iniciativas de urbanização de favelas 

foram financiadas por diferentes fundos públicos, a escolha foi focar apenas nos 

programas e ações financiados a fundo perdido, a saber, o Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social (FNHIS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que 

representaram 82% dos investimentos em urbanização de favelas.  

Em terceiro, decidiu-se priorizar as operações de urbanização de favelas sob a 

gestão da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), excluindo-se aquelas da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), tanto por gerir 66% de todo o investimento 

federal nessa temática, quanto por seu acúmulo de conhecimento prático e analítico na 

área, que fez com que a SNH ganhasse certa autoridade prática perante o núcleo 
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estratégico do governo federal e, consequentemente, uma proeminência relativamente 

maior no MCIDADES (KLINTOWITZ, 2015). Reflexo da importância da SNH no 

MCIDADES é o fato de ter sido a Secretaria com maior orçamento entre os anos de 2003 

e 2010, e a única que permaneceu sob a liderança de representantes do partido do 

presidente (PT), insulada de processos de politização partidária (LIMA-SILVA; 

LOUREIRO, 2018). A seguir é detalhado o percurso traçado na coleta e análise dos dados. 

 

 

4.1.1 Coleta e análise dos dados 

 

A coleta de dados sobre as operações de urbanização de assentamentos precários 

no âmbito do PAC foi viabilizada por meio do Pedido de Acesso à Informação, uma 

prerrogativa ancorada na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). O primeiro 

pedido de informação foi direcionado ao MCIDADES – Ministério das Cidades, em 03 

de abril de 2018. Os dados recebidos incluíam diversas informações sobre as obras de 

urbanização no âmbito do PAC, como valor da intervenção, órgão proponente e 

porcentagem do total da execução da operação, e se referem ao período entre 2007, 

quando foi lançado o programa, e 12/2017. Para mais informações sobre o pedido de 

informação, ver o Anexo G57. A resposta do MCidades compreendeu o envio de dois 

arquivos, como detalhado a seguir: 

 

 A Secretaria Nacional de Habitação (SNH) enviou uma planilha com a 

listagem das operações de Urbanização de Assentamentos Precários 

contratadas no âmbito do PAC, abrangendo 798 intervenções distribuídas 

entre diferentes Programas (PPI, UAP, PMI, PRO-MORADIA) e fontes 

de financiamento;   

 A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) compartilhou 

uma planilha com informações sobre operações de urbanização de favelas 

contratadas com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), algumas 

                                                           
57 Além deste, foram realizados dois outros pedidos de acesso à informação ao MCIDADES, ambos 

enviados em setembro/2018. Um deles, solicitava informações sobre a evolução da taxa de execução dos 

contratos no âmbito do PAC Urbanização de Assentamentos Precários. O segundo, referia-se ao pedido de 

informações sobre a quantidade de unidades habitacionais contratadas e concluídas por município no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.   
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no Programa PPI, e outras no Programa de Saneamento Básico, totalizando 

151 intervenções.  

 

Considerando o exposto no tópico anterior, optou-se por focalizar apenas as 

operações de urbanização de favelas no âmbito do PAC que estavam sob gestão da SNH. 

Além disso, em virtude do escopo desta pesquisa, que se concentra na variação da ação 

municipal na implementação de políticas compartilhadas, duas decisões adicionais foram 

tomadas acerca da seleção das operações do PAC-UAP que integram o universo de 

análise desta fase quantitativa da pesquisa. Primeiro, concentrar-se nas operações de 

urbanização de favelas cujos agentes proponentes/executores eram governos municipais, 

desconsiderando, portanto, operações do PAC-UAP que foram elaboradas e executadas 

por governos estaduais, que, afinal, não constituem o foco dessa pesquisa.  

Em segundo lugar, decidiu-se excluir as operações de urbanização de favelas que 

haviam sido objeto de intervenções prévias do Programa Habitar Brasil/BID (HBB/BID). 

Isso ocorreu pois avaliamos que as favelas que já haviam sido objeto de intervenções de 

urbanização com financiamento federal poderiam ter melhores diagnósticos e projetos, e, 

diante disso, maior possibilidade de sucesso na implementação da operação.   

Com base nesses critérios de análise, os programas e ações privilegiados seriam 

aqueles incluídos nos seguintes programas do PAC, com modalidades voltadas 

especificamente para execução de obras de urbanização de favelas e com recursos não 

onerosos: Projeto Prioritário de Investimento (PAC-PPI) – Intervenções em Favelas, e 

Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários (PAC-

UAP)58, conforme exposto na seção 3.  

Dos 798 registros da base de dados enviada pela Secretaria Nacional da Habitação, 

695 eram intervenções com financiamento a fundo perdido, ou seja, com recursos do 

OGU e FNHIS. Destes, 578 foram executados por governos municipais e 548 (68% do 

total de operações na base de dados) atendiam a todos os critérios que definiam o universo 

de casos desta análise quantitativa: ação de urbanização de favela com financiamento 

                                                           
58 O PAC-PPI inclui operações voltadas a capitais, regiões metropolitanas e municípios com mais de 150 

mil habitantes, custeadas com recursos do Orçamento Geral da União (recurso não-oneroso). As 

intervenções do PAC no Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários 

(UAP) eram financiadas pelo OGU e também pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS). Para fins de esclarecimento, usamos o termo PAC-UAP para tratar de todas as intervenções do 

PAC de Urbanização de Assentamentos Precários, enquanto que as operações inseridas no Programa 

Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários serão tratadas a partir da sigla PAC- 

FNHIS. Mais detalhes sobre estes programas de urbanização de favelas do PAC, e sobre os outros que 

contam com financiamento oneroso, foram apresentados na seção 3. 
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não-oneroso, governo municipal como agente proponente/executor e operações que não 

eram migradas do HBB-BID.  

Isto posto, a base de dados desta análise quantitativa se restringiu ao universo de 

548 operações de urbanização de favelas contratadas no PAC 1 e PAC 2, que foram 

propostas e executadas por 375 diferentes governos municipais. O Quadro 1 retoma e 

apresenta sistematicamente a definição do universo inicial de análise da pesquisa 

quantitativa. 

  

Quadro 1 - Definição inicial do universo de análise das operações do PAC-UAP 

Critério Especificação Motivação 

Agente 

Proponente / 

Executor 

Prefeitura Municipal 

Dado o enfoque do trabalho, foram consideradas 

apenas as operações em que os municípios foram 

os proponentes/executores, excluindo-se as 

operações contratadas por governos estaduais.  

Financiamento 

(Fundos 

Públicos) 

A fundo perdido e não-reembolsáveis 

(OGU e FNHIS) 

As operações de repasse, ou seja, com fundo 

perdido, representaram 82% dos investimentos do 

PAC-UAP.  

Órgão no 

MCidades 
Secretaria Nacional de Habitação 

Representa 66% de todos os investimentos no 

PAC-UAP. Papel de destaque no MCidades. 

Programas PAC-PPI e PAC- FNHIS59 

Programas de urbanização de favelas no PAC-

UAP, geridos pela SNH e com fontes de recursos 

não onerosos. 

Contratação 
Operações contratadas entre 2007 e 

dezembro de 2017  

Este período abrange todas as operações de 

urbanização de favelas contratadas no âmbito do 

PAC pelo Ministério das Cidades. 

Outras 

considerações 

Foram excluídos os projetos 

migrados do HBB 

Estes projetos já haviam sido iniciados antes do 

PAC Urbanização de Assentamentos Precários, e 

o foco era estudar somente os projetos novos 

deste programa. 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Campanhoni (2016, p. 239). 

 

 

4.1.2 Refinando o universo de análise: ênfase nas operações do PAC 1 

 

A análise seminal das operações de urbanização de favelas do PAC evidenciou 

que havia nuances por trás dos números agregados que originaram reflexões adicionais e 

novo recorte no universo de análise dessa pesquisa. Realizou-se uma investigação geral 

                                                           
59 Nota-se que o Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários (UAP) 

esteve vigente até 2010, e que o Programa Moradia Digna, iniciado em 2012, deu continuidade à sua lógica 

de funcionamento. Contudo, para fins de simplificação, optou-se por utilizar o termo PAC- FNHIS para 

designar as operações desses programas mesmo após 2010. 
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da implementação do programa, incluindo considerações sobre a data de assinatura das 

548 operações que compunham o universo de pesquisa e sobre as fases do PAC. 

 

 

4.1.2.1 Assinatura dos contratos 

 

Ao coletar e analisar os dados desagregados sobre as urbanizações de favelas no 

PAC com a SNH/MCidades, notamos que a assinatura dos contratos assumiu um certo 

padrão. Como pode ser observado no Figura 5, a maioria desses contratos foram assinados 

nos anos em que foram lançados os programas, ou seja, em 2007 e 2011. Essas datas 

coincidem, adicionalmente, com o primeiro ano do segundo mandato do Presidente Lula 

(2007-2010), e com o início do primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014), o que 

permite inferir que esses governos decidiram alavancar os investimentos públicos no 

PAC, e também em urbanização de assentamentos precários – logo no começo de suas 

gestões.  

Em 2007, no lançamento do PAC 1, foram assinados 164 contratos (73 do PAC-

PI e 91 do PAC-FNHIS), e, em 2011, ano de início do PAC 2, foram 239 (101 no âmbito 

do PAC-PPI e 138 no PAC-FNHIS). Também é possível observar, a queda abrupta nas 

contratações a partir de 2011, com apenas 1 projeto contratado em 2012, e 4 em 2013, o 

que sinaliza um claro arrefecimento no ritmo de expansão desta modalidade do PAC.  

Além disso, este gráfico também permite visualizar como a contratação das obras 

flutuou nesse período. No PAC-FNHIS, houve contratações relativamente decrescentes 

entre 2007 e 2009, com respectivamente 98, 64 e 58 contratos assinados em cada ano, 

nenhum nos anos de 2010, 2012 e 2013, e 139 em 2011. Já nos contratos das intervenções 

no âmbito do Programa PPI, houve dois claros momentos de pico – em 2007 e 2011. 
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Figura 5 - Assinatura dos contratos de urbanização de favelas do PAC 1/Programas PPI e 

UAP 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

 

 

4.1.2.2 Fases do PAC-UAP e sua relação com as taxas de ‘sucesso’ na implementação 

 

Esta etapa exploratória da pesquisa adotou a utilização do termo ‘sucesso’ na 

implementação das intervenções de urbanização de favelas no âmbito do PAC: assume-

se que um município com 95% ou mais de taxa de execução financeira da operação 

representa um caso de ‘sucesso’. Optou-se por este recorte (mais de 95% na taxa de 

execução) em decorrência das dificuldades relacionadas com a regularização fundiária 

em processos de urbanização de favelas no âmbito do PAC, pois foi possível notar a 

existência de várias operações com obras físicas concluídas, porém ainda em situação de 

pendência e com recursos não-executados em função da continuidade deste trâmite legal.  

Embora ciente dos limites inerentes à associação do termo ‘sucesso’ de 

implementação ao percentual de execução financeira de operações de urbanização de 

favelas – o que praticamente exclui considerações sobre a qualidade e a efetividade das 

intervenções, ao acesso ao direito à cidade e à moradia adequada –, foi escolhido este 

caminho tendo em vista o caráter exploratório e abrangente da pesquisa, que não almeja, 

nesta etapa, entrar nos detalhes de implementação ou na avaliação de seus resultados, e 

sim promover uma reflexão mais geral sobre a relação entre a taxa de execução das 

intervenções e os elementos que podem ter influenciado nesses resultados. Portanto, ao 
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falarmos de ‘sucesso’ na implementação, não estamos nos referindo à integralidade ou à 

qualidade de urbanização de uma favela, mas na capacidade do agente 

proponente/executor de gastar os recursos e de realizar aquilo que foi proposto no contrato 

firmado com o Governo Federal. 

Assim sendo, ao analisar o ‘sucesso’ na execução das operações de urbanização 

de favelas no PAC 1 e confrontá-lo com as taxas das operações no PAC 2, foi possível 

observar cenários bastante distintos. Esta situação é apresentada tanto na Tabela 10 

quanto nos boxplots a seguir.  A tabela permite notar que as taxas médias de execução do 

PAC 1 são sempre superiores às do PAC 2. Assim, enquanto a primeira fase do programa 

tem uma taxa média de execução das operações de cerca de 75%, e mais de 40% de suas 

urbanizações com ‘sucesso’ na implementação, o PAC 2 apresenta uma taxa média de 

execução um pouco acima de 50%, e menos de 20% das suas urbanizações têm mais de 

95% de execução.  

 

Tabela 10 - Resumo da estatística descritiva dos programas de urbanização do PAC (nas 

duas fases) e suas taxas de execução 

  PAC - Urbanização de Favelas 
PAC 1 - Urbanização de 

Favelas 

PAC 2 - Urbanização 

de Favelas 

Estatística descritiva (em % de taxa de execução)   

Min.    0.00 1.23 0.00 

1st Qu. 38.36 52.56 23.02 

Mediana 71.18 86.94 51.76 

Média 65.09 74.62 53.12 

3rd Qu. 98.90 100.00 87.75 

Max.    100.00 100.00 100.00 

Estatística descritiva: ‘sucesso’ na implementação (em número de projetos e em % sobre total) 

PAC_SUCES 175 (32%) 129 (42%) 46 (19%) 

PAC INSUCES 373 (68%) 176 (58%) 197 (81%) 

Geral 548 (100%) 305 (100%) 243 (100%) 

Fonte: Elaborada pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

 

Ainda com base na Tabela 10, no que tange ao ‘sucesso’ da implementação, aqui 

entendido como as operações que atingiram mais de 95% de execução até dezembro de 

2017, 175 programas e ações de urbanização do PAC (32% do total) se encaixavam nesta 

categoria. As outras 373 operações (68%) tinham de 0 a 94,18% de taxa de execução 

financeira.  
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  Boxplot1 PAC                           Boxplot2 PAC 1                        Boxplot3 PAC 2 

Figura 6 - Boxplot 1 a 3 – Taxa de execução das urbanizações de favelas do PAC, PAC 1 e 

PAC 2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os boxplots anteriores corroboram a leitura de que, dentre as operações com 

‘sucesso’ na implementação e com maiores taxas de execução financeira, a maioria era 

do PAC 1. Eles demonstram que enquanto a taxa de execução média entre os programas 

e ações do PAC 1 era de cerca de 80%, naqueles do PAC 2 este número era um pouco 

superior a 50%. Deduz-se que os projetos do PAC 1 apresentam maiores taxas médias de 

execução das operações do PAC-UAP por terem maior tempo de assinatura do Termo de 

Compromisso e de implementação das intervenções.  

Por esta razão, um segundo (e último) recorte é feito no universo de casos desta 

etapa quantitativa da pesquisa. Considerando a visível diferença na taxa média de 

execução entre o PAC 1 e o PAC 2, bem como as mudanças no desenho e nas regras do 

programa entre as duas fases, brevemente abordadas na seção 3, optou-se por trabalhar 

exclusivamente com os programas e ações da fase do programa com maior ‘sucesso’ na 

implementação – aqueles incluídos no PAC 1. 

Após isso definido, realizou-se uma rápida comparação entre as datas de 

assinatura das operações de urbanização do PAC 1 e as taxas médias de execução 

financeira. O resultado dessa análise, apresentado na Figura 7, ilustra que a maioria dos 

contratos de urbanização do PAC 1 foram assinados entre 2007 e 2009, e também que a 

maior parte deles se encontra com uma taxa média de execução alta (acima de 80,1%): 

96 dos 164 contratos assinados em 2007 (59%), 50 dos 72 de 2008 (69%), e 28 dos 62 de 

2009 (45%).  
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Figura 7 - Contratos de urbanização de favelas assinados no PAC1/Taxa de Execução 

separados por ano de assinatura do contrato 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

 

 

4.1.3 Análise preliminar das urbanizações selecionadas: programas, valores das 

intervenções e datas de assinatura 

 

Considerando o exposto anteriormente, as demais análises feitas nesta seção se 

referem ao universo de casos definido para essa etapa quantitativa da pesquisa, composta 

por urbanizações contratadas no âmbito do PAC 1, tendo os governos municipais como 

agentes proponentes e executores. Essas intervenções foram financiadas a fundo perdido 

e não constituíram migrações de programas anteriores, como o HBB-BID.  

Ressalta-se que este recorte foi aplicado exclusivamente na etapa estatística da 

pesquisa, que se baseou metodologicamente na abordagem da nested analysis 

(LIERBERMAN, 2005), a partir da qual foi possível identificar padrões de relações entre 

as variáveis e as taxas de execução das operações de urbanização de favelas no âmbito do 

PAC e realizar a seleção dos casos para a segunda etapa da pesquisa, a análise comparada 

e qualitativa dos casos. Neste segundo momento, como é explicitado na quinta seção, esse 

recorte analítico se mostrou limitador para compreender a implementação das 

intervenções de urbanização de favelas do PAC, pois contratos do PAC 1 e PAC 2 

coexistiam e, por vezes, se complementavam em uma mesma área. 

 

  

96

50

28

2 0
0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011

N
ú
m

er
o

 d
e 

co
n
tr

at
o

s/
T

ax
a 

ex
ec

u
çã

o

0 e 20% 20,1 a 40% 40,1 a 60% 60,1 a 80% 80,1 a 100%



164 

 

 
 

4.1.3.1 Os programas do PAC Urbanização de Favelas  

 

A análise dos programas que estruturam as operações de urbanização de favelas 

no âmbito do PAC indica que as urbanizações do PAC-FNHIS têm melhores taxas médias 

de execução do que as do PAC-PPI. A tabela a seguir ilustra como no PAC 1, a 

modalidade PAC-FNHIS teve maior média e mediana de execução financeira do que as 

operações contratadas no âmbito do PPI. Resultado similar se nota quando são observadas 

as taxas de ‘sucesso’ na implementação, sendo esta situação percebida em 47% das 

operações PAC-FNHIS e 31% das PPI. 

 

Tabela 11 - Resumo da estatística descritiva das operações de urbanização de favela do 

PAC-1 nos Programas PPI e FNHIS e suas taxas de execução 

  PAC 1 Geral  PAC 1 - PPI PAC 1 - FNHIS 

Estatística descritiva (em % de taxa de execução) 

Min.    1.23 1.23 5.43 

1st Qu. 52.56 44.58 58.54 

Mediana 86.94 65.57 91.60 

Média 74.62 65.60 78.10 

3rd Qu. 100.00 97.28 100.00 

Max.    100.00 100.00 100.00 

Estatística descritiva: ‘Sucesso de implementação’ (em número de projetos e em % sobre total) 

PAC_SUCES 129 (42%) 26 (30,5%) 103 (47%) 

PAC INSUCES 176 (58%) 59 (69,5%) 117 (53%) 

Geral 305 (100%) 85 (100%) 220 (100%) 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

 

Considera-se que este resultado, muito provavelmente, decorra do perfil dos 

municípios e das intervenções em cada programa. As urbanizações selecionadas no 

âmbito do Programa PPI foram realizadas principalmente em capitais, municípios 

metropolitanos e aqueles com mais de 150 mil habitantes. Esse programa, como indicado 

na seção 3, possibilitou a intervenção em grandes núcleos e complexos de favelas, os 

quais se caracterizam pelos custos elevados da intervenção e pela alta complexidade 

social e técnica. Por outro lado, as operações do PAC-FNHIS incluíam municípios com 

diferentes perfis: elas foram realizadas tanto por municípios de pequeno porte, inclusive 

alguns onde inexistiam aglomerados subnormais, segundo os dados do IBGE/CENSO de 

2010, em linha com os achados de Petrarolli (2015), quanto por municípios de médio e 



165 

 

 
 

grande porte populacional, incluindo alguns que também assinaram contratos no 

Programa PPI, mencionados anteriormente.  

Uma possível explanação para as taxas médias mais elevadas de execução no 

PAC-FNHIS se relaciona com a argumentação de que as intervenções nesse programa 

são menores, mais baratas e devem ter um nível de complexidade mais baixo do que 

aquelas inseridas no Programa PPI. Além disso, outro potencial fator explicativo se 

relaciona com as características do território, afinal parte das operações do PAC-FNHIS 

foi implantada em municípios classificados como Grandes Cidades Isoladas (G5) e 

Centros Sub-Regionais (G6) (RELATÓRIO DAS CIDADES, 2007), que não integram 

regiões metropolitanas ou áreas de grande concentração populacional; este debate é 

retomado e tratado com mais detalhes adiante.  

Conclui-se, então, que o Programa é o primeiro elemento com potencial 

explicativo na taxa de execução das urbanizações de favelas do PAC: uma operação 

contratada no Programa PAC-FNHIS tem maior chance de ser finalizada do que uma 

intervenção inserida no Programa PAC-PPI. 

 

 

4.1.3.2 Os valores do PAC Urbanização de Favelas  

 

Como sugerido, a análise dos programas de urbanização aponta para outro 

elemento com potencial explicativo, indicando a existência de uma relação entre os 

programas e os valores investidos nas urbanizações do PAC 1. Essa proposição encontra 

justificativa na análise comparativa dos valores das intervenções do PAC-1/PPI e PAC-

1/FNHIS. No geral, as intervenções do PPI custam mais do que as do FNHIS, como pode 

ser observado na Figura 8. Enquanto a média de uma operação no PPI foi de 

aproximadamente 51 milhões de reais, no FNHIS esse valor não alcançava 9 milhões. De 

modo similar, enquanto o valor mínimo de uma obra do PPI foi levemente superior a 4 

milhões de reais, no FNHIS foi de cerca de 300 mil reais. Estas informações são melhor 

detalhadas a seguir. 
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Figura 8 - Valor da intervenção (em milhões de reais): PAC 1- FNHIS e PAC 1 - PPI  

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

 

Além disso, a Figura 9 indica que, excetuando-se os dois outliers que têm os mais 

altos custos e elevada execução, intervenções com custos médios e altos tendem a ter 

uma taxa de execução heterogênea e mais reduzida do que aquelas com baixo custo. Por 

outro lado, nota-se que também há grande heterogeneidade na execução das operações 

com menor custo, mesmo quando considerado o aglomerado na parte inferior à direita 

do gráfico, no qual se encontram os programas e ações de urbanização com menor custo 

e maiores taxas de execução. Portanto, o gráfico não parece indicar uma relação clara 

entre o valor da intervenção e a taxa média de execução, tendo em vista a dificuldade 

de se traçar uma tendência homogênea entre essas duas variáveis. 

  

  

Min. 1st Qu. Mediana Média 3rd Qu. Max.

PAC 1  Geral 0,29 4,14 8,62 20,83 21,16 238,40
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Figura 9 - Valor da intervenção e porcentagem de execução das obras de urbanização de 

favelas do PAC 1  

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

 

De todo modo, assume-se que o valor da operação, assim como o programa no 

qual ela se insere, pode ter algum potencial explicativo no resultado da implementação 

das urbanizações. Considerando que o valor e os programas geralmente se sobrepõem, 

temos que os programas e ações inseridos no PAC 1 – FNHIS, que possuem valores 

médios consideravelmente menores do que aqueles no PAC 1 – PPI, também são aqueles 

com maiores taxas de execução. Portanto, projetos com menores valores investidos, 

provavelmente alocados no PAC 1 – FNHIS, parecem ser mais ‘finalizáveis’ do que 

projetos com orçamentos vultosos e inseridos no PPI.  

As razões para isso provavelmente se relacionam com a natureza e a complexidade 

do território e da intervenção, como indicado pela literatura (CARDOSO; DENALDI, 

2018; DENALDI et al., 2016, 2014). Afinal, municípios com maior população e em 

regiões metropolitanas, nos quais as favelas tendem a ser maiores e mais complexas 

para serem urbanizadas, provavelmente requerem projetos de intervenção de maior 

porte e custo. No entanto, a aproximação imediata e exclusiva entre municípios de 

grande porte e programas e ações inseridos no PPI não deve ser efetuada sem cautela, 

pois, como mencionado, há capitais e outros grandes municípios no país, como São 

Paulo e Rio de Janeiro, entre outros, que apresentam operações de urbanização nos dois 

programas aqui analisados do PAC – PPI e PAC-FNHIS.  

A análise descritiva aqui realizada, sobre as caraterísticas das operações de 

urbanização de favelas no âmbito do PAC 1, particularmente os Programas e os valores 
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das intervenções, não permitem tecer considerações finais sobre a relevância dessas 

variáveis para a seleção dos casos. Todavia, acabam indicando algumas tendências, que 

são retomadas mais adiante, no momento de seleção dos casos para a pesquisa qualitativa. 

 

 

4.1.4 Escolhas metodológicas e variáveis explicativas 

 

Esta pesquisa analisa tanto as taxas médias de execução financeira das operações 

de urbanização de favelas no âmbito do PAC 1, considerando o universo de análise 

selecionado, quanto o ‘sucesso’ na implementação: assume-se que um município com 

95% ou mais de execução representa um caso exitoso de implementação dessa política.  

Desse modo, para responder o que influenciava a execução das urbanizações de 

favelas no âmbito do PAC, foi necessário identificar os fatores que poderiam ajudar na 

explicação dessa questão. Tomando como ponto de partida a revisão da literatura que 

trata do PAC-UAP, esta etapa da pesquisa se concentra na investigação de variáveis que 

tenham relação direta com a implementação pelo município. Na seleção dessas variáveis, 

também se levou em consideração a existência e o acesso a dados para a construção dos 

indicadores ou proxies que permitissem analisá-las. Assim, são enfatizados os três 

primeiros desafios na implementação do PAC-UAP, tratados na seção anterior, aqui 

considerados como variáveis independentes: a capacidade institucional dos municípios, 

as características dos territórios e os recursos locais.  

Há dois desafios que não foram incorporados nessa análise exploratória: o que se 

refere à coordenação e alinhamento local, principalmente pela dificuldade de acessar 

dados e de traduzi-lo em indicadores mensuráveis; e também o desafio vinculado com a 

dicotomia entre o modelo de operacionalização, caracterizado pela rigidez e excesso de 

burocracia, e as transformações constantes dos territórios de favelas, pois considera-se 

que essa é uma questão constitutiva das intervenções em favelas, e que novamente seria 

impossível de traduzi-la em itens e indicadores de fácil mensuração.   

Para facilitar a identificação dos fatores explicativos, foram selecionadas variáveis 

que poderiam estar relacionadas à implementação de projetos de urbanização de 

assentamentos precários por bloco de análise. Foram definidos três blocos já tratados 

anteriormente: (1) Capacidade institucional municipal; (2) Características do território; 

(3) Recursos financeiros e políticos – que estão detalhados no Quadro 1, juntamente com 

as fontes nas quais foram coletados os dados. Ademais, as informações sobre a execução 
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das operações do PAC-UAP foram obtidas por meio de Pedido de Informação, com base 

na Lei de Acesso à Informação, e abrangem o período de 2007, quando foi lançado o 

programa, a dezembro de 2017.  

 

Quadro 2 – Blocos de análise do ‘sucesso’ na implementação” dos Programas e Ações de 

Urbanização de Favelas do PAC-1 

BLOCO DE 

ANÁLISE 

VARIÁVEIS  FONTE 

Capacidade 

institucional municipal 

1) Existência e tipo de órgão de 

habitação 

2) Situação frente ao SNHIS* 

3) Existência de cadastro de 

demanda  

 

MUNIC 2008, 2009, 2011, 2015, IBGE  

 

SNHIS, MCidades, fevereiro 2018 

 

MUNIC 2011, IBGE  

 

Características do 

território 

4) Porte populacional 

5) Hierarquia na rede de 

cidades** 

6) Número de favelas 

(aglomerados subnormais) 

existentes no município 

7) % da população que mora em 

aglomerados subnormais/Total da 

população do município 

8) Densidade populacional 

9) Região (UF) 

 

4) IBGE, 2018 

5) RELATÓRIO DAS CIDADES – 

POLIS, 2010, a partir de informações da 

REGIC 2007, IBGE e do CENSO 2010, 

IBGE  

6 e 7) IBGE, CENSO 2010 

5 e 6) IBGE, 2018 

  

 

 

Recursos financeiros e 

políticos 

10) Partido do Prefeito (2008) 

11) Contratação MCMV no 

município 

12) Conclusão MCMV no 

município 

14) Capacidade de investimento 

15) Contrapartida municipal nas 

urbanizações de favelas no PAC 

5) Capacidade de investimento 

municipal 

 

 

10) Eleito em 2008: MUNIC 2009, 

IBGE  

11 e 12) Informações obtidas por meio 

de Pedido de Informação, com base na 

Lei de Acesso à Informação (período: 

2009 – 08/2018) 

14) IBGE, 2015 

15) Informações obtidas por meio de 

Pedido de Informação, com base na Lei 

de Acesso à Informação (período: 2007 

– 12/2017) 

IBGE, 2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

*Para que um município esteja em situação regular com o SNHIS, é necessário que os municípios tenham 

instituído um conselho participativo na área de habitação, criem um fundo de habitação de interesse social 

e elaborem um Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Assim, optou-se pela utilização deste 

índice como indicador múltiplo: se um município está em situação regular no SNHIS, subentende-se que 

ele cumpre com todos estes pré-requisitos. 

**Com base em Klintowitz (2015, p. 257), utilizou-se a metodologia da hierarquização das cidades na 

Regiões de Influência das Cidades (REGIC), lançado em 2007 pelo IBGE, bem como a tipologia das 

cidades realizada em estudo encomendado pelo Cities Alliance, Ministério das Cidades e CAIXA. Assim, 

baseado na tipologia do RELATÓRIO DAS CIDADES, com pequenas alterações, trabalhou-se com nove 

grupos de cidades: Grandes Polos Conurbados (G1) – cidades no primeiro nível da hierarquia urbana 

inseridas em Áreas de Concentração da População (ACP), Grandes Polos Conurbados Capitais (G1 Cap) 

– cidades do grupo G1, mas que são capitais estaduais; Periferia dos Grandes Polos (G1p) – cidades no 

primeiro nível da hierarquia urbana inseridas em ACP, mas com população inferior a 100 mil habitantes; 

Polos Regionais Conurbados (G3) – cidades no segundo nível da hierarquia urbana inseridas em ACP; 

Polos Regionais Conurbados Capitais (G3 Cap) – cidades no segundo nível da hierarquia urbana 

inseridas em ACP e que são capitais estaduais (além de capitais regionais); Periferias dos Polos Regionais 
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(G3p) – cidades no segundo nível da hierarquia urbana inseridas em ACP e com população inferior a 100 

mil habitantes; Grandes Cidades Isoladas (G5) – cidades no primeiro ou segundo nível da hierarquia 

urbana, mas não inseridas em ACP; Centros Sub-Regionais (G6) – cidades no nível intermediário da 

hierarquia urbana; Localidades (G7) – cidades nos nível inferiores da hierarquia urbana (Centros locais).  

   

A base de dados utilizada abrange um universo de 305 operações do PAC 1, que 

tinham como proponente 221 diferentes governos municipais, e que foram financiados 

com recursos não-onerosos. A partir desse universo, foram criados dois subgrupos 

populacionais a partir de uma variável categórica relativa ao ‘sucesso’ na implementação 

das urbanizações do PAC-UAP: (i) urbanizações com ‘sucesso’, aquelas que conseguiram 

executar até 95% ou mais do orçamento contratado (PAC SUCES); e (ii) todos os demais 

municípios (PAC INSUCES).  

 

 

4.2 PAC-UAP: desafios de implementação e variáveis explicativas  
 

 

A seguir, são expostas algumas considerações adicionais sobre os três blocos 

analíticos e também são apresentadas as análises estatísticas que exploram a relação entre 

as variáveis explicativas e os resultados da execução do programa nos municípios 

selecionados. Importante, desde já, realçar que os subgrupos criados para analisar as 

diferentes variáveis e seus indicadores, como os subgrupos por hierarquia na rede de 

cidades ou de capacidade de investimento municipal, possuem um tamanho da amostra 

relativamente pequeno, o que não necessariamente produz resultados estatisticamente 

confiáveis. 

De todo modo, após a análise estatística, são apresentados os resultados de uma 

regressão múltipla, em que foram consideradas conjuntamente todas as variáveis e 

minimizadas as influências e relações existentes entre elas, com vistas a refinar os 

resultados encontrados. A intenção é analisar se existem variáveis explicativas que 

apresentam resultados estatisticamente significativos em relação à execução do PAC-

UAP. Com base nisso, assim como na necessidade de se constituir comparabilidade entre 

os casos, é efetuada a seleção dos municípios, que são analisados na seção 4. 
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4.2.1 Capacidade institucional municipal 

 

O primeiro bloco analítico se refere à capacidade burocrática ou institucional 

municipal, que é frequentemente associada aos resultados da implementação das 

urbanizações no âmbito do PAC (BRITO; 2015; CAMPANHONI, 2016; DENALDI et 

al., 2014; DENALDI; FERRARA, 2017; PETRAROLLI, 2015).  

Na seção 3 foram apresentadas duas interpretações principais sobre essa temática. 

Alguns autores a relacionam com a existência de infraestrutura necessária e de uma 

equipe técnica qualificada e experiente para elaborar e gerir apropriadamente a 

implementação de projetos de urbanização de favelas (CARDOSO; DENALDI, 2018; 

DENALDI et al., 2014, 2016; PETRAROLLI, 2015; 2016). Se dotados dessa capacidade 

institucional, os municípios teriam menor necessidade de rever e reprogramar os projetos 

de urbanização, e estariam menos sujeitos a imprevistos e atrasos nas obras. Outros 

estudos adotam uma perspectiva mais formalista, e associam a capacidade institucional 

municipal com a existência de órgãos para a gestão da política habitacional e de 

instrumentos, como cadastro da demanda e Fundos e Conselhos Municipais de Habitação 

(ARRETCHE et al., 2012; BRASIL, 2006; MENEZES et al., 2017).  

Em que pese a existência de críticas a essa abordagem mais simples de capacidade 

institucional (KLINTOWITZ, 2015; ROLNIK et al., 2014), optou-se por utilizá-la como 

base para a seleção das variáveis usadas nessa pesquisa exploratória. Isso decorreu, 

primeiramente, pela clareza na constituição do conceito e de seus elementos constitutivos, 

já detalhados nos estudos realizados pelo CEM/CEBRAP (ARRETCHE et al., 2012; 

BRASIL, 2006), assim como pela facilidade do acesso aos dados coletados e divulgados 

pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), uma pesquisa realizada 

anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Em segundo lugar, pelo reconhecimento de que a operacionalização do conceito 

usado na abordagem alternativa, que vê a capacidade institucional como vinculada à 

existência de equipe qualificada e de projetos primorosos de urbanização de favelas, 

demandaria a criação ou o acesso a uma base de dados nacional ainda inédita, que 

permitisse avaliar qualitativamente as equipes do órgão responsável pela habitação e os 

trabalhos por ela realizados. 

Em vista disso e concordando com Arretche et al. (2012), assume-se que 

municípios com o que denominamos de capacidade institucional formal – entendida como 

a existência de órgãos e de instrumentos para a gestão da política habitacional – estariam 
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mais aptos a implementar políticas de habitação de interesse social de forma autônoma 

ou em parceria com outros níveis de governo. Em outras palavras, municípios que 

cumprem com esses pré-requisitos de capacidade institucional, a princípio, têm maior 

probabilidade de alcançarem altas taxas de execução nas urbanizações de favelas do PAC.  

Dessa forma, os indicadores que serão analisados a seguir para observar a relação 

da variável dependente com a capacidade institucional municipal, referem-se a: 

– Existência e tipo de órgão para a política habitacional; 

– Existência de conselho municipal de habitação; 

– Existência de fundo municipal de habitação; 

– Existência de Plano de Habitação de Interesse Social; 

– Cadastro da demanda. 

 

 

4.2.1.1 Existência de órgão de habitação 

 

A análise dos órgãos municipais de habitação, efetuada para o período entre 2008 

e 2015, corroborou parcialmente a interpretação de Arretche et al. (2012) 60. Por um lado, 

como exposto na Tabela 12, houve um acréscimo no número de municípios com 

secretarias exclusivas para habitação ou em conjunto com outras políticas: no período de 

2008 a 2015, os governos municipais com secretaria exclusiva para a habitação passaram 

de 19% a 37% do total, e aqueles com secretarias em conjunto com outras políticas de 

26% a 42%. Concomitantemente, houve um decréscimo no número de casos em que não 

há estrutura específica para a gestão da política habitacional, que caiu de 15% para 5% 

do total. Seguindo a abordagem da capacidade institucional formal, espera-se que o 

aumento no número de órgãos municipais especializados na gestão da política 

habitacional tenha uma relação positiva para com os resultados alcançados. 

  

                                                           
60 Importante ressaltar que esta análise não considera todos os municípios brasileiros, como o estudo de 

Arretche et al. (2012). Consequentemente, essas observações se referem a um número limitado de 

municípios, e não podem ser facilmente extrapoladas para um universo maior. 
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Tabela 12 – Casos analisados X Órgãos responsáveis pela política habitacional* 

  2008 2009 2011 2015 

  Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

(1) Secretaria municipal exclusiva 58 19% 63 21% 90 30% 114 37% 

(2) Secretaria municipal em 

conjunto com outras políticas 
78 26% 90 30% 77 25% 129 42% 

(3) Setor subordinado diretamente 

ao chefe do Executivo (ou à chefia 

do Executivo) 

13 4% 6 2% 3 1% 6 2% 

(4) Setor subordinado à outra 

secretaria 
111 36% 86 28% 86 28% 30 10% 

(5) Órgão da Adm. Indireta 0 0% 29 10% 32 10% 11 4% 

(6) Não possui (estrutura específica) 45 15% 31 10% 17 6% 15 5% 

TOTAL 305 100% 305 100% 305 100% 305 100% 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH) e pesquisas 

MUNIC/IBGE. Utilizou-se a MUNIC nos anos com questões específicas sobre a caracterização do órgão 

gestor da habitação no município (2008: pergunta A82; 2009: pergunta A324; 2011: pergunta A236) e sobre 

a caracterização do órgão gestor do planejamento urbano no município (2015: pergunta A15). As respostas 

possíveis para estas perguntas eram: Secretaria exclusiva; Secretaria em conjunto a outras políticas; Setor 

subordinado ao chefe do Executivo; Setor subordinado à outra Secretaria; Órgão da Administração indireta; 

Não possui (estrutura específica). 

*Na elaboração desta tabela, foram considerados todos os casos do universo analisado (305), que foram 

agrupados de acordo com o tipo de órgão responsável pela gestão da política habitacional nos municípios. 

 

Por outro lado, é possível argumentar que a análise da existência dos órgãos de 

gestão da política habitacional e de planejamento urbano não traduz a complexidade das 

institucionalidades municipais. Como já identificado no estudo de Arretche et al. (2012), 

e expresso na Figura 10, que investiga a relação entre o universo dos 305 casos desta 

etapa da pesquisa e as trajetórias dos órgãos da habitação, a sustentabilidade institucional 

não foi comum. Apenas 12% dos casos tiveram órgãos exclusivos para habitação ou em 

conjunto com outras políticas de forma contínua entre 2008 e 2015. Metade de todos os 

casos analisados estão na categoria ‘Outros’, caraterizada pela variedade de trajetórias 

institucionais: Campo Grande, por exemplo, tinha uma Secretaria Exclusiva em 2008, 

migrou para um Setor subordinado à outra secretaria em 2009, para um Órgão da 

Administração Indireta em 2011, e finalmente retornou ao formato de Secretaria 

Exclusiva em 2015.  

Adicionalmente, ainda com base na Figura 10, é possível notar que os casos que 

tiveram apenas Secretarias Exclusivas ou Secretarias em Conjunto com Outras Políticas, 

o que poderia significar maior capacidade institucional, no período analisado, não tiveram 

taxas médias de execução das urbanizações superiores ao demais grupos. No outro 

extremo, o grupo (G), composto por casos com grande variedade institucional, incluindo 
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aqueles que não tinham órgão para gestão da habitação em algum dos anos considerados, 

tiveram uma taxa de execução maior do que as demais.  

Os resultados aqui encontrados sugerem, ainda que preliminarmente, que os 

órgãos da habitação nos casos selecionados variaram notavelmente, não confirmando a 

argumentação de que quanto maior a especialização, melhor a capacidade, e, 

consequentemente, mais elevados os resultados. Portanto, não parece ser possível afirmar 

que o órgão para a política habitacional tenha influenciado de forma decisiva no resultado 

da implementação do PAC-UAP. 

 

 

Figura 10 – Relação entre categorias de órgãos municipais de gestão da política 

habitacional nos anos de 2008, 2009, 2011, 2015 e taxa média de execução no PAC 1-UAP* 

*Legenda: (A) Apenas Secretaria exclusiva; (B) Apenas Secretaria em conjunto a outras políticas; (C) 

Apenas Setor subordinado à outra secretaria; (D) Secretaria Exclusiva + Secretaria em conjunto a outras 

políticas; (E) Secretaria Exclusiva + Setor subordinado à outra secretaria; (F) Secretaria em conjunto a 

outras políticas + Setor subordinado a outra secretaria; (G) Outros. 

