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RESUMO 

o objetivo deste trabalho foi analisar o Fluxo de Informações entre a CAIXA e 
os outros órgãos do Governo, na área de Fomento - Habitação e Saneamento, 
do Setor Público e com aplicação dos recursos do FGTS, e propor soluções que 
visem melhorar sua eficiência e eficácia, procurando dar maior transparência 
ao processo. 

Na realização do trabalho, foram selecionadas para análise as seguintes 
categorias: Capacidade de Pessoal, Sistema de Informação, Estrutura 
Organizacional e a questão Habitacional. 

A análise dos dados tomou possível propor o desenvolvimento de um sistema, 
que através de um modelo descentralizado, permita o tratamento das 
informações de forma mais eficiente e eficaz. 

ABSTRACT 

The aim of this work was to analyse the information flux between CAIXA and 
other Government parts in the area of fomenting - housing and sanitation or 
the public area and with the use ofFGTS resourcers and to propose solutions in 
order to better its efficiency and power, trying to make the process clear. 

During this research, the following categories were selected to be analyzed: 
Personnel capacity, System of Information, Organizacional Structure and the 
Housing questiono 

The data analysis made it possible to propose the development of a system that, 
through a decentralized pattem, provides more effective dealings with 
information. 
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de mostrar uma análise no Fluxo de 

Informações entre a CAIXA e os outros órgãos do Governo na Área de Fomento do Setor 

Público com Recursos do FGTS, desde a sua origem - no atendimento aos clientes, até o final do 

processo - com a passagem das informações para os outros órgãos do Governo. 

Assim, pudemos analisar a capacidade de atendimento aos clientes do Setor Público, a 

estrutura organizacional da CAIXA, as necessidades de capacitação do pessoal que trabalha no 

Processo de Fomento e analisamos as informações que são enviadas aos Órgãos Públicos. 

Acreditamos que para a CAIXA se tornar uma empresa competitiva e voltada para os 

interesses sociais, ela precisa dar maior transparência aos seus processos, e para atingir esse 

objetivo, é necessário maior rapidez e qualidade nas informações prestadas a esses órgãos. 

o trabalho foi dividido em quatro partes: 

Na I a parte, é apresentado o "problema" que motivou este trabalho e que pode ser 

representado pela seguinte questão: Como obter um fluxo de informações, mais eficiente e 

eficaz, entre a CAIXA e os órgãos governamentais, na área de fomento do setor público? 

Na 2a parte, é apresentado o Referencial Teórico, base de sustentação de toda a dissertação. 

~ele apresentamos, os estudos da Teoria das Organizações, enfocando suas diferentes correntes 

de pensamento, mostramos as mudanças que vêm ocorrendo nas Estruturas Organizacionais, nos 

Recursos Humanos e no Sistema de informações das Organizações, que influenciam 

decisivamente no fluxo de informações da organização. Apresentamos, também, estudos sobre a 

Política Habitacional Brasileira e sobre o Fluxo de Informações entre a CAIXA e os outros 

órgãos do Governo, assuntos intimamente ligados ao tema da Dissertação. 

Na 3
a 

parte, é apresentada a metodologia empregada nas pesquisas. 

Na 4
a 

parte, apresentamos como conclusão, os resultados da pesquisa e as sugestôes para a 

melhoria do processo. 
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CAPÍTULO 1 - O PROBLEMA 

1.1 - Origem e evolução da CAIXA 

l.l.I - Como surgiu a CAIXA? 

o registro de fatos passados, além de nos mostrar aspectos interessantes e curiosos, 

orienta-nos às tradições e aos motivos por que muitas regras persistem em manter-se com o 

mesmo vigor dos tempos do passado. 

Entre o fim do século XIX e o começo do século XX os povos europeus atravessavam uma 

grande crise econômica como conseqüência das guerras napoleônicas, assim, apareceram na 

Europa as primeiras organizações populares, como criações espontâneas de suas necessidades, 

que se intitularam Caixas Econômicas. Segundo De Plácido(44), elas trariam largos e 

maravilhosos proventos à humanidade, prevenindo-as contra as futuras adversidades da vida. 

A idéia era, com os recursos programados de uma poupança inteligente e continuada, e 

através de uma organização capaz de captar, permanentemente, as pequenas reservas do capital 

popular, as transformasse em forças econômicas de grande relevância social e política. A idéia 

surgiu em Hamburgo em 1778, espalhando-se logo por todo o continente europeu. Mas foi na 

Inglaterra onde teve o seu maior impulso. 