 

 

 

4.2.1.2 Situação frente ao SNHIS e Cadastro da Demanda61  

 

A análise da relação entre, de um lado, a situação do município no SNHIS e o 

cadastro da demanda, e, de outro, o ‘sucesso’ na implementação das intervenções de 

                                                           
61 Como mencionado previamente, para que um município esteja em situação regular com o SNHIS, é 

necessário que ele tenha instituído um conselho participativo na área de habitação, crie um fundo de 

habitação de interesse social e elabore um Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Portanto, 

usamos a situação no SNHIS como um indicador múltiplo: se um município está regular no SNHIS, 

subentende-se que ele cumpre com todos estes pré-requisitos. 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

% sobre Total 7% 5% 2% 18% 8% 10% 50%

Taxa média da execução 35% 40% 40% 41% 33% 39% 46%
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urbanização financiadas pelo PAC, tampouco parece ser significativa. Como exposto na 

Tabela 13, uma pequena maioria dos casos (175/305) foi executada por gestões municipais 

que estavam pendentes no SNHIS, mas a porcentagem de ‘sucesso’ na implementação das 

urbanizações do PAC deste grupo (42%) foi exatamente a mesma do grupo que estava em 

situação regular com o SNHIS.  

Em relação ao cadastro da demanda, a imensa maioria dos casos analisados (295 

de 305) realizaram tal cadastro, mas isso significou o ‘sucesso’ na implementação de 

apenas 43% dos casos. Comparando esta taxa com a taxa média de ‘sucesso’ na 

implementação das obras do PAC 1, que era de 42%, como apresentado na Tabela 10, não 

parece ser factível supor que o cadastro da demanda influencia diretamente o resultado da 

execução das operações de urbanização.  

 

 

Tabela 13 - Testes de variáveis categóricas (Situação SNHIS e Cadastro Demanda) e sua 

relação com ‘sucesso na implementação’ do PAC-UAP  

  Situação SNHIS Cadastro Demanda 

  Pendente Regular   Não Sim   

  Num 
% 

Total 
Num 

% 

Total 
Total Num % Num % Total 

PAC SUCES 74 42% 55 42% 129 2 20% 127 43% 129 

PAC INSUCES 101 58% 75 58% 176 8 80% 168 57% 176 

Total 175 100% 130 100% 305 10 100% 295 100% 305 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH) do SNHIS e MUNIC. 

 

Em suma, os fatores relacionados com a capacidade institucional formal podem 

ter impactado positivamente na seleção dos projetos, como já foi sugerido previamente 

por Arretche et al. (2012) e Menezes et al. (2017). Isso implicaria num viés de seleção 

inicial, o que não é investigado detalhadamente nesta pesquisa. Não obstante, a análise 

desses fatores no universo de casos selecionados não parece ter influenciado de maneira 

significativa nos resultados da implementação das urbanizações no PAC. Ao fim e ao 

cabo, os municípios com órgãos especializados de habitação, situação regular no SNHIS 

e cadastro de demanda, não tiveram resultados excepcionais na implementação das 

intervenções de urbanização de assentamentos precários, quando comparados com os 

municípios que não atendem estes requisitos.  
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4.2.2 Características do território 

 

O segundo bloco analítico considerado refere-se às características do território. 

Por um lado, como abordado nas seções 2 e 3, a variedade da ocupação e dos próprios 

territórios onde estão localizados os assentamentos implica na existência de diferentes 

tipos de urbanização de favelas, com características, custos, problemas e complexidades 

variadas (BUENO, 2000; CARDOSO, 2007; DENALDI, 2003). Portanto, segundo a 

literatura que analisa o PAC-UAP, compreender os índices de execução das operações de 

urbanização de assentamentos precários requer olhar para as características dos territórios 

e das intervenções (CARDOSO; DENALDI, 2018; DENALDI et al., 2016, 2014).  

Nesse sentido, a literatura indica que as cidades de maior porte populacional e 

localizadas em regiões metropolitanas, apesar de frequentemente constituírem a ‘elite’ 

dos municípios brasileiros em termos de capacidade institucional formal, tendem a 

concentrar os assentamentos precários do tipo favela e a precariedade habitacional em 

termos absolutos (ARRETCHE et al., 2012; BRASIL, 2006). Em virtude das 

oportunidades sociais e econômicas que oferecem, estas cidades continuam crescendo em 

termos populacionais e de ocupação do território, e apresentam elevada dinâmica 

imobiliária, o que resulta em territórios mais caros e disputados e em favelas maiores e 

mais densas.   

Por conseguinte, estes municípios possuem favelas que demandam intervenções 

de grande complexidade, que não raramente envolvem transformações estruturais no 

território, recuperação de áreas de mananciais ou córregos, ou ainda eliminação de riscos 

geotécnicos (CARDOSO; DENALDI, 2018). Favelas com essas configurações, 

geralmente caracterizadas por serem densas e consolidadas, frequentemente demandam 

remoções e reassentamentos parciais para viabilizar as melhorias e os serviços planejados, 

tornando as intervenções nesses assentamentos mais complexas, caras e difíceis de serem 

implementadas (DENALDI et al., 2014, 2016; PETRAROLLI, 2015; REGINO, 2017).  

Por outro lado, as pesquisas sobre capacidade institucional municipal para a 

política habitacional apontam para outros elementos do território que podem afetar a 

gestão do PAC-UAP. Elas demonstram que a região onde o município está situado no 

território brasileiro, e o seu porte populacional, têm relação com a sua capacidade 

administrativa e, consequentemente, a gestão das políticas habitacionais (ARRETCHE et 

al., 2012; BRASIL, 2006).  
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A região onde se localiza o município foi um importante fator para a identificação 

da total ausência de capacidades administrativas. Por exemplo, o grupo dos municípios 

que não possui nenhuma capacidade administrativa predomina nas regiões Norte, 

Nordeste e Sudeste (BRASIL, 2006). No que tange ao porte populacional, esse estudo 

indica que ele afeta direta e positivamente a oferta, a diversidade e a complexidade de 

programas habitacionais nos municípios. Portanto, quanto mais ampla, diversa e 

complexa é a oferta de programas habitacionais, maior é a presença relativa de municípios 

de grande porte populacional. Esse fenômeno pode ocorrer devido à uma decorrência do 

tipo de situações habitacionais que demandam soluções em cada cidade: municípios com 

maior população tendem a ter mais assentamentos precários do tipo favela e maior 

número absoluto de pessoas morando nelas, exigindo do poder público local maior 

capacidade institucional para lidar com esses problemas.  

Diante disso, considerando as diferentes configurações territoriais nas favelas e 

nos municípios brasileiros, as pesquisas mencionadas e a disponibilidade de dados, os 

seguintes indicadores são utilizados como proxy das características do território: 

– Porte populacional do município; 

– Hierarquia do município, tomando como base a hierarquização das cidades nas 

Regiões de Influência das Cidades (REGIC) (IBGE, 2007);  

– Número de favelas (aglomerados subnormais) existentes no município; 

– Porcentagem da população que mora em aglomerados subnormais/Total da 

população do município; 

– Densidade populacional; 

– Unidade Federal (UF).  

 

A seguir será analisada brevemente a relação entre a implementação dos 

programas e ações de urbanização de favelas do PAC e suas dimensões territoriais. A 

expectativa sobre os resultados desta análise era significativamente dúbia: ao mesmo 

tempo em que se assumia que os municípios com menor população e que ocupavam 

postos mais baixos na hierarquia das cidades tinham favelas menores e mais fáceis de 

serem urbanizadas, o que poderia resultar em taxas mais elevadas de ‘sucesso’ na 

implementação, os municípios com maior porte populacional e que ocupavam altos 

postos na hierarquia das cidades, apesar de terem favelas mais densas e complexas, eram 
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dotados de maior capacidade institucional formal e de melhor acesso a profissionais 

qualificados e a recursos financeiros e informacionais.  

 

 

4.2.2.1 Unidade Federal (UF) 

 

Em relação à região do país, os programas e ações de urbanização de favelas do 

PAC-1, aqui analisados, tiveram uma significativa abrangência nacional, sendo 

distribuídos em 26 Estados. Contudo, refletindo as diferenças no porte populacional, 

déficit habitacional e existência de assentamentos precários entre os municípios desses 

Estados, a quantidade de operações selecionadas em cada unidade federativa foi 

bastante diferente. De um lado, municípios do Estado de São Paulo tiveram 53 

operações aprovadas, seguidos por governos municipais de Minas Gerais (27), Rio de 

Janeiro (27) e do Rio Grande do Sul (22). Por outro lado, houve Estados cujos 

municípios tiveram poucas operações selecionadas, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste, como Amapá (1), Acre (1), Piauí (2), Sergipe (4), Tocantins (4), Rio Grande 

do Norte (5) e Alagoas (5). 

De forma geral, como demonstrado na Figura 11, os Estados com maior número 

de operações contratadas são os mais populosos e com maior déficit habitacional 

absoluto62, com destaque para os estados do Sudeste, como São Paulo (53), Minas 

Gerais (27), Rio de Janeiro (27), seguidos pelo Rio Grande do Sul (22), Ceará (18) e 

Bahia (16). Algumas dessas unidades federativas apresentaram, em termos absolutos, 

maior ‘sucesso’ na implementação. Assim, os municípios dos Estados de São Paulo e 

do Rio Grande do Sul são os que conseguiram desenvolver mais operações com 

‘sucesso’, apresentando, respectivamente, 23 e 11 iniciativas com mais de 95% de 

execução.  

 

  

                                                           
62 Segundo a publicação sobre o Déficit Habitacional no Brasil (2013-2014), da Fundação João Pinheiro, 

São Paulo e Minas Gerais tinham os maiores déficits habitacionais absolutos do país em 2014. 
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Figura 11 - Operações contratadas do PAC-UAP x Operações do PAC-UAP com ‘sucesso’ 

na implementação por Unidades Federativas 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

 

Entre os Estados com menos operações selecionadas, alguns não tiveram 

‘sucesso’ na implementação em nenhuma obra, como o Amapá e o Pará, enquanto outros 

conseguiram alcançar até 95% de execução, ou mais, em 75% a 100% das operações 

contratadas, como Acre (100%), Roraima (100%), Piauí (100%), Mato Grosso do Sul 

(91%), Sergipe (75%) e Tocantins (75%). Por outro lado, entre os Estados com mais 

urbanizações selecionadas, a relação entre as intervenções contratadas e as com mais de 

95% de execução também variou de forma notável: Bahia teve ‘sucesso’ na 

implementação de apenas 13% dos seus projetos; Rio Grande do Sul e São Paulo 

atingiram, respectivamente, 50% e 43%, enquanto Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará 

tiveram resultados ligeiramente inferiores, variando de 22% a 30%.  

Em suma, em relação à região, a análise da Figura 11 indica que os Estados do Sul 

e Sudeste têm mais operações selecionadas e, em termos absolutos, maior ‘sucesso’ na 

implementação. Contudo, quando os dados são analisados em termos proporcionais, há 

Estados com poucas operações e uma taxa de execução superior à média do programa, 

atingindo entre 75% e 100% de ‘sucesso’ na implementação, enquanto entre os Estados 
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com maior número de operações selecionadas, apenas o Mato Grosso do Sul, com 11 

intervenções do PAC 1 de urbanização de favelas, atingiu estes números. 

Entretanto, na análise da relação entre as operações contratadas e as que tiveram 

alto nível de execução, observa-se que há uma variedade de resultados, em especial 

quando os programas e ações do PAC 1 são analisados em termos de modalidades e de 

unidade federativa. A Tabela 14 complementa o gráfico anterior e permite visualizar com 

clareza as diferenças nos resultados da implementação do PAC 1 entre Estados e regiões 

do país. 

Sobre as regiões, surpreende notar que a região Sudeste, a mais rica e populosa do 

país, apresenta o maior número absoluto de operações com mais de 95% de execução, 

porém também tem a mais baixa taxa percentual de ‘sucesso’ na execução das iniciativas 

de urbanização de favelas do PAC 1. Essa região tem uma taxa média de 35% de obras 

com mais de 95% de execução, número inferior à média nacional (42%), ao de regiões 

cujos municípios são tradicionalmente vistos como pouco capacitados e experientes na 

política habitacional e urbana, como o Nordeste (40%) e Norte (44%), e bastante inferior 

aos números do Centro-Oeste (68%). 

A tabela também permite corroborar o efeito da modalidade do programa nos 

resultados da implementação. O olhar agregado por regiões identifica novamente a 

tendência das urbanizações do PAC 1 – FNHIS terem maior execução em relação àquelas 

do PAC 1 – PPI, apresentando maior número de programas e ações com ‘sucesso’ na 

implementação em todas as regiões do país.  

Contudo, o estudo detalhado das unidades da Federação permite delinear duas 

tendências dessemelhantes à leitura agregada que os números por regiões nos oferecem. 

Primeiramente, há alguns estados que fogem dessa tendência, onde o porcentual de 

‘sucesso’ da implementação dos programas e ações do PAC1-PPI foi superior as do PAC 

1 – FNHIS. Entre eles, há Estados com apenas uma intervenção no Programa PPI, que 

lograram atingir mais de 95% de execução, como Amazonas, Maranhão e Rio Grande do 

Norte. Pode-se pressupor que esses Estados tiveram maior êxito no PPI do que no FNHIS 

em função do reduzido número do primeiro grupo: assume-se que a finalização de uma 

única obra do PPI pode ser mais facilmente alcançada mediante concentração de recursos 

e esforços, requerendo menos trabalho do que a de diversas outras do FNHIS. Outros 

Estados, surpreendentemente, escapam totalmente dessa leitura e tiveram maior ‘sucesso’ 

na implementação nos programas e ações do PAC 1 – PPI em comparação com os do 

PAC 1 – FNHIS, como Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás e Paraná.  
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Tabela 14 – Análise das urbanizações de favelas do PAC-1 nos Programas PPI e FNHIS e 

de suas taxas de execução por UF 

  Programas e Ações - PAC 1 Programas e Ações com Sucesso (> 95% execução) 

  PPI FNHIS TOTAL 
PPI-

SUCESSO 

% PPI 

SUCESSO 

FNHIS 

SUCESSO 

% FNHIS 

SUCESSO 

TOTAL 

SUCESSO 

% 

TOTAL 

SUCESSO 

Centro-

Oeste 9 19 28 5 56% 14 74% 19 68% 

GO 4 6 10 2 50% 2 33% 4 40% 

MS 3 8 11 2 67% 8 100% 10 91% 

MT 2 5 7 1 50% 4 80% 5 71% 

Sul 12 33 45 4 33% 18 55% 22 49% 

PR 2 13 15 2 100% 7 54% 9 60% 

RS 7 15 22 2 29% 9 60% 11 50% 

SC 3 5 8 0 0% 2 40% 2 25% 

Norte 8 28 36 1 13% 15 54% 16 44% 

AC 0 1 1 0 0% 1 100% 1 100% 

AM 1 5 6 1 100% 3 60% 4 67% 

AP 1 0 1 0 0% 0 0% 0 0% 

PA 2 4 6 0 0% 0 0% 0 0% 

RO 3 9 12 0 0% 2 22% 2 17% 

RR 0 6 6 0 0% 6 100% 6 100% 

TO 1 3 4 0 0% 3 100% 3 75% 

Nordeste 17 66 83 5 29% 28 42% 33 40% 

AL 1 4 5 0 0% 3 75% 3 60% 

BA 3 13 16 0 0% 2 15% 2 13% 

CE  4 14 18 0 0% 4 29% 4 22% 

MA 1 12 13 1 100% 5 42% 6 46% 

PB 2 6 8 0 0% 4 67% 4 50% 

PE 3 9 12 2 67% 4 44% 6 50% 

PI 1 1 2 1 100% 1 100% 2 100% 

RN 1 4 5 1 100% 2 50% 3 60% 

SE 1 3 4 0 0% 3 100% 3 75% 

Sudeste 39 74 113 11 28% 28 38% 39 35% 

ES 4 2 6 1 25% 0 0% 1 17% 

MG 11 16 27 4 36% 3 19% 7 26% 

RJ 8 19 27 2 25% 6 32% 8 30% 

SP 16 37 53 4 25% 19 51% 23 43% 

TOTAL 85 220 305 26 31% 103 47% 129 42% 

 Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 

 

Em suma, a análise das intervenções de urbanização de favelas do PAC 1 por 

Unidade da Federação demonstra que, em termos proporcionais, municípios em Estados 

com maior população, maior déficit habitacional e maior número de programas e ações 
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no âmbito do PAC, em especial os localizados no Sudeste, parecem ter menores taxas de 

‘sucesso’ na implementação do PAC 1 do que Estados menores, localizados nas regiões 

Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul. Isso pode ser provavelmente compreendido pela 

concentração, no Sudeste, de municípios com maior porte populacional e em regiões 

metropolitanas, os quais geralmente apresentam, em termos absolutos, maior número de 

favelas e de pessoas morando nessas áreas, além de favelas maiores, mais consolidadas e 

densas, requerendo intervenções mais vultosas, complexas e difíceis de serem 

implementadas.  

 

 

4.2.2.2 Porte Populacional 

 

Sobre o tamanho da população, como se pode depreender da observação do 

gráfico a seguir, nota-se que a maioria dos programas e ações de urbanização foram 

realizados em municípios com menos de 3 milhões de habitantes, com destaque para os 

municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, que correspondem aos outliers do gráfico, 

sendo os únicos municípios com mais de 6 milhões de habitantes.  

 

 

Figura 12 – Relação entre porte populacional e porcentagem da execução das obras 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH) e do IBGE. 
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Considerando exclusivamente o grupo majoritário dos municípios com menos de 

3 milhões de cidadãos, a distribuição da porcentagem de execução não é uniformemente 

distribuída, embora existam dois pontos mais significativos de aglomeração: em torno 

dos 40-60% e dos 80-100% de execução. Ainda, chama a atenção o fato de que nesse 

gráfico é possível encontrar programas e ações de urbanização de favelas em municípios 

com porte parecido, com alta e com baixa taxa de execução, sendo difícil encontrar uma 

tendência clara de resultados da implementação com base no tamanho da população 

municipal. 

 

 

4.2.2.3 Hierarquia do município na rede de cidades  

 

A análise da Tabela 15, contudo, demonstra que o resultado das intervenções de 

urbanização de favelas no âmbito do PAC parece ter uma relação mais significativa com 

a hierarquia das cidades. Nela, observa-se que as cidades localizadas em regiões mais 

influentes em termos econômicos e políticos, que também são aquelas com dinâmicas 

urbanas mais complexas, onde a terra é mais escassa, cara e disputada e há maior exclusão 

socioterritorial, estão nos grupos com menor taxa de ‘sucesso’ na implementação, 

principalmente as inseridas nos grupos G1 (Grandes Polos Conurbados), G1 Cap 

(Grandes Polos Conurbados Capitais) e G3 (Polos Regionais Conurbados).  
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Tabela 15 - Hierarquia das cidades e ‘sucesso na implementação’ do PAC-UAP 

  G1 G1 Cap G1p G3 G3 Cap G3p G5 G5 Cap G6 G7 
% Total 

  Num %  Num % Num % Num % Num % Num % Num % Num % Num % Num % 

PAC_SUCES 19 29% 8 30% 5 56% 13 30% 10 53% 3 50% 12 50% 6 38% 38 54% 15 60% 129 

PAC_INSUCES 46 71% 19 70% 4 44% 31 70% 9 47% 3 50% 12 50% 10 63% 32 46% 10 40% 176 

Total 65 100% 27 100% 9 100% 44 100% 19 100% 6 100% 24 100% 16 100% 70 100% 25 100% 305 

Fonte: Elaboração pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH) e de dados do RELATÓRIO DAS CIDADES – POLIS, 2010, a partir de informações 

da REGIC 2007, IBGE e do CENSO 2010, IBGE. 
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Por outro lado, os municípios com menor influência na hierarquia das cidades – 

aqueles onde provavelmente há menos oportunidades econômicas e sociais, menor 

crescimento populacional, e onde as favelas são menores, menos densas e menos 

vulneráveis a transformações constantes – apresentaram taxas mais elevadas de execução, 

principalmente os municípios dos grupos G7 (Localidades), G6 (Centros Sub-Regionais), 

G5 (Grandes Cidades Isoladas), além dos municípios periféricos dos grupos G1p e G3p.  

Em suma, nota-se que as intervenções de urbanização de favelas no PAC que se 

deram em municípios menores e menos influentes tenderam a apresentar melhores 

resultados. Esses municípios possuem dois atributos que podem ter colaborado para 

alavancar a execução do PAC-UAP em seus territórios. Por um lado, eles tendem a ter 

população de menor porte e a apresentar menores índices de precariedade habitacional 

(RELATÓRIO DAS CIDADES, 2007), possibilitando a concentração de esforços 

governamentais em poucas intervenções de urbanização de favela. Por outro, e como 

consequência da sua inserção secundária na rede de cidades, eles tendem a atrair menos 

gente e a ter menor disputa imobiliária, o que resulta em territórios menos conflituosos e 

passíveis de transformação e em favelas menos densas, cuja intervenção possui menor 

complexidade. 

 

 

4.2.2.4 Favelas e densidade populacional dos municípios  

 

O olhar para os dados que remetem diretamente à configuração urbana dos 

municípios sugere a existência de uma relação mais significativa no que tange aos 

resultados da implementação das operações de urbanização do PAC.  

Conforme apresentado na Tabela 16, entre as urbanizações que tiveram ‘sucesso’ 

na implementação, alcançando mais de 95% de execução, 60% delas se localizavam em 

municípios onde a população vivendo em aglomerados subnormais representava menos 

de 1% do total dos moradores da cidade; 49% estavam em cidades onde, segundo dados 

do IBGE de 2010, inexistiam aglomerados subnormais; e 41% foram realizadas em 

cidades com baixa densidade populacional, variando entre 0 e 100 habitante por 

quilômetro quadrado. 
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Tabela 16 – Relação entre % de população residente em favelas / Total da população 

municipal, número de favelas no município e densidade populacional X porcentagem da 

execução das obras 

 

  PAC SUCES  PAC INSUCES 

 Num % Subtotal Num % Subtotal 

% População em aglomerados subnormais/Total População do município 

0 a 1% 77 60% 64 36% 

1 a 6% 16 12% 26 15% 

6,1 a 11% 12 9% 30 17% 

11,1 a 55% 24 19% 56 32% 

Total 129  176  

Número de favelas (aglomerados subnormais) existentes no município 

0 63 49% 50 28% 

1 a 10 32 25% 42 24% 

11 a 100 27 21% 62 35% 

Mais de 101 7 5% 22 13% 

Total 129  176  

Densidade populacional     

1 a 100 53 41% 43 24% 

101 a 500 39 30% 43 24% 

501 a 1500 10 8% 28 16% 

1501 a 5000 16 12% 39 22% 

Mais de 5001 11 9% 23 13% 

Total 129  176  

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso 

à Informação (SNH) e de dados do IBGE 2010. 

 

 

Não obstante, as urbanizações que não lograram atingir 95% de execução têm 

perfil mais variado. Como exemplo, 36% e 32% das urbanizações que não tiveram 

sucesso estão localizadas em municípios cuja população, morando em favela, representa, 

respectivamente, até 1% e entre 11,1% e 55% da população total. 

A partir da leitura desses dados, parece plausível supor que um município que 

apresente baixa porcentagem de população morando em favelas e reduzida densidade 

populacional tenha maior possibilidade de ter sucesso na execução de uma urbanização 

de favelas do PAC. A Figura 13 foi criada para oferecer subsídios adicionais a esta 

reflexão e demonstra que o subgrupo que inclui as urbanizações do PAC realizadas em 

municípios cuja população morando em favelas varia de 0% a 1% é o único em que a 

maioria das operações teve mais de 95% de execução. 
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Figura 13 – Porcentagem da população residente em favelas/ População total do município 

X ‘Sucesso’ na execução das obras 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH) e de dados do IBGE 

2010. 

 

Portanto, a análise aqui efetuada indica que os municípios que apresentam 

resultados mais elevados na execução financeira do PAC-UAP são justamente aqueles 

com menor porte populacional, postos mais inferiores na rede de cidades e dinâmica 

urbana mais reduzida, nos quais a problemática da favela é mais restrita, em termos de 

números de assentamentos e da população residente nessas áreas, e as intervenções são 

menos complexas e enfrentam desafios menores de implementação. 

 

 

4.2.3 Recursos financeiros e políticos 

 

O terceiro bloco analítico refere-se à existência (ou ausência e insuficiência) de 

recursos financeiros e de prioridade política. De um lado, a execução das operações de 

urbanização de favelas no PAC frequentemente coloca ao município custos extras e 

procedimentos que fogem ao planejamento, em função, entre outras questões, da 

dinâmica de uma obra executada em um ambiente em constante transformação, como é o 

caso das favelas. Consequentemente, cabe ao município complementar esses custos 

adicionais, sob risco de ocorrer atrasos nos pagamentos, reprogramações contratuais, 

exclusão de serviços, paralisação e interrupção das obras e rescisões com as construtoras 

(ARAGÃO et al., 2018; CARDOSO; DENALDI, 2018; REGINO, 2017). Portanto, 

infere-se que há potencialmente maiores desafios na implementação de operações do 
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PAC-UAP quando o governo local possui restrições orçamentárias, reduzida capacidade 

de investimento ou deve arcar com contrapartidas elevadas.  

Por outro lado, a literatura indica que partidos e dinâmicas políticas afetam a 

prioridade da política pública de urbanização de favelas no nível local. Esse argumento 

se desenvolve com frequência pela associação entre o partido do prefeito e o do presidente 

da República63. A seleção das propostas do PAC-UAP abrangeu municípios governados 

por partidos políticos da base aliada e da oposição, embora existam algumas evidências 

de que a afinidade partidária possa ter privilegiado a seleção de propostas enviadas por 

municípios geridos pela base aliada. Não obstante, ainda existem poucas pesquisas que 

avaliem se a afinidade partidária também esteve presente e influente na implementação 

do PAC-UAP. 

Em vista disso, considera-se que é relevante olhar para a dinâmica política local, 

especialmente para o partido do prefeito. Espera-se que nos governos de prefeitos cujos 

partidos integram a base aliada da Presidência da República, o governo federal tenha mais 

incentivos para apoiar a implementação local do programa. Por outro lado, os governos 

locais da base aliada da Presidência também se deparam com incentivos crescentes para 

priorizar a política habitacional e seguir a agenda federal nessa área de política pública, 

mobilizando esforços para enviar propostas e implementar as urbanizações de favelas no 

PAC-UAP e, em um segundo momento, viabilizar unidades habitacionais no MCMV. Em 

que pese a complexidade de mensuração desta variável em suas duas dimensões – 

recursos financeiros e políticos –, os seguintes indicadores foram selecionados como 

proxy: 

 

Recursos financeiros: 

– Contrapartida municipal nas urbanizações de favelas no PAC; 

– Capacidade de investimento municipal. 

 

Prioridade política: 

– Partido do Prefeito; 

                                                           
63 Como indicado na seção 3, a literatura identifica outro elemento político que pode influenciar na 

implementação de urbanização de favelas: a alternância de partidos políticos na gestão municipal, que pode 

levar à mudança de gestores e técnicos, extravio de informações, mudanças no projeto e até à interrupção 

temporária do programa (CARDOSO; DENALDI, 2018; MENEZES et al., 2017). Todavia, como nem toda 

mudança de governo necessariamente significa ruptura com a agenda prévia, este elemento não foi testado 

aqui, mas foi levado em consideração na análise qualitativa, que é exposta na próxima seção. 
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– Unidades do MCMV contratadas no município;  

– Unidades do MCMV construídas no município (FAR e FAR-Urbanização). 

 

4.2.3.1 Capacidade de investimento dos municípios 

 

Realizou-se uma análise da relação entre os valores das urbanizações e a 

contrapartida municipal, e a possível influência desses fatores no ‘sucesso’ da 

implementação. A observação da estatística descritiva, que segue na Tabela 17, sugere 

que obras com custos menores e menor contrapartida municipal tendem a ter maior 

chance de atingirem altas taxas de execução. Assim, o custo médio das obras com 

‘sucesso’ na implementação foi de R$ 15.720.000,00, enquanto que no grupo PAC 

INSUCES, as obras tiveram valor médio de R$ 24.580.000,00.  

 

Tabela 17 - Resumo da estatística descritiva dos subgrupos PAC 1, PAC 1 SUCES e PAC 1 

INSUCES em relação ao valor da operação e contrapartida municipal 

  

Valor da operação 

Contrapartida municipal 

(Investimento municipal/Custo total 

operação) 

PAC 1 - GERAL 

Min.     R$        294.700,00  0,0% 

1st Qu.  R$      4.142.000,00  8,0% 

Mediana  R$      8.627.000,00  15% 

Média  R$    20.830.000,00  20% 

3rd Qu.  R$    21.160.000,00  28% 

Max.     R$  238.400.000,00  70% 

PAC 1 SUCES 

Min.     R$        294.700,00  0,0% 

1st Qu.  R$      2.491.000,00  6,0% 

Mediana  R$      5.250.000,00  12% 

Média  R$    15.720.000,00  18% 

3rd Qu.  R$    12.530.000,00  24% 

Max.     R$  237.200.000,00  62% 

PAC 1 INSUCES 

Min.     R$        761.800,00  2% 

1st Qu.  R$      5.576.000,00  9% 

Mediana  R$    12.760.000,00  16% 

Média  R$    24.580.000,00  21% 

3rd Qu.  R$    26.300.000,00  31% 

Max.     R$  238.400.000,00  70% 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 
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Adicionalmente, parece também haver uma relação entre a contrapartida 

municipal e o ‘sucesso’ na implementação. Embora a diferença não pareça ser muito 

significativa, em todos os quadrantes analisados a contrapartida municipal, entendida 

como investimento municipal em relação ao custo total das urbanizações, é inferior nas 

operações com ‘sucesso’ na implementação. A análise dos boxplots a seguir corrobora 

esta interpretação, mostrando que as urbanizações com mais de 95% de execução tendem 

a ter valores médios mais baixos de contrapartida municipal do que aquelas que não 

tiveram ‘sucesso’ na implementação. 

Figura 14 - Boxplot 4: ‘Sucesso’ e 

contrapartida municipal 

 

Figura 15 - Boxplot 5: ‘Insucesso’ e 

contrapartida municipal 

 

 

Ainda, foi realizada uma reflexão sobre a capacidade geral de investimento dos 

municípios. Ela foi operacionalizada pela análise do porcentual das receitas municipais 

que provém de fontes externas, ou seja, de outros níveis de governo: quanto mais alta a 

dependência municipal de repasses de outras esferas de governo, menor é a capacidade 

de investimento para complementar os custos adicionais nas obras de urbanização de 

favelas. Como se nota na tabela a seguir, tampouco foi encontrada uma relação 

significativa em termos estatísticos entre a capacidade de investimento de municípios e a 

execução das urbanizações de favelas no âmbito do PAC. 
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Tabela 18 - Capacidade de investimento municipal / ‘sucesso’ na implementação do PAC-

UAP 

  PAC SUCES PAC INSUCES 

  Número % Número % 

Capacidade de investimento municipal * 

Muito alta  
(0 e 20% da receita depende de recursos de outros níveis de governo) 7 5% 8 5% 

Alta  
(20,1% a 40% da receita depende de outros níveis de governo) 5 4% 14 8% 

Média  
(40,1% a 60% da receita depende de outros níveis de governo) 39 30% 61 35% 

Baixa  
(60,1% a 80% da receita depende de outros níveis de governo) 55 43% 70 40% 

Muito baixa  
(80,1% a 100% da receita depende de outros níveis de governo) 23 18% 23 13% 

Total 129  176  
Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH), do SNHIS e 

MUNIC. 

* Porcentual das receitas oriundas de fontes externas [IBGE, 2015: www.cidades.ibge.gov.br]. 

Capacidade de investimento. Quanto menor, melhor! 

 

 

No que tange à dimensão da prioridade política local, foram analisadas as 

variáveis relacionadas ao partido do prefeito e à implementação do Programa Minha Casa 

Minha Vida nos municípios. Em relação ao primeiro ponto, como se pode notar na Tabela 

19, do total de urbanizações de favelas no PAC-UAP analisadas, 80% delas (244 de 305) 

se referem a municípios cujos prefeitos, em 2008, eram de partidos políticos da base 

aliada do governo federal64. Tal número é superior à porcentagem dos prefeitos cujos 

partidos integravam a base aliada da Presidência em relação ao número total de prefeitos 

no Brasil: ao analisar a pergunta A7 da MUNIC 2009, referente ao partido atual do 

prefeito em 2008, verificou-se que a porcentagem dos prefeitos na base aliada da 

Presidência equivalia a 69,16%, representando 3.849 municípios de um total de 5.56565.  

No entanto, o ‘sucesso’ na implementação não variou muito entre os dois 

subgrupos – prefeitos de partidos aliados ou em oposição ao governo federal –, 

abrangendo um número de casos com mais de 95% de execução que se aproxima da média 

nacional de ‘sucesso’ na implementação do PAC 1 (42%). Logo, assume-se que esta 

                                                           
64 Todavia, os dados aqui analisados não permitem inferir de forma incisiva se houve viés na seleção, pois 

eles não contêm informações que viabilizem uma análise comparativa entre as propostas enviadas e aquelas 

selecionadas no âmbito do PAC-UAP, o que poderia conferir maior confiabilidade a argumentações sobre 

a relação entre o partido político do prefeito e a seleção das urbanizações no PAC. 

65 Considerou-se que os seguintes partidos políticos integraram a base aliada durante a maior parte do 

período entre 2007 e 2010: PT, PC do B, PSB, PP, PMDB, PTB, PDT, PR, PRB. As informações sobre os 

partidos e a base aliada foi extraída de Lima-Silva (2014). 
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variável explicativa relacionada com partidos políticos não possui alto potencial 

explicativo sobre os resultados das urbanizações de favelas do PAC. 

 

Tabela 19 - Partido Prefeito (2008) e ‘sucesso’ na implementação das urbanizações do 

PAC 

 

 
Partido Prefeito 2008 

(em relação à Presidência) 

  Base aliada Oposição 
Total 

  Num % Total Num % Total 

PAC_SUCES 102 42% 27 44% 129 

PAC_INSUCES 142 58% 34 56% 176 

Total 244 100% 61 100% 305 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação 

(SNH) e da MUNIC. 
 

 

Adicionalmente, a relação entre os resultados da implementação das urbanizações 

do PAC 1 e o Programa Minha Casa Minha Vida tampouco se mostrou muito 

significativa, como se visualiza na Tabela 20. A análise concentrou-se apenas na 

construção de novas unidades habitacionais na modalidade MCMV-FAR, que representa 

o grosso das contratações do programa para a população de baixa renda e não está 

necessariamente vinculada com as obras de urbanização de favelas.  

A primeira comparação, que relaciona o número de unidades construídas no 

MCMV-FAR com o déficit habitacional (2000), indica que, em quase metade dos casos 

analisados, tanto nas operações de ‘sucesso’ na implementação das urbanizações do PAC 

quanto nas que tiveram execução abaixo de 95%, houve a construção de poucas moradias 

em comparação ao déficit habitacional instalado nos municípios. Adicionalmente, ela traz 

um dado interessante: quase metade das operações do PAC-UAP que tiveram ‘sucesso’ 

na implementação foram executadas em municípios que construíram poucas unidades no 

MCMV em relação ao seu déficit habitacional. Esta observação ilumina potenciais 

caminhos explicativos para compreender as altas taxas de execução do PAC-UAP, como 

governos locais que não conseguiram viabilizar o MCMV ou que privilegiaram a 

urbanização de favela na agenda municipal em detrimento da provisão habitacional.  

Em segundo lugar, explorou-se a proporção entre a quantidade de unidades 

contratadas e as concluídas no MCMV-FAR. Novamente, foi possível observar que não 

parece haver uma tendência muito significativa: a maioria dos casos analisados concluiu 

mais de 80% das unidades habitacionais contratadas no PMCMV-FAR, e houve pouca 
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diferença na análise entre os dois subgrupos populacionais analisados – PAC-SUCES e 

PAC INSUCES.  

 

Tabela 20 - Programa MCMV e ‘sucesso’ na implementação das urbanizações do PAC 

   PAC SUCES PAC INSUCES 

  Núm. % Núm. % 

UHs contratadas MCMV (FAR)/Déficit Habitacional 

0 a 20% 58 45% 82 47% 

20,1 a 40% 22 17% 36 20% 

40,1 a 60% 14 11% 20 11% 

60, 1 a 80% 16 12% 12 7% 

80, 1 a mais de 100% 19 15% 26 15% 

Total 129 
 

176 
 

UHs concluídas/contratadas MCMV (FAR) 

0 a 20% 31 24% 50 28% 

20,1 a 40% 4 3% 1 1% 

40,1 a 60% 4 3% 12 7% 

60,1 a 80% 16 12% 19 11% 

80,1 a 100% 74 57% 94 53% 

Total 129 
 

176 
 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH), do 

SNHIS e MUNIC. 

 

Resumidamente, os resultados obtidos nesta etapa estatística da pesquisa, embora 

não revelem todos os meandros e explicações, sugerem que a capacidade institucional 

formal dos municípios e os recursos políticos não parecem ter uma relação significativa 

com o ‘sucesso’ na implementação das urbanizações. Por outro lado, há evidências de 

que os municípios nos níveis mais inferiores da hierarquia das cidades, as urbanizações 

em municípios menos densos e com baixa porcentagem de população morando em 

favelas, e os programas e ações de urbanização no âmbito do PAC com menores valores 

e contrapartidas municipais, tendem a alcançar melhores resultados na implementação 

das intervenções.  

Esta constatação parece indicar que, especificamente, em análises sobre a 

execução financeira de operações de urbanização de assentamentos precários do PAC, 

importa menos olhar para a capacidade institucional formal do município e mais para as 

dinâmicas territoriais e as características das intervenções. Urbanizações mais baratas, 

realizadas em municípios menos densos, que ocupam níveis inferiores da hierarquia de 

cidades e com menor população morando em favelas parecem ter maiores chances de 

‘sucesso’ na implementação. Uma possível explicação para este resultado pode referir-se 
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à complexidade do território e da urbanização: em municípios maiores, com maior déficit 

habitacional e densidade populacional, com dinâmicas urbanas e territoriais mais 

aceleradas e conflituosas, provavelmente as intervenções de urbanização de favelas 

apresentam maior complexidade e custos, dificultando a implementação.  

Por fim, cabe notar o limite dessa tarefa analítica: esta seção analisou somente a 

relação entre o resultado da implementação de programas e ações de urbanização de 

favelas no PAC e as diversas variáveis explicativas ancoradas na literatura, abrangendo 

apenas as operações do PAC 1 que atenderam os critérios de seleção pré-determinados. 

O avanço do conhecimento dependerá da realização de novas investigações mais 

detalhadas sobre os pontos aqui tratados, que ampliem o universo de análise ou que 

considerem outros fatores explicativos.  

 

4.3 Regressão 

 

Com vistas a tornar mais precisa a análise da relação entre as taxas de execução 

financeira das urbanizações do PAC e as variáveis com potencial explicativo aqui 

consideradas, realizou-se uma regressão linear múltipla. Além de verificar a relação entre 

as variáveis independentes e a variável dependente, nesta regressão buscou-se analisar a 

relação entre as próprias variáveis independentes, de modo a controlar e isolar a influência 

de cada uma delas e, com isso, inferir o que melhor explica as altas taxas de execução das 

urbanizações do PAC 1 nos municípios brasileiros. Na regressão, foram utilizados os 

mesmos blocos explicativos e as variáveis independentes já apresentadas na análise 

estatística exploratória. 

Os resultados dessa análise indicam que não há nenhuma relação entre as variáveis 

dos blocos de Capacidade Institucional e de Recursos Financeiros e Políticos e o alcance 

de altas taxas de execução nas urbanizações do PAC 166. Também demonstraram que não 

houve relação estatisticamente significativa quando consideradas as seguintes variáveis 

relacionadas ao território: Porte Populacional, Hierarquia na Rede de Cidade, Número de 

Favelas e Densidade Populacional. 

Na tabela a seguir, que apresenta os resultados dessa regressão realizada em 

relação às taxas de execução das urbanizações do PAC 1, as variáveis destacadas em azul 

                                                           
66 Esta análise complementa a interpretação de Klintowitz (2015) que, ao analisar a relação entre diversas 

variáveis e o sucesso de contratação de unidades do MCMV1 na faixa 1, identificou que não houve 

correlação com o partido político dos prefeitos, o que pode indicar que o governo federal logrou, tanto com 

o MCMV como com as urbanizações do PAC, furar o “federalismo partidário”. 
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apresentam relação estatística com a variável dependente. Somente algumas variáveis 

relacionadas às características do território apresentaram essas relações: a porcentagem 

de população que mora em favela e a Região Centro-Oeste (em relação à Sudeste). É 

interessante notar que este achado dialoga com o sugerido pela estatística descritiva 

realizada previamente, além de corroborar o estudo de Klintowitz (2015), que identificou 

a existência de correlações positivas entre o sucesso de contratação de unidades do 

MCMV1 na faixa 1 e variáveis territoriais, em particular a hierarquia na rede de cidades.  

 

Tabela 21 - Resultados da regressão Porcentagem de Execução das Urbanizações do PAC 1  

  Coeficientes Std. Err. t value Pr (>t) Associação 

(Intercept)              67920 14070 4.826 2.29e-06  *** 

Org_Hab_2Varia               –408,1 5275 –0.077   0.93839       

Org_Hab_Outros                2533 5246 0.483   0.62965       

Sit_mun_SNHIS                 2190 3356 0.653   0.51455     
 

Cad_Demanda                   2978 9214 0.323   0.74679       

Part_Pref_08                  2144 4287 0.500   0.61744     
 

UHsMCMV_FAR_Contrat_Deficit   2,589E-09 2,533E-09 1.022 0.30749       

Porc_concl_MCMV_FAR           5693 4458 1.277 0.20270     
 

Porc_concl_MCMV_FAR_URB       5398 4468 1.208 0.22801       

Capacid_investimento         –5433 9461 –0.574   0.56627       

Contrap_Munic_PAC_Porc       –248,5 12370 –0.020   0.98398     
 

Capacid_burocrática          –3183 6551 –0.486   0.62744       

Urb_Fav_Exp                  –3079 3998 –0.770   0.44178     
 

Porte_Pop                    –0,0005508 0,006269 –0.088   0.93005       

G3_hier_rede_cidad            321,3 4995 0.064   0.94876       

G5_hier_rede_cidad            660,2 6856 0.096   0.92336     
 

G6_hier_rede_cidad            6118 5701 1.073 0.28406   

G7_hier_rede_cidad            11480 7765 1.479 0.14027     
 

Aglom_Subnormais              33,8 63,29 0.534   0.59376       

Porc_Pop_Aglomerados_subn    
–69090 24200 –2.854 0.00464 ** Negativamente 

     correlacionado 

Dens_demog                   –0,2036 0,8549 –0.238   0.81195       

Regiao_Norte                  2451 6951 0.353   0.72468     
 

Regiao_Nordeste               5021 4975 1.009 0.31369       

Regiao_Centro_Oeste           
14120 6854 2.060 0.04034  * Positivamente 

   correlacionado 

Regiao_Sul                    3917 5646 0.694   0.48845       

Signif. codes:  0  ‘***’    0.001 ‘**’    0.01  ‘*’    0.05  ‘.’    0.1  ‘ ’    1 

Residual standard error: 27.6 on 280 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.1443, Adjusted R-squared:  0.07093 

F-statistic: 1.967 on 24 and 280 DF, p-value: 0.005359 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à 

Informação (SNH), do SNHIS; IBGE 2010, 2015, 2018; MUNIC 2004, 

2007, 2008, 2009, 2011, 2015; Relatório das Cidades, 2010. 

 

 

Apesar de ter evidenciado relações estatisticamente significativas em duas das 

variáveis independentes, o que permite tecer algumas considerações sobre o que melhor 

explica altas taxas de execução das urbanizações do PAC 1 nos municípios brasileiros, 

esta regressão apresenta certos limites interpretativos. O principal deles se refere ao seu 

potencial explicativo: os índices de Múltiplo R-quadrado e R-quadrado ajustados são 

baixos, correspondendo a, respectivamente, 14% e 7% dos dados que são explicados pelo 

modelo estatístico.   

A análise quantitativa aqui realizada, de um lado, evidenciou inconsistências na 

argumentação frequente de que a reduzida capacidade institucional municipal prejudicou 

a implementação das urbanizações do PAC1, apontando para outros elementos 

explicativos mais relevantes. De outro lado, os resultados aqui obtidos podem indicar os 

limites dos indicadores de capacidade institucional formal usados nesta pesquisa, 

incitando esforços de aprimoramento da conceitualização e operacionalização dessa 

noção teórica em trabalhos futuros. Além disso, é importante lembrar os desafios da 

utilização do conceito de capacidade em si: como medir algo que é uma relação causal 

(LINDVALL; TEORELL, 2015) ou apenas um potencial abstrato – que pode ou não ser 

realizado – para produzir políticas públicas? (GOMIDE et al., 2017) 

Existe a possibilidade de que os proxies escolhidos para representar as variáveis 

presentes na literatura, por exemplo, os de capacidade institucional, apesar de estarem 

publicamente disponíveis, não sejam os mais apropriados para capturar o fenômeno em 

foco. De todo modo, à guisa de conclusão e em diálogo com o desenho metodológico 

desta pesquisa, avaliou-se que a análise quantitativa preliminar (também denominada de 

LNA no modelo de nested analysis) não ofereceu bases robustas para acreditar que as 

variáveis explicativas propostas explicam adequadamente o fenômeno em foco.  

A etapa seguinte desta pesquisa, a qualitativa (ou SNA no modelo de nested 

analysis), mudará o nível da análise, migrando para um exame criterioso de processos e 

variações entre os casos selecionados. Considerando os resultados da etapa quantitativa, 

este segundo momento da pesquisa é desenvolvido com base na noção de Model-Building 

(Mb-SNA de acordo com o nested analysis), o que impactará no escopo da análise e na 

estratégia de seleção dos casos. Segundo Lieberman (2005, p. 443), Mb-SNA “does not 
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proceed with the notion that a fully specified model is available and must develop 

explanations for the puzzle of varied outcomes”. 

 

 

4.4 Seleção dos casos para análise qualitativa 

 

Dado que é impossível ter uma estratégia perfeita de seleção de casos, existem 

opções e escolhas que podem tornar esse processo mais sensato e orientado pela teoria. 

Adicionalmente, como indicado por Lieberman (2005), as escolhas do pesquisador são 

reduzidas significativamente pela análise quantitativa (LNA), e a análise de casos é 

fortalecida com a justaposição de casos similares e contrastantes. Isto posto, este tópico 

apresenta o percurso percorrido e o resultado da seleção dos estudos de caso que compõe 

o restante da pesquisa.  

O item anterior testou o potencial explicativo de diferentes variáveis em relação 

aos resultados da execução das urbanizações do PAC 1. O quadro a seguir retoma alguns 

dos considerados mais relevantes, assim como explicita como eles orientarão a seleção 

dos casos a serem analisados. 
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Quadro 3 - Critérios de seleção dos casos 

Critérios Razão Operacionalização 

Programas de 

urbanização de 

favelas do PAC 1 

Análise estatística descritiva: 

PAC 1 – FNHIS tem melhores 

taxas médias de execução do 

que PAC 1 – PPI.  

Selecionar municípios que executem 

operações nos Programas PPI e FNHIS. 

Região (UF) Relação positiva na regressão: 

Centro-Oeste tem maior 

possibilidade de ter alta taxas 

de execução nas urbanizações 

do PAC 1 do que o Sudeste. 

Preferencialmente selecionar municípios 

do Sudeste e do Centro-Oeste. 

 

Aglomerados 

subnormais 
Relação negativa na regressão: 

municípios com menor 

porcentagem de população 

morando em favelas tem maior 

possibilidade de ter altas taxas 

de execução nas urbanizações 

do PAC 1. 

Para viabilizar comparações, selecionar 

municípios com alta e com baixa 

porcentagem de população morando e 

favelas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A seleção dos casos, portanto, foi estruturada com base nos critérios especificados, 

bem como na recomendação de se trabalhar com casos similares e contrastantes na SNA. 

Para melhor estruturar essa seleção, inicialmente todos os programas e ações de 

urbanização no âmbito do PAC 1 foram separados por municípios, cujo resultado pode 

ser observado na Tabela 22. Dessa forma, visualiza-se que a imensa maioria dos 

municípios (171) implantou apenas uma intervenção de urbanização de favelas no PAC 

1 com a SNH, as quais foram excluídas da seleção por não poderem realizar obras dos 

programas PPI e FNHIS simultaneamente – um dos critérios pré-estabelecidos para a 

escolha. O município com 5 projetos também foi excluído da seleção pelo mesmo motivo: 

todas as urbanizações eram PAC1-FNHIS. Adicionalmente, os grupos com 6 e 9 

urbanizações não foram incorporados na seleção, pois continham apenas um município, 

o que dificultaria uma análise comparativa. 

Também foi feita a escolha de não incorporar na análise os municípios de São 

Paulo e Rio de Janeiro, que tem porte populacional e valor médio da intervenção muito 

superiores aos dos outros municípios, dificultando a comparabilidade. Ainda, nessa 

tabela, nota-se que há uma dissonância considerável entre os subgrupos que contém mais 

de um município. Por um lado, os grupos com municípios que contém 2 e 3 intervenções 

de urbanização de favelas apresentam taxas médias de execução inferior à taxa do 

programa como um todo, respectivamente, 68,46% e 66,4%. Por outro lado, o subgrupo 
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que agrega municípios com 4 intervenções de urbanização de favelas do PAC tem uma 

taxa de execução da obra bem acima da média nacional, de 83,7%. Isto posto, optou-se 

por priorizar na seleção os grupos cujos municípios estavam incluídos nos grupos 2, 3 e 

4, que seguem destacados a seguir.   

 

Tabela 22 - Análise dos programas e ações de urbanização do PAC por município 

  

Números de 

municípios 

Números de 

projetos 

Média: % de 

Execução Obras 

100% 

executada 

Valor médio (em 

R$) 

1 projeto por 

município 
171 

Geral 171 77,2 63 13.299.572,65  

PPI 37 65,11 8 41.657.578,54  

FNHIS 134 80,56 55 3.574.565,85  

2 projetos por 

município 
29 

Geral 58 68,46 18 25.473.588,59  

PPI 18 58,9 4 54.055.389,39  

FNHIS 40 72,75 14 1.261.778,23  

3 projetos por 

município 
12 

Geral 36 66,4 7 21.307.143,03  

PPI 12 62,3 1 42.577.910,75  

FNHIS 24 68,5 6 10.671.759,17  

4 projetos por 

município 
5 

Geral 20 83,7 4 70.208.283,50  

PPI 11 87,6 2 99.869.613,09  

FNHIS 9 79,04 2 33.955.547,33  

5 projetos por 

município 
1 

Geral 5 98,84 3 9.469.454,40  

PPI 0 0 0 0  

FNHIS 5 98,84 3 9.469.454,40  

6 projetos por 

município 
1 

Geral 6 69,3 0 38.032.216,33  

PPI 4 66,47 0 44.073.489,75  

FNHIS 2 75,1 0 25.449.669,50  

9 projetos por 

município 
1 

Geral 9 67,2 0 17.250.638,11  

PPI 3 42,8 0 31.932.234,67  

FNHIS 6 79,39 0 9.909.839,83  

GERAL 1 

Geral 9 74,6 95 13.156.580,38  

PPI 3 65,6 15 51.716.691,19  

FNHIS 6 78,1 80 4.860.452,38  

 Fonte: Elaborado pela autora. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (SNH). 
 

Considerando os critérios de seleção de análise expostos, foram analisados 

detalhadamente os municípios que compõem os subgrupos 2, 3 e 4, com vistas a encontrar 

casos que atendessem aos critérios elencados e à demanda por casos similares e 

contrastantes. Optou-se, além de tudo, por escolher municípios que tivessem um tamanho 

populacional razoavelmente parecido. Neste exercício, foram selecionados quatro casos. 

O quadro 4 explicita os casos, assim como as justificativas que embasaram estas escolhas. 
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Quadro 4 - Seleção de casos para análise qualitativa 

 Alta Execução PAC 1-UAP Baixa-Média Execução PAC 1-UAP 

Baixa % de 

população 

residente em 

favela 

Campo Grande (MS) 
 

Justificativas:  

– Região Centro-Oeste; 

– Baixa % população em favela (0.001883%); 

– 3 Urbanizações do PAC 1 concluídas, 1 do 

PAC 2 em andamento. Taxa média geral de 

execução de 85,28%; 

– Urbanizações FNHIS e PPI; 

– Cidade de grande porte: 786.797 habitantes 

(2010). 

Pelotas (RS) 
 

Justificativas:  

– Baixa % de população em favela 

(0.0097%); 

– 2 Urbanizações do PAC1, nenhuma 

concluída. Taxa média geral de execução de 

25,20%; 

– Urbanizações FNHIS e PPI; 

– Cidade de médio-grande porte: 328.275 

habitantes (2010). 

Alta % de 

população 

residente em 

favela 

São Bernardo do Campo (SP) 
 

Justificativas:  

– Região Sudeste; 

– Alta % de população em favela 

(0.199591%); 

– 4 Urbanizações do PAC 1 com taxa média 

de execução de 96,33%; 

– Urbanizações FNHIS e PPI; 

– Cidade de grande porte: 765.463 habitantes 

(2010). 

Santo André (SP) 
 

Justificativas:  

– Região Sudeste; 

– Alta % de população em favela 

(0.126355%); 

– 4 Urbanizações do PAC 1 com taxa média 

de execução de 54,34%;  

– Urbanizações FNHIS e PPI; 

– Cidade de grande porte: 676.407 

habitantes (2010). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Ainda no que tange à seleção dos casos, cumpre indicar que se buscaram 

municípios com baixa taxa de execução das urbanizações na Região Centro-Oeste que 

atendessem aos critérios da pesquisa. Diante da impossibilidade de atender a tais critérios, 

optou-se por ampliar o olhar para outras regiões, destacando-se assim o caso de Pelotas, 

tanto por atender aos critérios da pesquisa quanto pelos níveis bem baixos de execução 

das urbanizações do PAC. A seção a seguir desenvolve uma apresentação e análise 

qualitativa e comparada dos casos aqui indicados.  
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5 A IMPLEMENTAÇÃO DO PAC-UAP EM DIFERENTES CONTEXTOS 

MUNICIPAIS  
 

 

Esta seção apresenta a etapa qualitativa da pesquisa, que foi estruturada com base 

na noção de Model-Building (Mb-SNA) do modelo de nested analysis (LIEBERMAN, 

2005). Almejamos buscar explicações para a variedade de resultados, enfatizando os 

processos e as diferenças entre os casos selecionados: Campo Grande (MS), Santo André 

(SP), São Bernardo do Campo (SP) e Pelotas (RS).  

O trabalho de campo realizado nesses municípios evidenciou alguns limites em 

relação ao universo de pesquisa delineada na seção anterior. As intervenções locais do 

PAC – UAP variaram em termos de fase do programa e da fonte de financiamento, mas 

coexistiram e se complementaram, às vezes no mesmo território. Como decorrência disso, 

nesta etapa da pesquisa optamos por manter alguns critérios de seleção utilizados no 

estudo quantitativo – governo municipal como agente proponente/executor, 

financiamento com recursos não-onerosos, foco nas operações dos Programas PPI e 

FNHIS – e, simultaneamente, alterar alguns outros. Aqui, analisamos urbanizações tanto 

do PAC 1 quanto do PAC 2, e incorporamos as intervenções migradas do HBB/BID. Com 

isso, foi possível observar como as intervenções de urbanização de favela do PAC foram 

geridas e implementadas por um período mais extenso, de 2007 a 2018.  

O texto a seguir está ancorado em duas estratégias de pesquisa qualitativa. 

Primeiro, na leitura de textos acadêmicos sobre os municípios e sua política habitacional, 

e de leis municipais e documentos públicos, como planos locais de habitação de interesse 

social. Os dados acessados variaram entre os casos estudados devido à existência e 

disponibilidade desses estudos e documentos, bem como da abertura da atual gestão 

municipal à pesquisa acadêmica: em um dos municípios não acessar informações oficiais 

ou conseguimos dialogar com a equipe dirigente do órgão habitacional67.  

Em segundo lugar, visitamos os quatro municípios e neles conduzimos entrevistas 

semiestruturadas com 49 pessoas participantes – direta ou indiretamente – da 

implementação da política habitacional municipal. O rol de entrevistados variou com base 

na facilidade de acesso, nas indicações recebidas localmente e na rede local de atores 

chaves. Em Campo Grande e em Pelotas, a pesquisa foi realizada de forma intensiva entre 

                                                           
67 Outro fator a ser destacado é que a maior parte das entrevistas foi realizada durante as eleições estaduais 

e nacionais de 2018, tornando o agendamento mais difícil, pois vários dos entrevistados estavam engajados 

na campanha eleitoral.  
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outubro e novembro de 2018, com duração, respectivamente, de 11 e 6 dias. Os 

municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, devido à proximidade com São 

Paulo, foram pesquisados de forma intermitente. Realizamos as entrevistas e visitas entre 

setembro de 2018 e janeiro de 2019.  A tabela a seguir resume os perfis e o número de 

entrevistados nos municípios. Como se nota, a maior parte das pessoas foi entrevistada 

em função do vínculo profissional com a ‘Prefeitura’, mas realizamos entrevistas com 

outros atores-chave, como moradores das áreas urbanizadas, membros de movimentos 

sociais e funcionários de gerenciadoras e da CAIXA.  

 

Tabela 23 – Resumo das entrevistas por perfil da pessoa entrevistada e por município68 

  
Prefeitura Gerenciadora 

Beneficiários 

PAC-UAP 
Pesquisa 

Movimentos 

moradia 
CAIXA Total 

Campo Grande 9 0 0 0 2 3 14 

Pelotas 7 0 0 3 1 0 11 

São Bernardo 6 3 3 0 0 0 12 

Santo André 8 0 0 0 4 0 12 

Fonte: Elaborada pela autora. 49 
 

A seção está estruturada em três partes adicionais. Primeiro foi feita uma análise 

geral sobre os problemas de implementação do PAC-UAP observados nos municípios, 

associando-os com os desafios de urbanização de favela no PAC, tratadas nas seções 

anteriores. Em seguida, uma apresentação de cada município, com foco na trajetória de 

intervenções públicas em favelas e na implementação do PAC-UAP, enfatizando o lugar 

da urbanização de favela na agenda municipal, os atores envolvidos e a capacidade de 

implementação. Por fim, os principais resultados dos casos são retomados e de modo 

breve e comparativo, relacionando-os com as perguntas desta pesquisa.  

 

 

5.1 O PAC-UAP nos estudos de caso: análise dos desafios à implementação 

 

Os quatro municípios intervieram em favelas localizadas em áreas de risco, 

desenvolvendo tanto urbanizações integradas quanto ações de remanejamento ou 

reassentamento total. Exceção deve ser feita à cidade de Campo Grande, cujas operações 

                                                           
68 Como apresentado no Anexo A, alguns entrevistados atuam em mais de um destes campos. Nesses casos, 

optou-se por privilegiar na Tabela 23 o campo de atuação que levou à pessoa a ser entrevistada para esta 

pesquisa. 
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do PAC-UAP foram exclusivamente de reassentamento total. Muito dos desafios à 

implementação das urbanizações de favela, os quais foram abordados nas seções 

anteriores, foram identificados em todos os casos, como apresentado na Tabela 24.  

 

Tabela 24 – Principais problemas de implementação das operações analisadas do PAC-

UAP  

    Santo André 
São Bernardo do 

Campo 

Campo 

Grande 
Pelotas 

Território 

Reassentamento ou 

remanejamento total  
X X X X 

Urbanização integrada 

c/ provisão habitacional  
X X Não  X 

Atuação em áreas de 

risco  
X X X X 

Capitais do urbano: 

empresas, 

construtoras, 

consultorias, 

gerenciadoras 

Rescisão de contratos X X X X 

Empresa 'quebrou' X 

Não se aplica (só 

numa urbanização do 

PAC Saneamento ) 

Não se aplica 

(só c/ 

MCMV) 

X 

Não-comparecimento na 

concorrência pública 

Sem 

Informação 
X 

Sem 

Informação 
X 

Paralisação da obra X X X X 

Gerenciadoras de obras 

de urbanização de 

favelas 

Não X Não   Não 

Caixa Econômica 

Federal 

Relação  Distante Distante Próxima Distante 

Reprogramações 

contratuais 
X X X X 

Transformação do território e consequentes 

dificuldades de projeto 
X X X X 

Reocupação de área removida X X X X 

Defasagem dos recursos federais e aumento da 

contrapartida 
X X X X 

Problemas com troca de gestão/Mudança 

prioridade 
X - X - 

Problema ou atrasos com licença ambiental  X X Pouco X 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Essa tabela indica que a relação dos diferentes governos municipais com atores 

do setor privado contratados para implementar o PAC-UAP esteve permeada pelos 

desafios identificados na literatura: todos os municípios tiveram paralisação de obras e 

rescisão de contratos com construtoras. Além disso, em Santo André e Pelotas, as 

construtoras ‘quebraram’ no meio das obras, e em Pelotas e São Bernardo do Campo 

houve situações de não-comparecimento nas concorrências públicas e licitações. Todos 

esses problemas demandavam novas licitações, ampliando o tempo da implementação e 

o orçamento estimado para finalizá-la.  



204 

 

 
 

No que diz respeito à operacionalização da Caixa Econômica Federal, todos os 

municípios realizaram reprogramações nos contratos do PAC-UAP. A relação das 

prefeituras com as agências regionais da Caixa, no entanto, variou, o que pode ter 

influenciado na execução local do programa. Em Pelotas, os entrevistados indicaram que 

a relação com o banco foi marcada pela falta de proximidade, e até mesmo por alguns 

conflitos. Já em Campo Grande, os relatos obtidos apontaram uma relação mais alinhada 

entre os gestores municipais e a Caixa: “sempre foi muito tranquilo o relacionamento, 

porém difícil, você tinha que explicar, mas eu cito muito isso como um processo de 

maturação” (ENTREVISTADO 37). 

Adicionalmente, como sugerido pela literatura, todos os municípios tiveram 

problemas com licenciamento ambiental, transformação constante das favelas, e, como 

consequência, projetos de intervenção defasados, recursos federais insuficientes e 

necessidade de aumentar a contrapartida municipal. Nota-se também que Campo Grande 

e Santo André tiveram problemas relacionados à descontinuidade da implementação das 

operações do PAC-UAP por motivos eleitorais, particularmente a alternância no poder de 

grupos com prioridades, interesses e preferências ideológicas muito distintas.  

Portanto, dado que os principais problemas de implementação estiveram presentes 

nos quatro casos analisados, assumimos que tais dificuldades constituem o modus 

operandis da implementação do PAC-UAP, que, como indicamos na seção 3, é um 

programa com baixa capacidade de implementação (WU et al., 2015). A resposta para os 

diferentes resultados obtidos na implementação, consequentemente, depende 

primordialmente de elementos locais, que são abordados a seguir.  

 

 

5.2 Análise preliminar dos estudos de caso 

 

Os municípios estudados, como podem ser visualizados na tabela a seguir, 

compõem dois grupos com traços distintos entre si, mas com semelhanças relevantes 

entre os dois municípios de cada grupo em termos de suas condições urbanas prévias. De 

um lado, Santo André e São Bernardo do Campo estão localizados na Região 

Metropolitana de São Paulo e possuem elevado número de aglomerados subnormais e de 

porcentagem de população morando em favelas. De outro, Campo Grande e Pelotas são 

potências regionais com poucos aglomerados subnormais e número ínfimo de população 

morando nesses assentamentos, com menos de 1%.  
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Tabela 25 – Análise preliminar dos casos: características territoriais e das operações do 

PAC-UAP 

 Santo 

André 

São Bernardo 

do Campo 

Campo 

Grande 
Pelotas 

Porte populacional (IBGE, 2010) 676.407 765.463 786.797 328.275 

Hierarquia Rede Cidades (RELATÓRIO 

DAS CIDADES, 2010) 
G1 G1 G3 G3 

Aglomerados subnormais (IBGE, 2010) 56 58 3 6 

% População em aglomerados subnormais 

(IBGE, 2010) 
12,6% 19,9% 0,001% 0,009% 

Operações contratadas no PAC-UAP pelo 

governo municipal (geridas pela SNH) 
7 8 4 2 

Valor médio do repasse federal (em 

milhões de R$) 
23,01 51,12 25,73 12,89 

Valor médio da contrapartida municipal 

prevista (em milhões de R$) 
6,97 27,13 6,80 3,29 

Taxa média de execução das operações 47,6% 75,43% 85,28% 25,20% 

Fonte: Elaborado pela autora. Base de dados recebidos pela SNH por meio de Pedido de Informação (LAI), 

IBGE/CENSO (2010) e POLIS (2010). 

 

Quanto às condições de participação na política pública, os termos da comparação 

se alteram: os valores contratados no âmbito do PAC-UAP são semelhantes em Campo 

Grande e Santo André, com repasses de cerca de R$ 20 milhões e uma contrapartida 

municipal de aproximadamente R$ 7 milhões. Já São Bernardo e Pelotas estão em polos 

opostos: o primeiro apresenta valores médios de repasse e de contrapartida notavelmente 

elevados – mais de duas vezes superior ao encontrado em Campo Grande ou Santo André 

– enquanto os repasses e a contrapartida de Pelotas são mais baixos, correspondendo, em 

média, à metade dos valores previstos em Campo Grande ou Santo André.  

As taxas médias de execução financeira das urbanizações no âmbito do PAC 

também variaram. Enquanto que em Campo Grande e São Bernardo elas atingem médias 

elevadas, respectivamente, 75,43% e 85,28%, em Santo André e Pelotas elas são mais 

baixas, 47,6% e 25,20%. Logo, não parece haver uma clara convergência entre os 

resultados da execução do PAC-UAP e as características territoriais dos municípios: 

Santo André e Pelotas, por exemplo, diferem quanto à população morando em favelas, ao 

número de aglomerados subnormais, ao porte populacional, às operações contratadas no 

PAC-UAP e à influência do município na rede de cidades.  

Com o objetivo de compreender os processos e elementos locais que ajudam a 

iluminar a variedade de resultados obtidos, a seguir são apresentados os estudos de caso, 

enfatizando: (i) o histórico das intervenções públicas em favelas, incluindo as operações 
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contratadas no PAC-UAP; (ii) a trajetória da capacidade técnica e relacional; (iii) a 

‘estrutura de implementação’; e, (iv) a prioridade da política na agenda municipal. 

 

 

5.2.1 A Região do ABC: Santo André e São Bernardo do Campo 

 

Considerando a gama de estudos recentes sobre as intervenções em favelas na 

Região do Grande ABC e os padrões semelhantes de ocupação urbana nesses municípios, 

essa região foi tratada de forma introdutória às subseções sobre os municípios de Santo 

André e São Bernardo do Campo69. A Região do ABC está localizada na porção sudeste 

da Região Metropolitana de São Paulo e é formada por sete municípios: Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e 

Ribeirão Pires.  

A expansão da industrialização na região, ocorrida a partir dos anos de 1950, foi 

acompanhada por um crescimento urbano vertiginoso, fenômeno que, combinado com o 

consequente encarecimento da terra e a ausência de política habitacional, propiciou o 

surgimento das primeiras favelas. Na década de 1970, as favelas se multiplicaram, 

intensificando a ocupação de áreas de risco e ambientalmente sensíveis, particularmente 

em Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo (PETRAROLLI, 2015). 

A presença das favelas atualmente é expressiva na região. Segundo dados do 

IBGE (2010), o Grande ABC tem cerca de 115 mil domicílios em aglomerados 

subnormais. Outras fontes de informação apontam números mais elevados, como pode 

ser observado na Tabela 26, a qual também permite notar que São Bernardo do Campo 

reúne o maior número de domicílios em favelas da região, seguido por Mauá e Santo 

André.  

  

                                                           
69 Entre estas publicações, destacam-se: Denaldi et al. (2014, 2016); Moretti et al. (2015), Petrarolli (2015; 

2016); Regino (2017); Denaldi; Petrarolli; Regino (2018); Nakamura (2016); Denaldi; Ferrara (2017). 
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Tabela 26 - Domicílios em assentamentos precários do tipo favela nos municípios do 

Grande ABC 

Fonte das 

informações 

Santo 

André 

São 

Bernardo 

do Campo 

São 

Caetano 

do Sul 

Mauá Diadema 

Rio 

Grande 

da Serra 

Ribeirão 

Pires 
Total 

IBGE 2000 16.869 37.097 S/I 16.929 22.035 S/I 356 93.286 

CEM-CEBRAP 

2007 
20.165 39.423 S/I 18.649 22.175 S/I 746 101.158 

IBGE 2010 23.806 43.072 S/I 22.884 24.616 S/I 892 115.270 

PLHIS  
(somente 

precariedade/favelas) 
27.787 52.325 S/I 33.478 24.172 S/I 877 138.639 

Fonte: Adaptado de Moretti et al. (2015, p. 27). 

 

Adicionalmente, notamos que a maioria das favelas do ABC já foi urbanizada ou 

parcialmente urbanizada antes do PAC-UAP, apresenta-se consolidada e densamente 

povoada, com muitas moradias em alvenaria, e está localizada em áreas com presença de 

gravames ambientais, relevo acidentado e situações de risco (DENALDI et al., 2016; 

DENALDI et al., 2018). Conforme Denaldi e Jodas (2012), 55% dos domicílios em 

assentamentos precários de Santo André estão em área de proteção permanente e, em São 

Bernardo do Campo, 54,38% desses domicílios estão em Áreas de Mananciais.  

Consequentemente, a urbanização integrada de favelas no ABC apresenta elevada 

complexidade, requerendo a execução de obras de saneamento, drenagem e consolidação 

geotécnica, além da remoção de um número considerável de domicílios para fins de 

desadensamento, eliminação de risco ou construção de infraestrutura (REGINO, 2017). 

Nas operações do PAC-UAP na região, não houve nenhuma urbanização sem remoção e 

a maioria (mais de 70%) das intervenções demandou a provisão de novas unidades 

habitacionais, fossem elas para viabilizar a urbanização integrada de assentamentos, para 

reurbanizar integralmente o assentamento, ou ainda para removê-lo (DENALDI et al., 

2018).  

O caráter quase impreterível da provisão habitacional nessas intervenções implica 

em custos mais elevados e terrenos para a construção habitacional, um insumo caro e 

escasso nestas cidades. Neste cenário, a implementação deve ser mais complexa e morosa, 

o que é confirmado pela leitura de que as taxas médias de execução financeira do PAC-

UAP no ABC são inferiores à média nacional (MORETTI et al., 2015).  
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5.2.2 Santo André: capacidade burocrática e agenda política que ‘começa e para’ 

 

Nas últimas décadas, o município de Santo André foi governado por grupos 

políticos diferentes. Excetuando-se o período de continuidade entre 1997 e 2008, em que 

Celso Daniel e seu sucessor, João Avamileno, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), 

governaram a cidade, a gestão municipal oscilou entre mandatos de prefeitos filiados ao 

PT e de políticos de outros partidos, como Newton Brandão e Aidan Ravin, ambos do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e Paulo Serra, do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB). O resumo das diferentes gestões que governaram Santo André, de 

1989 à atualidade, bem como das institucionalidades para a gestão da política habitacional 

e as intervenções em favelas, estão ilustrados na Figura 16. 

 

 



209 

 

 
 

 

  

Figura 16 - Linha do tempo da habitação no município de Santo André: prefeitos, secretários, instituições e programas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Independentemente das alternâncias partidárias na gestão municipal, Santo André 

se tornou uma referência na área de urbanização de favelas, e elabora e implementa 

intervenções em favelas de forma praticamente continua desde o fim da década de 1980, 

sejam elas financiadas com recursos próprios, sejam por parcerias com órgãos 

internacionais e outros níveis de governo. Nesses anos, a prefeitura sempre contou com 

um órgão especializado e um corpo técnico para gerir a política urbana e habitacional. 

Assim, a habitação parece ter permanecido, ao menos formalmente, na agenda política 

municipal.  

Todavia, a existência de um corpo burocrático qualificado, um órgão 

especializado para a política habitacional e uma rica trajetória na área de urbanização de 

favelas não resultou em uma capacidade extraordinária de implementação das operações 

do PAC-UAP. Neste sentido, argumentamos que as urbanizações do PAC em Santo 

André tiveram médias de execução inferiores à nacional em virtude da complexidade 

técnica de se efetuar intervenções em áreas metropolitanas e em constante transformação, 

mas, principalmente, em decorrência da descontinuidade político-administrativa e da 

menor prioridade da urbanização de favela na agenda política municipal a partir de 

meados dos anos 2000, que se refletiram na gradual diminuição de capacidade técnica e 

relacional. A seguir são analisados momentos chave da política habitacional de Santo 

André, com vistas a iluminar a trajetória dessa política e da construção (e desconstrução) 

de capacidade municipal para sua implementação.  

O poder público municipal começou a urbanizar favelas com o prefeito Celso 

Daniel, eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para o mandato de 1989-1992. 

Conforme Denaldi (2003), naqueles anos, Santo André seguiu o ‘receituário’ de política 

urbana e habitacional de outras cidades administradas por partidos de esquerda, 

ampliando a participação popular, revertendo as prioridades de investimento, e 

promovendo a regularização fundiária e urbanização de favelas.  

Além de configurar uma bandeira do PT, é importante destacar que a urbanização 

de favelas e o planejamento urbano eram temas caros para o próprio Celso Daniel. 

Segundo o Entrevistado 21, na década de 1980, Daniel integrava o CEPS (Centro de 

Estudos Políticos e Sociais), uma assessoria composta por arquitetos e juristas que 

trabalhava com movimentos sociais e que apoiou o Movimento de Defesa dos Favelados 

de Santo André (MDDF), que posteriormente se tornou um parceiro importante da gestão 

municipal, a realizar o primeiro diagnóstico de favelas do município. Esse entrevistado 

destaca que “o Celso tinha uma visão de cidade, ele não entendia o trabalho nas favelas 
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como paliativo, aquilo fazia parte de um planejamento mais geral” (ENTREVISTADO 

21). 

Entretanto, Celso Daniel se deparou com uma prefeitura com reduzida capacidade 

de implementação, pois não tinha aparato governamental ou burocracia na área 

habitacional (ENTREVISTADO 21). A combinação da baixa capacidade para 

implementar políticas habitacionais com a nova configuração de forças políticas, na qual 

a urbanização de favela tinha lugar de destaque, teve claro efeito no desenvolvimento de 

institucionalidades, na mobilização de recursos, e, consequentemente, na capacidade de 

implementação, como sugerida na seção 1.  

Assim, no início deste mandato houve uma reestruturação do setor habitacional, 

com a criação da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) e da Empresa Municipal 

de Habitação Popular (EMHAP). Nesta nova política habitacional, a EMHAP assumiu a 

responsabilidade pela produção de moradias e a Secretaria de Habitação pela urbanização 

de favelas, que tinha duas modalidades: a Urbanização Integral promovia intervenções 

completas visando integrar os assentamentos à cidade; já o Pré-Urb atendia situações 

emergenciais e implementava urbanizações pontuais (DENALDI, 2003).  

A gestão de Celso Daniel também investiu na construção de capacidade técnica e 

ainda em 1989 foi realizado um “um mega concurso para várias áreas da prefeitura, mas 

particularmente para a secretaria de habitação, então veio arquiteto, engenheiro, 

economista, assistente social, geólogo” (ENTREVISTADO 21). Esse concurso almejava 

não só aumentar o número de funcionários concursados da prefeitura, mas também atrair 

pessoas comprometidas com a gestão municipal, como a citação a seguir explicita:  

 

Ele [Celso] teve uma sacada: “eu quero implantar programas, seja lá de que área 

for. Com essa equipe que eu tenho aqui viciada, de funcionários públicos que 

estão acostumados burocraticamente a carimbar e assinar e mandar para frente, 

eu não vou fazer nada”. O Celso fez uma coisa, ele fez um grande concurso 

público e contratou muitos profissionais. Aí entrou um monte de gente. (...) E 

gente com uma puta vontade de trabalhar. Então, foi fácil, porque as pessoas 

estavam curtindo muito e estava todo mundo aprendendo, apanhando, 

aprendendo e curtindo para caramba. E foi muito sacada, se não ele não ia fazer 

nada, ele ia esbarrar no primeiro carimbo. (ENTREVISTADO 22) 

 

Também foram fortalecidos os recursos informacionais para a gestão da política 

habitacional. O já citado mapeamento das favelas de Santo André, realizado pelo MDDF, 

foi retomado e aprimorado pela gestão municipal (ENTREVISTADO 21). Em 1991, a 

equipe da habitação elaborou um ranking de todas as favelas do município, baseado em 
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critérios de risco, localização, viabilidade econômica, impacto social e ambiental, 

incluindo o orçamento participativo, que orientou a solicitação de financiamento para as 

áreas com maior pontuação ou facilidade para urbanização (ENTREVISTADO 23).       

Além disso, esta gestão logrou reforçar o alinhamento e o comprometimento entre 

os diferentes atores envolvidos na ‘estrutura de implementação’ das urbanizações de 

favela. Por um lado, houve um forte componente popular, que incluiu diversos canais de 

participação, como a realização do Fórum de Urbanização de Favelas e a constituição de 

Comissões de Urbanização e Legalização (COMUL) com representantes de moradores 

de áreas de favelas (NAKAMURA, 2016). Na mesma linha, o Entrevistado 24 destaca a 

participação e o aprendizado dos moradores de favelas, e afirma que todos os projetos de 

urbanização de favelas em Santo André “têm um pé no orçamento participativo. Que é 

assim, Santo André aprendeu, as comunidades aprenderam que tinham que ir através das 

plenárias do orçamento participativo, se organizar e reivindicar a urbanização”. 

Por outro lado, realizou-se um esforço para estabelecer, dentro do governo 

municipal, uma estrutura institucional matricial de atuação em favelas, envolvendo o 

setor da habitação com setores sociais, de saneamento, transporte (sistema viário) e 

drenagem (DENALDI, 2003). Diversos entrevistados falaram sobre este ponto e 

destacaram a parceria com a Semasa, empresa municipal de saneamento, e a constituição 

do Fórum Técnico de Urbanização, que reunia representantes das diversas áreas da 

prefeitura e tinha um papel ativo na coordenação dos atores e na resolução de problemas, 

como demonstra o trecho a seguir: 

 

A gente construiu um fórum técnico de urbanização, que se reunia 

quinzenalmente, às vezes semanalmente, para tratar das intervenções em favelas. 

E esse fórum reunia a Secretaria de Habitação, os técnicos do Semasa e reunia 

às vezes também os técnicos da Secretaria de Obras, de Vias, então a gente 

planejava ‘olha, tal ação lá no dia ‘tal’ nós estamos abrindo a rua lá e o Semasa 

vai entrar para colocar rede, era pouco burocrático, eu não mando processo lá 

pro cara responder, não, estamos aqui resolvendo (ENTREVISTADO 21).   

 

Em termos de propinquidade e das intervenções nos territórios, as moradias nas 

favelas neste período ainda eram majoritariamente de madeira, e as intervenções 

municipais promoviam urbanizações “com nível de experimentação e de precariedade 

que era grande, porque você não tinha recursos federal” (ENTREVISTADO 21). Além 

disso, naqueles anos evitava-se ao máximo as remoções, dialogando claramente com a 

segunda abordagem apresentada na seção 2 – a da urbanização e consolidação. Para 
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Denaldi (2003), a política habitacional do primeiro governo Celso Daniel teve méritos ao 

afirmar que a urbanização era a forma de promover o acesso à habitação e de estabelecer 

uma metodologia própria para isso, mas acabou consolidando algumas áreas e moradias 

inadequadas em termos de risco e impacto ambiental, uma decorrência das limitações 

financeiras do orçamento municipal e da própria metodologia de intervenção. 

Em 1992, Celso Daniel não elegeu seu sucessor e foi substituído por Newton 

Brandão (PTB), que governou Santo André entre 1993 e 1996. Os entrevistados 

indicaram que Brandão não priorizou o tema da urbanização de favela, ao contrário, para 

o Entrevistado 23, essa gestão tinha um projeto oposto de ‘desfavelização’, ou seja, de 

eliminar as favelas da cidade. Com isso, houve uma diminuição no ritmo do trabalho das 

urbanizações de favelas então em andamento, embora não tenha ocorrido uma interrupção 

total dos trabalhos, como indica o Entrevistado 22: “tinha alguma coisa, porque como já 

tinha iniciado alguns projetos não dava para parar de vez”. Outra consequência da falta 

de prioridade e da continuidade das intervenções em urbanização de favela foi a 

reocupação de áreas que haviam sido urbanizadas ou removidas, como no caso da 

Gamboa: “aí a favela foi totalmente ocupada. Isso de 1993 até 1996. Quando a gente 

chegou em 1997, que o Celso foi eleito e a equipe voltou, a gente encontrou aquela favela 

com aproximadamente 480 famílias” (ENTREVISTADO 22). 

Em 1996, Celso Daniel foi eleito prefeito novamente e se deparou com a 

impossibilidade de implementar urbanizações como realizado previamente. Conforme 

publicação do IBAM/CEF (2003), o período entre 1993 e 1996 coincidiu com a fase 

crítica de perda de postos de trabalho na cidade, e o número de favelas aumentou de 84 

para 138. Houve, ainda, uma mudança na ocupação das favelas e “a partir de 1997, você 

viu que realmente não tinha mais como urbanizar sem produzir moradia porque as favelas 

se adensaram, então os projetos já começam a vincular com a produção de novos 

conjuntos” (ENTREVISTADO 21). Neste contexto, a segunda gestão de Celso Daniel 

reformulou a política de urbanização de favelas: além de prosseguir com urbanizações 

parciais, que foram realizadas em cerca de 87% das favelas do município, entre 1987 e 

2002 (DENALDI, 2003), o município aprimorou a metodologia de urbanização integral 

de favelas, aprofundando o seu caráter intersetorial e matricial.  