No Brasil, as Caixas Econômicas se iniciaram efetivamente, com a promulgação da Lei nO 

1.083 de 22 de agosto de 1860, que, contendo as providências sobre os Bancos de Emissão, Meio 

Circulante, e diversas Companhias e Sociedades, decretada pela então Assembléia Geral 

Legislativa, foi promulgada por D. Pedro 11, e cujas bases para o seu funcionamento vieram em 

Regulamento próprio, que continha basicamente o seguinte: 

"Os depósitos não poderiam exceder de quatro contos de reis em parcelas semanais, máximas, 

de cinqüenta mil reis, e seriam entregues, dentro do prazo máximo de oito dias, à Estação da 



Fazenda designada pelo Governo, onde passariam a render os juros anuais de 6% desde o dia 

de sua entrada, capitalizáveis semestralmente ". 
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Em 12 de janeiro de 1861, foram aprovados os regulamentos que estabeleciam o 

funcionamento da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro e do Monte de Socorro, e 

estabelecia que funcionassem juntas, uma para receber em depósitos, sob garantia do governo, as 

economias populares e a outra para prestar assistência, por meio de empréstimos de jóias e 

pedras preciosas, aos necessitados. 

Em 1874 o governo permitiu o estabelecimento de Agências e Filiais, pelas cidades e vilas 

provinciais, e com isso, estabeleceram·se no Rio de Janeiro, as agências em Campos, Valença, 

SFidelis, Cantagalo, Angra dos Reis, Vassouras, Paraíba do Sul, Barra Mansa, Petrópolis e 

Rezende. Todas as Caixas Econômicas, eram autônomas e independentes, sendo administradas 

por um Conselho Fiscal, nomeado pelo Governo Central e assistido pelo Ministro da Fazenda. 

Em 1885, foi assinalado mais um passo em favor da reforma das Caixas Econômicas, onde 

o dinheiro coletado poderia ter a seguinte aplicação: 

la. Aquisição de títulos da dívida pública; 

2a
• Empréstimo às Províncias e Municipalidades por prazo nunca maior de um ano; 

33
• Empréstimos hipotecários que não excedessem o prazo e a metade do valor do prédio 

onerado, 

4a
• Adiantamentos a funcionários públicos, civis e militares ou pensionistas do Estado, sob 

garantia de seus ordenados, soldo e pensões, nunca excedente a dois terços dos mesmos 

vencimentos, durante três meses; 

53. Adiantamentos a operários de oficinas de estabelecimento do Estado, Província ou 

Municipalidade da respectiva sede, até metade do salário, durante um mês~ 

6a
• Desconto de letras, até 90 dias, garantida pelo penhor de valores ou mercadorias, que 

excedam de 25 % pelo menos, à soma do mesmo desconto; 

~. Empréstimos a prazo de trinta dias, sob fiança de instituidor da caixa, que tenha, pelo 

menos, igual quantia em depósito; 

1':ão obstante a Proclamação da República, as Caixas Econômicas Federais continuaram 

regidas por muito tempo ainda pelas primitivas leis da monarquia, até que, em ] 5 de dezembro 
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de 1915 foi estabelecido um novo regulamento para todas as Caixas Econômicas Federais, 

sendo mantido o princípio detenninante e fundamental de garantia e assistência do Governo às 

Caixas Econômicas Federais: 

"As Caixas Econômicas Federais funcionam na Repúhlica soh a garantia do Governo Federal, 

que responderá pela restituição das quantias nelas depositadas, na conformidade das leis de sua 

instituição. " 

e, 

"As Carxas Econômicas Federais gozarão dos privilégios e imunidades concedidas às 

repartições federais, sendo os livros, atos e operações destes estahelecimentos isentos do selo. " 

C orno nesta época, já se fazia sentir a necessidade de outras fontes econômicas aliviadoras 

dos encargos do próprio tesouro, propunha-se que fosse acrescida também a função de 

estabelecimento de crédito e assistência, atividades tipicamente bancárias. Assim, sob a garantia 

do governo e sob sua fiscalização, de um lado seria fomentado a poupança, e do outro, poderia 

com as reservas conseguidas, levar os beneficios às diversas atividades produtivas, prestando

lhes uma assistência financeira, grandemente favorável à prosperidade econômica da Nação. 

Em 1930, foram criadas as Carteiras Hipotecárias e de Consignações, as Seções de 

Cheques, Estatística, Cobrança e Pagamentos, e Agências em vários bairros da cidade do Rio de 

Janeiro 

A história de como surgiu a CAIXA e a sua evolução até hoje, faz com que a gente entenda 

os motivos de sua atuação, tanto em Poupança, como em Empréstimos Hipotecários, 

Empréstimos de Penhor e também em atividades bancárias. 