Em 1997, a gestão municipal lançou o Programa Integrado de Inclusão Social 

(PIIS), que definia a inclusão social como linha mestre de ação e revisava a estratégia de 

atuação em favelas, passando a incorporar não somente a melhoria física do habitat, mas 

também a qualificação urbanística e um conjunto de programas sociais e econômicos 
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articulados (IBAM/CEF, 2003). Essa experiência introduziu a ideia de concentração 

espacial das políticas, originando, após a reeleição de Celso Daniel, em 2001, o Programa 

Santo André Mais Igual, que se caracterizou pela aplicação simultânea de vários 

programas em quatro núcleos de favela, Sacadura Cabral, Tamarutaca, Capuava e 

Quilombo II, orientado pelo lema: “tudo junto, ao mesmo tempo e no mesmo lugar”. 

Ao reinserir a urbanização de favelas como política prioritária e lançar esses novos 

programas, a segunda gestão de Celso Daniel alterou a implementação dessa política 

habitacional. Naquele mandato, a prefeitura aumentou os recursos investidos em favelas 

e conseguiu alavancar financiamentos externos. Segundo Denaldi (2003), a maior parte 

dos recursos vieram do orçamento municipal, mas houve investimentos do governo 

federal pelo Programa Habitar Brasil/BID e da União Europeia.  

A prefeitura, adicionalmente, alterou a forma como estava estruturada a política 

habitacional: a habitação passou a ser gerida pela Secretaria de Inclusão Social e 

Habitação e houve uma reorganização no modo de funcionamento da ‘estrutura de 

implementação’. Por um lado, para garantir a integração das ações e a cooperação entre 

diferentes setores governamentais, foram criadas três instâncias de gestão do Programa 

Santo André Mais Igual: (i) a equipe gestora, que exercia a coordenação geral e era 

composta pelos titulares das secretarias envolvidas; (ii) a equipe operadora, que tratava 

da coordenação técnica e era formada pelos responsáveis diretos de cada ação; (iii) a 

equipe local, conformada pelos agentes que atuam diretamente na implementação das 

ações nos núcleos (DENALDI, 2003; IBAM/CEF, 2003).  

Por outro lado, atores não-estatais foram amplamente envolvidos. Na publicação 

do IBAM/CEF (2003), há a descrição de um amplo rol de parceiros no Santo André Mais 

Igual, incluindo universidades, movimentos sociais, organizações internacionais, órgãos 

do governo federal e estadual, organizações não governamentais e o Legislativo 

municipal, ilustrando como esta gestão mobilizou diferentes atores envolvidos direta e 

indiretamente na implementação desta política pública. 

Devido à sua metodologia inovadora e integrada, o PIIS/Programa Santo André 

Mais Igual ganhou prêmios, projeção e reconhecimento nacional e internacional70, além 

de ter inspirado políticas federais posteriores. Não obstante, os resultados alcançados 

                                                           
70 Entre os prêmios recebidos, destacam-se: o ‘Prêmio Gestão Pública e Cidadania’, concedido pela 

Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford (2000), quando o programa foi reconhecido como uma das cinco 

melhores experiências de políticas públicas brasileiras; o ‘Prêmio Caixa Econômica Federal de Melhores 

Práticas em Gestão Local’ (2001); e a inclusão em 2001, do programa entre as 16 melhores práticas do 

mundo, apresentadas na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Istambul +5. 
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foram baixos e, até julho de 2002, nenhuma das intervenções do programa havia sido 

concluída. Ainda que fosse prioritária e apoiada pelo prefeito Celso Daniel71, a 

implementação do programa foi dificultada pela queda da capacidade de investimento do 

governo municipal, complexidade e alto custo das intervenções e atraso no repasse de 

recursos captados nacional e internacionalmente (DENALDI, 2003). Nas palavras de 

Rosana Denaldi, que foi Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura 

de Santo André, “mesmo reconhecendo os avanços institucionais, viabilizar a 

matricialidade, assim como o processo de integração proposto pelo PIIS, é tarefa difícil 

mesmo para um governo municipal que prioriza essa ação” (DENALDI, 2003, p. 159). 

Com o falecimento de Celso Daniel, em 2002, assumiu o seu lugar o vice-prefeito 

João Avamileno, que foi reeleito em 2004. Avamileno, segundo os entrevistados, 

manteve o secretariado e deu continuidade aos programas herdados da gestão anterior. 

No entanto, nesse governo a urbanização integrada de favelas perdeu recursos financeiros 

(COUTINHO et al., 2014) e perdeu força, particularmente a lógica de urbanização 

integrada e matricial (ENTREVISTADO 4).  

Três pontos adicionais merecem ser destacados em relação aos governos de Daniel 

e Avamileno. Primeiro, houve uma inflexão quanto ao financiamento para a política 

habitacional: a arrecadação municipal e a disponibilidade de recursos próprios para 

investir em habitação caíram, mas surgiram financiamentos federais vultosos para a 

urbanização de favelas (ENTREVISTADO 22). Segundo, na gestão de Avamileno houve 

uma revisão do Plano Diretor que conseguiu mapear áreas de Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS) para habitação de interesse social, que posteriormente deram “suporte 

físico, de terra, para poder construir conjuntos habitacionais vinculados ao PAC, MCMV 

etc., e se não fosse isso, não teria”. (ENTREVISTADO 21)  

Terceiro, o trabalho realizado nesses mandatos alicerçou um legado municipal na 

área habitacional. Para vários dos entrevistados, moldou-se uma forma integrada e 

multisetorial de se pensar e implementar urbanizações de favelas, que ficou impressa na 

equipe de funcionários concursados da prefeitura.  A partir de 2007, com o lançamento 

do PAC, o governo municipal passou a acessar recursos que permitiram que favelas 

maiores e as mais complexas, que demandavam maior número de reassentamentos, 

fossem urbanizadas em uma metodologia também integrada de intervenção. Dada a 

experiência e o conhecimento de Santo André com urbanização integrada de favelas, a 

                                                           
71“Na época do Celso Daniel, foi super importante a figura do próprio prefeito para falar: o Semasa vai 

entrar, a educação vai entrar aqui’ etc.” (ENTREVISTADO 4) 
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expectativa era alta em relação à sua capacidade de execução, achava-se que o município 

iria ‘deslanchar’ (ENTREVISTADO 24), como o trecho a seguir ilustra: 

 

Na verdade, existia uma política habitacional que vinha sendo implementada, 

mesmo com as alternâncias de governo que interferiram na forma como se 

desenvolvia essa política, mas havia um certo aprendizado em relação à 

urbanização de favelas que não se perde totalmente, ele permanece mesmo com 

alternância de governo. Tinha um planejamento também. Eu lembro que as 

primeiras favelas que nós levamos para o PAC foram aquelas que estavam no 

planejamento e que o município estava tentando captar recursos. Então não é que 

veio ‘ah, o PAC, o que nós vamos atender agora?’ (ENTREVISTADO 4).  

 

A Tabela 27 apresenta as operações de urbanização de favela contratadas por 

Santo André no PAC, os valores de repasse e de contrapartida, o número de famílias 

beneficiadas, a taxa de execução financeira, o tipo de intervenção e os principais 

problemas enfrentados. Considerando os critérios de escolha indicados no início dessa 

seção, foram analisadas seis operações do PAC-UAP, sendo a maioria (5/6) delas 

contratadas no PAC 1. Três dessas operações estão no Programa FNHIS, e três delas no 

PPI. O repasse federal total foi de cerca de R$ 75,10 milhões (valor nominal), enquanto 

a contrapartida municipal prevista foi de R$ 46,60 milhões.  

A análise dessa tabela indica que todas as intervenções demandaram a construção 

de novas unidades habitacionais. Esta observação está totalmente alinhada com relatos 

dos entrevistados, que notaram que a necessidade premente de urbanização associada com 

provisão habitacional se tornou uma realidade já em 1997 em Santo André 

(ENTREVISTADO 21). Ela também permite notar que, mesmo considerando que duas 

operações alcançaram mais de 95% de execução financeira, a taxa média de execução das 

urbanizações do PAC – UAP em Santo André foi ligeiramente superior a 50%, valor 

inferior à média nacional que, como indicado no estudo quantitativo, foi de 65%. Isso 

pode ser parcialmente compreendido quando analisada a situação da obra: dos 6 contratos, 

1 concluiu as obras físicas, 3 estão atrasadas e 2 paralisadas. A seguir são apresentados 

alguns fatores locais que contextualizam esses resultados do PAC-UAP em Santo André.   
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Tabela 27 - Urbanizações de favelas no PAC-UAP em Santo André: características e 

status*  

Etapa e 

Progra

ma 

Nome da 

Intervenção 

Tipo intervenção Famílias 

Beneficiadas 

Exec 

Orçam 

Repasse (em 

milhões R$) 

Contrapartid

a (em milhões 

R$) 

Situação 

Obra 

% 

Execução 

Problemas  

PAC 1 

 PPI 

Urbanização - 

Gamboa e 

Capuava - 2ª 

etapa 

Tipo 6 - 

Reassentamento 

total 

961 2007 27,60 13,60 Atrasada 96,3 
Reocupação de 

áreas 

PAC 1 

PPI 

Urbanização - 

Favela Espírito 

Santo I e II 

Tipo 4 - 

Urbanização c/ 

reassentamento 

1490 2007 36,20 24,20 Atrasada 40,44 

Problemas na 

urbanização 

integrada, 

rescisão de 

contrato c/ 

construtora  

PAC 1  

FNHIS 

Urbanização - 

Graciliano 

Ramos 

Tipo 5 - 

Remanejamento 

total 

433 2008 3,80 3,70 
Obra física 

concluída 
99,39   

PAC 1  

FNHIS 

Urbanização - 

Sacadura 

Cabral 

Tipo 6 - 

Reassentamento 

total 

137 2009 1,40 0,90 Paralisada 22,26 

Rescisão e 

judicialização 

do contrato c/ 

construtora 

PAC 1  

FNHIS 

Urbanização - 

Gamboa 

Tipo 6 - 

Reassentamento 

total 

227 2009 2,40 1,70 Paralisada 55,3 

Rescisão e 

judicialização 

do contrato c/ 

construtora 

PAC 2  

PPI 

Urbanização - 

Pedro 

Homérico, 

Homero Thon 

e produção 

habitacional -

Guaratinguetá 

Tipo 4 - 

Urbanização c/ 

reassentamento 

568 2011 3,70 4,50 Atrasada 19,82 

Revisão do 

escopo do 

projeto, virou 

PAC 

conjugado com 

MCMV 

Fonte: Elaborado pela autora. Entrevistas realizadas nos municípios e de dados obtidos pela SNH por 

pedido de Acesso à Informação (LAI) referentes a dezembro de 2017.  

*Há um sétimo contrato que atende os critérios da pesquisa, referente à Urbanização – Santa Cristina / 

Cassaquera. No entanto, como ele ainda não foi iniciado, não foi incorporado no universo das operações 

do PAC-UAP analisados em Santo André. 

 

Um dos pontos mais recorrentes nas entrevistas foi o ‘revezamento’ entre partidos 

opositores no Executivo Municipal. A troca de mandatários políticos a cada quatro anos 

foi constante nos anos de implementação do PAC, a partir de 2009, e acompanhada de 

alterações nas prioridades, na equipe dirigente e na condução da política habitacional, que 

contribuíram para delinear um cenário de ‘começa para’ (ENTREVISTADO 25) e de 

instabilidade político-administrativa.  

Embora a descontinuidade política afetasse a gestão pública como um todo, essa 

problemática teve um peso grande nas urbanizações de favela. Considerando o tempo que 

geralmente decorre entre o cadastro, a obra e as remoções, essas intervenções dificilmente 

são iniciadas e finalizadas em um mandato de 4 anos. Se uma gestão começa uma 

urbanização e a seguinte não dá continuidade, uma futura retomada da intervenção 
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provavelmente se deparará com um projeto obsoleto, recursos alocados insuficientes e a 

realidade da favela bastante alterada, como explicitado na citação a seguir: 

 

(...) quanto tempo demora uma urbanização? Ainda mais com essa coisa de 

começa e para, começa e para, acho que esse é o grande dificultador de um 

trabalho na urbanização, na habitação, é esse começa e para, porque se você 

começa numa gestão e consegue pelo menos terminar nela você tem uma 

garantia a mais, mas quando passa para as outras e aí perde prioridade, a 

invasão acontece, às vezes a gente está urbanizando e no meio da obra tem 

invasão, imagina uma obra que está parada, que começou e parou, como é que 

fica isso? (ENTREVISTADO 25, grifo nosso)  

 

Como tratado nas seções 2 e 3, a transformação desses territórios é rápida e 

permanente, amplificando os efeitos da descontinuidade das intervenções em favelas. Por 

exemplo, a ação na favela Gamboa, que estava localizada em uma área central de Santo 

André, demorou mais de 30 anos e, como resultado, atendeu quatro vezes mais famílias 

do que o planejado inicialmente (ENTREVISTADO 23) e até três gerações (pai, filho, 

neto) de uma mesma família (ENTREVISTADO 25). 

As entrevistas, ademais, indicaram que os dirigentes municipais deram certa 

continuidade às ações de urbanização, mas não prioridade política. Essa afirmação se 

refere tanto ao governo do PT quanto aos de outros partidos, mas é importante matizá-la, 

pois houve diferenças na política habitacional fomentada por essas gestões. Os governos 

do PTB/PSDB deram continuidade à execução das urbanizações de favelas, mas não se 

dedicaram a este tema com afinco. O Entrevistado 4, por exemplo, afirma que “no 

governo do Aidan, me parece que algumas urbanizações de favela continuaram, o que já 

tinha sido deixado mais ou menos pronto, encaminhado, que era recurso captado, projeto 

realizado”. Essas gestões deram prioridade a outras intervenções na área habitacional. 

Aidan Ravin (PTB), prefeito de 2009 a 2012, enfatizou o Minha Casa Minha Vida, tendo 

inclusive aberto uma chamada para o programa que teve mais de 60 mil inscritos. Paulo 

Serra (PSDB), que assumiu em 2016, já no contexto de diminuição dos repasses federais 

para habitação e de lançamento da nova lei de regularização fundiária, se concentra no 

MCMV, regularização fundiária e entrega de títulos (ENTREVISTADO 21).   

Por sua vez, o governo de Carlos Grana (PT), entre 2013 e 2016, retomou e 

reforçou as ações de urbanização integrada de favelas com financiamento do PAC e 

também as intervenções pontuais com recursos próprios (ENTREVISTADO 1), 

conseguindo resultados positivos na execução dos contratos do PAC-UAP e no controle 

de novas invasões (ENTREVISTADO 19). No entanto, como indicado anteriormente, 
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retomar trabalhos interrompidos de urbanização de favela implica, no mais das vezes, ter 

que lidar com projetos e orçamentos desatualizados, complexificando a implementação 

da política, situação essa explicitada a seguir pelo Entrevistado 22: “durante o governo 

Grana, a gente deu continuidade aos projetos de urbanização, mas aí aconteceu que os 

projetos já estavam desatualizados. Projeto de urbanização, o problema é esse, né? ”. Esse 

governo também se diferenciou por ter escalado profissionais concursados militantes ou 

experientes na área para posições de direção no Departamento de Habitação. 

Essas considerações, todavia, não alteraram o quadro geral: a área de urbanização 

de favela não voltou a ter o nível elevado de prioridade e de construção ou ‘ativação’ de 

capacidade de implementação que teve nos anos 1990-2000. Como consequência, nas 

palavras do Entrevistado 24: “a política pública foi gradualmente rifada”. O município 

não voltou a alocar recursos significativos e a assumir o papel de ‘empreendedor’ da 

‘estrutura de implementação’, alinhando as ações e os objetivos dos diferentes atores 

envolvidos direta e indiretamente na implementação (HJERN; PORTER, 1981). A seguir 

abordamos como esse processo se desenrolou a partir da análise de três pontos: 

capacidade técnica-burocrática, equipe dirigente e capacidade relacional. 

Em relação à capacidade burocrática, as entrevistas indicaram certo consenso de 

que o município de Santo André tinha tal capacidade, mas ela foi gradualmente esvaziada. 

Alguns de seus técnicos migraram para o governo federal após a vitória de Luiz Inácio 

Lula da Silva, inclusive Miriam Belchior, que havia sido Secretaria de Inclusão Social e 

Habitação na gestão de Celso Daniel, e que se tornou Ministra do Planejamento e 

Presidente da Caixa Econômica Federal. Outros se aposentaram.  

Uma parcela desses técnicos, adicionalmente, migrou para outras prefeituras. 

Muitos entrevistados indicaram que essa migração ocorreu de modo mais pronunciado na 

gestão de Aidan, quando vários funcionários concursados foram para a prefeitura de São 

Bernardo do Campo, onde assumiu Luiz Marinho (PT). De acordo com o Entrevistado 

21, o governo de Aidan teve uma “equipe de gestores já um pouco mais complicada, com 

o próprio trato da equipe interna mesmo teve muito problema e os trabalhos acabaram 

não deslanchando”. Neste cenário, para o Entrevistado 1, os funcionários que podiam 

‘fugir dali’ não quiseram ficar. 

A perda dos funcionários experientes da prefeitura de Santo André poderia ser 

mitigada com novos concursos ou outras estratégias de recursos humanos. Contudo, 

segundo os entrevistados, isso não foi efetuado. De acordo com os Entrevistados 21 e 23, 

a prefeitura perdeu interesse em fazer novos concursos e começou a investir na 
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contratação de comissionados e de empresas terceirizadas, embora a experiência e 

qualidade de trabalho deles ficasse frequentemente aquém do desejado. Ademais, o 

Entrevistado 26 indica que o departamento de habitação diminuiu de forma significativa: 

“ao longo do tempo foi perdendo muita gente, uma época que eram 80 funcionários, na 

minha época tinha uns 40 e agora tem menos ainda, tem uns 20 funcionários. Eu acho que 

está sendo precarizado”. A combinação da diminuição da equipe técnica e da elevação do 

volume de trabalho resultou em uma situação de difícil resolução e de reduzida 

capacidade de implementação, como explicitado na citação a seguir: 

 

É importante ter uma equipe técnica com o tamanho compatível com o que você vai 

enfrentar, o conjunto de obras, de projetos. O que aconteceu em Santo André, a equipe 

ficou muito reduzida frente à tarefa. A tarefa aumentou com o PAC, porque com o 

PAC vieram recursos e, portanto, ampliou a atuação, ampliou o número de urbanizações 

e aí eu reduzi a equipe. Então, é claro que eu perco parte da minha capacidade 

institucional. (ENTREVISTADO 4, grifo nosso)   

 

Em relação ao segundo ponto, a equipe que ocupou cargos de primeiro escalão no 

Departamento de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de 

Santo André, as entrevistas mostraram que, principalmente nas gestões do PTB e PSDB, 

foram indicados profissionais com experiência política, mas pouco know-how na 

urbanização de favela. Conforme Entrevistado 4: “só sei que quem está hoje lá não é do 

ramo, ninguém, nem secretário nem diretor”. Considerando as especificidades e os 

desafios das intervenções em favelas, explorados na seção 2, esses dirigentes pouco 

experientes precisavam de tempo adicional para, primeiramente, compreender essa 

política pública, e então apoiar a implementação, como indicado a seguir: 

 

até gerente tem que ser funcionário de carreira, aí os assistentes, os diretores, secretário 

não, e aí vieram pessoas que desconheciam totalmente o assunto, nunca haviam 

trabalhado com isso; isso é um prejuízo enorme, porque leva um tempo pra você se 

explicar, convencer o que é aquele trabalho para ele ter continuidade, e aí, dali pra frente, 

superado isso, dali pra frente são as questões práticas, você precisa discutir um assunto e 

o outro não tem bagagem pra aquilo, é ruim, é muito ruim (ENTREVISTADO 20). 

 

Esses dirigentes públicos ‘novatos’ na área habitacional, como era de se esperar, 

tomavam decisões acerca desta política pública. Contudo, as entrevistas indicaram que 

eles, por vezes, eram contrários ao legado municipal neste campo de política72 e não 

                                                           
72 Segundo o Entrevistado 24, “tem muitos técnicos bons, tem muita gente boa, comprometida, que sofreu 

isso também internamente. Eram subordinados a pessoas que, enquanto hierarquia, tinha uma visão 

totalmente diferente daquilo que historicamente a gente tinha construído, que a cidade já tinha aprendido”. 
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entendiam ou consideravam a experiência e a argumentação dos técnicos da prefeitura, 

contribuindo para o escanteamento e a migração dos burocratas para outras prefeituras, 

citada anteriormente. O relato do Entrevistado 1 exemplifica essa questão: em certo 

governo, o Departamento de Habitação removeu todas as famílias em áreas de alto risco, 

e assumiu o compromisso com o Ministério Público de monitorar essas áreas. Em função 

de uma promessa de campanha, o governo seguinte queria instalar escadarias nessa área 

de risco, o que gerou uma reocupação da área e conflitos entre os técnicos e os políticos, 

que acabaram resultando no desligamento desse funcionário concursado. Em suas 

palavras:   

 

Eu falei: “Como eu assino uma coisa num dia e dali 3 meses a gente vai fazer uma 

escadaria onde não pode, eu sei que não pode, as pessoas vão escorregar dali. Não pode, 

não pode, a gente fez um trabalho e eu não vou desfazer”. Aí começaram a falar: “ah, não 

quer trabalhar, tá pondo empecilho”. Aí, no fim, eu pedi meu desligamento. 

(ENTREVISTADO 1) 

 

A capacidade político-relacional, o terceiro ponto, também foi alterada. Nos anos 

1990 e 2000, havia uma gama de parceiros locais, nacionais e internacionais, participação 

popular e uma gestão institucionalizada e matricial, resultando na existência de certo 

alinhamento e coordenação entre os diferentes atores, que foi gradualmente reduzida. O 

Departamento de Habitação deixou de ter uma sistemática de trabalho e de articulação 

com outros órgãos municipais envolvidos na implementação das urbanizações do PAC: 

as interações se davam na base do ‘coleguismo’ (ENTREVISTADO 19) e a habitação 

passou a trabalhar de forma mais solitária (ENTREVISTADO 25). As reuniões com 

atores externos – Caixa e Semasa, por exemplo – e com atores da Habitação eram 

realizadas, mas não tinham uma periodicidade estabelecida, era na base do ‘olha, está 

precisando fazer outra’ (ENTREVISTADO 20). Houve poucos relatos de planejamento 

intersetorial, com exceção do conjunto habitacional Alzira Franco, em que “quando a 

gente solicitou o recurso já se pensou na cidade inteira” (ENTREVISTADO 23). 

Houve também um esvaziamento da efetividade da participação popular, o 

Conselho de Habitação, por exemplo, “ficou muito assim, aprovar recursos do Fundo 

Municipal pras demandas da Secretaria” (ENTREVISTADO 26); assim como uma 

mudança na relação entre o governo municipal e os moradores das áreas urbanizadas, 

lideranças comunitárias e movimentos sociais. Para o Entrevistado 24, o distanciamento 

da prefeitura em relação a movimentos que sempre foram parceiros “espanta, e a gente já 
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não reconhece mais aquelas pessoas como legítimo na nossa luta, e a gente vai fazer de 

outras maneiras, então a gente se distancia”.  

As gestões municipais perderam capacidade relacional no que tange à habilidade 

de ler os atores-chave, mobilizá-los e estabelecer estratégias compartilhadas e contínuas 

de trabalho. O Entrevistado 23 reconhece a importância de se trabalhar com os moradores, 

“porque se você não tiver uma parceria com a população, ela vai ocupar tudo mesmo, ela 

vai passar por cima, ela não vai entregar documentos quando precisa entregar, ela vai 

dificultar”. Entretanto, ele mesmo aponta o desafio de se efetivar esse trabalho quando há 

instabilidade político-administrativa e quando o poder público não logra fomentar o 

comprometimento dos moradores com a urbanização, como exposto a seguir: 

 

Aí depois os interlocutores [na Gamboa] eram outros, e a área começou a ficar cada 

vez mais perigosa, você começou a ter ocupações de pessoas que não moravam lá, e 

que não tinham respeito pelos acordos feitos pela prefeitura. O finalzinho da Gamboa 

foi bastante estressante, bem complicado (ENTREVISTADO 23).   

 

A interação com a Caixa, agente operacionalizador do programa, também se 

tornou mais difícil. Segundo o Entrevistado 1, quando se abriu um novo escritório 

regional da Caixa em Santo André, para atender especificamente os municípios da região 

do Grande ABC, a relação com o banco ficou mais complicada, porque o pessoal que 

assumiu o escritório regional recém lançado era novo e “não tinha a menor noção do que 

era uma urbanização de favela, então começaram os entraves (...). Aí a coisa desandou 

legal, aí a gente começou a ter várias discussões com Caixa por causa disso”. 

Além desses problemas, um indicador adicional da falta de prioridade e de 

alinhamento na ação do governo municipal de Santo André foi a decisão da área jurídica 

municipal de não permitir licitações por técnica e preço, apenas por menor preço. 

Segundo vários entrevistados, essa escolha licitatória foi bastante questionada pelo 

Departamento de Habitação da SMDUH, pois resultava na contratação de empresas “na 

sorte” (ENTREVISTADO 20), de construtoras “chinfrins” e com pouca experiência 

(ENTREVISTADO 1), que ganhavam as licitações com propostas de preço muito baixas 

e não conseguiam cumprir com os investimentos previstos, como descrito a seguir: 

  

o jurídico de Santo André pintava como o diabo fazer licitação de técnica e 

preço, porque achavam que isso direcionava, técnica e preço era palavrão lá (...) 

tinha que ser menor preço, só que aí você tem problema, na concorrência disso 

o pessoal joga lá embaixo, depois fica pedindo aditivo o tempo todo, só que tem 

limite pra aditivo; na urbanização de favela termina você tendo um pouquinho 
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mais de aditivo, então reprogramação, reprogramação, reprogramação o tempo 

todo com a Caixa Econômica, isso fazia a gente perder um tempo absurdo, era 

um pavor ir para a reunião com a Caixa Econômica, porque o tempo todo tinha 

que acertar; isso foi um entrave neurótico (ENTREVISTADO 26). 

 

Em suma, apesar da prefeitura de Santo André ser uma referência nacional no 

debate sobre urbanização de favelas, ela deslocou esse tema de sua agenda prioritária e 

perdeu capacidade técnico-burocrática e político-relacional, impactando em sua 

capacidade de implementação. Segundo o Entrevistado 21, os governos santo andreenses 

‘deitaram na fama’ e até em coisas nas quais eles haviam sido muito inovadores, como 

na área de sistemas de informação, eles deixaram de se atualizar e hoje “o nosso sistema 

é o mais atrasado de todos”. Consequentemente, “Santo André voltou a experimentar 

coisas que já tinham sido superadas e passou a ficar patinando em situações que a gente 

já tinha avançado há muito tempo” (ENTREVISTADO 24).  Portanto, a capacidade de 

implementação de programas de urbanização de favelas foi intermitente nos últimos 30 

anos, variando ao longo dos diferentes governos de Santo André.  

Contudo, a capacidade e o legado institucional do município continuam 

impactando na condução das políticas habitacionais, e embora o tema da urbanização 

como um todo não tenha ganhado proeminência nos anos mais recentes, algumas 

intervenções nessa área de política pública se tornaram prioritárias, e tiveram melhores 

resultados. Um exemplo notável do comprometimento da equipe da habitação é a 

urbanização da Gamboa, que foi finalizada em 2014, no governo Grana, depois de mais 

de 20 anos do início da primeira intervenção pública naquela favela. Esse caso ilustra as 

dificuldades da intervenção em função do longo período da urbanização e das constantes 

trocas de gestão, dos problemas de capacidade relacional, pois “nunca foi possível 

controlar a ocupação da Gamboa” (ENTREVISTADO 23), inclusive pela perda de 

diálogo com os moradores após a remoção das primeiras moradias, em que estavam as 

lideranças consolidadas da área. Ele também demonstra o intenso envolvimento 

profissional e pessoal da equipe técnica e política para finalizar essa intervenção. Segundo 

o Entrevistado 19, só foi possível remover 100% da Gamboa porque essa intervenção foi 

prioridade, “se não seria um processo de enxugar gelo”. O discurso seguinte ilustra não 

somente a prioridade dessa gestão, mas também o comprometimento da equipe com ela: 

 

Então, eu acho que estava preparado. Acho que isso contribuiu para que em dois 

anos de governo, a gente desse conta da urbanização integral de tirar todo mundo 

da Gamboa. Porque todo mundo queria. Todo mundo se concentrou e você 
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conseguiu. Isso foi para o governo inteiro, porque quando nós fizemos a entrega, 

nós fomos lá e derrubamos o último barraco, a última casa, foi uma 

comemoração de governo, de todas as secretarias. Não só político, mas de 

funcionários de carreira. Foi feito. Então, eu acho que tem muito a ver com a 

equipe local. Não adianta você ter a política se a equipe local não se envolve 

(ENTREVISTADO 19). 

 

A análise de Santo André permite inferir que a capacidade institucional instalada, 

ou seja, o estoque de recursos e habilidades (WU et al., 2015) é uma pré-condição, mas 

não garante a capacidade de implementação de políticas públicas. Essa capacidade 

instalada foi criada e ‘ativada’ nos governos da década de 1990 e 2000, criando programas 

inovadores e renomados. Contudo, foi sendo gradualmente desmobilizada pela 

alternância de partidos e a instabilidade das propostas na área de urbanização de favelas.  

Se as primeiras intervenções de favelas contavam com estruturas de 

implementação matriciais, transversais e com participação popular, as urbanizações mais 

recentes adquiriram caráter mais técnico, porém, menos estruturado, resultando em menor 

alinhamento quanto aos objetivos comuns entre os diversos atores estatais e não-estatais 

envolvidos direta e indiretamente na implementação dessa política pública. A 

propinquidade, por sua vez, mostrou ser um fator relevante, especialmente quando se 

considera que, a partir de 1997, as favelas aumentaram, se verticalizaram e alvenarizaram, 

impactando em urbanizações crescentemente associadas com remoções e provisão 

habitacional e, logo, com custo mais elevado. 

 

 

5.2.3 São Bernardo do Campo: o fortalecimento da capacidade de implementação 

 

São Bernardo do Campo foi uma das cidades pioneiras na urbanização de favelas 

no Brasil. Na década de 1980, o município conduziu reurbanizações, nas quais se 

reorganizava a ocupação do território, preservando, quando possível, as moradias em 

alvenaria (DENALDI, 2003). Como pode ser visualizado na Figura 17, na gestão de 

Maurício Soares (1989-1992), do Partido dos Trabalhadores (PT), foi estruturado o 

primeiro programa municipal de urbanização de favela, que consistia na realização de 

obras de melhorias, regularização fundiária e reordenação da ocupação existente em lotes.  
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Figura 17 - Linha do tempo da habitação em São Bernardo do Campo: prefeitos, órgãos e programas 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Nos governos seguintes – Walter Demarchi, do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB) (1993-1996), novamente Maurício Soares, mas agora pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSBD) e Partido Popular Socialista (PPS) (1997-2003), e Willian 

Dib, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) (2003-2008), houve a implementação de 

urbanizações de favela com financiamento do HBB-BID e a elaboração de projetos de 

saneamento e urbanização integrada no âmbito do PAT-Prosanear. Todavia, segundo 

Denaldi et al. (2014), a alternância política gerou descontinuidade político-administrativa 

e a interrupção do programa municipal de urbanização de favela. As entrevistas realizadas 

tampouco caracterizaram a política habitacional do município nesse período como 

prioritária, efetiva ou destacada no cenário nacional.  

De todo modo, estes governos mantiveram a institucionalidade existente da 

política habitacional e avançaram em alguns temas. Criaram as Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), aprovaram o Plano Diretor municipal (Lei nº 5.593/2006), e, 

como mencionado, acessaram recursos federais (HBB-BID e PAT-Prosanear) para 

elaborar e implementar projetos de urbanização de favela. A experiência nestes dois 

programas federais, segundo o Entrevistado 3, contribuiu para “fazer a diferença” e 

promover uma experiência institucional acumulada nessa área de política.  

Assim, quando foi lançado o PAC, no mandato da William Dib, o município já 

tinha certa capacidade instalada para elaborar e implementar políticas de urbanização de 

favelas. Entre 2009 e 2016, o município aprovou 15 Termos de Compromisso com o PAC 

para a urbanização de favelas (DENALDI et al., 2018), tornando o município do ABC o 

que mais recebeu recursos do PAC-UAP, o que teve as contrapartidas mais elevadas, e o 

maior número de Termos de Compromissos assinados (DENALDI et al., 2014). A Tabela 

28 apresenta as intervenções de urbanização de favela do PAC 1 e PAC 2 na cidade, 

selecionadas conforme os critérios explicados no início dessa seção73. Como observado 

em Santo André, todas as intervenções realizadas em São Bernardo do Campo 

demandaram provisão habitacional.  

 

                                                           
73 Um termo de compromisso do PAC 2 (PAC Mananciais) não havia sido iniciado em dezembro de 2017, 

portanto, não foi considerado nessa análise. Segundo o Entrevistado 33, essa operação foi retomada 

recentemente, já na gestão de Orlando Morando, “é um projeto que vai atender a mais de 5 mil famílias, 

que envolve remoção total em uma das áreas”. 
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Tabela 28 - O PAC-UAP em São Bernardo do Campo: características e status  

Etapa e 

Programa 
Nome da 

Intervenção 

Tipo 

intervenção 

Famílias 

Beneficiadas 

Exec. 

Orçam. 

Repasse (em 

R$) 

Contrapartida 

(em R$) 
Situação Obra % Execução Status Contrato* Problemas e pendências*  

PAC 1 

PPI 

Jardim Naval, 

Silvina 

Tipo 6 - 

Reassentamento 
total 

540 2007 18.117.080,20 26.961.710,49 Paralisada 99,32 
Obras e Social concluídos 

/ Reg. Fund. pendente 

Conclusão CADÚNICO e 

regularização fundiária. 

PAC 1 

PPI 

Parque São 

Bernardo - 2ª 
etapa 

Tipo 2- Urb. c/ 

remanejamento 
1396 2007 13.514.157,89 26.623.037,75 Normal 88,34 Em andamento 

Subdimensionamento do 
volume de aterro e 

demolições no projeto, c/ 

atrasos e reprogramações 

PAC 1 

PPI 
Jardim Lavínia 

Tipo 5 - 

Remanejamento 
total 

636 2009 6.921.600,00 11.128.309,38 
Obra física 

concluída 
99 

Obras e Social concluídos 

/ Reg. Fund. pendente 

Conclusão CADÚNICO e 

regularização fundiária. 

PAC 1 
FNHIS 

Silvina 
Oleoduto 

1822 2009 19.818.160,00 39.710.768,75 Normal 88,06 

PAC 1 

FNHIS 

Jardim 

Esmeralda 
2018 2009 21.954.400,00 31.932.598,19 Normal 98,94 

PAC 2 

PPI 

Capelinha e 

Cocaia 

Tipo 2 - Urb. c/ 

remanejamento 
931 2011 32.376.745,22 23.517.672,92 Normal 59,63 Em situação normal 

Resistência e judicialização 

à remoção, problemas c/ 

licença ambiental, distrato c/ 
construtora 

PAC 2 

PPI 

Complexo 
Jardim Silvina 

Audi 

Tipo 3 - Urb. c/ 

remanejamento 

e 
reassentamento 

3622 2011 63.895.000,00 57.215.079,30 Normal 70,17 Em situação normal 

Ausência de empresas nas 

licitações do MCMV, 

resistência de remoções, 
novas ocupações 

TOTAL 10965  176.597.143,31 217.089.176,78  Média: 86,2%   

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas realizadas nos municípios e de dados recebidos pela SNH por Pedido de Acesso à Informação (LAI) referentes à dezembro 

de 2017. *Dados atualizados referentes ao status do contrato e a problemas/pendências dos contratos foram compartilhados pela SEHAB da Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo em outubro 2018.  
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Esta tabela indica, ainda, que existem diferenças entre as operações contratadas 

no PAC 1 e PAC 2. Na primeira fase do PAC, a maioria das operações se referia à 

remoção ou reurbanização combinada com a construção de novas unidades habitacionais 

(Tipos 5 e 6). Apenas uma operação era, de fato, uma urbanização integrada, o Parque 

São Bernardo 2º etapa, que, em dezembro de 2017, tinha quase 90% de execução. Estas 

operações foram formuladas no governo de Willian Dib, e as propostas de intervenção 

estavam ancoradas em um plano de ampliação do sistema viário, que incluía a abertura 

de grandes avenidas em áreas então ocupadas por favelas, como o Jardim Esmeralda e o 

Lavínia (ENTREVISTADO 17). A média de execução financeira destas primeiras 

operações foi bastante elevada, correspondendo a quase 95%, possivelmente em função 

dos tipos de intervenção, como mostra esta citação:  

 

No PAC 1, como a grande maioria era só reassentamento é mais fácil, você 

trabalha com terra arrasada. Você vai lá compra um terreno ou desapropria um 

terreno, faz um projeto, aí é muito mais barato inclusive, executa, não tem 

interferência nenhuma, contrata a empresa, a empresa vai lá e executa e você 

transfere. Por isso que o volume de unidades entregues e produzidas no PAC 1 

é muito maior e com muito mais velocidade (ENTREVISTADO 27). 

 

 

Já as duas intervenções do PAC 2 se referiam à urbanização integrada com 

remanejamento e reassentamento e tinham custos mais elevados, representando mais de 

50% de todo o repasse federal para o PAC-UAP na cidade. Segundo o Entrevistado 7, os 

projetos executados e elaborados no PAC 2 são de “escolas completamente diferentes”, 

pois visam prioritariamente consolidar as áreas, integrá-las à cidade e garantir o direito à 

moradia adequada. Essas duas intervenções, iniciadas apenas em 2011, têm uma taxa 

média de execução de quase 65%, também superior à média nacional. 

Portanto, a Prefeitura de São Bernardo logrou não só assinar um número elevado 

de Termos de Compromissos no PAC Urbanização de Assentamentos Precários, mas 

também executá-los com uma taxa média superior a nacional. Para vários entrevistados 

do governo federal, esse município se tornou renomado no que tange ao planejamento e 

à execução de urbanizações de favelas, pois “tocou as obras de uma forma bem legal, e 

andou, andou, bastante coisa saiu do papel, mesmo com os problemas que eles tinham de 

Cetesb, essas coisas que vivem dando em São Paulo” (ENTREVISTADO 6).  

Analisar esse resultado significa identificar elementos locais e contextuais que 

influenciaram a capacidade da implementação das urbanizações do PAC. Por um lado, 

isso requer o olhar para a trajetória do município nesta política, citada brevemente. Por 
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outro, implica analisar o mandato de Luiz Marinho (PT), prefeito da cidade de 2009 a 

2016, a maior parte do período de implementação do PAC-UAP.  

Luiz Marinho tinha uma trajetória vinculada a movimentos sociais e urbanos, e 

deu à política habitacional uma prioridade não existente nos governos anteriores. Além 

disso, ele tinha uma proximidade com o então Presidente Lula, fruto da vivência política 

e da trajetória semelhante – de sindicalistas a políticos, membros do mesmo partido e 

residentes na cidade de São Bernardo do Campo74. Portanto, era de se esperar que o 

município atuasse na política habitacional de forma alinhada com o governo federal. 

Para gerir o órgão responsável pela habitação, Marinho selecionou Tássia Regino, 

profissional com larga experiência na área de urbanização de favela, tendo prestado 

serviço nessa área para vários municípios, inclusive São Bernardo do Campo, o que lhe 

garantia um conhecimento prévio da problemática habitacional nesta cidade:  

 

A Tássia, ela tinha sido consultora do BID pra São Bernardo, e ela tinha sido 

consultora, também em São Bernardo, pra OGU e FNHIS, dos contratos que 

estavam lá vigentes e que migraram pro PAC, então ela tinha pleno domínio dos 

contratos que estavam lá. (ENTREVISTADO 28) 

  

Segundo o Entrevistado 7, o prefeito e a Secretaria de Habitação estavam 

alinhados em relação à priorização das intervenções de urbanização de favela. Eles 

entendiam que este era o direcionamento mais apropriado para o contexto de São 

Bernardo, em que uma porcentagem significativa dos assentamentos precários estava em 

áreas de risco, e lograram que ele se tornasse “uma convicção do governo inteiro” 

(ENTREVISTADO 3). Neste sentido, os dirigentes políticos do governo estabeleceram 

uma clara direção na área habitacional, e se orientaram por ela durante todo este período, 

independentemente dos incentivos do governo federal, como demonstra a fala a seguir: 

 

E em São Bernardo tem um prefeito que era importante no cenário nacional, já 

tinha sido Ministro, presidente do consórcio e que era muito atuante, um prefeito 

que quando a Dilma falou “vai fazer Minha Casa Minha Vida”, ele falou: “Não 

vou fazer minha casa minha vida com sorteio. Eu preciso tirar as pessoas de 

risco, eu quero habitação para urbanizar favela”. Então, era um prefeito que tinha 

muita liderança e capacidade de negociação, uma secretária que é do ramo. 

Então, o perfil e a expertise do primeiro escalão elas são muito importantes. 

(ENTREVISTADO 4) 

 

                                                           
74 Luiz Marinho é filiado ao PT, presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (1996-

2003) e a Central Única dos Trabalhadores (2003). Ele também foi Ministro do Trabalho e Emprego (2005-

2007) e da Previdência Social (2007-2008) no governo de Luís Inácio Lula da Silva.  
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A priorização da urbanização de favela na agenda do executivo municipal ‘ativou’ 

a alocação de recursos financeiros e humanos. No que diz respeito aos recursos 

financeiros, a partir de 2009, previu-se um aporte médio anual de 2,5% dos recursos do 

tesouro municipal na habitação, sendo este investimento entendido como um instrumento 

de alavancagem de recursos estaduais e federais (REGINO, 2017). Todavia, já em 2010, 

somados os investimentos municipais e as captações de recursos de outras fontes, os 

recursos disponibilizados para a habitação totalizavam mais de 7% do orçamento 

municipal, como pode ser visto na tabela a seguir.  

 

Tabela 29 - Leis orçamentárias elaboradas e participação da habitação: São Bernardo do 

Campo (2009-2016)* 

LOAS elaboradas 

por exercício 

Orçamento da 

Prefeitura (R$ 1 mil) 

Orçamento da 

Habitação (R$ 1 mil) 

Participação da 

habitação (%) 

2010 2.579.536 186.974 7,25 

2011 3.191.827 314.601 9,86 

2012 3.363.433 236.511 7,03 

2013 4.030.722 290.949 7,22 

2014 4.348.275 330.139 7,59 

2015 4.551.886 340.703 7,48 

2016 4.656.388 372.069 7,99 

2017 4.757.626 309.534 6,51 

Fonte: Regino (2017, p. 68).  

* Esses valores não incluem os investimentos do Minha Casa Minha Vida, que não passam pelo orçamento 

municipal, apesar de terem contrapartida municipal. Então, na realidade, o investimento planejado em HIS 

era superior ao montante que consta nas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) e que estruturam esta tabela. 

 

Este valor era cerca de dez vezes superior à média de recursos destinados à 

habitação nos municípios brasileiros, o que “dá um diferencial muito grande no aspecto 

institucional de desenvolver projeto, porque você tem recurso para contratar escritórios, 

fazer as consultorias etc. e recurso interno” (ENTREVISTADO 7). Segundo os 

Entrevistados 3 e 7, o crescimento da alocação de recursos na habitação não foi isento de 

conflitos, mas resultou do reconhecimento da capacidade de entrega dessa secretaria, ou 

seja, de sua habilidade para gastar os recursos alocados. O comprometimento político 

com a alocação de recursos na urbanização de favela fica claro neste trecho:  

 

A maior diferença de São Bernardo, para mim, era o grau de prioridade e a grana 

que a política tinha. A gente nunca parou obra por causa de dinheiro da 

prefeitura para dar contrapartida. Embora todas as obras tenham tido 

processos de reprogramação, que geraram aditamentos e acréscimo de dinheiro, 

sem exceção. Mas o município tinha um grau de prioridade para a habitação que 

permitia você tomar a decisão rápida e ágil sobre investimento. Não 

necessariamente aumentando o orçamento da habitação, mas reprogramando 
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atividades, priorizando aquelas que estavam em andamento (ENTREVISTADO 

3, grifo nosso). 

 

No que tange aos recursos humanos, também houve mudanças. Afinal, “não 

adiantaria nada ter este grau de prioridade se a gente não tivesse equipe capaz de dar a 

resposta, de encontrar alternativas” (ENTREVISTADO 3). Assim, à capacidade 

burocrática instalada na prefeitura, que ajudava a orientar os atores dirigentes em função 

da experiência, do conhecimento e da visão do território (ENTREVISTADO 7), foram 

agregados outros profissionais para alavancar a capacidade de implementação.  

A lógica da gestão pública municipal era que “para você ter condições de 

implementar a proposta, o programa de governo tinha que entrar com tudo mesmo. Até 

você formar as pessoas, a gente não tinha tempo para isso, era para já” 

(ENTREVISTADO 29). Assim, houve a contratação de novos técnicos servidores 

municipais por meio de concursos públicos (REGINO, 2017) e, em janeiro de 2010, a 

prefeitura começou a chamar engenheiros, assistentes sociais e sociólogos.  

Além disso, a prefeitura contratou uma equipe dirigente e técnica com ampla 

experiência e conhecimento no campo de intervenções em favelas, que são “do ramo” 

(ENTREVISTADO 4).  Segundo o Entrevistado 7, “muito do que estava lá em São 

Bernardo era um acúmulo de experiências nacionais”, pois os profissionais contratados 

vinham de trabalhos com o governo federal, organizações internacionais, da iniciativa 

privada e de outros municípios. Esse aprendizado foi incorporado pela Secretaria de 

Habitação de São Bernardo, e “ela vai se apoiar na principal crítica nacional do que é a 

política habitacional e esta crítica vai dar subsídio, vai dar muito do caminho que a 

Secretaria vai trilhar” (ENTREVISTADO 7). Vários desses dirigentes vinham de Santo 

André, e traziam consigo a experiência da atuação intersetorial na urbanização de favela: 

 

Uma coisa que contribuiu também, muitas pessoas que foram para São Bernardo, 

na gestão do Marinho, vieram com essa experiência de Santo André. Muitos 

técnicos, por exemplo, na nossa secretaria, o social veio de Santo André, 

regularização fundiária, veio de Santo André, obras, veio de Santo André. Então 

a gente teve essa experiência que para gente foi muito positiva. Em outras 

secretarias, inclusão social, também, as pessoas que foram para a secretaria de 

inclusão social também muitos vieram de Santo André. (...). Então essa 

experiência foi fundamental para que a gente não tivesse problemas para 

conseguir essa interlocução com as secretarias (ENTREVISTADO 29). 

 

 Apesar disso, vários entrevistados convergiram no diagnóstico que a Secretaria de 

Habitação (SEHAB) não tinha o quadro técnico suficiente para planejar e implantar a 
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política habitacional na escala almejada. Diante disso, a equipe da Secretaria trabalhava 

com empresas contratadas para a prestação de diversos serviços, tais como 

“gerenciamento de obras, elaboração de projetos, execução das ações necessárias à 

regularização fundiária e execução das atividades técnicas de trabalho social associadas 

a projetos” (REGINO, 2017, p. 69). De fato, esta gestão se destaca pelo elevado número 

de contratos com empresas, sendo a única cidade do ABC com contratação de 

gerenciadora de obras (DENALDI et al., 2018).   

 No entanto, a SEHAB parece ter tido menos problemas no acompanhamento do 

trabalho dessas empresas do que outros municípios, por exemplo, Santo André. Isso pode 

ser compreendido, entre outros fatores que são abordados mais adiante, pela decisão da 

prefeitura de realizar licitações para selecionar técnica e preço, não só preço, então tem 

uma qualidade técnica que nos permitia ter problemas só de gerenciar e não de fôlego pra 

executar o que foi contratado” (ENTREVISTADO 28). 

 Além da elevação de recursos financeiros e humanos, a prioridade da política 

habitacional também pode ser visualizada pela sua institucionalização. Isso permitiu, 

primeiramente, ter clareza sobre o foco da ação governamental e sobre as metodologias 

de intervenção. Ademais, contribuiu para nortear a ação e a interação entre os diferentes 

atores estatais e não-estatais envolvidos no policy-making, diminuindo conflitos e 

maximizando a busca por soluções para problemas de implementação.  

 Logo no início do mandato de Marinho, a Secretaria de Habitação e Meio 

Ambiente, que “era um misto confuso, sem muitas definições dos papéis” 

(ENTREVISTADO 29), foi desmembrada e foi criada a Secretaria de Habitação. Isso 

possibilitou uma atuação mais focada na questão habitacional e de vários avanços 

institucionais. Foram instituídos o Conselho da Cidade e do Meio Ambiente (ConCidade) 

e o Fundo Municipal da Habitação, bem como elaborados dois estudos sobre a temática 

da habitação social. Realizados entre 2009 e 2010, o Mapeamento e Caracterização dos 

Assentamentos Precários e/ou Irregulares e o Plano Municipal de Redução de Riscos 

(PMRR) serviram de base para a posterior elaboração do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS).  Esses estudos tornaram evidente que os níveis de precariedade 

habitacional eram alarmantes no município: em 2009-2010, havia 261 assentamentos 

precários ou irregulares – 58% deles em Área de Proteção de Mananciais da Represa 

Billings, nos quais estavam construídos 33% dos domicílios da cidade (REGINO, 2017).  

 Isso ancorou a decisão de priorizar o investimento e a ação governamental na 

urbanização de favelas, e a nova política habitacional do município foi organizada em 
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torno de três linhas programáticas, em que até mesmo a produção habitacional se vincula 

às intervenções em favelas75.   

 No que tange à operacionalização dessa política, segundo Regino (2017), três 

componentes foram considerados estratégicos. Primeiro, o município definiu diretrizes 

gerais para nortear a intervenção em assentamentos precários, que visavam consolidar as 

áreas e assegurar uma solução de moradia adequada para as famílias, desde que 

atendessem a parâmetros mínimos de habitabilidade. Outra diretriz geral se refere a não 

tolerância a novas ocupações. Apesar de ser algo polêmico, difícil e de ter gerado críticas 

à SEHAB, o Entrevistado 3 ressalta a importância dessa regra compartilhada:  

 

a regra combinada, era o que foi discutido com a sociedade. Se a gente tivesse 

sido tolerante com isso, a probabilidade de que parte dos empreendimentos do 

PAC não tivesse sido finalizada era muito grande. Agora era uma coisa dura, 

uma coisa difícil. Mas regra é regra para todo mundo. 

 

 Segundo, foram estabelecidos procedimentos para a elaboração de projetos, que 

continham cinco etapas e contavam com participação popular por meio da constituição 

das Comissões de Urbanização e Legalização (COMULS) desde o início da intervenção 

(ENTREVISTADO 3)76. Essa lógica de estruturação do trabalho foi replicada nos 

departamentos da SEHAB. Por exemplo, a Diretoria de Regularização Fundiária elaborou 

um programa específico de trabalho, em que os objetivos, critérios, regras e o passo-a-

passo já estavam previamente definidos.  

 Estes dois componentes apoiaram o município em seus esforços de delinear e 

publicizar as ‘regras do jogo’ da nova política habitacional. No entanto, eles não 

garantiam automaticamente que os atores participantes da implementação do PAC-UAP 

estivessem comprometidos ou alinhados com as operações do programa. Para isso, um 

terceiro elemento se refere à organização de mecanismos de gestão intersetorial 

                                                           
75 Segundo Regino (2017), as três linhas programáticas são: (1) Integração Urbana de Assentamentos 

Precários e Informais, que abrange programas de urbanização integrada, regularização fundiária e de 

redução de riscos/ações emergenciais; (2) Produção Habitacional para reassentamento e remanejamento de 

famílias que habitam em unidades não-consolidáveis; (3) Desenvolvimento Institucional para a estruturação 

da ação e o fortalecimento dos instrumentos de gestão da Política Habitacional. 

76 As cinco etapas, segundo Regino (2017), são: (1) Entrada na área e planejamento dos trabalhos; (2) 

Elaboração do diagnóstico integrado; (3) Estudo de viabilidade; (4) Elaboração dos projetos; e (5) 

Aprovação dos projetos e dos elementos necessários à captação de recursos e execução das obras. 
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(REGINO, 2007) e dialoga com os desafios de implementar políticas em contextos de 

reduzida tradição de ação intersetorial e com um número elevado de atores envolvidos77.  

 Conforme o Entrevistado 3, o PAC-UAP tem um sistema formal de 

monitoramento, mas ele não é suficiente. Para lidar com este problema, a SEHAB criou 

diferentes mecanismos de gestão. Um deles foi a organização de equipes de coordenação 

dos trabalhos e a definição de uma sistemática de acompanhamento técnico e operacional 

das ações em execução: reunião semanal de acompanhamento da equipe técnica, 

incluindo prestadores de serviços; oficina mensal de monitoramento e medição; oficina 

trimestral de avaliação e atualização do planejamento. Por exemplo, como indicado pelo 

Entrevistado 30, semanalmente os coordenadores da construtora, prefeitura e 

gerenciadora de obras se reuniam para fazer o balanço do que aconteceu na semana.  

 Outro mecanismo foi o estabelecimento de uma sistemática de participação e 

acompanhamento por parte da população, concretizada nas Comissões de Urbanização e 

Legalização (COMUL) de cada assentamento; a definição do Orçamento Participativo 

como espaço para definição dos investimentos em projetos de urbanização de favela, o 

trabalho social com toda a população abrangida na urbanização. O planejamento das 

ações e a definição de metodologia e critérios claros para, por exemplo, a remoção e 

reposição dos imóveis removidos (amplamente divulgados aos moradores) foram 

importantes estratégias para reduzir conflitos (CARDOSO; DENALDI, 2018). Assim, os 

moradores compreenderam os processos da política habitacional, e passaram a agir em 

consonância com eles:  

 

A população passou a referendar. No começo você ficava desconfiada, depois, 

quando você via resultado, você... O último OP [Orçamento Participativo] foi 

um delírio para habitação, tinha 15 demandas de projeto. A gente tinha um 

estoque de projeto elaborado mais demanda de regularização fundiária... por 

causa disto! (ENTREVISTADO 3) 

 

 Ainda, foram instituídas comissões especiais de análise e aprovação dos projetos 

de habitação social e dos planos de regularização fundiária, compostas pelas diferentes 

                                                           
77 Em São Bernardo do Campo, os principais atores envolvidos na implementação do PAC-UAP eram: “as 

quatro áreas técnicas que participavam do processo (Coordenadoria de Projetos, Diretoria de Obras, 

Diretoria de Regularização Fundiária e Coordenadoria de Trabalho Social); as empresas projetistas; a 

gerenciadora de obras; as assessorias de trabalho social e de regularização fundiária contratadas; e as 

empreiteiras executoras das obras. Envolvia também atores externos como a população, as concessionárias 

e órgãos estaduais de licenciamento” (REGINO, 2017, p. 75). 
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secretarias afetas ao tema78, visando assegurar que a integração institucional fosse real e 

possibilitando que “todo mundo tinha um lugar onde dizia o que pensava e ali se estapeava 

até resolver” (ENTREVISTADO 3). 

 Outra instância institucionalizada de alinhamento intergovernamental, bastante 

citada nas entrevistas, foram as oficinas realizadas com outras secretarias municipais para 

preparação, acompanhamento e avaliação dos projetos de urbanização de favela. Essas 

oficinas constituíam um espaço privilegiado de debate técnico dos projetos, e, até por 

isso, eram permeadas de conflitos, pois “a coisa era construída ali, não tinha bastidor, a 

coisa era toda construída conjuntamente” (ENTREVISTADO 7). Elas visavam promover 

um projeto de intervenção que fosse, de fato, integrado, e aconteciam em diferentes 

momentos da intervenção em cada área: 

 

tinham eventos bem marcantes, no início do projeto, depois com o projeto pronto 

pra discutir o projeto com todo mundo, depois no início da obra também, com a 

empreiteira contratada e a equipe de todas as áreas pra iniciar a obra, era tudo na 

base desse método aí, com moderador e tudo. (Entrevistado 17) 

 

 O olhar sobre estes mecanismos de gestão evidencia o reconhecimento acerca da 

necessidade de coordenar e alinhar os diferentes atores estatais e não-estatais envolvidos 

nas operações de urbanização de favela. Portanto, ele consolida a perspectiva de trabalho 

de uma secretaria que, nas palavras do Entrevistado 7, “não estava fechada em si mesma”, 

trabalhando com diferentes escalas, dentro e fora da prefeitura, articulando-se com as 

outras secretarias, empresas contratadas, moradores das áreas urbanizadas e com a escala 

estadual e federal.  

 A priorização da política de urbanização de favelas somada à constituição de uma 

equipe dirigente com experiência na área e do reconhecimento da relevância de outros 

atores nesse processo, impactou na capacidade relacional do poder público municipal. 

Embora tenham existido conflitos79, essa gestão teve relativo êxito no alinhamento de 

                                                           
78 Essas eram denominadas Comissão de Aprovação dos Planos Integrados de Urbanização e Regularização 

Fundiária Sustentável em ZEIS (CAZEIS) e Comissão Especial de Aprovação dos Empreendimentos 

Habitacionais de Interesse Social (CEHAIS). 

79 A fala do Entrevistado 27 traz alguns elementos que ilustram a complexidade das articulações 

intersetoriais: “Cada secretaria tem a sua agenda de prioridades que não é a mesma da Secretaria de 

Habitação (...) A gente fazia uma consulta oficial a cada uma delas e depois anexava no processo as cartas 

de diretrizes de encaminhamentos de cada um desses órgãos. Se você não ficasse no telefone, não vinha. 

Mesmo ficando no telefone, vinha, mas vinha de qualquer jeito, às vezes. Tinha secretarias mais 

participativas e tinha outras que, falando português claro, cagavam e andavam. Isso é um problema”.  
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expectativas, objetivos e ações dos diferentes atores envolvidos na ‘estrutura de 

implementação’, assumindo um claro papel de empreendedor nesta área de política 

pública. Assim, destacamos que, como indicado por Gomide e Pires (2014), a capacidade 

de implementação do município se baseou não somente em elementos técnicos, mas 

também em político-relacionais. A própria Secretária de Habitação, cuja trajetória foi 

mencionada previamente, tinha um perfil híbrido, que agregava a valorização do 

conhecimento técnico80 com competências políticas, como a citação a seguir ilustra:  

 

[sobre a articulação com a CAIXA] A Tássia é a rainha, conhecia todo mundo, 

ela tinha livre acesso, foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado com ela 

por conta disso, e como ela estudava muito, conhecia muito melhor do que os 

técnicos e fazia a gente estudar, a gente sabia de trás pra frente todas as regras e 

a gente mandava sugestões de aprimoramento e muitas delas foram acatadas, a 

forma de prestação de contas, conteúdo de plano de trabalho, teve coisas assim 

que a gente conseguiu mudar e passou a ser regra dentro da Caixa pra outros 

municípios (ENTREVISTADO 28). 

 

 Deste modo, além das instâncias formais de gestão, foram identificados outros 

mecanismos e estratégias para fomentar a proximidade, o comprometimento e o 

alinhamento dos atores chaves no policy-making. Por exemplo, o método da prefeitura de 

iniciar o contato com os moradores por meio das lideranças e organizações existentes nas 

favelas reforçava a legitimidade dessas autoridades locais e melhorava a comunicação 

com toda a população.  

 Como resultado, ainda que tenha enfrentado resistência às remoções em algumas 

áreas, a prefeitura, de modo geral, “conseguiu esse respeito e ser legitimada” 

(ENTREVISTADO 29) e tinha uma proximidade grande com as associações de 

moradores, e “todo mundo sabia o que estava acontecendo” (ENTREVISTADO 30). Isso 

garantia ao poder público local o apoio e o comprometimento dos moradores para realizar 

as intervenções, e minimizava problemas comuns em intervenções deste tipo. A 

população se sentia “dona daquilo” e ficava menos incomodada com as obras 

(Entrevistado 27). Chegava, inclusive, a denunciar novas ocupações (ENTREVISTADO 

                                                           
80 Essa valorização pode ser notada nas palavras do Entrevistado 29, que descreveu a realização, em 2010, 

“quando já tinham entrado os [novos] funcionários efetivos, de um curso de formação. Foi lá na Federal do 

ABC, fez uma parceria com os professores, com a Rosana Denaldi, que foi a nossa secretária de Santo 

André e a gente fez, todo mundo da SEHAB, fez um curso de formação. Trouxe a Rosana, trouxe o João 

Whitaker para falar, trouxe o pessoal de assessorias da Diagonal, foi a Kátia. Então, isso é importante, eu 

tenho o conhecimento, mas também quero que meus funcionários tenham esse conhecimento”. 
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31). A próxima citação exemplifica os efeitos positivos do sentimento de ‘pertencimento’ 

da população em relação às intervenções em favelas: 

 

e eles acompanhavam mesmo. Tinha pouco pedreiro e eles já ligavam para gente: 

“olha, tem pouca gente trabalhando aqui, tem que ver o que que é, tem que falar 

com Marinho tem, que falar com a Tássia, porque tem alguma coisa 

acontecendo”. Então essas coisas eu acho que são diferenças. Porque o projeto é 

meu, eu vou trabalhar para o projeto e também eu tenho reconhecimento da 

equipe que está fazendo aquilo seriamente, acreditando no trabalho que elas 

estão fazendo. (ENTREVISTADO 29) 

  

A relação de trabalho da prefeitura com as empresas também era mais próxima e 

azeitada do que normalmente se vê nas implementações do PAC-UAP. A estrutura de 

gestão mencionada anteriormente, principalmente as reuniões periódicas de 

monitoramento, garantia um acompanhamento constante dos problemas que emergiam 

ou se agravavam nas obras. Portanto, “não tinha negócio de empresa parou sem avisar, 

não existe isso” (ENTREVISTADO 3). Adicionalmente, devido à estruturação da política 

habitacional da cidade, as empresas tinham mais clareza sobre como deveria ser realizado 

o trabalho pelo qual elas foram contratadas, inclusive sobre como seriam efetuados o 

monitoramento de suas ações e o pagamento das medições por parte da prefeitura.  

 Já a relação da SEHAB com órgãos estaduais e federais, embora permeada de 

dificuldades e problemas de implementação, era um pouco mais fluída do que em Santo 

André. Em alguma medida, isso deve refletir o alinhamento político entre o governo 

municipal e federal na gestão Marinho. Entretanto, as entrevistas indicaram que isso se 

relaciona com uma questão de “personograma” (ENTREVISTADO 6), com a Secretaria 

de Habitação assumindo o papel de ‘empreendedora’ da ‘estrutura de implementação’, 

particularmente na relação com outras secretarias e esferas de governo. Os dois trechos a 

seguir evidenciam esse ponto: 

 

porque ela [Tássia Regino] ia muito na Cetesb, ela ia muito, ela conseguia muita 

coisa na Cetesb, coisa que São Paulo não era articulada pra isso, não tinha uma 

pessoa que ia lá, não era pra bater de frente, era simplesmente pra falar ‘olha, 

você falou que ia fazer isso e não fez’, dentro da Cetesb que era muito travado, 

todo mundo sabe, então ela tinha isso e tinha também, parecia um acesso maior 

na Caixa e no Ministério das Cidades, acesso ou força de vontade. 

(ENTREVISTADO 30) 

 

Na Caixa, o que foi muito bom aqui? Primeiro, que a Tássia tem um trânsito, 

porque ela conhece as pessoas e ela tem muito conhecimento também do que é 

necessário para fazer um bom projeto, ela tinha isso na cabeça certinho. 

Inclusive, muitas coisas que a Caixa adotou são sugestões que ela deu enquanto 

assessora. Isso para nós faz uma enorme diferença. Um profissional que tenha 

essas condições é fundamental em qualquer prefeitura (ENTREVISTADO 29). 
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 Em que pese o reconhecimento de que São Bernardo do Campo teve uma taxa de 

execução financeira elevada nos contratos no PAC-UAP, em comparação com outros 

municípios brasileiros, e a identificação de vários elementos locais que ajudam a 

compreender este resultado, é importante notar que o processo de implementação destas 

intervenções não foi simples. Como afirma o Entrevistado 7, “foram incontáveis os 

problemas administrativos, projetuais, de recursos que a gente teve que contornar. Os 

recursos nem sempre vinham na expectativa que a gente esperava, as aprovações eram 

todas muito difíceis”.   

 Outro item que merece menção é que, ao menos no universo de operações aqui 

analisadas, o governo local não atingiu 100% de execução financeira em nenhum 

contrato. As intervenções de remanejamento ou reassentamento total avançaram, porém 

apresentam pendências na regularização fundiária. Outras se referiam a grandes núcleos 

de favelas, cujos projetos eram vultosos, complexos e difíceis de gerenciar e de encerrar 

(ENTREVISTADO 32). Todas essas dificuldades somadas a problemas na 

implementação e diminuição de repasses do governo federal fez com que o ritmo das 

obras diminuísse. E assim como resultado,  

 

[Em 2017] fizemos um levantamento, tínhamos 18 contratos com a Caixa 

Econômica Federal, eram contratos tanto do PAC 1, como do PAC 2, mas na 

realidade nós tínhamos 1 contrato em andamento. Nos outros contratos havia 

uma série de problemas ou porque a empresa estava num ritmo muito lento, 

praticamente parando a obra, até porque realmente houve um problema de fluxo 

de recursos, no final de 2015. Em 2016 houve uma redução muito grande desses 

recursos (ENTREVISTADO 33). 

 

 Em 2016, Orlando Morando, do PSDB, se elegeu prefeito de São Bernardo do 

Campo. Na troca de gestão, houve alterações na equipe dirigente e técnica da SEHAB: 

uma parte significativa da equipe na gestão Marinho era comissionada ou contratada por 

empresas terceirizadas, e não permaneceu no município. Com isso, houve uma perda de 

informações, de acúmulo e de experiência neste processo, afetando tanto a capacidade 

técnica quanto a capacidade relacional para a implementação do PAC-UAP.  

 Diante disso, a atual gestão está solicitando a abertura de um novo concurso 

público e se concentra em lidar com as pendências herdadas do governo anterior: retomar, 

revisar, dar continuidade ou encerrar os contratos ainda vigentes do PAC-UAP. Também 

busca acessar crédito federal no Pró-Moradia e no Avançar Cidades/Saneamento para 

viabilizar o desenvolvimento de novos projetos em favelas, os quais foram desenvolvidos 

“na secretaria; alguns já estavam aqui e nós modificamos alguma coisa, outros foram 
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mexidos, aprimorados” (ENTREVISTADO 32), e privilegia o tema da regularização 

fundiária, em consonância com a nova legislação federal.  

 As entrevistas indicaram que esta gestão está apresentando bons resultados na 

regularização fundiária, pois “do início dos processos de regularização fundiária até o 

final de 2016, foram em torno de 6 mil regularizações fundiárias. Desde o começo até 

2016. Do final de 2017 para o final de 2018 já foram outras 6 mil” (ENTREVISTADO 

32). Todavia, no âmbito do PAC, “as obras que estavam rolando tiveram um fluxo 

reduzido, por causa de valor, seja empenho municipal ou o próprio empenho federal, mas 

a proporção é muito menor do que era” (ENTREVISTADO 30). A ‘estrutura de 

implementação’ local também foi alterada: ela atualmente é um “pouco fragmentada”, e 

as reuniões com outras secretarias são convocadas mediante necessidade 

(ENTREVISTADO 32). 

 Enfim, o caso de São Bernardo do Campo permite notar que a priorização da 

política pública, em um contexto local dotado de trajetória e experiência institucional 

acumulada, permitiu a rápida ativação e construção de capacidade técnica e relacional, 

alavancando a capacidade para elaborar e implementar operações de urbanização de 

favela no âmbito do PAC. Embora esse processo não tenha sido isento de conflitos, a 

experiência técnica e política da equipe dirigente, que assumiu o papel de 

‘empreendedora’ da estrutura de implementação, garantindo que atores internos e 

externos à SEHAB se voltassem para um objetivo comum, logrou antecipar ou minimizar 

os conflitos e construir comprometimento e legitimidade nas ações realizadas. 

Procedimentos institucionais e diretrizes claras também norteavam a ação dos atores 

envolvidos. Esse processo, não obstante, não foi automático, e sim fruto da construção 

gradual de capacidade, em que a secretaria foi “achando sua posição dentro da prefeitura, 

não foi uma coisa dada de imediato” (ENTREVISTADO 7), e se tornando uma “uma 

secretaria importante, grande, cheia de gente, e assim, responsável por boa parte de 

recursos externos investida no município” (ENTREVISTADO 17). 

 Este caso, ainda, permite observar o caráter instável da capacidade de 

implementação, ainda que em menor grau do que o observado nos demais municípios. A 

escassez de recursos federais, somada à mudança de gestão local, significou, por um lado, 

uma alteração intensa dos recursos humanos – a nova equipe dirigente, embora também 

seja qualificada e experiente na área, assumiu uma secretaria com menos funcionários,  

menos empresas contratadas e onde houve uma perda de capacidade técnica e relacional 
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–  e, por outro lado, uma diminuição da prioridade do PAC-UAP na agenda municipal, 

que passou a coexistir com outras frentes de ação, como a regularização fundiária.    

 

5.2.4 Campo Grande: alta capacidade sistêmica na coalizão da “casa e asfalto” 

 

Campo Grande foi fundada em 1872 e está localizada na Região Centro Oeste do 

país. Desde a década de 1940, a população do município passou a crescer 

ininterruptamente, dobrando de tamanho a cada 10 anos (UFSM, 2016). Com a criação 

do estado do Mato Grosso do Sul, em 1977, quando Campo Grande se tornou a nova 

capital estadual, os índices de crescimento demográfico se elevaram geometricamente, 

atingindo cerca de 8% ao ano. A população da cidade foi multiplicada por 5,6 vezes entre 

1970 e 2010, e a estimativa, em 2016, era que ela já estivesse com cerca de 860 mil 

habitantes, situando-se como a 17º capital mais populosa do país (PLANURB, 2017). 

Esse intenso fluxo migratório combinado com a reduzida trajetória do município nas áreas 

de política urbana e de habitação resultou na “explosão do mercado da construção civil 

em Campo Grande” (UFSM, 2016, p. 36), mas também no surgimento de favelas e 

assentamentos irregulares:    

 

Com este quadro, era possível prever o que aconteceu na década de 1980: favelas surgiam 

da noite para o dia, em várias partes da cidade; não havia transporte coletivo para todos, 

muito menos energia e água potável; a rede de educação e saúde não estava preparada 

para receber essa demanda. (UFSM, 2016, p. 42)   

 

Houve diferentes respostas governamentais para lidar com estes desafios. Por um 

lado, o governo estadual, por meio da Companhia de Habitação do Mato Grosso do Sul 

(COHAB-MS), se associou com o Banco Nacional de Habitação (BNH) e construiu mais 

de 15.000 unidades habitacionais, geralmente inseridas em grandes conjuntos 

habitacionais localizados na periferia da cidade e com reduzido acesso a serviços públicos 

e infraestrutura. Esse fenômeno contribuiu para o espraiamento da área urbana da cidade 

e para a problemática dos vazios urbanos, que ainda hoje atinge o município: 37,5% do 

perímetro urbano são de áreas privadas consideradas vazios urbanos, constituindo enorme 

estoque de terra disponível para urbanização, mas atualmente desocupadas (UFSM, 

2016). Interessante observar que o município de Campo Grande não é dos mais populosos 

do Brasil, mas possui uma área consideravelmente grande, que equivale ao tamanho de 

alguns países como Porto Rico e Luxemburgo (UFMS, 2016). 
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Por outro lado, o poder público municipal, a partir da década de 1980, passou a 

desenvolver políticas habitacionais. Desde 1984, a cidade realiza reassentamentos de 

famílias que moravam em áreas de risco, principalmente na beira de córregos, ou em 

locais planejados para expansão urbana e construção viária, as quais recebiam lotes e 

materiais para construírem suas próprias casas ou obterem novas casas. Esse programa é 

comumente referido como ‘desfavelamento’, e até hoje é uma referência para diferentes 

atores campo-grandenses. O governo local também passou a desenvolver, em áreas 

públicas e passíveis de serem consolidadas, programas de regularização fundiária, 

instaurando um processo institucional de legalização de favelas em Campo Grande 

(UFSM, 2016).  

Para fazer frente a estas duas frentes da política habitacional, o poder público 

municipal se estruturou institucionalmente, criando, em 1984, a Secretaria de Assuntos 

Fundiários, a EMHA (Empresa Municipal de Habitação) e, em 1987, a Unidade de 

Planejamento Urbano de Campo Grande (PLANURB) e o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (CMDU), órgãos que passaram a tratar de regularização 

fundiária, provisão habitacional, e da elaboração de normas, planos e propostas 

urbanísticas. No governo de Nelson Trad (2005-2012), a EMHA virou uma autarquia, 

sendo transformada na Agência Municipal de Habitação – o nome da agência, contudo, 

foi mantido – e assumiu as atribuições da antiga Secretaria de Assuntos Fundiários81. 

A Figura 18 revela que, apesar de ser um caso menos conhecido, Campo Grande 

tem uma trajetória longa e bem-sucedida de intervenções públicas em favelas. Como 

destacado por Cardoso e Ribeiro (2002), Campo Grande teve um excelente desempenho 

na política habitacional entre 1993 e 1996, impactando com programas preventivos (lotes 

urbanizados e construção de novas moradias), na média, 33,4% do déficit habitacional. 

Naqueles anos, o município se destacou pela autonomia financeira na política 

habitacional, dependendo pouco do financiamento externo (CARDOSO; RIBEIRO, 

2002). 

                                                           
81 Interessante observar que, em Campo Grande, a institucionalidade da política habitacional não está 

concentrada em uma Secretaria, como nos municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, 

apresentados anteriormente. Aqui, a EMHA assume papel de destaque na elaboração e implementação de 

programas habitacionais, enquanto a PLANURB assume as atribuições de planejamento e desenvolvimento 

urbano. Existe também a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (SEINTRHA), 

mas a sua missão claramente não enfatiza a política habitacional: “Promover a melhoria da qualidade de 

vida através do planejamento e execução de serviços públicos (limpeza, manutenção de vias, coleta de lixo, 

saneamento e outros), no presente e no futuro”. Citação extraída de 

http://portal.capital.ms.gov.br/portal/secretaria. Acesso em: 15 fev. 2019. 

http://portal.capital.ms.gov.br/portal/secretaria
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Figura 18 - Linha do tempo da habitação em Campo Grande: prefeitos, instituições e programas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Retomando a retrospectiva histórica, a trajetória das intervenções públicas em 

favelas em Campo Grande teve início no governo de Lúdio Coelho, do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), que foi prefeito entre 1983 e 1985, e depois de 1989 a 1992. Além de 

ter criado novas institucionalidades para a política habitacional e de ter definido uma 

política habitacional com duas frentes – a regularização fundiária e o ‘desfavelamento’, 

argumentamos que nessa gestão se inaugurou uma nova forma de se trabalhar nessa área 

de política pública, pautada pela coordenação entre diferentes atores-chave na ‘estrutura 

de implementação’. Isso, somado com a continuidade político-administrativa e a 

legitimidade social dessas ações, deu sustentação a um legado que norteou a política 

habitacional da cidade por quase duas décadas.  

Os prefeitos eleitos entre 1989 e 2012, afiliados ao PTB e ao MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro), integravam um grupo político com prioridades razoavelmente 

semelhantes, o que garantiu uma continuidade nas políticas implementadas. Na área 

habitacional, por exemplo, essa política se constituiu a partir dos dois eixos indicados, a 

regularização de áreas consolidáveis e a remoção de famílias em área de risco para lotes 

urbanizados ou novas moradias. A continuidade da direção política e da parceria com 

atores não-estatais fica explícita na seguinte fala: 

 

nós tínhamos essa parceria de trabalho junto ao Nelsinho Trad, junto ao André 

Puccinelli, ao Juvêncio Seler da Fonseca, eu estou falando pra trás, Ludio Coelho 

e vai indo, mas já do Bernal pra cá, a gente não conseguiu estabelecer esse 

trabalho de parceria (ENTREVISTADO 34). 

 

Todavia, o ‘desfavelamento’ elevou-se, de fato, à pauta prioritária nos governos 

municipais entre 1997 e 2012, nas gestões de André Puccinelli e Nelson Trad, ambos do 

MDB. Vários dos entrevistados destacaram o ex-prefeito Puccinelli, “um prefeito 

trabalhador e que tinha vontade de fazer” (ENTREVISTADO 35), que tinha uma 

“obsessão em zerar favelas” (ENTREVISTADO 36) e que teria agido como 

‘empreendedor’, logrando consolidar o tema do ‘desfavelamento’ como uma prioridade 

municipal e alavancar a capacidade de implementação dessa política. O trecho a seguir 

exemplifica isso: 

 

Em Campo Grande existem duas eras, antes de André e após o André, o André 

foi um cara que revolucionou Campo Grande na questão de reurbanização, 

abertura de vias, se você pegar todas as saídas que tem hoje em Campo Grande, 
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que são avenidas grandes, largas que o André fez, antes tudo era favela, não tinha 

nem condições de andar, não existia, ele enfrentava o meio ambiente, ele 

enfrentava o Ministério Público, ele queria fazer uma avenida e os caras 

barravam, ele tinha que fazer não sei o que, e ele conseguia as liminares e foi 

fazendo, hoje a cidade está bonita, hoje a cidade está boa. (ENTREVISTADO 

35) 

 

Como citado, a noção de ‘desfavelamento’ e a consequentemente remoção de 

famílias que moravam em áreas de risco, lindeiras a córregos, esteve frequentemente 

associada às iniciativas de expansão urbana, abertura de vias e recuperação ambiental das 

áreas ocupadas por favelas. A associação das remoções de favelas com a melhoria da 

mobilidade na cidade esteve explícita na fala de vários entrevistados, como, por exemplo, 

na do Entrevistado 35, que se refere a André Puccinelli como o político de “fazer casa e 

asfalto”. O trecho seguinte reforça essa argumentação:  

 

Campo Grande, ela teve uma mudança muito grande quando o ex-prefeito, 

André Puccinelli assumiu, isso foi lá em 92 ou 94 (...) o André, o que ele fez, ele 

falou, olha, “eu vou acabar com as favelas porque eu quero dar mobilidade 

dentro de Campo Grande, não podemos mais deixar que Campo Grande você 

tenha que contornar um bairro pra poder ter acesso a outro”, então ele começou 

a fazer enfrentamento, a desapropriar, eu quero passar uma avenida por aqui, tem 

que desapropriar? Desapropria, porque eu quero fazer com que tenha mobilidade 

nessa região. (ENTREVISTADO 37, grifo nosso) 

 

 A visão do ‘desfavelamento’ como uma coisa positiva para a cidade foi 

praticamente unânime entre os entrevistados. Ela tinha elevada legitimidade social, sendo 

entendida como um meio para melhorar a mobilidade viária da cidade, promover a 

valorização urbana e o progresso (ENTREVISTADO 38), constituindo-se em “um 

trabalho de primeiro mundo, onde era favela hoje, você vê uma cidade” 

(ENTREVISTADO 35). Mesmo os representantes de movimentos de moradores de 

favelas apoiavam a via remocionista, embora tenham indicado que isso ocorria apenas 

quando as áreas não eram consolidáveis, como terrenos nos trilhos do trem ou na beira de 

córregos.  

Compreender esse alinhamento entre movimentos sociais e o ente municipal 

requer olhar para o processo de construção da capacidade relacional e da proximidade 

entre eles. Na gestão de Lúdio Coelho emergiu uma parceria inédita entre a prefeitura e 

os moradores de favelas, que se estruturaram, com o apoio da prefeitura, em duas 

organizações irmãs. A CRF (Comissão de Regularização de Favelas) foi criada em 1984 

com vistas a apoiar os moradores nos processos de regularização fundiária. A UCAF 
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(União Campo-grandense de Associações de Moradores em Favelas, Assentamentos e 

Núcleos Habitacionais) foi instituída em 1985 para organizar associações de moradores 

nas favelas, acompanhar as remoções, e atuar como “o porta-voz dessas famílias (...) 

alguém que fizesse o intercâmbio, aquele paralelo entre as famílias que estão lá na invasão 

e o Executivo” (ENTREVISTADO 34). A relação dessas organizações sociais com o 

poder público municipal era bastante próxima e “nós tínhamos audiência com o prefeito 

Lúdio no dia em que a gente queria” (ENTREVISTADO 35). Essa parceria se manteve 

ativa por décadas, mas foi interrompida em 2013, como é explorado mais adiante.  

Como se nota, o consenso sobre a via remocionista era praticamente sistêmico, e 

gerava um alinhamento em relação a objetivos e estratégias de ação entre os diferentes 

atores estatais e não-estatais envolvidos no policy-making, alavancando a capacidade de 

implementação da política em favelas. O Poder Legislativo também integrava a ‘estrutura 

de implementação’ que apoiava a política de ‘desfavelamento’ 82. Ao governo municipal 

cabia coordenar a ação desses atores, alocar ou captar recursos para financiar as 

intervenções e geri-las, orientado pelo plano, dotado de notável legitimidade popular, de 

tornar a cidade na primeira capital brasileira sem favelas83. Destacamos, ainda, que a via 

remocionista desse município tampouco esbarrava em um problema comum em outras 

cidades, de indisponibilidade de terrenos, pois, “Campo Grande é uma cidade que tem 

muitos vazios urbanos, é uma quantidade imensa, então, tem muitas áreas públicas ainda, 

o banco de áreas não é um problema” (ENTREVISTADO 39). 

Para concretizar a prioridade governamental no que tange às favelas, o governo 

municipal alocou recursos financeiros e expandiu sua equipe técnica para trabalhar essa 

temática. Houve um grande concurso público para a EMHA em meados dos anos 2000, 

em que foram contratados cerca de 60 funcionários para trabalhar nesta agência, entre 

arquitetos, engenheiros e assistentes sociais. Segundo o Entrevistado 39, esse concurso 

                                                           
82 Interessante destacar que Carlos Augusto Borges, o vereador Carlão, foi vice-presidente e presidente da 

UCAF e depois entrou para a vida política. Na década de 1990, ele atuou como chefe do núcleo de 

urbanismo da EMHA e como Secretário Adjunto de Habitação e Assuntos Fundiários da Prefeitura. 