A seguir, será mostrado como a CAIXA se apresenta hoje, e o esforço que vem sendo 

dado, através de várias mudanças no seu modelo de gestão, na busca de uma maior racionalidade 

de seus processos, para ter uma presença mais competitiva no mercado e maior adequação às 

mudanças que estão ocorrendo no cenário internacional, sob os efeitos da Globalização. 
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1.1.2 - A CAIXA hoje 

1.1.2.1 - A Missão da CAIXA 

A CAIXA é uma empresa pública cuja missão é promover as políticas públicas voltadas 

para o interesse do cidadão brasileiro, nas atividades de Fomento e Prestação de Serviços com 

recursos do FGTS. Atua também na área comercial onde participa da competição com os demais 

bancos públicos e privados. 

1.1.2.2 - Organograma da CAIXA 

Apresentamos a seguir, na Fig. 1.1, o Organograma da CAIXA e na Tabela 1.1, as 

Unidades da CAIXA, contendo as siglas e os nomes das Unidades. 
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Tabela 1.1 - Unidades da CAIXA 

SIGLA NOME DA UNIDADE 

GERE~L1AS DE AREA 

GEACO Gerência de Area de Controladoria 

GEACS Gerên,,~a de Arca de Comunica'ião e Markáing 

i GEADE Gerência de Area de Desenvolvimento Empresarial 

GEAE~ Gerência de Arca de Engenharia 

GEAFI Gerência de Area de Financiamentos Imobiliários 

i 
GEAGO Gerência de Area de Produtos Sociais do Governo 

GE . .ut· Gerência de Area de Jurídica , 

GEALO Gerência de Area de Loterias e Produtos Complementares 

GEA...\fF Gerência de Area de Administração Financeira 

GEAOF Gerência de Area de Operações Financeiras 

, GEAPO Gerência de Area de Produtos Bancários 

GEARA Gerência de Area de Recuperação de Ativos 

GEARE Gerência de Area da Rede de Comerciali ... .ação 

GEARF Gerência de Area de Administração de Carteiras de Terceiros- Fdos de Invc.1. 

GEARP Gerência de Area de Finan,,~amentos e Repasses 

GEAR C Gt..,.ênda de Arca de Admini..ua'ião c Re,,-ursos lIumanos 

GEASC Gerência de Arca de Assuntos Corporativos 

GEATE Gerência de Arca de Tecnologia 

GEAl"D Gerência de Arca de Auditoria 

: GERt!'iCIA"~ EXECUTIVAS 

i GEBBf Gerência Executiva de Saúde e Bem Estar 

GECAP Gerência Executiva de Captação de Recursos Financeiros 

I GECED Gerência Executiva de Negociação de Créditos Cedidos 

. GECES Gerência Executiva de Recuperação de Créditos Especificos 

GECIF Gerência Executiva de Concessão de Financiamentos - Pessoa Física 
i 

GECU Gerência Executiva de Concessão de Financiamentos - Pessoa Jurídica 

GECOL Gerência Executiva de Assessoramento ao Gabináe e Colegiados , 
GECON Gerência Executiva de Convênios de Prestação de Serviços 

GECOT Gerência Executiva de Administração de Contratos 

GECRE Gerência Executiva de Comercialização de Recebívcis 

GEDEC Gerência Executiva de Desenvolvimento Econômico e Social 

i GEDEF Gerência Executiva de Desenvolvimento de Negócios de Financ. e Repasses 

I GEDEN Gerência Executiva de Desenvolvimento de Negócios Sociais 
i 

, GEDEP Gerência Executiva de Planejamento TeQlológico 

GEDER Gerência Executiva de Desenvolvimento da Rede de Lojas 

! GEDES Gerência Executiva de Treinamento e Desenvolvimento 

GED~ Gerência Executiva de Desenvolvimento de Produtos, Padrões e Informações 

GEBfP Gerência Executiva de Empréstimos c Financiamentos Bancários 

GEFIR Gerência Executiva de Administração de Carteira de Terceiros - Fdos de Inv. 

GEFCG Gerência Executiva de Administração do FGTS 

GEFl'S Gerência Executiva de Fundos e Seguros Habitacionais 

GEICO Gerência Executiva de Informações sobre Comercialização 

l GE~C Gerência Executiva de Informações Contábeis 
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! GElMA Gerência Executiva de Instalação e Manutenção 

! GEP.I."F Gerência Executiva de Infra-Estrutura 

I SIGLA ~O~IE DA l:NIDAm: 

GED;G Gerência Executiva de Informações Gerenciais 

GElSO Gerência Executiva de Informações Sociais 

GELIE Gerência Executiva de Alienação 

GELIT Gerência Executiva de Alienação de Imóveis de Terceiros 

GELOT Gerência Executiva de Loterias 

GBl-\l Gerência Executiva de Marketing Institucional 

GE!\fA.\f Gerência Executiva de Administração de Ambiente 
, 

GE~[AP Gerência Executiva de Marketing de Produtos I 
i 

I GBIEC Gerência Executiva de Acompanhamento de Ma-cado 

! GE~ Ga-ência Executiva de Modelo de Gestão 

I GE~OP Gerência Executiva de Implantação de Novos Produtos 

GEOFI Gerência Executiva de Negociação de Operações Financeiras 

I GEORC Gerência Executiva de Orçamento 

I GEPAD Ga-ência Executiva de Padrão Operacional da Rede (de Comercialização) 