Atualmente ele está no terceiro mandato como vereador de Campo Grande e as entrevistas lhe atribuíram 

um papel importante na ‘estrutura de implementação’, atuando como intermediário entre o Poder 

Executivo, o Poder Legislativo e os movimentos de moradores de favelas. Ele foi descrito como “um 

diferencial dentro do Legislativo” (ENTREVISTADO 34), contribuindo para que não haja “nenhum projeto 

da EMHA parado ou que foi prejudicado por falta de apoio do legislativo” (ENTREVISTADO 35). 

83 Vários entrevistados afirmaram que Campo Grande quase se tornou a primeira capital brasileira, mas 

merece algumas ponderações. Primeiro, como indicado pelo Entrevistado 54, esta noção se referia 

principalmente às favelas em áreas de risco, e não a todas as favelas da cidade. Segundo, alcançar essa meta 

tampouco significaria eliminar as situações de risco, irregularidade e precariedade habitacional da cidade, 

como argumenta o Entrevistado 34: “Eu falo quase porque não foi a primeira capital sem favela, porque 

quando não se tem documento é favela do mesmo jeito, mas tudo bem, vamos aceitar”. 
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provocou um contraste muito grande na equipe da EMHA, pois os novos concursados 

substituíram um número considerável de funcionários comissionados. 

Assim, Campo Grande tinha uma trajetória e uma burocracia com capacidade para 

realizar intervenções em favelas. Segundo o Entrevistado 40, quando surgiu o PAC as 

secretarias “já começaram a se movimentar” e o órgão habitacional fez um levantamento 

de todas as habitações irregulares da cidade. O município almejava obter recursos para 

trabalhar nos poucos núcleos de favelas em área de risco ainda existentes e tornar Campo 

Grande na primeira capital sem favelas do Brasil, como descrito a seguir: 

 

Eu acho assim, Campo Grande é uma cidade que talvez ela é única nesse aspecto, 

pegamos três programas do Habitar Brasil BID, a Maria Helena deve ter falado 

isso, não sei se falou isso para você, pegamos três, acabamos com duas mega 

favelas. E depois veio o PAC, o PAC 1.  Quando veio o PAC 2 aí já tinha pouca 

coisa de favela. (ENTREVISTADO 36) 

 

A Tabela 30 indica que a prefeitura assinou dois contratos de urbanização de 

favelas no PAC PPI e dois no PAC FNHIS, que totalizaram cerca de R$ 110 milhões de 

investimento do governo federal. Como na cidade não existiam mais grandes núcleos de 

favelas, como ocorre em outras capitais e regiões metropolitanas, esses contratos 

referiam-se a diferentes partes da cidade, espalhando-se de forma pulverizada no território 

municipal: “tem pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro lá” (ENTREVISTADO 41). 

Por isso, as considerações efetuadas sobre os tipos de intervenção referem-se ao caráter 

majoritário de cada operação do PAC-UAP, podendo abranger, como no contrato do 

Cabaça e Segredo, ações de reassentamento (Residencial Gabura e outros) e de 

remanejamento total (Tarcila do Amaral). 
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Tabela 30 - Urbanizações de favelas do PAC-UAP Campo Grande: características e status  

Etapa e 

Programa 

Nome da 

Intervenção 

Tipo 

intervenção 

Famílias 

Beneficiadas 

Exec 

Orçam 

Repasse (em 

R$) 

Contrapartida 

(em R$) 

Situação 

Obra 

% 

Execução 
Problemas 

PAC 1 

PPI 

Córregos 
Cabaça e 

Segredo 

Tipo 6 - 
Reassentamento 

total 

1518 2007 27.896.917,20 7.014.400,39 Concluída 100,00 - 

PAC 1  

FNHIS 

 Limão 

Centenário 

Tipo 6 - 
Reassentamento 

total 

136 2008 2.579.890,00 210.927,27 Concluída 100,00 - 

PAC 1 

FNHIS 

Dom 

Antonio 
Barbosa II 

Tipo 6 - 

Reassentamento 
total 

231 2009 4.251.300,00 654.965,50 Concluída 100,00 

Reocupação 

das áreas c/ 
remoção 

PAC 2  

PPI 

Bálsamo, 

Segredo e 
Taquaral 

Tipo 6 - 

Reassentamento 
total 

27080 2011 68.200.000,00 19.346.403,06 Paralisada 41,13 

Paralisação das 

obras de 

infraestrutura, 

reocupação das 

áreas c/ 
remoção 

TOTAL 43965   113.038.107,20 30.896.696,22  Média 
85,3% 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas realizadas nos municípios e de dados recebidos pela 

SNH por pedido de Acesso à Informação (LAI) referentes à dezembro de 2017.  

 

As três primeiras operações apresentadas na tabela anterior estavam na primeira 

fase do PAC. Elas se destacaram em nível nacional por terem alcançado 100% de 

execução financeira, um feito raro no PAC-UAP, tornando-se, na época, os “campeões 

do PAC no país” (ENTREVISTADO 36), levando-lhes a receber Selos de Méritos da 

Associação Brasileira de COHABs84. Nenhuma dessas obras sofreu com as paralisações 

(ENTREVISTADO 39) e, segundo o Entrevistado 42, “Mato Grosso do Sul, em termos 

de conclusão de obra, ficou em primeiro lugar sempre”.  

Ainda hoje, esta modalidade do programa é muito bem avaliada pelos 

entrevistados. A implementação das operações do PAC 1 ‘mudou Campo Grande’ 

(ENTREVISTADO 43), o PAC ‘rodou’ bem e contribuiu, por meio das remoções, para 

melhorar a infraestrutura (ENTREVISTADO 37), enobrecer áreas antes pouco 

valorizadas (ENTREVISTADO 38) e trazer progresso à cidade (ENTREVISTADO 44). 

O seguinte trecho aprofunda essa argumentação que relaciona o PAC-UAP em Campo 

Grande com noções positivas relacionadas à desfavelização e aos resultados da 

implementação do programa: 

 

                                                           
84 Segundo informações recebidas de uma das pessoas entrevistadas na EMHA, Campo Grande recebeu em 

2011, 2014 e 2015 Selos de Mérito referentes às seguintes intervenções: Erradicação da Favela Dom 

Antônio Barbosa, Residenciais Ary Abussafi de Lima e Gregório Côrrea, e Residencial Maksoud.  
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PAC 1, ele foi assim certinho, era aquela execução da obra, retirada das 

famílias, construção das casas, entrega das casas, trabalho técnico social e ao 

mesmo tempo sempre cuidando pra que não houvessem novas ocupações, pra 

não voltar a ter o início, a concepção de ser retiradas dessas ocupações e de 

efetivamente atender a cidade com infraestrutura (ENTREVISTADO 37, 

grifo nosso). 

 

Interessante retomar que as favelas do município, por serem pouco densas e 

planas, poderiam ser objeto de urbanização, como descrito por Bueno (2000), no entanto, 

as opções políticas substanciaram a escolha pela via remocionista. Portanto, a intervenção 

nessas três operações foi do Tipo 6 – Reassentamento integral das famílias que moravam 

em áreas de córrego ou onde seriam construídas novas avenidas, além da recuperação 

urbano-ambiental dessas áreas, obras de drenagem e de mobilidade. Retomando o debate 

sobre o legado do espaço construído, denominado de propinquidade (MARQUES, 2016a; 

JOHN, 2011), parece plausível afirmar que a existência de vazios urbanos e terrenos em 

abundância facilitou a execução dessas intervenções. 

Em termos da gestão da implementação do PAC-UAP em Campo Grande, 

notamos que havia dois órgãos municipais envolvidos diretamente com o programa. De 

um lado, a EMHA, responsável pela parte da habitação, particularmente pela 

identificação e caracterização da demanda (da população beneficiária), aporte de área 

para produção habitacional, elaboração e supervisão do trabalho social, incluindo o 

acompanhamento das famílias para a remoção, e, exclusivamente no PAC 1, pela gestão 

da construção. De outro, a SISEP (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), 

denominada pelos entrevistados como Secretaria de Obras, assumiu a responsabilidade 

pelas obras de infraestrutura necessárias à viabilização dos empreendimentos e, por meio 

da sua Unidade Gestora de Projetos Especiais da Prefeitura (GPE), a gestão geral dos 

contratos. A GPE/SISEP era responsável por gerenciar e coordenar todos os recursos 

federais relacionados a grandes obras, como o PAC em várias modalidades, incluindo o 

PAC-UAP, o Pro-Transporte, e outras modalidades do Ministério das Cidades. A relação 

entre a EMHA e a GPE era próxima e intensa, propiciando maior articulação 

interinstitucional. Na época do PAC 1, os representantes da EMHA chegavam a ir duas 

vezes por semana à SISEP “para acompanhar o andamento, para ver como é que estava, 

então existia essa responsabilidade e esse ardor” (ENTREVISTADO 44).  

Outros dois pontos referentes à priorização do PAC-UAP e a sua gestão são 

interessantes para esta pesquisa. Primeiro, conforme o Entrevistado 44, a equipe da GPE 

era reduzida, mas seu trabalho fluía bem porque eles tinham liberdade para buscar 
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soluções para os problemas, acionando, para isso, representantes do governo municipal 

ou de Brasília. Conforme o Entrevistado 39, a equipe acompanhava o programa e 

intermediava os conflitos com a CAIXA e as construtoras para que as obras não 

paralisassem. Em outras palavras, os burocratas do GPE tinham certa autonomia e 

discricionariedade, como indicado por Abers e Keck (2013), o que lhes dava maior 

capacidade para resolver os entraves e para viabilizar a implementação das políticas. 

Segundo, havia um claro papel ‘empreendedor’ por parte do prefeito, que agregava os 

diferentes atores governamentais com periodicidade pré-determinada para alinhar os 

objetivos e buscar soluções para os problemas de implementação do PAC, como ilustra o 

trecho a seguir: 

 

a gente tinha reunião mensal, o prefeito vinha na secretaria, chegava, sentava lá 

no gabinete, chamava todo mundo que era afim para a reunião, e começava a 

nominar os problemas, tal e tal. De quem que é tal problema? É lá. Tá, então até 

que dia? Até tal dia você tem que resolver esse problema. Aí o Secretário de 

Governo dele tava junto, ele que coordenava e ele era bem rigoroso 

(ENTREVISTADO 36). 

 

Outro ponto de destaque da implementação do PAC-UAP em Campo Grande foi 

sua elevada capacidade relacional. Os diversos atores-chave da ‘estrutura de 

implementação’ já trabalhavam juntos há alguns anos e tinham construído relações de 

confiança. Além de contar com o apoio dos movimentos sociais, as entrevistas indicaram 

que a prefeitura tampouco teve problemas significativos com as construtoras ou 

consultorias contratadas para a execução dos serviços85, e, talvez o mais importante, 

houve uma significativa coordenação entre o governo municipal, o governo estadual e a 

CAIXA regional. De acordo com o Entrevistado 42, havia reuniões quinzenais na CAIXA 

com todos os atores envolvidos, contando até mesmo, quando os assuntos eram mais 

sérios, com a presença do governador e do prefeito. A citação a seguir demonstra a 

relevância dessa parceria tripla para a alta execução financeira do PAC em Campo 

Grande: “só teve o sucesso que teve devido ao envolvimento tanto da prefeitura como do 

estado e da própria Caixa, em abraçar a causa e procurar resolver as situações, não ficar 

somente dizendo que tem problema e não correndo atrás pra resolver”. 

                                                           
85 A seguinte citação ilustra a proximidade entre o setor privado e o poder público municipal para viabilizar 

a implementação do PAC-UAP: “o poder público entrava junto com a construtora, revezando algumas 

questões, então a gente sempre tinha um gargalo pra que a obra não paralisasse; muitas vezes a gente fez 

papel de construtora, não assim formalmente assumindo responsabilidade técnica, mas ajudando a preparar 

documentos pra que a gente conseguisse cumprir todas as regras do programa”. (ENTREVISTADO 39) 
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Em relação à aproximação entre o governo estadual e o municipal, cumpre 

destacar que na maior parte da gestão de Nelson Trad, o governador do Estado era André 

Puccinelli, que, como comentamos anteriormente, havia sido prefeito e um grande 

‘empreendedor’ do ‘desfavelamento’ em Campo Grande. Puccinelli continuou atuando 

nesse sentido quando governador do Mato Grosso do Sul, como o trecho ilustra: 

 

nós tivemos um governador aqui na época, era o governador André Puccinelli, 

ele era também uma pessoa muito atuante, muito atuante mesmo, uma energia 

positiva muito boa, e realmente tocava, e havia aquela cobrança mútua, aquela 

cobrança respeitosa, vamos dizer assim, quando as coisas não andavam na Caixa, 

ele cobrava, quando a Caixa cobrava o estado e cobrava o município, e assim, 

criando esse círculo virtuoso na busca de enfrentar o problema e resolver 

(ENTREVISTADO 42). 

 

Por sua vez, a boa relação estabelecida entre o governo local e a CAIXA 

surpreende, principalmente quando se leva em consideração as dificuldades dos 

municípios na operacionalização junto ao banco, destacada tanto na seção 3 quanto nos 

outros estudos de caso desta etapa qualitativa da pesquisa. Diferentemente do esperado, 

a CAIXA de Campo Grande confiava no município, lhe permitia ficar com pendências, 

além de lhe conferir flexibilidade na “questão de prazo, de execução e tudo mais” 

(ENTREVISTADO 36). Segundo o Entrevistado 42, houve até casos em que, mediante 

dificuldade de projeto, esses eram redesenhados a 4 mãos, “pegava a equipe do estado ou 

da prefeitura que estava cuidando, sentava na CAIXA, junto com o corpo de engenheiros 

da CAIXA e dizia assim, vamos aprovar isso rápido”. Os trechos a seguir, refletem essa 

relação de construção de proximidade e confiança entre a prefeitura e a CAIXA de duas 

perspectivas diferentes, da gestão pública municipal e de funcionários do próprio banco:  

o [trabalho] com a CAIXA lá atrás também era difícil, mas com o tempo eles 

foram evoluindo, foram descobrindo as coisas, a tranquilidade, a credibilidade 

em cima da prefeitura, que em outros estados isso não acontece, não tem essa 

tranquilidade de trabalhar, então assim, o relacionamento com eles, como um 

todo, foi tranquilo, porém difícil (ENTREVISTADO 37 - PREFEITURA). 

Eu acredito que a gente teve uma relação muito próxima com os tomadores, de 

fazer reunião, de conversar, de buscar uma transparência nos problemas, eu acho 

que aqui sempre teve essa escola, até tem gente que vem de fora, fala, nossa, mas 

lá a gente fica na nossa caixinha, a gente não tem esse contato com todos os 

atores do processo, aqui a gente tem esse costume de fazer reunião, eu acho que 

isso ajuda (ENTREVISTADO 14 - CAIXA). 

 

Identificar os elementos locais que contribuíram para o alcance de elevadas taxas 

de execução financeira nessas três primeiras operações do PAC-UAP, em Campo Grande, 
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não significa que essas intervenções não tenham enfrentado os problemas de 

implementação identificados na seção 3. Tais dificuldades estiveram presentes para o 

Entrevistado 42, contudo, foi possível contorná-las, ainda que isso não tenha sido simples 

e tenha “custado bastante suor”. De todo modo, a cidade teve elevada capacidade de 

implementação nestas operações, associando a priorização do ‘desfavelamento’, a 

capacidade técnica e relacional do ente municipal, a legitimidade social e o apoio dos 

atores-chave na ‘estrutura de implementação’. Com isso em vista, a expectativa era alta 

em relação à execução do último contrato, assinado já no PAC 2: “o PAC 1 foi assim, a 

gente conseguiu captar e desenvolver a obra e finalizar, o PAC 2 nós acreditávamos que 

era a mesma coisa” (ENTREVISTADO 44).   

No entanto, a análise da operação de urbanização dos Córregos Bálsamo, Segredo 

e Taquaral, a última da Tabela 30, mostra que este foi o único contrato de repasse do 

PAC-UAP que não foi finalizado em Campo Grande. Destoando das demais operações, 

no final de 2017, esta obra tinha cerca de 40% de execução orçamentária, e estava 

paralisada. Compreender este resultado destoante requer tecer algumas considerações. 

Primeiro, é importante observar que essa urbanização corresponde a maior de todas as 

operações contratadas pelo município no PAC-UAP, contando com um investimento 

aproximado de R$ 90 milhões, enquanto os demais contratos somados não atingiram o 

valor de R$ 45 milhões. Adicionalmente, conforme o Entrevistado 36, esse contrato do 

PAC 2 abrangeu quase 50% da cidade, o que, por si só, já indicaria um grau mais elevado 

de complexidade.  

Segundo, os entrevistados indicaram que neste contrato houve um descompasso 

entre os tempos das intervenções – a remoção e a provisão habitacional, realizadas pela 

EMHA, foram implantadas, mas as obras de infraestrutura não foram finalizadas pela 

SISEP –, resultando em uma reocupação da área onde houve a remoção. Como o 

montante alocado para habitação tinha sido gasto e os recursos federais já estavam mais 

escassos, não houve nova remoção e essa segunda ocupação, denominada Portelinha 2, 

persiste, o que, para o Entrevistado 40, “é de dar tristeza, a gente fala até que o PAC 2, a 

parte do reassentamento, foi um trabalho jogado fora, porque a área foi toda desocupada, 

e houve uma invasão”. A fala seguinte detalha tal situação: 

 

a habitação e a infraestrutura têm que acontecer simultaneamente, para não 

acontecer isso. Porque as famílias foram retiradas, as 482 famílias retiradas, e 

ainda não aconteceu a obra, a parte da infra, então, eles voltam para lá, e agora 

são novas famílias que se mudaram para lá, a gente não sabe o que vai fazer com 
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essas famílias, porque as casas já foram entregues, não tem mais habitação, aí 

complica bastante (ENTREVISTADO 45). 

 

Além destes, um terceiro fator parece ter sido determinante para a baixa execução 

dessa operação de urbanização de favela do PAC 2: “foi por conta disso, mudança de 

prefeito, mudança de gestor, e que não teve interesse em dar continuidade, paralisou e 

não retomou” (ENTREVISTADO 41). A mudança política ocorrida em 2012, quando foi 

eleito Alcides Bernal, um radialista conhecido na cidade, mas outsider e pouco experiente 

na política, significou a descontinuidade da política habitacional efetuada na cidade desde 

a década de 1980, bem como a ‘desativação’ da capacidade de implementação do PAC-

UAP. Bernal tinha preferências ideológicas distintas do grupo que outrora predominava 

na política municipal, e era pessoalmente “contrário à questão de regularização fundiária” 

(ENTREVISTADO 43).  

Todavia, Bernal não permaneceu no poder durante todo o seu mandato (2013-

2016). Sua gestão foi marcada pela instabilidade política e pela alternância no poder entre 

o prefeito eleito e seu vice, Gilmar Olarte. Tal fato agravou a “situação de caos político 

em Campo Grande” (ENTREVISTADO 37), assim como resultou em um “descuido” no 

controle urbano e no surgimento de novas favelas e ocupações (ENTREVISTADO 35). 

Segundo o Entrevistado 43, as favelas passaram a crescer descontroladamente e, em 2018, 

a cidade já tinha cerca de 200 núcleos urbanos informais.  

As trocas de prefeitos dessa gestão foram acompanhadas por alterações na equipe 

diretiva do órgão municipal. Não raramente os novos dirigentes tinham pouca experiência 

ou conhecimento sobre habitação, mas, ainda assim, traziam demandas que alteravam as 

diretrizes de projetos e os programas em elaboração ou execução. O trecho a seguir ilustra 

como a instabilidade política e a alternância constante de dirigentes afetou negativamente 

o alinhamento em torno de objetivos comuns e a gestão da política habitacional: 

 

toda vez que muda o gestor, muda a equipe. Porque nós somos os concursados, 

mas são poucos os concursados aqui na secretaria. E a chefia são pessoas 

nomeadas. Trocou o Bernal, saiu Bernal, voltou Olarte, saiu Olarte, voltou 

Bernal, toda vez troca-se uma equipe, e a equipe técnica também. E cada equipe 

que entra, entra com uma ideia diferente. O que está pronto, chega ali e muda. 

Daí entra outro, e quando o negócio está começando a andar, mudar também. 

Então a coisa não andou (ENTREVISTADO 44).  

 

Como resultado, na gestão de 2013-2016, o PAC 2 ficou praticamente parado 

(ENTREVISTADOS 35 e 40), e houve uma mudança na ‘estrutura de implementação’, 
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concretizada no rompimento da parceria com os movimentos de moradores de favelas 

(ENTREVISTADOS 40), em desentendimentos com o Legislativo (ENTREVISTADO 

34) e na ruptura da relação com os empresários (ENTREVISTADO 35)86. A GEP, ator-

chave no monitoramento e gestão local do PAC 1, foi esvaziada e atualmente “as pessoas 

não sabem mais qual a responsabilidade da unidade, qual a importância dela dentro do 

município” (ENTREVISTADO 44). O relacionamento com a CAIXA tornou-se mais 

distante, como demonstra esta citação:  

 

Olha, a gente teve momentos de muita proximidade só que eu acho que em 2013 

ou 14 foi feita uma mudança, saiu um prefeito e entrou outro, e mudou toda a 

equipe, a gente teve umas 2 ou 3 mudanças, era uma equipe, voltou a equipe 

antiga, eu não tinha problema particularmente com nenhuma equipe, mas as 

mudanças prejudicaram muito a gente, porque a gente tinha uma certa linha, 

tinha uma certa continuidade. (ENTREVISTADO 14) 

 

Estes fatores políticos locais, somados com o crescente atraso nos repasses 

federais a partir do início da crise econômica, em 2013/2014, impactaram no andamento 

das obras, atrasando-as. Com essa demora, houve uma nova ocupação na área que havia 

sido removida no âmbito da operação de Urbanização do Córregos Bálsamo, Segredo e 

Taquaral, tornando ainda mais distante e onerosa a finalização dessa urbanização de 

favela.  

O atual prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, do Partido Social Democrático 

(PSD), representa um retorno ao poder da coalizão local vinculada a fazer “casa e asfalto”. 

Ele é irmão do Nelson Trad e foi Secretário de Assuntos Fundiários (1997-2000) na 

gestão de André Puccinelli. Segundo entrevistados, a atual gestão da EMHA está tentando 

retomar a trajetória municipal na habitação, mas enfrenta dificuldades de diversas 

espécies, desde a diminuição dos recursos federais, aos efeitos da interrupção da política 

habitacional municipal, incluindo a expansão das favelas na cidade. Assim,  

 

Nós temos um trabalho de 16 anos nesta linha de atuação e 4 anos de ingerência 

política administrativa, Campo Grande parece que retrocedeu esses 16 anos pra 

trás, que a dificuldade hoje pra poder se resolver o que ficou de problemas nesses 

4 anos, é gritante, pra nós assim falar que nós vamos conseguir resolver grande 

parte desses problemas em 4 anos é muito difícil, é um desafio muito grande. 

(ENTREVISTADO 37) 

 

                                                           
86 Um dos Entrevistados chegou a afirmar, em uma conversa informal, que o governo de Bernal instaurou 

inquéritos para rever todos os contratos, pois que ele acreditava que eles eram alvo de corrupção, o que 

levou ao atraso e interrupções de algumas obras na cidade. 
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Diante disso, a atual gestão se concentra em temas candentes no debate da política 

habitacional nacional, como a regularização fundiária, tema pelo qual o prefeito 

Marquinhos Trad, que foi secretário de Assuntos Fundiários, tem “um carinho especial” 

(ENTREVISTADO 43), e a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 

(ATHIS). Destacamos, ainda, que Campo Grande teve uma atuação relevante no Minha 

Casa Minha Vida, construindo cerca de 12 mil unidades (ENTREVISTADO 37), ainda 

que as críticas ao programa tenham sido abundantes em termos de sua eficácia para 

reduzir o déficit habitacional, e de problemas relacionados com a permanência das 

famílias e a manutenção dos empreendimentos.  

Portanto, o caso de Campo Grande permite tecer duas considerações sobre a 

capacidade municipal de implementação. Primeiramente, em um contexto de prioridade 

política, capacidade técnica e, principalmente, alinhamento entre o governo municipal e 

atores-chave na ‘estrutura de implementação’ em relação aos objetivos comuns, os 

problemas de implementação do PAC-UAP foram contornados com alguma facilidade. 

O Entrevistado 42 descreve este cenário de alta capacidade sistêmica de implementação: 

 

se eu fosse resumir em rápidas palavras, eu diria que, nesse caso, a união de 

todos os entes envolvidos, tanto estado, município e a Caixa, que 

operacionalizava, também a equipe, o corpo técnico, todo mundo envolvido e 

imbuído com o mesmo objetivo, fez com que as coisas realmente 

acontecessem. (grifo nosso) 

 

Por sua vez, este caso permite observar o caráter instável e politicamente 

dependente da capacidade de implementação: a trajetória na área, a capacidade 

institucional e o alinhamento entre os atores-chave na ‘estrutura de implementação’ foram 

‘desativados’ após a emergência de um grupo político, legitimado pela eleição, com 

preferências ideológicas contrárias ao ‘desfavelamento’. A diminuição da capacidade se 

refletiu também na alocação de recursos, particularmente no número de funcionários da 

EMHA, que, segundo o Entrevistado 39, oscilou muito de acordo com a gestão e os 

programas de governo: “eu lembro que a EMHA já chegou a ter mais de 100 funcionários 

e chegamos a ter 60, 70 funcionários”. 
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5.2.5 Pelotas: referência no MCMV, mas com baixa capacidade no PAC-UAP  

 

Pelotas situa-se no litoral sul do Rio Grande do Sul e é considerada uma das 

capitais regionais do país. Segundo o IBGE, em 2010, era a terceira cidade mais populosa 

do estado, com 328.275 mil habitantes. A cidade teve um crescimento populacional 

pequeno, embora constante, até meados do século XX. Esse padrão foi interrompido na 

década de 1950, quando, em decorrência da migração de cidades vizinhas, sua população 

cresceu exponencialmente. Com isso, desde a década de 1980 a demanda por moradia 

aumenta, assim como as favelas e os loteamentos desprovidos de infraestrutura. 

Para lidar com essa problemática, o governo municipal adotou três principais 

estratégias. Primeiro, a regularização fundiária de assentamentos irregulares. Conforme 

Oliveira (1987), na década de 1980 houve um forte movimento social dos posseiros, os 

ocupantes de áreas informais, que culminou com a promulgação da ‘Lei dos Posseiros’ 

(Lei nº 2.643/1981), autorizando o executivo a alienar terrenos de propriedade da 

prefeitura aos respectivos ocupantes, desde que esses comprovassem ter baixa renda. Em 

1986, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio-Ambiente (SMUMA) iniciou a 

regularização de alguns assentamentos. No entanto, o movimento dos posseiros foi 

desmobilizado por atores políticos ainda no final desta década, e a pauta de regularização 

fundiária, enfraquecida (OLIVEIRA, 1987).  

Uma segunda estratégia, utilizada nas décadas de 1980-1990, refere-se à 

combinação da remoção de favelas com o reassentamento das famílias em loteamentos 

não-urbanizados, como o Getúlio Vargas e o Dunas. Essas ações eram geralmente 

pautadas por ciclos eleitorais: para o Entrevistado 46, cada prefeito montava um novo 

loteamento irregular em terras públicas, pois a prefeitura ainda tinha terra remanescente 

do período das charqueadas. Esses novos loteamentos não tinham regularização fundiária, 

nem infraestrutura, e foram alvo de iniciativas pontuais de urbanização.  

A terceira estratégia, e a de maior proeminência, foi a construção de novas 

moradias financiadas por programas de habitação promovidos pelo governo federal. Entre 

2001 e 2008, Pelotas foi a cidade que mais produziu unidades do Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR) no Rio Grande do Sul (CHIARELLI, 2014). Com o 

MCMV, a construção habitacional atingiu novos patamares e Pelotas se tornou uma das 

cinco cidades brasileiras com melhores resultados nesse programa (ENTREVISTADO 

47). Somente no PAR foram construídas 3.177 unidades habitacionais, e no MCMV – 



256 

 

 
 

Faixa, 9.251 unidades (PINTO; MEDVEDOSVKI, 2015). Compreender esse desfecho 

requer olhar para diferentes elementos locais, como a  

 

(...) organização do Sindicato da Construção Civil – SINDUSCON local, à iniciativa da 

gerência local da CAIXA que incentivou as empresas a buscarem os recursos do PAR e 

da Secretaria de Habitação local, que viabilizou a aprovação dos empreendimentos e 

organizou a demanda (PINTO; MEDVEDOSVKI, 2015, p. 4). 

 

O envolvimento das construtoras da cidade com programas de habitação social foi 

situado por vários entrevistados a partir dos anos 2000. No governo de Fernando Marroni 

(2001-2004), do PT, houve uma conjugação inédita da vontade política de promover a 

habitação social com a disposição para iniciar parcerias com o setor da construção civil 

para potencializar o recém-lançado PAR (Programa de Arrendamento Residencial) na 

cidade. As universidades locais também participaram desse movimento, principalmente 

seus grupos que pesquisavam a gestão do processo da construção. Nesse contexto,  

 

as empresas se capacitaram, começaram a fazer planejamento de obra, usar pré-

fabricação. Essas empresas, elas cresceram tanto que fizeram projetos do PAR lá na 

região metropolitana de Porto Alegre até em Caxias, ficou super forte o setor da 

construção civil (ENTREVISTADO 48).  

 

   As construtoras da cidade, que já tinham capacidade técnica de execução, 

‘abraçaram’ o PAR (ENTREVISTADO 49), ganharam expertise e não só se fortaleceram 

localmente, como “foram pra Caxias do Sul, pra Santa Maria, pra Bagé, pra Canoas, 

foram construir com a metodologia que eles desenvolveram aqui” (ENTREVISTADO 

47). O setor da construção civil ganhou notoriedade com o PAR (ENTREVISTADO 50), 

e, “pra te ser bem honesto, a gente teve cases nossos aqui que foram apresentados em 

Brasília, em São Paulo, onde tinha seminário da habitação popular, a gente tinha 

apresentação dos cases aqui de Pelotas” (ENTREVISTADO 47). Mesmo com mudanças 

político-eleitorais, o PAR permaneceu forte na cidade e foi “apropriado pelo Sinduscon 

como o seu carro-chefe e com todo um know-how de como conseguir recursos para o 

PAR; aí depois disso, para de novo, aí vamos ter finalmente o Minha Casa Minha Vida” 

(ENTREVISTADO 48).  

Apesar desses avanços e do uso das três estratégias para lidar com o problema 

habitacional, em 2013, 30% da população de Pelotas, cerca de 100 mil pessoas, vivia em 

156 áreas de urbanização precária – loteamentos irregulares (com pendências relativas à 
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aprovação ou registro), loteamentos clandestinos (parcelamentos realizados à revelia do 

poder público) e favelas ou vilas (ocupadas informalmente sem parcelamento do solo) 

(CARRASCO, 2017). Segundo o Entrevistado 46, a tipologia de urbanização precária 

mais comum são os loteamentos irregulares e clandestinos, muitos deles promovidos pelo 

poder público local, e não as favelas. Adicionalmente, esse Entrevistado destaca que as 

favelas da cidade ficam “em beira de córrego. Aqui a favela não lembra as das cidades 

grandes, ela tem casas quase rurais, com espaço, quintal, animais...”. 

A Figura 19 apresenta um resumo das gestões municipais em Pelotas a partir de 

1989, bem como dos órgãos locais para a habitação e os programas desenvolvidos nessa 

área de política pública. Como já havíamos notado, o legado das intervenções públicas 

em favelas não se relaciona com a regularização e urbanização integrada dessas áreas, e, 

até o início dos anos 2000, a maioria das intervenções nessas áreas se resumiam à remoção 

e ao reassentamento em lotes não urbanizados. A institucionalidade da política 

habitacional era reduzida em termos programáticos e de capacidade burocrática, e este 

tema era alocado na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio-Ambiente (SMUMA). 

O governo de Fernando Marroni (2001-2004) constituiu um ponto de virada na 

trajetória da política habitacional local. Além de ter se associado com o setor da 

construção civil para alavancar a provisão habitacional no PAR, ele propiciou alguns 

avanços em termos de participação social e institucionais. A participação popular, que 

havia se enfraquecido desde a década de 1980, foi gradualmente restabelecida. Segundo 

o Entrevistado 49, nesse mandato foi reativado o Conselho de Habitação e retomado o 

diálogo com os moradores de áreas informais e de favelas. 
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Figura 19 - Linha do tempo da habitação em Pelotas: prefeitos, instituições e programas 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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No que diz respeito à institucionalidade, avançou-se em três frentes, contribuindo 

para a criação de uma incipiente capacidade local para planejar e implantar a política 

urbana e habitacional. A SMUMA foi desmembrada e originou a primeira Secretaria 

Municipal de Habitação, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SPU) e a 

Secretaria de Qualidade Ambiental. A Secretaria de Habitação, como indicado 

anteriormente, atuou no sentido de alavancar a provisão habitacional com o PAR e 

estabeleceu uma parceria com cooperativas uruguaias para fomentar a autoconstrução por 

mutirão em Pelotas. Já a SPU coordenou a elaboração dos estudos e mapeamentos da 

precariedade habitacional na cidade, que subsidiaram o novo Plano Diretor, uma 

prioridade na agenda política que se arrefeceu no final do mandato, como mostra o trecho 

a seguir: 

 

por prioridade daquele governo, em 2001 se começou a discutir a cidade, se fez 

congresso da cidade, foi um processo bastante rico, mas depois desacelerou um 

pouquinho nos últimos anos, tanto que não se terminou o Plano Diretor naquela 

gestão, começou em 2001 e ele foi finalizado em 2006, e só foi depois aprovado 

na Câmara em 2008, porque também o governo seguinte não foi uma coisa de 

tanta prioridade (ENTREVISTADO 50). 

 

De todo modo, a criação dessas secretarias específicas fez com que as políticas 

urbanas e habitacionais, anteriormente ‘escondidas’ pelo debate ambiental, se 

fortalecessem na agenda municipal. Esta priorização foi refletida na alocação de recursos, 

como indicado por Lindvall e Teorell (2016): a prefeitura realizou um concurso público 

no qual, conforme o Entrevistado 49 foram nomeados 23 arquitetos, a maioria alocada na 

SPU e apenas um na SEHAB. Interessante observar que mesmo no momento em que o 

debate sobre a cidade estava em alta, a secretaria de habitação recebeu menos atenção e 

recursos do que instituições municipais mais prioritárias, como a SPU. 

A inaugural estruturação institucional e programática da SEHAB e da SPU teve 

impactos que se prolongaram após a gestão Marroni. O governo de Bernardo de Souza 

(2005-2006) deu continuidade à parceria com o setor privado no PAR e finalizou o Plano 

Diretor, embora não tenha prosseguido com os planos de construção habitacional por 

mutirão. Além disso, o conhecimento gerado sobre os assentamentos passíveis de 

regularização e urbanização, as áreas de risco e os terrenos para provisão habitacional, 

adquirido para servir de insumo ao Plano Diretor, contribuiu para ancorar as propostas 

posteriormente enviadas ao PAC-UAP (ENTREVISTADO 49). Assim, quando foi 
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lançado o PAC, a Secretaria de Habitação já tinha uma equipe e indicativos de áreas, e 

rapidamente preparou propostas, as apresentou ao MCidades e conseguiu dois contratos 

que incluíam quatro áreas da cidade, a serem urbanizadas por diferentes motivos: 

 

A inclusão da Vila Farroupilha se deu devido ao risco das cheias, a ocupação da Osório 

pela necessidade de desocupar uma via pública estruturante da cidade e, na área da Ceval, 

a SEHAB tinha um projeto em curso de mutirão. O Anglo foi incluído porque a prefeitura 

de Pelotas estava pagando judicialmente para a massa falida do Frigorífico Casarin a 

segunda e terceira parcelas do terreno, adquirido durante o governo Marroni, e, também, 

por identificar que parte desta população, assentada na beira de um canal, tinha sério risco 

de ser atingida pelas enchentes anuais (DUTRA, 2017, p. 37). 

 

As duas operações contratadas por Pelotas no PAC-UAP podem ser visualizadas 

na Tabela 31. A primeiro foi denominada PAC Farroupilha, e abrange a Vila Farroupilha 

e os loteamentos Ceval, Osório e Anglo, com um repasse de cerca de R$ 19 milhões. A 

segunda foi um investimento complementar, denominado PAC-Farroupilha – Extensão 

ou PAC Farroupilha, Ceval, Osório, Anglo, e abrangem as mesmas áreas, contando com 

um repasse federal de quase R$ 7 milhões. Estas operações foram aqui classificadas como 

Tipo 4 – Urbanização com reassentamento, por ser essa a intervenção da Vila Farroupilha, 

o maior projeto em termos orçamentários e de provisão habitacional. Entretanto, as 

intervenções foram variadas: reassentamento e construção de novas unidades 

habitacionais (Ceval, Osório), remanejamento integral (Vila Anglo) e urbanização 

integrada com reassentamento, drenagem e construção de viário na Vila Farroupilha.  
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Tabela 31 - Urbanizações de favelas no PAC-UAP Pelotas: características e status 

 

Etapa e 

Programa 

Nome da 

Intervenção 

Tipo 

intervenção 

Famílias 

Beneficiadas 
Exec. Orçam. 

Repasse (em 

R$) 

Contrapartida 

(em R$) 
Situação Obra % Execução Problemas  

PAC 1  

PPI 
Farroupilha 

Tipo 4 - 

Urbanização 

com 

reassentamento 

1709 2007 18.894.066,08 4.856.018,32 Paralisada 40,78 
Atraso na aprovação para licitar a 

obra (2011), empresas que 

faliram, defasagem do valor do 

repasse PAC 1 

FNHIS 

Farroupilha, 

Ceval, Osório, 

Anglo 

Tipo 4 - 

Urbanização 

com 

reassentamento 

635 2009 6.901.820,00 1.725.455,00 Paralisada 9,63 

TOTAL 2344  25.795.886,08 6.581.473,32  Média 25,2%   

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas realizadas nos municípios e de dados recebidos pela SNH por pedido de Acesso à Informação (LAI) referentes à dezembro 

de 2017.  
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Como é possível notar, a execução financeira foi baixa em ambas as operações, 

atingindo uma taxa média de 25%. Contudo, o trabalho de campo explicitou que os 

resultados variaram entre as áreas. Pelotas logrou finalizar as intervenções de 

reassentamento e remanejamento total no Anglo, Ceval e Osório. O Entrevistado 51 

destaca que as intervenções nessas áreas chegaram a render reconhecimento e até 

prêmios: “nós ganhamos elogio do ministério, ganhamos prêmio da Caixa, ganhamos 

prêmio da VISWEG em Porto Alegre pelo PAC pelo Ceval pela inclusão social”.  

Como explicitado na Tabela 32, a área da Vila Farroupilha representava a maior 

parte do investimento e das unidades habitacionais a serem construídas, e era a única onde 

haveria de fato uma urbanização integrada de favela. No entanto, até o fim de 2018 a Vila 

Farroupilha ainda “não deu certo” (ENTREVISTADO 49) e continua como um “processo 

que se arrasta em função da infraestrutura, que é deficitária ali, todo o investimento 

primeiro em infraestrutura, pra depois a concretização do programa das unidades 

habitacionais” (ENTREVISTADO 47). 

 

Tabela 32 - Dados sobre os empreendimentos do PAC Farroupilha 

Empreendimento 
Construtoras 

Unidades 

habitacionais 
Valor global 

Data da 

contratação 

PAC Farroupilha EGEL Empresa Gaúcha de 

Estrada Ltda.; BKI 

Engenharia Ltda.  

175 + 90 14.009.049,00 

Setembro 

2007 

PAC Anglo ACPO Ltda.; Quality 

Serviços de Engenharia 

Ltda.; AVS Construções 

Ltda. 

90 + 20 3.175.208,03 

PAC Osório CPC Construtora Ltda.; Loki 

Engenharia Ltda. 
79 1.803.102,43 

PAC Ceval TBS Sul Sistemas 

Construtivos e Arquitetônicos 

Ltda.; CPC Construtora 

Ltda.; Quality Serviços de 

Engenharia Ltda. 

14 1.311.371,68 

 Fonte: Adaptado de DUTRA, p. 36; Acervo NAUrb – UFPEL, 2008. 

 

A baixa execução do PAC-Farroupilhas pode ser parcialmente explicada tanto 

pela complexidade de desenvolver uma urbanização integrada quanto pelo porte da 

intervenção, com valor estimado de R$ 14 milhões, quase três vezes maior do que o 

investido nas outras áreas. Ademais, retomando os desafios das intervenções em favelas 

e da implementação do PAC-UAP descritos nas seções 2 e 3, esse resultado pode ser 

compreendido pela dificuldade do município em lidar com esses problemas e em 

‘operacionalizar’ o programa, particularmente no que tange aos procedimentos 
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burocráticos com a CAIXA e às licitações e acompanhamento do trabalho das 

construtoras, como demonstrado a seguir: 

 

Entende-se que foram muitos os motivos que atrasaram o andamento das obras 

do PAC – Anglo, entre eles, os processos burocráticos das contratações das 

empresas pela prefeitura, a falta de inscritos nas Concorrências Públicas para 

iniciar a obra, as irregularidades no Relatório de Fiscalização do município de 

Pelotas, o abandono e reincidência do contrato da empresa Pérgola Arquitetura 

Construção e Restauração Ltda., e a suspensão das obras da ACPO devido ao 

atraso das tramitações dos documentos junto à CAIXA (DUTRA, 2017, p. 70). 

 

Todavia, argumentamos que as urbanizações do PAC tiveram dificuldades 

adicionais em sua implementação devido à reduzida prioridade do tema na agenda do 

grupo político predominante, afetando a alocação de recursos e a capacidade técnica e 

relacional para implantar essa política pública. Com isso, o município não assumiu o 

papel de ‘empreendedor’ da ‘estrutura de implementação’ local, alinhando os diferentes 

atores estatais e não-estatais em torno de objetivos comuns em relação ao PAC-UAP e da 

resolução dos problemas na implementação das operações deste programa.   

De acordo com as entrevistas, o governo de Bernardo de Souza (2005-2006) se 

assemelha em pelo menos três aspectos aos governos seguintes de Fetter Junior (2006-

2012), Eduardo Leite (2013-2016) e Paula Mascarenhas (2017-...). Primeiro, ainda que 

esses políticos sejam de partidos diferentes, eles integram um grupo político 

razoavelmente homogêneo, compartilhando interesses, prioridades e vivências políticas. 

Além disso, tinham amplas relações profissionais e pessoais entre si, tendo Bernardo de 

Souza como um ator central desta rede87. Assim, Leite e Mascarenhas eram ‘da mesma 

escola’ (ENTREVISTADO 52) e, segundo o Entrevistado 16, referindo-se a Bernardo de 

Souza, Adolfo Fetter e Eduardo Leite, “com os três não houve nenhum descompasso”.  

Segundo, mesmo reconhecendo que existiram algumas diferenças entre os 

mandatos88, é possível afirmar que houve uma relativa continuidade na condução da 

                                                           
87 A atual prefeita Paula Mascarenhas foi assessora do Bernardo Souza quando ele se elegeu deputado 

estadual, de 1999 a 2004, e depois assumiu a chefia do gabinete dele. Ela também foi vice-prefeita de 

Eduardo Leite, que, de acordo com o Entrevistado 52, também havia trabalhado com Bernardo e cujo pai 

havia sido “chefe de gabinete, secretário de governo, secretário de educação, no primeiro governo do 

Bernardo aqui”. 

88 Segundo o Entrevistado 50, as gestões de Marroni e Leite se diferenciam das demais por terem enfatizado, 

particularmente nos dois primeiros anos do mandato, ações de planejamento urbano. Essas, embora tenham 

sido arrefecidas ao longo das gestões, resultaram na elaboração do III Plano Diretor da Cidade e do Plano 

de Habitação de Interesse Social (PLHIS), lançado em 2014. Esse Entrevistado também apontou que no 

governo Leite havia vontade política para trabalhar com política habitacional, principalmente regularização 

fundiária, mas que isso não resultou em políticas concretas. 



264 

 

 
 

política habitacional municipal. O principal elemento de perenidade se refere ao caráter 

marginal da política de urbanização de favela na agenda local, que era vista pelas gestões 

como o “3°, 4°, 5° plano, nunca foi uma prioridade” (ENTREVISTADO 50)89.  

A provisão habitacional permanecia importante na pauta política, apoiada pelos 

principais atores-chave da política de habitação local, o Sinduscon e os dirigentes 

políticos. Todavia, esta temática tampouco “foi uma prioridade no sentido de o governo 

inteiro se mobilizar pra isso” (ENTREVISTADO 52). Essas gestões privilegiaram a 

requalificação da infraestrutura da cidade, como o PAC Pavimentação, que pavimentava 

e asfaltava vias públicas urbanas. O asfaltamento era visto como um sinônimo de 

desenvolvimento pela sociedade e “veio de montão aqui para Pelotas”. 

(ENTREVISTADO 50) 

Terceiro, nessas gestões houve uma descontinuidade na estrutura institucional do 

órgão responsável pela política habitacional, bem como um paulatino esvaziamento dos 

seus recursos humanos e atribuições. A instabilidade do órgão responsável pela política 

habitacional está clara na Figura 19, que mostra que esse órgão teve cinco alocações 

institucionais diferentes de 2005 a 2016: “ela sempre foi Secretaria de Habitação e 

Regularização Fundiária, mas uma época ela não existia, era incorporada à outra, depois 

voltou, teve esse vai e vem” (ENTREVISTADO 47).   

Por sua vez, a equipe técnica da habitação “foi sendo esvaziada, foi sendo 

sucateada” (ENTREVISTADO 49). Aqui é interessante destacar um paradoxo, percebido 

em um arquivo pessoal do Entrevistado 51 compartilhado com a pesquisadora: entre 2006 

e 2011, o orçamento da Habitação cresceu quase duzentas vezes, passando de R$ 200 mil 

para R$ 36 milhões, porém a equipe diminuiu de 56 pessoas para 25 funcionários 

administrativos (incluindo estagiários) e 6 operários a partir de 2008, o que foi justificado 

pela necessidade de contingência administrativa. O aumento dos recursos financeiros para 

habitação, viabilizados por meio de repasses federais, não significou ter mais equipe ou 

um aumento na capacidade de implementação municipal. A equipe, que já era reduzida, 

não foi ampliada, e os poucos concursados que tinham na SEHAB foram realocados em 

outras secretarias (ENTREVISTADO 15), sendo frequentemente substituídos, a partir de 

meados dos anos 2000, por “quadros políticos”, alguns deles com pouca experiência na 

área habitacional (ENTREVISTADO 49). 

                                                           
89 A participação social tampouco foi privilegiada nessas gestões, tendo havido a desativação do Conselho 

de Habitação e a diminuição da participação de movimentos sociais no Conselho do Plano Diretor, que 

atualmente tem bastante influência do Sinduscon (ENTREVISTADOS 48 e 50). 
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A compreensão deste cenário é complementada pelo olhar para a gradual 

diminuição das atribuições da SEHAB. Considerando que as gestões municipais 

centraram sua política na produção de novas moradias em parceria com o setor privado, 

na qual delega-se ao município um papel diminuto na implementação, havia limitado 

incentivo para alocar recursos e fortalecer a capacidade de implementação municipal 

nessa área de política. Além disso, o PAC-UAP em Pelotas foi iniciado pela Secretaria 

de Habitação, mas sua gestão foi posteriormente centralizada na Unidade Gestora de 

Projetos, criada em 2006, para gerenciar um projeto de infraestrutura com o Banco 

Mundial e acabou responsabilizando-se também pelo PAC-UAP, PAC Pavimentação e 

PAC Saneamento, como explica esta citação: 

 

NA UGP se juntavam vários servidores da área de projeto, de engenharia e arquitetura, e 

outros da área do direito, pra fazerem as licitações, então era uma área autônoma, eles 

faziam projetos, apresentavam, buscavam recursos nos editais federais, tinham fiscais, 

fiscalizavam as obras e licitavam, inclusive a licitação não era centralizada no nosso setor 

de licitações da prefeitura; (...) os PACs todos estavam lá na UGP, o PAC Farroupilha, 

apesar de ser da habitação, acabou não indo pra Secretaria de Habitação, acabou 

permanecendo ali porque já tinha uma tratativa e tudo o mais (ENTREVISTADO 52). 

 

A UGP incorporou alguns funcionários da SEHAB e passou a monitorar e a 

gerenciar a implementação de todas as obras do PAC-UAP e a prestação de contas com 

a CAIXA, ao passo que a Habitação cuidava de outras atividades, como o cadastro social, 

a aprovação de empreendimentos e as inscrições do MCMV, assim como a resposta a 

situações emergenciais ou de elevada vulnerabilidade90. Essa configuração teve dois 

efeitos bastante destacados nas entrevistas.  

Por um lado, a centralização do PAC-UAP em uma secretaria especial que 

gerenciava inúmeros projetos de grande porte fez com quem o tema da urbanização de 

favela ficasse em um órgão com maior capacidade gerencial e importância política. A 

UGP ganhou bastante proeminência na cidade e o Secretário da UGP “era um super 

secretário, tudo era ele quem decidia e era onde estava o dinheiro da prefeitura, durante 

todo esse período” (ENTREVISTADO 48). No entanto, como a UGP cuidava de vários 

projetos, a urbanização teve menor destaque nesta unidade do que teria se continuasse na 

SEHAB. Neste sentido, segundo o Entrevistado 16, a dedicação do secretário da UGP era 

                                                           
90 Segundo o Entrevistado 49, na gestão de Eduardo Leite, a Secretaria de Habitação teve mais uma perda, 

pois o cadastro social foi incorporado pela Secretaria de Assistência Social. 



266 

 

 
 

maior ao PAC Pavimentação, e, como mencionamos, estava alinhado com as prioridades 

municipais de privilegiar obras de infraestruturas.  

Por outo lado, ainda que a UGP contasse com profissionais de excelência, eles não 

compreendiam as especificidades e os desafios das intervenções em favelas. Isso teve 

efeitos na capacidade relacional da prefeitura, afetando o alinhamento com atores-chave 

no policy-making da urbanização de favela como os moradores dessas áreas. Dutra (2017) 

afirma que quando os projetos passaram a ser centralizados na UGP, e não mais na 

Secretaria de Habitação, o elo que a Secretaria mantinha com as comunidades foi 

enfraquecido, e as intervenções adquiriram um caráter mais técnico e operacional. Isso 

foi confirmado em algumas entrevistas: o Entrevistado 48, por exemplo, indica que o fato 

da SEHAB não acompanhar esses projetos prejudicou o diálogo com os moradores. Como 

consequência, houve resistência de algumas famílias para saírem das suas moradias 

(ENTREVISTADO 53) e desconhecimento dos moradores sobre a urbanização, 

impactando negativamente nas obras: “me lembro do pessoal da empresa reclamar de 

como é que eles iam fazer obra se eles enfiavam as Caterpillar e as máquinas e as crianças 

subiam por cima das máquinas e as pessoas não saiam da frente, então era uma confusão” 

(ENTREVISTADO 48).  

É interessante, adicionalmente, olhar para a capacidade relacional do governo no 

que tange a dois outros atores essenciais para a implementação do PAC-UAP, a CAIXA 

e as construtoras. Se nos programas de provisão habitacional a interação da prefeitura 

com a CAIXA era restrita e harmoniosa, nas urbanizações do PAC a relação entre eles 

foi intensa e conflituosa. Especificamente no PAC Farroupilha, os Entrevistados 15 e 51 

disseram ter vivenciado problemas diversos com a Caixa, incluindo um excesso de rigidez 

e um atraso significativo na aprovação do projeto de intervenção, etapa prévia à licitação. 

Em junho de 2011, quase 4 anos após a assinatura do contrato, o Farroupilha ainda estava 

“trancado” (ENTREVISTADO 51) e “nunca tinha aprovação, toda vez que levava o 

projeto eles queriam algo mais” (ENTREVISTADO 15). 

O olhar sobre as construtoras também será realizado a partir de uma análise 

comparativa da sua atuação na implementação do MCMV e do PAC-UAP. Como citado 

anteriormente, Pelotas se destacou pela elevada produtividade no MCVM e as 

construtoras locais se fortaleceram e expandiram sua atuação para outras cidades do 

Estado. As entrevistas, e Pinto e Medvevoski (2015), adicionalmente, indicam que essas 

construtoras tiveram uma atuação política importante para evitar que os recursos do 

MCMV, em Pelotas, fossem destinados para empresas de fora da cidade.  
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Todavia, no PAC-UAP, a cidade teve inúmeros problemas com as construtoras 

contratadas. Houve licitações ‘desertas’, em que não apareceram empresas interessadas, 

construtoras que ‘quebraram’ e não finalizaram as obras, gerando a necessidade de abrir 

novos processos de licitação e, consequentemente, atraso nas obras, defasagem do valor 

previsto de repasse do governo federal e aumento da necessidade de contrapartida local. 

A prefeitura tinha baixa capacidade financeira e “dificuldade de integralizar a 

contrapartida ou nos ajustes de projeto, qualquer acréscimo” (ENTREVISTADO 49), 

gerando novos atrasos nos pagamentos das obras. 

 A análise das empresas contratadas no âmbito do PAC-UAP, entretanto, 

evidencia que não foram as construtoras locais que ganharam as licitações deste 

programa, e sim empresas de fora da cidade, com atuação estadual e até de Minas Gerais 

(ENTREVISTADO 48). As empresas locais, com pequenas exceções, como a que 

finalizou as obras no Loteamento Anglo, sabiam da dificuldade de pagamento e ficaram 

desestimuladas a trabalhar com a prefeitura (ENTREVISTADO 49). Além disso, e talvez 

o mais relevante, elas não se interessaram pelo PAC-UAP, que, em comparação com o 

MCMV, possui um orçamento menor e maior complexidade, como demonstra a citação 

a seguir: 

o PAC não é nada, é muito pouco. Quantos são no total, acho que 600 unidades? 

Então, pra que o setor da construção civil ia se interessar por uma coisa que 

o lucro é baixo, que dá trabalho, você tem problema com a população, se você 

podia construir em terreno virgem e ainda ganhar o que, renda da terra, que a 

gente já sabe que eles não ganham só no setor da construção, normalmente eles 

estão associados, eles não estão só recebendo a remuneração do capital do setor 

de construção, eles estão ganhando renda (ENTREVISTADO 48, grifo nosso). 

 

Como resultado, “o PAC da urbanização foi muito pouquinho” 

(ENTREVISTADO 50), e não se constituiu como uma alternativa de interesse das 

construtoras locais. Mesmo que a SEHAB ou a UGP tentassem mobilizar os atores do 

Sinduscon para integrar a ‘estrutura de implementação’ do PAC-UAP, esses esforços 

enfrentavam claros limites quanto à sua efetividade. Afinal, a relação estreita entre a 

gestão municipal e o Sinduscon criava fragilidades, principalmente no que tange à 

autonomia do órgão habitacional, sendo comum, até recentemente, que “a estrutura em si 

da secretaria [da habitação] acabava indo carregada, ia junto, mas a discussão sempre foi 

mais a nível do gabinete do prefeito com as construtoras e com o Sinduscon também” 

(ENTREVISTADO 47).  
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Ao fim e ao cabo, os recursos federais para urbanização de favela do PAC estavam 

disponíveis à prefeitura de Pelotas, mas a prioridade municipal residia em outros setores, 

como a infraestrutura (pavimentação) e, em menor medida, a provisão habitacional. O 

destaque do Sinduscon na política e na economia local contribuiu para privilegiar o tema 

da provisão habitacional e dificultar as iniciativas governamentais para estruturar a 

política habitacional e o planejamento urbano. As construtoras tampouco foram 

sensibilizadas ou mobilizadas pelo poder público local para se envolverem na 

implementação do PAC-UAP, dado seu foco no retorno financeiro máximo e na 

facilidade de obtê-lo com o MCMV, principalmente nas faixas 2 e 3, que são as que têm 

maior rendimento e onde não estão as famílias de maior necessidade. Desta forma, o caso 

de Pelotas explicita o caráter de dependência da capacidade de implementação em relação 

à prioridade dos dirigentes políticos e dos principais atores do policy-making, como 

refletido na frase a seguir: não é falta de capacidade, é necessidade de atender esse setor 

[construtoras], como um setor importante da cidade, enfim, não que os outros não sejam, 

mas, sei lá, as vezes alguns tem mais peso que outros, acho que é isso”. 

(ENTREVISTADO 50). 

A gestão atual, da prefeita Paula Mascarenhas, fez uma reforma administrativa e 

atualmente a UGP está no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAG). 

A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária concentra sua atuação na 

regularização fundiária, em linha com os atuais incentivos do governo federal, e tem uma 

meta de regularizar uma área irregular por mês, das mais de 200 existentes em Pelotas 

(ENTREVISTADO 47). Assim,  

 

a gente tem um foco muito grande na regularização fundiária aqui, começou no 

governo do Eduardo mais fortemente e a gente está ampliando isso, que é um 

fator muito importante também de justiça social, de integração das pessoas, 

inclusão, a gente está investindo bastante nisso. (ENTREVISTADO 52) 

 

Em suma, o caso de Pelotas permite avançar no entendimento do conceito de 

capacidade de implementação, principalmente pela observação de que nele a urbanização 

de favelas em nenhum momento da história recente se tornou prioridade. Com isso, e com 

o recente êxito dos programas de provisão habitacional, houve um fortalecimento técnico 

e político do setor da construção civil, e uma diminuição da capacidade municipal tanto 

para planejar e gerir a cidade quanto para implantar ações de urbanização em favelas.  
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Isso foi refletido na instabilidade institucional e na diminuição dos recursos 

humanos no órgão gestor da política habitacional, bem como na redução da capacidade 

relacional do governo, que não logrou se constituir como um ‘empreendedor’ para alinhar 

a atuação de diferentes atores estatais e não-estatais na ‘estrutura de implementação ‘do 

PAC-UAP. Assim, ainda que Pelotas tenha logrado captar recursos federais para 

promover intervenções de urbanização de favela, o município não conseguiu lidar com 

vários dos problemas de implementação do programa, nem coordenar a ação dos 

diferentes atores, como incentivar as construtoras locais a participar ou estabelecer 

relações de confiança com a CAIXA e com os moradores. Ao fim e ao cabo, a reduzida 

capacidade de implementação do município foi gradualmente ‘desativada’ em nome de 

programas de provisão habitacional, mais céleres, logo, adequados à pressão eleitoral por 

resultados rápidos e aos interesses por lucros das construtoras.  

  

 

5.3 Análise comparada dos casos 

 

Apresentados os estudos de caso, a seguir são feitas algumas considerações sobre 

como eles ajudaram a responder as perguntas desta pesquisa. É analisada, primeiramente, 

a propinquidade, ou seja, como as características do território onde são realizadas as 

intervenções afetam a execução do PAC-UAP. Em seguida, são tecidas reflexões sobre a 

relação da prioridade política e da ‘estrutura de implementação’ com a capacidade de 

implementação.  

 

5.3.1 A propinquidade: espaço herdado e tipos de intervenção no PAC-UAP 

  

A partir da revisão da literatura e da etapa quantitativa da pesquisa, esperava-se 

que as intervenções em Santo André e São Bernardo, no geral, fossem se referir a 

urbanizações integradas combinadas com provisão habitacional, dado o grau de 

consolidação e adensamento das favelas e o alto custo do terreno nestes municípios, com 

efeito negativo na taxa de execução dessas urbanizações. Por sua vez, achava-se que em 

Pelotas e Campo Grande, com maior disponibilidade de terrenos e favelas menos 

consolidadas, existiriam tanto urbanização integrada quanto remoção.  

A análise das operações em cada município, contudo, demonstrou que o território 

herdado não apresentou uma relação clara com o tipo de intervenção. Entretanto, e talvez 
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o mais importante, o tipo de intervenção impactou de modo decisivo na execução 

financeira do PAC-UAP. Assim, embora o legado construído dos municípios guarde 

vínculos com a complexidade técnica e os custos da intervenção, ele teve menor 

relevância explicativa nos resultados da execução financeira das operações do PAC-UAP 

do que a decisão sobre o tipo de urbanização a ser feita. 

 Como indicado na Tabela 33, na qual as operações dos quatro municípios foram 

reorganizadas quanto ao tipo de intervenção e à taxa de execução, as operações que 

envolveram reassentamento ou remanejamento total das famílias alcançaram maiores 

taxas de execução financeira do que aquelas que, de fato, se referem à urbanização 

integrada. Isso ocorreu em todos os municípios estudados e pode ser explicado pela maior 

simplicidade das operações de remoção. 

 

Tabela 33 – Operações do PAC-UAP analisadas por Tipo de Intervenção e % Execução 

 

Município 
Etapa e 

Programa 
Nome da Intervenção Tipo intervenção Situação Obra % Execução 

Campo Grande  PAC 1 / PPI 
Bacias dos Córregos Cabaça 

e Segredo 
Tipo 6 - Reassentamento total Concluída 100,00 

Campo Grande  PAC 1 / PPI  Limão e Centenário Tipo 6 - Reassentamento total Concluída 100,00 

Campo Grande  PAC 1 / PPI Dom Antonio Barbosa II Tipo 6 - Reassentamento total Concluída 100,00 

São Bernardo PAC 1 / PPI Jardim Naval, Silvina Tipo 6 - Reassentamento total Paralisada 99,32 

Santo André PAC 1 / PPI Gamboa e Capuava - 2ª etapa Tipo 6 - Reassentamento total Atrasada 96,3 

Santo André PAC 1 / FNHIS Núcleo Gamboa Tipo 6 - Reassentamento total Paralisada 55,3 

Campo Grande  PAC 2 / PPI 
Córregos Bálsamo, Segredo 

e Taquaral 
Tipo 6 - Reassentamento total Paralisada 41,13 

Santo André PAC 1 / FNHIS  Núcleo Sacadura Cabral Tipo 6 - Reassentamento total Paralisada 22,26 

Santo André PAC 1 / FNHIS Conjunto Graciliano Ramos Tipo 5 - Remanejamento total 
Obra física 

concluída 
99,39 

São Bernardo 

do Campo 
PAC 1 / PPI Jardim Lavínia - 2ª etapa Tipo 5 - Remanejamento total 

Obra física 

concluída 
99 

São Bernardo  PAC 1 / FNHIS Jardim Esmeralda - 2ª etapa Tipo 5 - Remanejamento total Normal 98,94 

São Bernardo  PAC 1 / FNHIS Silvina Oleoduto Tipo 5 - Remanejamento total Normal 88,06 

Pelotas PAC 1 / PPI Farroupilha 
Tipo 4 - Urbanização com 

reassentamento 
Paralisada 40,78 

Santo André PAC 1 / PPI Favela Espírito Santo I e II 
Tipo 4 - Urbanização com 

reassentamento 
Atrasada 40,44 

Santo André PAC 2 / PPI 

Pedro Homérico, Homero 

Thon e conjunto 

Guaratinguetá 

Tipo 4 - Urbanização com 

reassentamento 
Atrasada 19,82 

Pelotas PAC 1 / FNHIS 
Farroupilha, Ceval, Osório, 

Anglo 

Tipo 4 - Urbanização com 

reassentamento 
Paralisada 9,63 

São Bernardo  PAC 2 / PPI 
Complexo Jardim Silvina 

Audi 

Tipo 3 - Urb. c/ 

remanejamento e 

reassentamento 

Normal 70,17 

São Bernardo  PAC 1 / PPI 
 Parque São Bernardo - 2ª 

etapa 
Tipo 2- Urb. c/ remanejamento Normal 88,34 

São Bernardo PAC 2 / PPI Capelinha e Cocaia Tipo 2- Urb. c/ remanejamento Normal 59,63 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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Ademais, é importante destacar um aparente paradoxo desse programa, no qual 

permanece inconclusivo o “grande nó da urbanização” (ENTREVISTADO 21): mesmo 

almejando promover urbanização integrada de favelas, as intervenções que tiveram 

melhores resultados são justamente aquelas que resultam não na consolidação e 

integração dessas áreas à cidade, mas sim na reurbanização ou na remoção da favela.  

 

 

5.3.2 Trajetória, prioridade política e estrutura de implementação  

 

Com base na análise dos quatro estudos de caso, cujos resultados estão 

sistematizados na Tabela 34, agora teceremos algumas considerações que cruzam os 

elementos locais identificados em cada município com o referencial analítico desta tese, 

visando enfatizar como esta pesquisa contribui para o debate teórico sobre capacidade de 

implementação de políticas públicas. Primeiro, corroboramos a leitura de Cardoso e 

Denaldi (2018), de que o modelo normativo aberto do PAC-UAP tornou essa modalidade 

do programa mais dependente da trajetória local dessa política pública. Os dados 

evidenciaram que os municípios de Santo André, São Bernardo e Campo Grande, que 

tinham uma trajetória razoavelmente estruturada de intervenção pública em favela desde 

a década de 1980, conseguiram com o PAC ampliar o que já vinham desenvolvendo, 

porém agora com mais recursos. Todos esses municípios já tinham conhecimento 

acumulado e certa capacidade institucional, que constituíram um ponto de partida para a 

implementação das urbanizações do PAC, embora não tenham sido determinantes para a 

taxa de execução local do programa.   

O caso de Santo André ilustra, ainda, como a trajetória e a capacidade institucional 

não se perdem e podem ser ‘ativadas’. Mesmo em cenários pouco propícios à capacidade 

de implementação, marcados por instabilidade político-administrativa e diminuição da 

equipe frente ao aumento do volume de trabalho, havia uma equipe de funcionários 

concursados comprometida, e que logrou finalizar intervenções importantes de 

urbanização de favela no contexto local, como foi o caso do Gamboa, uma favela que 

ficava debaixo de torres de alta tensão e por isso foi totalmente removida após mais de 

20 anos de intervenções.  

Segundo, a prioridade da política de urbanização de favela na agenda local se 

mostrou um fator determinante para a taxa de execução das operações do PAC-UAP. Em 

Campo Grande e São Bernardo do Campo, municípios com elevada taxa média de 



272 

 

 
 

execução das urbanizações do PAC, as gestões municipais se comprometeram com essa 

temática e a incorporaram em sua plataforma prioritária de governo. Como indicado por 

Lindvall e Teorell (2016) e Loureiro et al. (2018), a priorização dessa política significou 

a alocação de recursos – financeiros, humanos e informacionais – que alavancaram a 

capacidade local de implementação.  

Nestes dois municípios, consequentemente, houve a construção ou a ‘ativação’ de 

capacidade técnica e relacional, embora isso tenha ocorrido de maneiras e por motivos 

distintos. Em Campo Grande, houve uma estruturação institucional e a consolidação de 

uma política local voltada para o desfavelamento, que obteve amplo apoio e legitimidade 

social. Já em São Bernardo, entre 2009 e 2016, a urbanização de favela foi definida como 

prioridade na política de habitação local, o que se refletiu no crescimento da alocação de 

recursos financeiros para esta área de política e na expansão dos recursos humanos.  
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Tabela 34 – Sistematização da capacidade de implementação nos quatro estudos de caso 

Dimensões de análise Pelotas Campo Grande São Bernardo do Campo Santo André 

Legado local de intervenções públicas 

em favelas 

Remoção para lotes não 

urbanizados, foco na 

provisão habitacional  

Município pioneiro, 

experiência c/ 

regularização fundiária 

e 'desfavelamento'  

Município pioneiro, 

experiência com HBB e 

Pat Prosanear 

Município pioneiro e 

referência na Urb. 

Integrada  

Prioridade das intervenções em favelas Baixa, contínua e 

sistêmica 

Alta (1997 a 2012) 

Baixa (2013-2016) 

Alta (a partir de 2009)  Oscilou, auge nos anos 

1990  

Resultados da execução do PAC-UAP Média de 25,20% Média de 85,28% Média de 75,43% Média de 47,6% 

Capacidade de 

Implementação do 

PAC-UAP 

Oscilação na 

prioridade 

Baixa Alta Baixa Alta 

Descrição Reduzida prioridade 

política com baixa 

alocação de recursos e de 

construção de capacidade 

burocrática e relacional  

Alta capacidade de 

implementação = 

elevada prioridade e 

alinhamento entre atores 

chaves  

 

Vulnerável a mudança 

políticas 

Alta capacidade de 

implementação: 

prioridade política + 

capacidade técnica e 

relacional + alta alocação 

de recursos financeiros  

Capacidade instável de 

implementação, com 

‘desativação’ gradual de 

capacidade técnica   

Atores na 

implementação do 

PAC-UAP 

Gestor do PAC-

UAP 

UGP SISEP (Infraestrutura) 

e EMHA (Habitação) 

SEHAB SMDUH 

Atores principais 

na 'estrututura de 

implementação'  

Sehab, construtoras 

externas 

Construtoras, 

consultorias, 

movimentos sociais, 

Legislativo, governo 

estadual, Caixa 

Outras secretarias, 

moradores, construtoras, 

gerenciadoras 

Semasa, Saúde, Educação 

Coordenação e 

comprometimento 

da 'estrutura de 

implementação' 

Baixa Alta 

('desfavelamento') 

Alta (estrutura de gestão 

e programática, alta 

capacidade relacional) 

Baixa  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Por sua vez, em Pelotas, a urbanização integrada de favelas não era uma ação 

comum no repertório da administração pública local, nem se constituiu como prioridade. 

No contexto local, em que há um setor da construção com uma forte atuação política e a 

continuidade de gestores municipais que privilegiam a requalificação da infraestrutura da 

cidade, a construção de novas moradias continuou sendo a política habitacional 

predominante. Consequentemente, neste município não houve a alocação adicional de 

recursos ou o fortalecimento da capacidade técnica e relacional do órgão responsável pela 

habitação para alavancar a implementação local do PAC-UAP.  

Em terceiro lugar, a priorização da urbanização de favela no âmbito local 

impactou de forma decisiva na capacidade relacional: os municípios que alcançaram 

melhores taxas de execução financeira no PAC-UAP são justamente aqueles onde a 

política de urbanização de favela foi priorizada e onde houve melhor alinhamento dos 

atores-chave no policy-making sobre os objetivos comuns. Moradores das áreas 

urbanizadas, CAIXA, movimentos sociais, vereadores, governo estadual integravam 

diferentes ‘estruturas locais de implementação’ e se comprometiam com ela. 

Em São Bernardo do Campo, por exemplo, a SEHAB estruturou mecanismos de 

gestão e de diálogo com outras secretarias, moradores das áreas urbanizadas e empresas 

contratadas, visando promover transparência e coordenação entre eles. Havia esforços no 

sentido de impedir a secretaria de ‘ficar fechada nela mesma’, que se ancoravam no 

conhecimento técnico e habilidade política da equipe dirigente. Já em Campo Grande, 

isso ocorreu de forma menos estruturada, porém mais sistêmica: a legitimidade do 

‘desfavelamento’ e a atuação ‘empreendedora’ de atores políticos fomentaram a 

convergência entre atores-chave na ‘estrutura de implementação’ (HJNER; PORTER, 

1981).  

Por outro lado, nos municípios onde a urbanização de favela foi menos priorizada, 

o órgão local responsável por sua implementação não contava com instâncias estruturadas 

e efetivas de participação e articulação, e não logrou alinhar os objetivos dos diferentes 

atores envolvidos. Em Pelotas, o forte setor da construção civil não ‘abraçou’ o programa 

e a cidade teve problemas com as construtoras e as licitações. Santo André teve 

dificuldades com as construtoras e os moradores, particularmente no que tange à 

reocupação de áreas já removidas.  

Por fim, os estudos de caso aqui analisados indicam que municípios que lograram 

combinar trajetória na urbanização de favelas, legitimidade da política e uma equipe 

diretiva que priorizava essa temática e conseguia coordenar a ação dos diferentes atores 
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estatais e não-estatais envolvidos na implementação, alcançaram melhores taxas de 

execução das operações do PAC-UAP. Contudo, eles também apontam o caráter instável 

da capacidade de implementação: em contextos de mudanças político-eleitorais, como em 

Santo André e Campo Grande, a urbanização de favela deixou de ser prioritária na agenda 

governamental, ‘desativando’ a capacidade institucional e desarticulando os atores da 

‘estrutura de implementação’.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo desta pesquisa, buscamos analisar os fatores locais que explicam os 

diferentes resultados obtidos por governos municipais na implementação de uma mesma 

política urbana, compartilhada com o governo federal as operações de urbanização de 

favelas do PAC.  

Considerado um ponto de inflexão na trajetória das intervenções públicas em 

favela, o PAC-Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) foi o maior 

investimento até hoje realizado pelo governo federal no Brasil nesta temática. Contando 

com recursos não contingenciáveis e uma estrutura de monitoramento intenso, havia 

elevada expectativa quanto aos seus resultados. Todavia, as operações desta modalidade 

do programa ficaram aquém do esperado em termos de execução: passados mais de dez 

anos do lançamento do PAC-UAP, há algumas intervenções finalizadas, outras bem 

avançadas, mas uma parte significativa ainda está em andamento, paralisada ou foi 

encerrada.  

Para compreender este cenário, utilizamos a literatura sobre capacidade estatal e 

sobre implementação de políticas públicas. Articulando estas duas linhas de pesquisa e 

procurando sanar lacunas aí percebidas, elaboramos um referencial analítico orientado 

para entender a capacidade de implementação de políticas públicas dos governos 

municipais. Neste referencial, assumimos que a capacidade burocrática ou institucional é 

vista como uma pré-condição à capacidade de implementação, mas que não garante por 

si só o alcance dos resultados almejados.  

A capacidade de implementação, portanto, depende de prioridades decorrentes das 

preferências ideológicas e dos interesses das forças políticas dominantes em cada governo 

e, de certa forma, legitimadas por vias eleitorais. A priorização de certas políticas na 

agenda governamental contribui para, por um lado, alavancar a alocação de recursos – 

financeiros, humanos e informacionais – necessários à sua execução, ‘ativando’ ou 

potencializando a capacidade burocrática para implementar as políticas privilegiadas. Por 

outro, incentiva o governo local a assumir o papel de ‘empreendedor’ da ‘estrutura de 

implementação’, alinhando os diferentes atores estatais e não estatais envolvidos direta e 

indiretamente no policy-making em torno de objetivos comuns e minimizando os 

conflitos e problemas encontrados na implementação.  
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Adicionalmente, com base em estudos recentes sobre política urbana, que 

dialogam com nosso objeto empírico de pesquisa, incorporamos no referencial analítico 

a propinquidade, descrita como o legado do espaço construído que orienta e restringe as 

opções na elaboração e implementação de políticas urbanas (JOHN, 2011; MARQUES, 

2016a). O propósito era investigar se, como indicado nesta literatura e também em alguns 

estudos sobre a implementação do PAC-UAP, as características de ocupação urbana das 

cidades e do território das favelas também impactavam nos resultados da execução da 

modalidade do PAC aqui analisada. 

O desenvolvimento da pesquisa foi iniciado por uma análise da trajetória das 

intervenções públicas em favelas no Brasil, desde o surgimento da primeira dessas 

ocupações, no fim do século XIX, até os dias atuais. Constatamos que a urbanização de 

favela, de modo geral, foi incorporada à política habitacional nacional de forma 

subordinada à provisão habitacional, alternativa prioritária para atores políticos e 

econômicos, somente aparecendo como viável e merecedora de recursos em 

determinados momentos, particularmente os de escassez financeira. Adicionalmente, 

notamos que a história destas intervenções esteve marcada pela inconstância de 

programas (e, na maioria das vezes, pela coexistência simultânea), instituições e métodos 

e pela ausência de uma política nacional, estruturada e permanente de urbanização e 

regularização fundiária de favelas, que norteasse, financiasse e oferecesse previsibilidade 

a tais programas. Como resultado, houve um processo de pequena escala e instável de 

construção de capacidade estatal para elaborar e implementar intervenções em favelas.  

Em um segundo momento, olhamos para o Programa de Aceleração do 

Crescimento – o contexto de seu lançamento e forma de operacionalização – e os 

principais desafios identificados na literatura sobre a implementação do PAC-UAP. Um 

dos pontos mais destacados na literatura se refere às críticas à baixa capacidade municipal 

para elaborar e implementar intervenções de urbanização de favela, as quais, no entanto, 

merecem ser cotejadas com considerações sobre a difícil relação entre os projetos de 

intervenção e a dinâmica de constante transformação das favelas, bem como o histórico 

de reduzido financiamento federal nesta área de política. Outro ponto bastante 

mencionado nas entrevistas foi a rigidez do processo de operacionalização do PAC-UAP, 

que trata as urbanizações como ‘construção nova’ e não como ‘reforma’, e não incorpora 

o conhecimento acumulado e as especificidades da atuação nestas áreas. 

Dado que a modalidade de urbanização de favela do PAC perdeu legitimidade 

sistêmica (WU et al., 2015) e centralidade na agenda federal logo após o seu lançamento 
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e que nela o município é dotado de um significativo protagonismo na tomada de decisão 

e na implementação, argumentamos que a compreensão da ampla variedade de resultados 

obtidos no PAC-UAP somente será viabilizada pela ampliação do olhar para a política e 

para os atores locais.  

Este argumento é reforçado pela observação de outro ponto conclusivo da 

pesquisa: o modelo de implementação do PAC-UAP segue o modelo de implementação 

simbólico apontado por Matland (1995), no qual há elevada ambiguidade e conflito. 

Afinal, o desenho do programa é ambíguo, englobando intervenções variadas a serem 

estruturadas a partir de uma ‘cesta’ de opções disponibilizadas aos governos municipais, 

e também é conflituoso, pois possui caráter redistributivo e envolve múltiplos atores 

estatais e não estatais, com interesses e valores opostos ou até mesmo antagônicos. Neste 

modelo de implementação simbólico, como a política a ser implementada não está 

definida de forma clara, os seus fins e meios são disputados pelos atores envolvidos. Seu 

resultado, portanto, depende de coalizões locais que incorporam diferentes perspectivas 

em relação a como traduzir o objetivo abstrato em ações. 

Isto posto, utilizamos uma abordagem de métodos mistos para nos aproximarmos 

do objeto empírico, a implementação do PAC-UAP no âmbito municipal, a partir de duas 

estratégias distintas, mas correlacionadas, de coleta e análise de dados. Na etapa 

quantitativa da pesquisa, realizamos análises de estatística descritiva e uma regressão 

linear que apontaram que municípios do Centro-Oeste (em relação aos do Sudeste) e com 

porcentagem reduzida de população morando em aglomerados subnormais (em relação à 

população total do município) têm maior chance de terem taxas mais elevadas de 

execução do PAC-UAP. O potencial explicativo desses resultados não foi robusto, razão 

pela qual se optou por realizar a etapa qualitativa de pesquisa para solucionar o ‘quebra-

cabeça’ de resultados, denominado de Model-building Small N Analysis (LIEBERMAN, 

2005). De todo modo, esta etapa quantitativa foi útil para selecionar os estudos de caso.  

Os casos selecionados – Campo Grande (MS), São Bernardo do Campo (SP), 

Santo André (SP) e Pelotas (RS) – permitiram observar como foi a implementação do 

PAC-UAP em contextos municipais distintos em relação à capacidade institucional e à 

trajetória local das intervenções públicas em favelas, à prioridade desta temática na 

agenda municipal, à estrutura de implementação e, consequentemente, à capacidade de 

implementação das operações de urbanização de favela no âmbito deste programa.  

A partir dos achados obtidos pelo desenvolvimento das diferentes estratégias de 

pesquisa empírica, foi possível retornar ao debate teórico e tecer algumas conclusões e 
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reflexões. Primeiramente, como indicado na síntese dos estudos sobre capacidade estatal, 

a capacidade institucional, entendida como a existência de órgãos governamentais e um 

corpo burocrático qualificado e experiente na elaboração e implementação de políticas 

públicas, não significou elevada capacidade de implementação. O caso de Santo André é 

emblemático nesse sentido, pois o município tinha trajetória renomada, órgão instituído 

e equipe concursada experiente na área de urbanização de favela, no entanto, não logrou 

produzir altas taxas de execução nas operações por ele contratadas no âmbito do PAC. 

Além disso, a análise de Santo André evidenciou que a capacidade institucional 

instalada tampouco é permanente ou estável. Na realidade, ela representa um estoque de 

recursos para produção de políticas públicas, porém também se constituiu como o produto 

de um processo pautado por contextos políticos e agência humana. Assim, neste 

município, a combinação de um cenário político instável com reduzida priorização da 

urbanização de favela na agenda municipal teve efeitos negativos na capacidade 

institucional instalada, por exemplo, a migração dos funcionários concursados para outras 

prefeituras e outras esferas de governo, sem contar as aposentadorias. O risco do 

esvaziamento da capacidade institucional instalada fica claro na fala do Entrevistado 21, 

“isso a gente sente hoje, hoje se mais meia dúzia da prefeitura se aposenta, toda essa 

história se perde literalmente”.  

A perda de profissionais ainda atuantes, formados na cidade e com conhecimento 

e acúmulo na área habitacional faz com que o legado, pouco a pouco, se esmoreça, e que 

sejam necessários novos processos de aprendizado, muitas vezes na base da tentativa e 

erro, como ficou explícito na experiência da urbanização da Gamboa, que segundo o 

Entrevistado 25, serviu para a equipe tirar experiências e aprender o que não pode fazer 

em outra área, principalmente “essa coisa de tira um daqui, tira um dali, não! Abre clarão, 

senão você não termina”.  