! GEPCO Gerência Executiva de Produtos Complementares 

l GEPES Gerência Executiva de Administração de Pessoal 

GEPRO (jerên~ia Executiva de Produção 

GEREC Gerência Executiva de Rewpa-ação de Créditos Comerciais 

GEREL Gerência Executiva de Relações Institucionais 

" 

GERFI Gerência Executiva de Administração de Recursos Financeiros 

I GERIC Gerência Executiva de Administração da Política de Crédito 

GEROF Gerência Executiva de Efetivação de Operações Financeiras 

! GESAD Gerência Executiva de Sa-viços Administrativos 

I (jESA.'-,; (jerên~ia Exe<."Uli va de Sanl!amcnto, Infra-Estrutura e Moradia Popular 

GESEC Gerência Executiva de Sa-viços de Conta CorrClltc 

GESE!-.f Ga-ência Executiva de Desenvolvimento de Soluções Empresariais 

GESEP Gerência Executiva de Financ. a Concessionárias Privadas de Servo Públicos 

, GESES Gerência Executiva de Serviços Sociais 
I 

GESIT Gerência Executiva de DesCrlvolvimento de Sistemas , 

I 
GESl1' Gerência Executiva de Suprimento 

I GETEL Gerência Executiva de Negócios por Telemarketing 

! GETRI Gerência Executiva de Tributos 

I E~IPV/GERE~<.1AS DE I'ILlAJS 

i ALUIR Gerência da Auditoria Regional 

) E~ Escritório de ~egócio 

E~GER Gerência da Fngenharia Regional 

GlAFI Gerência de Filial - Financiamentos Imobiliários 

GIBHf Gerência ele Filial - Saúde e Bem Estar 

GICO~ Gerência de Filial - Convênios de Prestação de Sa-viços 

GIDAD Gerência de Filial - Entrada de Dados 

GIFl'G Gerência de Filial - FGTS 

i GIFl'S Gerência de Filial - Fundos e Seguros Habitacionais 

I Gfr.\;C Gerência de Filial Informações Contábeis 

I GIP.I."F Gerência de Filial - Infra-Estrulra 
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i Gn~lA Gerência de Filial - Manter em Opera~o Rewr.;os Tecnológicos 

GUSO Gerência de Filial - Informações Sociais 

SIGLA !liO:\fE DA t;:"iIDADE 

I GILIE Gerência de Filial - Alienação 

GIPAG Gerência de Filial - Pagar Empregados 

GIPAT Gerência de Filial - Garantir o Patrimônio 

GIPRO Gerência de Filial- Prover a CAIXA de RH 

GISAD Gerência de Filial S,:rviços Administrativos 

GISEC Gerência de Filial - Serviços Compensa~o 

I GISER Gerência de Filial - Serviço Social 

GISl:P Gerên<.;a de Filial - Suprimento 

GITED Gerência de Filial - Treínammto e Desenvolvimento 

GITEL Gerência de Filial- Negócios por Telernarkáing 

GITRI Gerência de Filial- Tributos 

JllUR Gerência do Juridíco Regional 

i P\" Ponto de \" mda 

1.1.2.3 - Programa de Racionalização e Competitividade - PRC 

A CAIXA sofreu grandes transformações ao longo dos últimos 5 anos. Essa mudança teve 

início com a adoção do PRC, que foi instituído pela administração da CAIXA em 21/07/95 com 

o objetivo de promover a racionalização administrativa da CAIXA e torná-Ia competitiva. 

De acordo com o manual do PRC, no período de 1991 a 1995, a CAIXA enfrentou 

dificuldades de toda ordem, sendo que alguns dos problemas foram agravados por ingerências 

políticas, distorções administrativas e a falta de compromisso da empresa com o seu acionista 

majoritário, a sociedade brasileira. Essas dificuldades contríbuíram para que a diretoria 

resolvesse formular o programa PRC que, além de traçar objetivos de longo prazo, com o 

objetivo de reformular toda a política de atuação da empresa, pudesse, a curto prazo, apresentar 

soluções para as questões mais urgentes, tais como: 

- a previsão de despesas correntes para o ano de 1995 foi da ordem de R$ 4 bilhões, fortemente 

concentradas na realização de gastos operacionais; 