Esta argumentação reconhece que a capacidade institucional é relevante na 

implementação exitosa de políticas públicas, representando tanto acúmulo de 

conhecimento técnico quanto de habilidades político-relacionais. No entanto, a pesquisa 

trouxe evidências de que a trajetória na política pública e a capacidade institucional 

instalada não significou que a equipe técnica local tinha os recursos e a legitimidade 

necessária para lidar com os inúmeros problemas de implementação existentes no PAC-

UAP, de modo a resolvê-los e a garantir alta taxa de execução das urbanizações desta 

modalidade do programa.  
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Um segundo ponto conclusivo desta pesquisa se relaciona mais diretamente com 

a capacidade de implementação: a priorização da política pública. Os casos estudados 

ilustraram que a priorização da urbanização de favela na agenda política municipal 

resultou na alocação adicional de recursos – financeiros, informacionais e humanos –, 

‘ativando’ e fortalecendo a capacidade burocrática e ancorando esforços bem-sucedidos 

de implementação. O exemplo de São Bernardo do Campo é representativo: ao tornar-se 

prioritária na agenda do Executivo municipal, a política de habitação passou a receber 

cerca de 7% do orçamento municipal, o que equivale a 10 vezes mais do que a destinação 

média dos municípios brasileiros para este fim. Com isso, esta cidade alavancou sua 

capacidade técnica para elaborar e implementar intervenções de urbanização de favela, 

agregando funcionários concursados, uma equipe dirigente que era ‘do ramo’ e 

profissionais contratados por gerenciadoras, consultorias e construtoras.  

Além disso, a priorização da política pública também significou a elevação da 

capacidade relacional do município para implementar as operações contratadas no âmbito 

do PAC-UAP. Governos locais que privilegiavam esta política entendiam que sua 

implementação dependia da adesão e do comprometimento de vários atores estatais e não 

estatais envolvidos direta e indiretamente no policy-making, e, não raramente, agiam 

como ‘empreendedores’ para alinhar a ação destes diferentes atores em torno de objetivos 

comuns e minimizar conflitos e problemas de implementação.  

Campo Grande e novamente São Bernardo ilustram bem esta situação, embora 

com estratégias distintas. No primeiro município, caracterizado por reduzido número de 

favelas e de porcentagem da população da cidade residente nestas áreas, os atores 

políticos locais inseriram a pauta do ‘desfavelamento’, que incluía transformar a cidade 

na primeira capital brasileira sem favelas. Com isso, eles obtiveram amplo apoio e 

legitimidade social para implementar esta agenda por meio de diferentes programas, 

particularmente o PAC-UAP. Eles contavam com uma ‘estrutura de implementação’ com 

atores altamente favoráveis a esta proposta, que incluía o legislativo municipal, 

movimentos de moradores de favelas, diversas secretarias municipais, o governo estadual 

de Mato Grosso do Sul e, até mesmo, a agência regional da Caixa.  

São Bernardo, por sua vez, se destacou pela estruturação e publicização de uma 

política municipal de habitação que privilegiou a urbanização de favela, considerada 

prioritária neste instrumento de planejamento e pelos atores políticos locais dadas a 

dimensão e as características das favelas no município. Neste município também foram 

instituídas instâncias formais de diálogo e articulação entre os diferentes atores 
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envolvidos na implementação local do programa, pautadas por uma lógica gerencial de 

elaboração e acompanhamento dos projetos e de organização da participação popular, e 

construídos canais informais de articulação com outros atores, erigidos com base no 

reconhecimento da capacidade técnica e política da equipe dirigente. Com isso, o governo 

municipal conseguiu alinhar as expectativas e os objetivos dos diversos atores envolvidos, 

como os moradores das áreas urbanizadas, as outras secretarias municipais, o governo 

estadual e órgãos federais, inclusive a Caixa Econômica Federal.  

Um exemplo que corrobora esta argumentação, porém no sentido oposto, é o 

município de Pelotas. Nele foram identificados alguns elementos que contribuíram para 

a ausência de priorização da urbanização de favela no âmbito local: não havia uma 

trajetória ou capacidade institucional instalada na área de urbanização integrada de favela 

e as forças políticas dominantes privilegiavam a requalificação da infraestrutura da 

cidade. Além disso, na seara habitacional, a provisão habitacional com financiamento 

federal, como nos programas de Arrendamento Residencial (PAR) e o Minha Casa Minha 

Vida (MCMV), recebiam claro destaque tanto dos atores políticos quanto do setor privado 

da cidade. Segundo vários entrevistados, o setor da construção civil da cidade se 

fortaleceu significativamente nos últimos 20 anos, ganhando relevância pela capacidade 

de promover desenvolvimento econômico, mas também se constituindo como ator 

político importante, particularmente por meio da sua agremiação, o Sindicato da Indústria 

da Construção Civil (Sinduscon).  

Como resultado deste cenário de baixa priorização municipal das intervenções em 

favelas, o município não alavancou a disponibilização de recursos financeiros e humanos, 

e tampouco logrou alinhar os atores relevantes na ‘estrutura de implementação’. Um dos 

dados mais instigantes deste estudo de caso se refere à observação de que o setor local da 

construção civil não se interessou pelas obras do PAC-UAP, e, ao fim, o governo 

municipal se deparou com inúmeros problemas de implementação que impactaram na sua 

baixa capacidade de implementação. Os principais entraves se deram na relação com as 

empresas contratadas, a maioria delas de fora de Pelotas, com os moradores das áreas 

removidas e com o órgão operacionalizador do programa, a CAIXA.   

Neste ponto, é importante tecer uma consideração que aponta um limite da relação 

frequentemente estabelecida entre capacidade estatal e os resultados de implementação. 

Como indicado por Gomide et al. (2017), a capacidade estatal se refere a um potencial 

abstrato, que pode ou não ser concretizado na implementação de políticas públicas. 

Portanto, um município dotado de capacidade de implementação, que conta com 
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capacidade técnica e relacional e os recursos necessários, não necessariamente terá 

resultados exitosos da implementação no que tange à execução do contrato. No PAC-

UAP, por exemplo, este fenômeno pode ser justificado pela complexidade técnica, social 

e de operacionalização das operações: mesmo os municípios aqui entendidos como 

dotados de alta capacidade de implementação não conseguiram superar todos os 

obstáculos e problemas encontrados, finalizar as intervenções contratadas ou urbanizar 

integralmente as áreas enfocadas.   

Um terceiro ponto conclusivo desta pesquisa se refere ao caráter inconstante da 

capacidade de implementação. Os estudos de caso evidenciaram que a capacidade de 

implementação de uma política pública pode ser alavancada ou reduzida em função de 

variações no contexto político local ou nacional. Mudanças político-eleitorais locais 

podem representar a alteração das preferências das forças políticas dominantes, o que, por 

sua vez, afeta a priorização de certos temas na agenda municipal, em detrimento de outros, 

a alocação de recursos técnicos e políticos necessários para implantar as políticas 

públicas, e, consequentemente, a capacidade de implementação. Campo Grande é um 

exemplo de como a mudança político-eleitoral pode ‘desativar’ a capacidade institucional 

e reduzir a capacidade de implementação: a entrada de um prefeito contrário à habitação 

social desmobilizou a equipe técnica e a ‘estrutura de implementação’ então vigente, 

interrompendo as obras do PAC-UAP e resultando na reocupação de áreas removidas e 

na criação de novos assentamentos do tipo favela.  

Um quarto ponto de conclusão da pesquisa se refere à propinquidade. 

Contrariando a expectativa inicial, a análise quantitativa desta tese mostrou que elementos 

relacionados ao território e à propinquidade ou o legado espacial, um elemento 

interpretativo que tem sido ressaltado nos estudos de política urbana, não teve efeito 

relevante na taxa de execução das urbanizações de favelas do PAC.  

Adicionalmente, os quatro municípios analisados tinham diferentes configurações 

espaciais e variadas formas de ocupação nas favelas. No entanto, quando analisadas as 

operações de urbanização contratadas por cada município no âmbito do PAC, o tipo de 

intervenção realizado teve maior relevância explicativa do que as características do 

território. As intervenções de remoção ou remanejamento integral das famílias, que se 

viabilizavam mediante a construção de novas unidades habitacionais em terrenos vazios, 

tiveram melhores resultados na execução do PAC-UAP do que aquelas que visavam 

urbanizar e consolidar total ou parcialmente as favelas, independentemente do município 

onde foram realizadas.  
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Esta constatação indica um primeiro paradoxo decorrente da implementação deste 

programa que futuras pesquisas poderão aprofundar: nos casos aqui analisados, a 

modalidade de urbanização de favela do PAC ‘rodou’ melhor nas intervenções que não 

eram, apropriadamente, intervenções de urbanização integrada de favela. Em outras 

palavras, um programa cujo próprio nome indica ser de urbanização e consolidação de 

assentamentos precários acabou obtendo melhores resultados nas ações que promoviam 

seu oposto, a remoção ou a reurbanização.  

Um segundo paradoxo do programa se refere à sua capacidade de ‘rodar’ em 

municípios metropolitanos e capitais, onde se concentram a maior parte dos 

assentamentos do tipo favela no país. Embora o PAC-PPI privilegiasse e destinasse a 

maior parte dos seus volumosos recursos a este perfil de municípios, as operações com 

maior taxa média de execução se referem àquelas contratadas no PAC-FNHIS por 

municípios com menor população e menor precariedade habitacional. Ao fim, o programa 

teve melhor execução nas cidades onde os fenômenos da precariedade habitacional, da 

expansão e constante transformação das favelas são menos graves. 

Isto posto, esta pesquisa demonstrou que aspectos locais variados, que incluem 

não só a capacidade institucional, mas também dinâmicas políticas internas ao governo e 

na relação dele com outros atores chaves no policy-making, devem ser incorporados em 

análises que visam compreender a capacidade de implementação de políticas públicas 

compartilhadas entre o governo federal e governos municipais e que não estejam inseridas 

em sistemas efetivos de políticas públicas. Futuras pesquisas podem ampliar o caminho 

aqui traçado, desenvolvendo pesquisas quantitativas e qualitativas com outras 

metodologias e que explorem a capacidade de implementação do PAC-UAP de 

municípios com perfis diferentes dos que foram aqui estudados, bem como a capacidade 

de implementação de governos municipais em outros programas compartilhados com o 

governo federal. 

Indicamos a seguir alguns pontos adicionais de reflexão, frutos não-esperados 

desta tese, e que também poderão constituir possíveis frentes de pesquisa para estudos 

orientados a ampliar o conhecimento sobre capacidade estatal, capacidade de 

implementação de governos municipais ou urbanização de favela. Inicialmente, 

destacamos o papel, cada vez mais importante, dos capitais urbanos, como gerenciadoras, 

consultorias e construtoras, na implementação dos diversos serviços relacionados com a 

implementação do PAC-UAP, já abordados por Pulhez (2016) no caso da cidade de São 

Paulo. Dado que os contratos com estas empresas têm uma temporalidade e uma 
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finalidade específica, e que elas desempenham tarefas-chave na área urbana, podemos 

indagar até que ponto a incorporação desses novos atores significa maior capacidade de 

implementação de políticas urbanas. Tais contratações podem representar tanto uma 

rápida elevação da qualidade e da quantidade da equipe quanto a dificuldade de acumular 

experiência institucionalmente, pois os contratos acabam, os funcionários das empresas 

são trocados, e, segundo vários entrevistados, os funcionários concursados acabam 

assumindo a responsabilidade de gerenciar esses contratos, e não de aprender e acumular 

experiência sobre como planejar e implementar estas atividades. 

Além disso, as entrevistas explicitaram que a capacidade de implementação, além 

de estar interconectada com a capacidade burocrática, é instável e passível de sofrer 

alterações por mudanças contextuais e políticas. Ao fim e ao cabo, ela se refere ao 

potencial de se realizar algo, mas não significa o êxito da política pública, nem a sua 

continuidade no tempo e no espaço. Ainda, é melhor entendida quando visualizada como 

um processo construído, sobretudo politicamente, uma vez que não é uma decorrência 

automática da decisão tomada. Municípios que decidem priorizar a urbanização de favela, 

alavancando recursos humanos e financeiros para este fim, precisam garantir que estes 

recursos sejam realmente transformados em aumento de capacidade de implementação e 

minimizar conflitos e a resistência de outros atores políticos e sociais. 

 São Bernardo do Campo ilustra esta situação: a priorização da política de 

urbanização de favela não se deu de forma isolada, e sim articulada com a ‘ativação’ da 

capacidade institucional instalada e a indicação de dirigentes com habilidades técnicas e 

relacionais, que resultaram na formação de uma secretaria capaz de dar resultados, o que 

pavimentou a construção gradual de legitimidade da Secretaria de Habitação local no 

âmbito da própria prefeitura e, consequentemente, elevou a capacidade de 

implementação. Neste sentido, a construção de capacidade neste município esteve longe 

de ser automática, resultando de um processo de desenvolvimento no qual gradualmente 

se consolidaram as condições técnicas e políticas para tornar o município uma referência 

na produção e implementação de urbanizações integradas em favelas. 

Já o caso de Santo André mostra como a alternância constante de poder entre 

grupos políticos com prioridades distintas resultou em um processo de capacidade 

burocrática decrescente, e, como consequência, na redução da capacidade de 

implementação. Mesmo em uma gestão que dava mais espaço à urbanização de favela, 

ainda que não com o mesmo nível de prioridade existente nas décadas de 1990 e 2000, o 
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governo municipal teve problemas técnicos e relacionais consideráveis para efetivar as 

operações de urbanização de favela contratadas no âmbito do PAC.  

Outro ponto de reflexão se refere ao papel dos governos estaduais. Como 

mencionado previamente, nesta pesquisa optamos por enfatizar a implementação do 

PAC-UAP por governos municipais. Todavia, os estudos de caso evidenciaram que a 

inserção e a atuação do governo estadual na ‘estrutura de implementação’ do PAC-UAP 

importam, principalmente no que tange a licenças ambientais e financiamentos 

adicionais, e podem ajudar a compreender os resultados. Por exemplo, o alinhamento 

entre a prefeitura de Campo Grande e o governo de Mato Grosso do Sul contribuiu para 

minimizar alguns problemas na implementação das urbanizações de favelas do PAC no 

município. Já em Pelotas, que teve baixas taxas de execução financeira no PAC-UAP, 

nenhuma das entrevistas mencionou o governo do Rio Grande do Sul, o que pode indicar 

falta de proximidade entre esses níveis de governo nesta temática de políticas públicas. 

Estudos futuros podem aprofundar a análise dessa temática e investigar o papel dos 

governos estaduais na ‘estrutura de implementação’ de políticas compartilhadas e 

implantadas por municípios, e como isso se relaciona com a política implementada. 

Destacamos, por fim, que o referencial teórico construído nesta tese, elaborado 

com base na literatura de capacidade estatal e de implementação de políticas públicas, 

ancorou-se principalmente na análise de aspectos políticos (prioridade na agenda e 

legitimidade de uma determinada política pública), institucionais (capacidade técnica e 

relacional da burocracia, alocação de recursos financeiros) e territoriais (propinquidade). 

Os estudos de caso explicitaram que esses elementos, de forma geral, importam. 

Entretanto, um elemento pouco enfatizado pela literatura e bastante destacado nos casos 

analisados se refere à ação política e à agência de atores envolvidos no policy-making, 

com destaque para os políticos eleitos e, em menor grau, para atores que integram a 

estrutura de implementação, como vereadores, setor privado e sociedade civil. Campo 

Grande e São Bernardo do Campo são casos que ilustram como figuras políticas 

proeminentes agiram como empreendedores da ‘estrutura de implementação’ das 

urbanizações de favela no PAC, norteando a ação dos diferentes atores envolvidos. 

Futuros estudos podem contribuir para ampliar o entendimento de como a ação política 

de alguns atores, relacionada à agência, tomada de decisão e influência, se vincula com 

os resultados da implementação de políticas públicas compartilhadas e implementadas 

por governos locais.  

À guisa de conclusão, dois pontos podem ser destacados a partir deste estudo: 
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O primeiro refere-se a uma dimensão mais geral da implementação de políticas 

compartilhadas e diz respeito às características da gestão pública no nível local. Elas 

importam sim, uma vez que são permeadas de especificidades e nuances que afetam a 

implementação dos programas, especialmente aqueles que não compõem um sistema 

efetivo de políticas públicas. 

A segunda conclusão diz respeito à dimensão específica relativa à variedade de 

resultados obtidos na implementação do PAC-UAP. Esta dimensão exige olhar para além 

da argumentação de que os municípios não têm capacidade institucional, incorporando 

elementos explicativos que tratem também do lugar da urbanização de favela na agenda 

municipal e de como os municípios se estruturam em termos de recursos e de ‘estrutura 

de implementação’ para solucionar impasses e maximizar, quando possível, a 

implementação das intervenções.  

Ainda com relação a esta dimensão da política específica, e considerando a 

tendência dos governos municipais de seguirem os incentivos e os programas federais na 

política habitacional e a recente redução dos investimentos federais na área de 

urbanização de favela, pode-se inferir que, atualmente, a maioria dos municípios 

brasileiros deixou de privilegiar esta temática, apostando, em seu lugar, em iniciativas 

mais alinhadas com as novas orientações – embora um pouco incertas – do governo 

federal, como a regularização fundiária e a assistência técnica habitacional. Este cenário, 

no entanto, quando agregado à transformação constante das favelas e à rápida defasagem 

dos projetos para essas áreas, pode resultar num significativo retrocesso: as favelas 

continuarão existindo e se expandindo, os projetos elaborados para urbanizá-las estarão 

prontamente defasados e os esforços incipientes de alocação de recursos locais e de 

construção de capacidade institucional para esta problemática serão esvaziados, afetando, 

consequentemente, a capacidade governamental para planejar e implementar 

intervenções nestas áreas das cidades brasileiras.  

Portanto, com o ‘esfriamento’ do PAC no geral, e também da sua modalidade de 

urbanização de favela, a trajetória das intervenções públicas em favelas, tradicionalmente 

pautada por programas instáveis e em segundo plano em relação à provisão habitacional 

e a outras políticas, se vê novamente interrompida e aguardando um novo programa ou, 

no melhor dos cenários, a estruturação de uma política nacional de urbanização integrada 

de favela que garanta continuidade e desenvolvimento contínuo de capacidade para 

promover estas intervenções.   
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ANEXO A - Lista das pessoas entrevistadas: nome e breve trajetória profissional 

 

  Nome  Trajetória 

1 Alessandra D´Ávila Arquiteta e urbanista, Analista de politicas sociais da União. Atuou 

com Diretora do DUAP da SNH/Mcidades 

2 Andiara 

Campanhoni 

Arquiteta, funcionária concursada (Analista de Infraestrutura) 

alocada no MCidades 

3 André Carrasco Arquiteto e Urbanista, Professora de Arquitetura na Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL) 

4 Aylton Affonso Arquiteto e urbanista concursado na Prefeitura Municipal de Santo 

André 

5 Bernardete Lovatel Assistente Social concursada na prefeitura de Pelotas, vinculada 

com a associaçãode moradores FRAGET em Pelotas 

6 Carlos Augusto 

Borges 

Vereador na Câmara de Campo Grande. Foi Secretário-Adjunto de 

Assuntos Fundiários e presidente UCAF.  

7 Celia Domingos Socióloga concursada na Prefeitura de Santo André, alocada no 

Departamento de Habitação por todo o período. Trabalhou como 

Gerente de Desenv. Comunitário (2013-2018)  

8 Claudia 

Campanhão 

Arquiteta e urbanista concursada na Prefeitura de Santo André. Foi 

Gerente de Urbanização da SMDUH (2013-2016) 

9 Claudia Leite Arquiteta e urbanista, com experiência na Secretaria de Habitação 

e na Unidade Gestora de Projetos de Pelotas 

10 Claudio Alexandre 

de A. L. Navarro  

Analista de Planejamento e Orçamento do Ministério do 

Planejamento. Possui experiência de trabalho na gestão do PAC - 

Secretaria do PAC (SEPAC) 

11 Cleice Merlin 

Padilha 

Integra a equipe da Unidade Gestora de Projetos Especiais (GPE) 

da Secretaria de Obras / Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) 

da Prefeitura de Campo Grande  

12 Denise Zirondi Foi Secretária Adjunta da SMDUH da Prefeitura de Santo André 

(2008, 2013-2016) 

13 Edinilson Ferreira 

dos Santos 

Foi Diretor de Resíduos Sólidos do Semasa. Membro do MDDF 

em Santo André 

14 Eneas Carvalho 

Netto 

Diretor Adjunto (2014-2015) e Diretor Presidente (2017...) da 

Empresa Municipal de Habitação (EMHA) de Campo Grande 

15 Fernando Nogueira Engenheiro civil concursado na Prefeitura de Campo Grande. 

Atuou na EMHA e  na GPE da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) 

16 Frida Waidergorn Atual Secretária Adjunta da Secretaria de Habitação de São 

Bernardo do Campo.  

17 Gisele Dias Foi diretora do departamento de regularização fundiária da 

Secretaria de Habitação de São Bernardo do Campo (2010/2016) 
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18 Inês Magalhães Diretora do Departamento de Urbanização de Assentamentos 

Precários (2003 – 2005), Secretária Nacional de Habitação (2005-

2016), e Ministra das Cidades (2016)  

19 Ireno Pereira 

(Marcão) 

Liderança comunitária do Jardim Esmeralda, área urbanizada com 

financiamento do PAC em São Bernardo do Campo 

20 Jair Seidel Foi Secretário da Unidade Gestora de Projetos (UGP) de Pelotas 

por 10 anos 

21 Janice Dutra Arquiteta e Urbanista, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 

22 Jefferson Espindola Engenheiro Civil concursado na EMHA em Campo Grande 

23 Jeferson Tavares Arquiteto e urbanista, atuou como coordenador de projetos na 

SEHAB (2011/2013) em São Bernardo do Campo 

24 Joseane da Silva 

Almeida 

Arquiteta, foi funcionária concursada da Prefeitura de Pelotas por 

27 anos e Secretária de Planejamento Urbano / Secretaria de 

Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana.  

25 Josenilda Silva  Presidente do MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos de 

Moradores em Favelas) de Santo André) 

26 Laercio Ribeiro 

Machado 

Liderança comunitária do Capelinha, área urbanizada com 

financiamento do PAC em São Bernardo do Campo 

27 Ligia Geleilete Engenheira Civil concursada na Prefeitura de Santo André, alocada 

por quase 20 anos na SMDUH 

28 Ligia Miranda Arquiteta e urbanista, atuou como contratada de construtora e 

gerenciadora de obras nos municípios de São Paulo e São Bernardo 

do Campo 

29 Luiz Brandão Possui experiência com política habitacional e outras políticas 

públicas na administração municipal de Pelotas. Foi Secretário de 

Habitação de Pelotas  

30 Manoel Renato 

Machado Filho 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do 

Governo Federal. Atuou na coordenação da política de saneamento 

no Mcidades 

31 Manoela Oliveira 

Linia Picoli 

Assistente Social concursada da Prefeitura de Campo Grande. 

Coordenadora social na  GPE da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) 

32 Marcia Gesina Assistente Social, funcionária concursada no município de Santo 

André, atuou como Coordenadora de Trabalho Social em Santo 

André e São Bernardo do Campo 

33 Marcio Sakai Arquiteto. Funcionário concursado da prefeitura, com experiência 

de trabalho na Secretaria de Obras e na EMHA (Habitação e 

Assuntos Fundiários) em Campo Grande 

34 Marcos Ântonio 

Aguiar Monte 

Funcionário de carreira da CAIXA, onde atuou com a 

operacionalização do PAC-UAP em agências regionais e na 

Superintendência Nacional de Transferência de Recursos Públicos 

(Sutre)  
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35 Maria Fernandes 

Caldas 

Arquiteta e urbanista. Atuou como Diretora do Departamento de 

Infraestrutura Social e Urbana da SEPAC 

36 Maria Helena 

Bughi 

Assistente Social concursada na EMHA em Campo Grande, atuou 

na coordenação do Trabalho Social  

37 Maria Teresa 

Soares Silveira 

Assessora no Gabinete da Secretaria de Habitação de São Bernardo 

do Campo (2017-2019) 

38 Marta Rosa Silva Arquiteta e Urbanista, funcionária de carreira da Prefeitura de 

Pelotas.  

39 Milton Nakamura Arquiteto e urbanista, atuou com urbanização de favela em 

Diadema, Mauá e São Bernardo do Campo 

40 Mirna Quinderé 

Belmino Chaves 

Atuou como DUAP da SNH/MCidades 

41 Nelson Ota Arquiteto e Urbanista, funcionário concursado na Prefeitura de 

Santo André. Foi Secretário (2007-2008) e Secretário Adjunto de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (2013-2017) 

42 Nirce S. 

Medvedosvi 

Arquiteta e Urbanista, Professora de Arquitetura na Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL) 

43 Patrícia Souza de 

Oliveira 

Membro da UCAF desde 1993, atual Presidente da entidade (2. 

mandato) 

44 Paula Mascarenhas Professora licenciada da UFPEL. Atual Prefeita de Pelotas (2017-

2019) 

45 Paulo da Silva 

Amorim 

Arquiteto e urbanista. Foi Diretor do Departamento de Habitação 

da SMDUH de Santo André (2013-2014) 

46 Rejane Alves Integrante do MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos de 

Moradores em Favelas de Santo André) 

47 Rodrigo Giansante Arquiteto, concursado pela EMHA desde 2006. Experiência na 

EMHA e PlanUrb em Campo Grande 

48 Ronaldo Pezzo Arquiteto e urbanista, atuou como coordenador de projetos na 

SEHAB em São Bernardo do Campo (2013/2016) 

49  Rosana Denaldi Arquiteta e urbanista. Foi Secretária na SMDUH de Santo André. 

Atualmente é professora de planejamento urbano na UFABC. 

50 Roseli Cunha  Assistente social concursada na Prefeitura de Santo André, alocada 

no Departamento de Habitação por todo o período. Atua como 

Gerente de Desenv. Comunitário na SMDUH Santo andré 

51 Rui Pires da Silva Especialista em Infraestrutura Sênior. Atuou no DUAP e no 

MCMV (MCidades) 

52 Sandra Barros Engenheira Civil concursada na EMHA em Campo Grande 

53 Sarah Bryce Educadora ambiental e integrante do MDDF (Movimento de 

Defesa dos Direitos de Moradores em Favelas de Santo André) 

54 Sheila de Fátima 

M. Rodrigues 

Funcionária concursada da Caixa, formada em Serviço Social. 

Trabalhou por mais de 20 anos como Técnica Social da Caixa 
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55 Tássia Regino Assistente Social. Foi secretária de habitação de São Bernardo do 

Campo (2009/2016) 

56 Teotonio Resende Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal. Foi Diretor 

Nacional de Habitação da Caixa 

57 Ubirajara Leal Engenheiro civil, atual Secretário de Habitação e Regularização 

Fundiária de Pelotas (2017-2019) 

58 Ubiratan R. Chaves Funcionário da Caixa por mais de 30 anos, sempre na área 

habitacional. Atualmente trabalha na Agência de Habitação 

(AGEHAB) do Estado do Mato Grosso do Sul 

59 Umbelina Lopes Liderança comunitária do Capelinha, área urbanizada com 

financiamento do PAC em São Bernardo do Campo 

60 Vanessa Gapriotti 

Nadalin 

Economista, é técnica de Planejamento e Pesquisa do Ipea. 

Pesquisa assentamentos precários 

61 Viviane Rubio Arquiteta e urbanista, atualmente professora de Arquitetura no 

Mackenzie. Atuou com urbanização de favelas nos municípios de 

Osasco (SP) e Rio de Janeiro (RJ) 

62 Willian Nascimento 

Tavares 

Engenheiro, funcionário concursado da CAIXA, trabalhou com a 

operacionalização de repasses do PAC em Campo Grande 
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ANEXO B - Lista com código dos entrevistados citados no texto  
 

Códigos Campo de atuação 

Entrevistado 1 Prefeitura 

Entrevistado 2 Pesquisa 

Entrevistado 3 Prefeitura 

Entrevistado 4 Prefeitura 

Entrevistado 5 CAIXA   

Entrevistado 6 MCidades 

Entrevistado 7 Gerenciadora 

Entrevistado 8 MCidades 

Entrevistado 9 MCidades 

Entrevistado 10 CAIXA   

Entrevistado 11 MPOG 

Entrevistado 12 MCidades 

Entrevistado 13 MCidades 

Entrevistado 14 CAIXA   

Entrevistado 15 Prefeitura 

Entrevistado 16 Prefeitura 

Entrevistado 17 Prefeitura 

Entrevistado 18 MPOG 

Entrevistado 19 Prefeitura 

Entrevistado 20 Prefeitura 

Entrevistado 21 Prefeitura 

Entrevistado 22 Prefeitura 

Entrevistado 23 Prefeitura 

Entrevistado 24 
PREFEITURA E MOVIMENTO 

MORADIA 

Entrevistado 25 PREFEITURA 

Entrevistado 26 PREFEITURA 

Entrevistado 27 GERENCIADORA 

Entrevistado 28 PREFEITURA 

Entrevistado 29 PREFEITURA 

Entrevistado 30 GERENCIADORA 

Entrevistado 31 BENEFICIÁRIA PAC-UAP 

Entrevistado 32 PREFEITURA 

Entrevistado 33 PREFEITURA 

Entrevistado 34 MOVIMENTO MORADIA 

Entrevistado 35 Movim. Social 

Entrevistado 36 Movim. Social 
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Entrevistado 37 PREFEITURA 

Entrevistado 38 Prefeitura 

Entrevistado 39 Prefeitura 

Entrevistado 40 Prefeitura 

Entrevistado 41 CAIXA 

Entrevistado 42 CAIXA 

Entrevistado 43 Prefeitura 

Entrevistado 44 Prefeitura 

Entrevistado 45 Prefeitura 

Entrevistado 46 Pesquisa 

Entrevistado 47 Prefeitura 

Entrevistado 48 Pesquisa 

Entrevistado 49 Prefeitura 

Entrevistado 50 Prefeitura 

Entrevistado 51 Prefeitura 

Entrevistado 52 Prefeitura 

Entrevistado 53 Movim. Social 

Entrevistado 54 Prefeitura 
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ANEXO C – Roteiro semiestruturado usado nas entrevistas exploratórias  
 

Este questionário é parte de uma tese de doutorado em Administração Pública e Governo e visa 

compreender como ocorre a gestão local na implementação dos Programas de Urbanização 

de Assentamentos Precários no âmbito do PAC, com foco em como os municípios conseguem 

superar os entraves encontrados na execução das intervenções. O foco da análise é voltado 

para a gestão local municipal. Foram consideradas no universo da pesquisa as obras inseridas 

nos projetos de PPI e FNHIS do PAC, com proponente municipal. Procure utilizar este grupo 

como referência.  

 

1. Fale um pouco da sua trajetória pessoal/profissional 

2. Você pode contar também sobre suas principais atividades executadas profissionalmente/ 

estudos no âmbito de urbanização de favelas?  

 

Perguntas mais gerais – sobre urbanização de favelas de modo geral 

3. Você poderia me descrever no que consiste uma urbanização de favelas? 

4. Qual sua opinião sobre ações de urbanização de favelas? 

5. O que você considera como fatores de sucesso em programas de urbanização de 

favelas?  

a. Estes fatores de sucesso são determinantes para a execução do programa? 

b. Se você tivesse que elencá-los em termos de relevância, qual seria a ordem? 

6. O que você considera como fatores críticos em programas de urbanização de favelas? 

a. Algum destes fatores críticos, por si só, consegue impedir o sucesso ou 

finalização do programa? 

b. O que facilita a condução do programa, embora não seja nem fator de sucesso 

nem crítico? 

7. Se você pudesse, mudaria algo nas intervenções de urbanização de favelas? 

 

Perguntas específicas - PAC Favelas 

8.  Você considera que há avanços ou retrocessos do PAC em relação aos programas de 

urbanização de favelas existentes anteriormente? 

a. Se sim, pode comentar sobre eles 

9. Em sua opinião, quais são as principais oportunidades e desafios deste novo programa? 

10. Como você avalia a atuação das seguintes instituições na elaboração e implementação 

do programa: 

a. Governo municipal 

b. Governo estadual 

c. Governo federal 

d. CAIXA 

e. Sociedade civil 

f. Moradores 

g. Empresas construtoras 

11. Considerando que a taxa de execução do PAC Favelas é baixa, na sua opinião, que 

fatores contribuem para que governos municipais consigam finalizar a implementação 

do projeto?  
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12. E que fatores contribuem para que governos municipais não consigam finalizar ou 

atrasem bastante a implementação do projeto?  

13. Você considera que os seguintes elementos influenciam a implementação do PAC 

Favelas nos municípios? Se sim, poderia escolher os três principais 

a. Problemas de aprovação de projetos e medições com CAIXA 

b. Capacidade financeira dos municípios  

c. Existência de equipe técnica com experiência  

d. Existência de secretaria específica para lidar com o tema 

e. Qualidade dos projetos 

f. Prioridade na agenda governamental (contexto político-institucional favorável) 

g. Dificuldades de atuação intersetorial  

h. Baixa legitimidade das intervenções 

i. Organização e mobilização dos moradores 

j. Dificuldades de mobilização e conflito entre moradores 

k. Problemas com violência e crime 

l. Dilema entre custo x qualidade 

14. Você considera que a experiência prévia dos municípios influencia os resultados? 

15. Você poderia me indicar projetos de urbanização de favelas emblemáticos, que 

constituem melhores práticas, em que municípios de pequeno porte conseguiram 

finalizar o projeto para me indicar? 

16. E casos emblemáticos em que o projeto não deu certo? 

17. Tem algo que você gostaria de dizer ou complementar, que ainda não foi perguntado? 

18. Tem outras pessoas que você acha que seria interessante eu entrevistar? Poderia me 

indicar a elas? 
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ANEXO D – Roteiro semiestruturado usado nas entrevistas dos estudos de caso 
 

INTRODUÇÃO  

1. Você poderia me contar por que o município decidiu fazer projetos de urbanização de 

favelas e enviá-las para a seleção no PAC-UAP?    

2. Você poderia me contar como foi a implementação do programa no município?  

 

A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

3. Considerando sua experiência profissional como gestor municipal, o que você considera 

como os principais avanços das urbanizações do PAC?  

4. Agora com base na sua experiência no município, quais foram os principais entraves 

encontrados na implementação das urbanizações do PAC?  

5. Na sua opinião, quais foram as principais causas destes entraves?  

6. No caso do município em questão, como os gestores e técnicos municipais conseguiram 

superar estes entraves e seguir ou até finalizar a obra?  

7. A experiência anterior do município com urbanização de favelas influenciou nos 

resultados da implantação? Se sim, como? 

8. As características do território onde foram implantadas as obras influenciaram nos 

resultados da implantação? Se sim, como? 

9. Quem eram os atores responsáveis pela gestão da implementação das urbanizações do 

PAC?  

a. Como era a relação entre eles e os políticos locais? Houve conflito, cooperação, 

ambiguidade?  

b. Como era a relação entre eles e os funcionários estatutários (burocratas) da 

SEHAB (Secretaria de Habitação ou similar)? 

c. E como era a relação com outras instituições da prefeitura? E com órgãos de 

outros níveis de governo?  

d. Como era a relação com atores da cidade, como moradores das áreas urbanizadas 

e setor privado? Houve conflito ou choque de interesses? Houve colaboração e 

coprodução de projetos?   

e. Houve participação de consultorias, gerenciadoras? Se sim, como era a relação 

com os gestores responsáveis pela implementação das urbanizações do PAC? 

10.  Que relação o município estabeleceu com o Governo Federal e a Caixa? Houve 

articulação para alterações nos processos ou na gestão das obras?  

11. Quando foi lançado o PMCMV, isto teve impacto na atuação do governo do município 

em relação à área de habitação?   

  

CAPACIDADE 

12. Quando foram selecionadas as urbanizações de favelas no PAC, você considera que o 

município estava preparado para implementá-las? (Se sim, porque? Se não, o que foi feito 

para aumentar a capacidade de implementação?)  

13. Na sua opinião, o município desenvolveu capacidade de atuação em favelas após iniciar 

a trabalhar com o PAC na temática de urbanização de assentamentos precários?  

14. Em algum momento o município teve problemas com escassez de recursos financeiros 

ou humanos que afetaram a implementação das obras de urbanização?  

15. A urbanização de favelas esteve na agenda prioritária do governo municipal durante sua 

implementação? Houve mudança na condução da política com trocas de gestão?  
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PERCEPÇÕES   

16. Qual a sua avaliação pessoal sobre a necessidade e a viabilidade das intervenções de 

urbanização de favelas? Isto influencia sua forma de trabalhar com este tema?  

17. Você considera relevante que servidores municipais atuem em diálogo com moradores 

de favelas e construtoras na implementação de políticas de urbanização de assentamentos 

precários?  

18. A transferência de recursos vinculada a programas federais, em sua visão, é negativa para 

a agenda dos governos locais?   

19. Em sua visão, aderir ao PMCMV se configurou como uma oportunidade de negociação 

federativa? E de fortalecimento de pautas locais? Em que sentido?  

  

AUTONOMIA e LIDERANÇA LOCAL  

20. O(a) Sr.(a) acredita que no âmbito das urbanizações de favelas do PAC houve espaço 

para os municípios adaptarem, inovarem, sugerirem mudanças na implementação do 

programa? Como isso ocorreu?   

21. A prefeitura em que você trabalha(ou) tem uma agenda política de urbanização de favelas 

para o futuro? Este tema continua na agenda da prefeitura?  

22. [BOLA DE NEVE] O(a) Sr.(a) poderia me indicar outras pessoas envolvidas no processo 

para que eu possa entrevistá-las?   
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ANEXO E – Esquema de contratação de urbanização de favelas com recursos do 

PAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: A sigla SPA se refere à Síntese do Projeto Aprovado.  

Fonte: Petrarolli (2015, p. 88)  

AGENTE PROMOTOR 

Gov. Local 

AGENTE OPERADOR 

CAIXA/BNDES 

GESTOR 

MCidades 

Assinatura do TERMO DE COMPROMISSO (com cláusula suspensiva) 

 Solicita documentação ao 

Agente Promotor 

VERIFICA toda a 

documentação entregue e, se 

necessário, solicita 

documentação 

complementar ao Agente 

Promotor 

 Organiza documentação e 

envia ao Agente Operador 

 Envia complementações, se 

solicitado e abre conta 

vinculada  

ANALISA documentação e 

projetos 

Emite Laudo de Análise de 

Engenharia (LAE) 

Realiza LICITAÇÃO  Preenche SPA e envia ao 

MCidades 

Aprova SPA e comunica 

essa aprovação ao Agente 

Operador 

Verifica resultado da 

licitação 

Autoriza início da 

execução do objeto 

Permissão para início da EXECUÇÂO das obras 
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ANEXO F – Esquema de gestão de contratos para execução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petrarolli (2015, p. 88).  

Se estiver tudo OK, este ciclo recomeça. Se tiver problema com a medição, o Agente Operador realiza “glosa” nos 

próximos desembolsos  

AGENTE PROMOTOR 

Construtora / Gov. Local 

AGENTE OPERADOR 

CAIXA/BNDES 

GESTOR 

MCidades 

Permissão para início da execução das obras 

 Solicita ao MCidades 

transferência de recurso 

para a conta vinculada do 

Termo de Compromisso 

Executa a obra 

Acompanha e fiscaliza a 

execução das obras Libera recurso da primeira 

parcela na conta vinculada 

sob bloqueio 

Elabora Boletim de Medição 

(BM) e Documentação 

atestando execução das obras 

no período 

Analisa BM e documentação 

e, se necessário, solicita 

ajustes à Contratada 

Preenche Relatório Resumo 

do Empreendimento (RRE) e 

envia ao Agente Operador, 

junto com medição e Ofício 

de Solicitação de Movimento 

Após recebimento de RRE, 

BM e outros documentos 

da medição, desbloqueia 

recursos 

Realiza aferição da 

medição recebida, por 

análise da documentação e 

visita à obra 
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ANEXO G – Pedido de informação ao Ministério das Cidades 
 

Resumo da solicitação:  

Solicitação de informações sobre os projetos selecionados no Programa de Urbanização 

de Assentamentos Precários no PAC 

Protocolo: 80200000365201854 

 

Detalhamento da solicitação:  

Caros (as), 

Venho por meio desta mensagem solicitar informações específicas sobre os projetos de 

urbanização e regularização de favelas selecionados no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). 

Gostaria de receber uma lista que elenque todos os projetos de urbanização de favelas 

selecionados no PAC, separados por programas de repasse de recursos federais e de linhas 

de financiamento, como sugerido a seguir: 

•. Repasse: Programa Prioritário de Investimento (PPI), Urbanização, Regularização e 

Integração de Assentamentos Precários (UAP), Programa Moradia Digna, Saneamento 

Básico (Ação Orçamentária 2068), e  

• Financiamento: Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público (Pró-

Moradia), Programa Saneamento para Todos 

Adicionalmente, solicito que esta lista também contenha as seguintes informações para 

cada um dos projetos: 

 Município/estado da intervenção 

 Proponente (governo municipal e/ou estadual) 

 Número do Termo de Compromisso 

 Data de assinatura do Termo de Compromisso 

 Data de início das obras 

 Objeto do Termo de Compromisso (atividades planejadas) 
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 Valores do Termo de Compromisso (Total + Repasse ou Financiamento + 

Contrapartidas estaduais e/ou municipais) 

 Indicar se o assentamento a ser urbanizado/regularizado de cada projeto já 

teve investimento prévio do Programa Habitar Brasil ou Habitar Brasil 

BID (HBB) ou se migrou destes programas para o PAC 

 Evolução da taxa de execução em porcentagem até o presente momento 

 Lista das atividades do Termo de Compromisso que já foram executadas 

até o presente momento 

 