- a matriz e as sedes regionais responderam por cerca de 40010 das despesas administrativas; 
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- as receitas provenientes da prestação de serviços foi muito baixa, e correspondeu a 17% das 

despesas correntes da CAIXA~ 

- a inadimplência na área comercial foi, em média, de 48%~ 

- a empresa vinha perdendo captação de recursos para a concorrência, principalmente com 

relação ao seu produto mais tradicional, a caderneta de poupança~ 

- apesar dos investimentos realizados na área de informática, a CAIXA não investiu na mesma 

proporção em treinamento e capacitação técnica~ 

- predominavam na CAIXA estruturas extremamente autárquicas e departamentalizadas, com 

excessivo número de níveis hierárquicos~ 

:\esse sentido, o PRC buscou o desenvolvimento das principais atividades da CAIXA, 

Fomento, Prestação de Serviços e Área Comercial, através da redução dos custos e na melhoria 

da qualidade, através das seguintes diretrizes: 

- centralizou na matriz a formulação das políticas e diretrizes de caráter estratégico, bem como a 

coordenação das atividades de acompanhamento, avaliação e controle~ 

- descentralizou as ações operacionais, permitindo maior agilidade para decisão e execução~ 

- desenvolveu de forma integrada os três segmentos de negócios da empresa; 

- procurou aumentar a eficiência operacional da CAIXA, em especial, do segmento comercial; 

- procurou melhorar a qualidade e a eficiência da empresa; 

- racionalizou a estrutura organizacional com a eliminação de níveis hierárquicos; 

- procurou privilegiar as atividades voltadas para o negócio da empresa; 

- fortalecer as funções gerenciais e as instâncias decisórias; 

- procurou reduzir despesas operacionais; 

1.1.2.4 - Rede de Processos 

Para enfrentar as mudanças que estão ocorrendo no mundo inteiro com os efeitos da 

Globalização, e dando continuidade às mudanças iniciadas com o PRC, a CAIXA iniciou a partir 

do final de 1998, a implantação da Rede de Processos. 
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Com a implantação da Rede de Processos, a CAIXA visa atingir os principais objetivos: 

eliminar a superposição ou indefinição de responsabilidades; 

estabelecer claramente a relação entre clientes e fornecedores, facilitando, assim, o 

acompanhamento, a avaliação e o controle dos processos; 

permitir o desdobramento adequado das diretrizes estratégicas e o gerenciamento do 

resultado, através do acompanhamento dos indicadores de performance; 

estabelecer, com base no conceito de resultados, a estrutura organizacional melhor orientada 

para esse propósito; 

aperfeiçoar a coordenação e a estrutura de gerenciamento dos processos descentralizados. 

Para adoção desse modelo a CAIXA teve de mapear todos os seus processos produtivos e 

.somente a partir daí é que foi possível definir claramente as responsabilidades exigidas em cada 

negócio, cuidando para que nenhum deles tivesse sua responsabilidade e seus resultados 

divididos ou segmentados em mais de uma função no organograma estrutural. 

1.1.2.4.1- Fluxo da Rede de Proc:essos da CAIXA 

Apresentamos na Figura 1.2, a seguir, o Fluxo da Rede de Processos da CAIXA. 
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1.1.2.4.2 - PROCESSOS DA CAIXA 

Relacionamos, a seguir, os processos implantados na CAIXA. 

1.1.2.4.2.1- GESTÃO DE PRODUTOS 

0+ Administrar empréstimos e financiamentos bancários; 

0+ Administrar convênios de prestação de serviços; 

0+ Administrar produtos complementares; 
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0+ Administrar financiamentos e repasses voltados para saneamento, infra-estrutura e moradia 

popular; 

0+ Administrar financiamentos e repasses voltados para o desenvolvimento econômico e social; 

0+ Administrar financiamentos voltados para a privatização de concessão de serviços públicos; 

0+ Desenvolver negócios; 

0+ Administrar FGTS; 

0+ Administrar fundos e seguros habitacionais; 

0+ Administar seguro-desemprego; 

0+ Administrar pagamento do PIS e Abono Salarial; 

0+ Administrar informações sociais; 

0+ Administrar serviços previdenciários; 

0+ Desenvolver produtos e negócios; 

0+ Administrar loterias; 

0+ Administrar fundos de investimento; 

0+ Prestar serviços de alienação de imóveis; 

0+ Prestar serviços de custódia de títulos; 

0+ Avaliar bens; 

1.1.2.4.2.2 - DESENVOLVER A REDE 

0+ Desenvolver a Rede; 

1.1.2.4.2.3 - APOIO A GESTÃO DE PRODUTOS 

0+ Divulgar produtos; 

0+ Alienar bens móveis e imóveis; 



1.1.2.4.2.4-APOIO A GESTÃO DO NEGÓCIO 

-t Administrar recursos financeiros; 

-t Realizar operações financeiras; 

-t Administrar a política de crédito; 

-t Fornecer informações contábeis; 

-t Fornecer informações gerenciais; 

-t Planejar e recolher carga tributária; 

-t Consolidar e acompanhar orçamento; 

-t Administrar modelo de gestão; 

-t Garantir o patrimônio da CAIXA; 

-t Divulgar imagem institucional; 

-t Prestar serviços de atendimento ao cliente; 

-t Acompanhar mercado; 

-t Prestar serviços na área jurídica; 

-t Manter relações institucionais; 

-t Auditar processos; 

-t Prestar consultoria técnica em engenharia; 

1.1.2.4.2.5 - APOIO TECNOLÓGICO 

-t Desenvolver e implantar soluções tecnológicas; 

-t Disponibilizar informações e ambientes; 

-t Planejar a capacidade de processamento e transmissão; 

-t Planejar a rede de telecomunicações; 

1.1.2.4.2.6 - APOIO ADMINISTRATIVO 

-t Administrar cargos e salários; 

-t Prover a CAIXA de recursos humanos; 

-t Pagar empregados; 

-t Implantar soluções para desenvolvimento de empregados; 

-t Promover saúde e o bem-estar; 

-t Prestar serviços de assistência à saúde; 

.. Prestar serviços administrativos; 

.. Prestar serviços de distribuição de documentos; 
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~ Guardar e recuperar informações e documentos~ 

~ Instalar infra-estrutura; 

~ Manter ambiente~ 

~ Instalar e manter máquinas, móveis e equipamentos; 

~ Suprir a CAIXA de materiais e serviços; 
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É importante ressaltar que o atendimento aos clientes da CAIXA, é feito 

através dos diversos PV - Pontos de Venda, espalhados em todas as regiões do 

Brasil. Porém, no caso da clientela do Setor Público (Prefeituras, Agentes, 

l\linistérios e outros), o atendimento se dá muitas vezes nos EN - Escritórios 

de Negócios da CAIXA. 

EN(i) 

~ ~r 1 
PV(i.l) PV(i.2) PV(i.n) 

Figura 1.3 - Fluxograma que mostra a ligação entre cada PV e o EN ao qual está vinculado 

Onde: 

i - indica a ordem (i) do EN, ao qual estão ligados!! Pontos de Venda - PV de determinada 

região; 

1.1.2.5 - EN - Escritório de Negócio 

A missão dos Escritórios de Negócio é o de fomentar a otimização do desempenho 

operacional e financeiro dos Pontos de Venda, promovendo a alavancagem de seus negócios, . 

adequação de estratégias, negociação e gerenciamento de metas, impulsionando ações que visem 

a excelência de atendimento nas áreas de fomento, comercial e prestação de serviços. 
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Apresentamos na Tabela 1.3, os 73 Escritórios de Negócio da CAIXA. 

Tabela 1.3 - Relação dos Escritórios de Negócio 

ABC Limeira 
Almirante Barroso Londrina 
Anápolis Maceió 
Aracaju Manaus 
Baixada Santista Maringá 
Bauru Natal 
Belém Niterói 
BH Norte Novo Hamburgo 
BH Sul Osasco 
Blumenau Palmas 
Brasília Passo Fundo 
Campinas Paulista 
Campo Grande Penha 
Campos POA Centro 
Caruaru POANorte 
Cascavel POA Sul 
Caxias do Sul Porto Velho 
Chapecó Presidente Prudente 
Congresso Recife 
Criciúma Ribeirão Preto 
Cuiabá RJ Norte 
Curitiba Norte RJ Oeste 
Curitiba Sul RJ Sul 
Divinópolis Salvador 
F eira de Santana Santa Maria 
Florianópolis São José do Rio Preto 
Fortaleza Norte São José dos Campos 
Fortaleza Sul São Luís 
Goiânia Sé 
Governador Valadares Sorocaba 
Guarulhos Sul de Minas 
Gutierrez Sul Fluminense 
Itabuna Teresina 
João Pessoa Triângulo Mineiro 
Joinville Vila Velha 
Juiz de Fora Vitória 
Jundiaí 
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1.1.2.6 - PV - Ponto de Venda 

É uma unidade organizacional(Agência) vinculada ao Escritório de Negócio, e responsável 

pela operacionalização e comercialização dos produtos e serviços da CAIXA. 

1.1.3 - O que pretende ser a CAIXA 

A CAIXA está passando por uma mudança profunda, imposta pela crise que vem 

atravessando o país e que atingiu a todas as empresas brasileiras. É preciso que ela se modernize 

e se reestruture buscando a se tomar uma empresa mais competitiva e ao mesmo tempo em 

melhores condições de desempenhar o seu papel social, junto a sociedade brasileira. 

Para isso, a CAIXA vem implementando sucessivamente, mudanças na sua gestã<? 

administrativa e agora passa a adotar o modelo de Gestão por Resultados, com a utilização da 

Rede de Processos e com isso, ela pretende obter a curto prazo, as seguintes vantagens: 

qualidade nos produtos internos e, especialmente, naqueles destinados aos clientes externos; 

excelência no atendimento e nas interfaces de comercialização; 

racionalidade no uso dos recursos; 

disciplina organizacional; 

comprometimento com os resultados. 
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1.1.4 - Formulação do Problema 

em dos problemas que mais atinge a CAIXA hoje em dia, é a falta de informações a nível 

gerencial, na área de Fomento do Setor Público e com recursos do FGTS, consolidadas e 

oriundas dos diversos subsistemas da empresa. 

A CAIXA não está conseguindo prover vários órgãos governamentais com informações 

em tempo hábil e com qualidade, já que elas se encontram dispersas na empresa, carecendo de 

um melhor tratamento e de sua disponibilização intempestiva. 

Para que a CAIXA se mantenha como o principal agente executor de políticas sociais do 

Governo, é imprescindível que haja o repasse dessas informações gerenciais, de maneira mais 

eficiente e eficaz, para os outros órgãos governamentais, de modo que estejam ao alcance do 

público, e possibilitando dessa maneira, que seja dada uma maior transparência da real situação, 

que toda a sociedade exige. 

Para que a CAIXA atinja esse objetivo, é preciso que saibamos responder a seguinte 

questão· 

COMO OBTER UM FLUXO DE INFORMAÇÕES, MAIS EFICIENTE E EFICAZ, 

ENTRE A CAIXA E OS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NA ÁREA DE FOMENTO DO 

SETOR PÚBLICO E COM APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FGTS? 
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1.2 - Objetivo Final 

Recuperar as informações dos diversos subsistemas da CAIXA, na Área de Fomento do 

Setor Público e com recursos do FGTS, em tempo hábil e com qualidade, para disponibilizá-Ias 

as diversas entidades governamentais. 

1.3 - Objetivos Intermediários 

Para alcançar o objetivo final é precIso que se alcance os seguintes objetivos 

intermediários: 

• Identificar as necessidades de capacitação de pessoal 

• Analisar o sistema de informações 

• Estrutura organizacional 

• Analisar as questões habitacionais 

1.4 - Delimitação do Estudo 

A delimitação do estudo é restringido Setor Público, com Aplicação de Recursos do FGTS, 

na Área de Fomento (Habitação e Saneamento), conforme o item 1.2 da Tabela 1.4, a seguir. 

Tabela 1.4 - Fontes de recursos dos Programas Habitacionais da CAIXA 

1- FGTS 1I-0GU 111 - Outras Fontes de Recursos 

1 - Setor Privado · Saneamento Básico · Caderneta de Poupança 

Carta de Crédito Individual · Urbanização de Áreas .PROER 

Carta de Crédito Associativo · Infra-estrutura Urbana · Liquidações Antecipadas 

CRED-CASA · Securitização de recebíveis 

CRED-MAC · Recursos Externos 

· Apoio fi Produção de Habitação · Letras Imobiliárias 

! 1 - Setor Público · Poupança Crédito Imobiliário 
I · pfÓ-Moradia 
I · Pró-Saneamento 
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1.5 - Relevância do Estudo 

o presente trabalho vem complementar os meus estudos, principalmente pela oportunidade 

de pesquisa em temas de grande importância na área de Administração Pública, como: Políticas 

Públicas, Administração de Recursos Humanos, Teoria das Organizações, Estrutura 

Organizacional e Tecnologia da Informação. 

Dessa maneira, espero desenvolver a minha capacidade de observação e investigação sobre 

os eventos do ambiente em que vivo. Será também uma oportunidade de poder contribuir para a 

CAIXA com um trabalho, de grande base teórica e de algum cunho prático, que espero venha a 

ser importante para a gestão da empresa. 

Cabe ressaltar, ainda, que as empresas públicas de um modo geral, e em particular a 

CAIXA, estão deficientes neste tipo de assunto, e que a sua solução, está intimamente associado 

a atuação de seu corpo gerencial, que precisa ser treinado, motivado e munido de condições para 

realizá-Ia. 

A CAIXA está passando por uma grande reformulação administrativa, iniciada pelo PRC, 

e com a implantação da Rede de Processos passa a trabalhar com o modelo de Gestão por 

Resultados. Espero que este trabalho venha a contribuir, de alguma forma, para a melhoria das 

atividades da CAIXA, acarretando assim, numa melhoria dos nossos serviços públicos. 

Para a CAIXA passar a ser uma organização competitiva e voltada para os interesses de 

sua clientela, é preciso que ela apresente mais transparência na gestão de seus processos. Neste 

capítulo, foi apresentado o problema da Dissertação, cuja solução visa dar maior agilidade e 

transparência no Fluxo de Informações entre a CAIXA e os outros órgãos do Governo na Área 

de Fomento do Setor Público e com recursos do FGTS. 

Apresentamos no próximo capítulo, o Referencial Teórico, que forneceu a base de 

sustentação teórica para toda a Dissertação. 
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1.6 - Definição dos Termos 

ACCESS 

ABECIP 

APE 

APF 

BACEN 

BID 

BIRD 

BNH 

CADIN 

CADIP 

CAIXA 

CASE 

CER 

CIPAD 

CLT 

COHAB 

CSF 

DOT 

EBAP 

EN 

FCP 

FCVS 

FGV 

FGTS 

FIPE 

GEMOR 

mGE 

- É um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional e interativo para 

o Microsoft Windows 

- Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Empréstimo 

- Associação de Poupança e Empréstimo 

- Sistema Corporativo de Acompanhamento dos Programas de Fomento 

- Banco Central 

- Banco Internacional de Desenvolvimento 

- Banco Interamericano de Desenvolvimento Urbano 

- Banco Nacional da Habitação 

- Cadastro Nacional de Inadimplentes 

- Cadastro Nacional de Inadimplentes do Setor Público 

- Caixa Econômica Federal 

- Ferramenta de Desenvolvimento de Análise e Projeto de Sistema de Informação 

- Sistema de Controle Financeiro das Operações Contratadas - Módulo. do 

Sistema APF 

- Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração Pública 

- Consolidação das Leis do Trabalho 

- Cooperativa Habitacional 

- Sistema de Custo da Construção Civil para Fomento - Módulo do Sistema 

APF 

- Sistema de Controle de Dotação Orçamentária - Módulo do Sistema APF 

- Escola Brasileira de Administração Pública 

- Escritório de Negócio 

- Fundação da Casa popular 

- Fundo de Compensação de Variação Salarial 

- Fundação Getúlio Vargas 

- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

- Gerência Executiva de Modelagem Organizacional (unidade extinta) 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



IDMS 

IPEA 

LA~ 

MPO 

oce 

OCE 

OGU 
ORTN 

POCA 

PRe 

PROER 

puc 
PV 

SAC 

SAM 

SBPE 

SCI 

SEPURB 

SERFHAU 

SFB 

SFI 

STN 

UF 

UnB 

upe 
USP 

- É um sistema de gerenciamento de banco de dados em rede 

- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

- Local Area Networks -ligação de computadores em rede através de cabos 

fisicos 

- Ministério de Planejamento e Orçamento 

- Sistema de Acompanhamento do Desembolso e da Comercialização de 

Unidades nas Operações de Crédito Contratadas - Módulo do Sistema APF 

- Sistema de Acompanhamento do Desembolso das Operações de Crédito em 

estudo - Módulo do Sistema APF 

- Orçamento Geral da União 

- Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 

- Ciclo de Deming, cujas fases são: Planejamento, Execução, Controle e Ação 

- Programa de Racionalização e Competitividade da CAIXA 

- Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional 

- Pontificia Universidade Católica 

- Ponto de Venda - Agência da CAIXA 

- Sistema de Amortização Constante 

- Sistema de Amortização Mista 

- Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

- Sociedades de Crédito Imobiliário 

- Secretaria de Política Urbana 

- Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

- Sistema Financeiro da Habitação 

- Sistema Financeiro Imobiliário 

- Secretaria do Tesouro Nacional 

- Unidade da Federação 

- Universidade de Brasília 

- Unidade Padrão de Capital 

- Universidade de São Paulo 

27 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 - Teoria das Organizações 

2.1.1 - Escola Clássica 

C ma das idéias centrais do Movimento de Administração Científica é a de que o homem é 

um ser eminentemente racional e que de posse de todas as alternativas possíveis, procura 

escolher a melhor em termos econômicos. Daí, surgiu a expressão, "homem econômico". Esse 

conceito não leva em conta outros fatores de motivação e simplifica a personalidade humana. I 

Segundo esta escola um bom administrador será aquele que planejar bem as suas 

atividades e que souber organizar e coordenar racionalmente as atividades de seus subordinados~ 

Este período ficou marcado pelas experiências destinadas a aumentar a eficiência do trabalho, e 

foi chamado de mecanicista. 2 

Para os adeptos desta escola, o controle deveria ser por supervisão, ao invés do controle 

por resultados. E a função principal do administrador, é determinar a única maneira certa de 

executar o trabalho, para maximizar a eficiência do trabalho, e determinar quem a execute. De 

acordo com esse pensamento, os administradores, seriam os cabeças do processo e os operários 

executariam apenas as operações planejadas. Como forma de estímulo à produção, dever-se-ia 

pagar mais àquele que progredisse mais. Taylor sugeriu então, o pagamento por peça e Gantt 

apresentou a idéia do bônus. 3 

o Objetivo era empregar da melhor maneira possível, no processo de produção, o 

organismo humano bastante ineficiente, utilizando um programa de comportamento que 

LODI. João Bosco. História da Administração. 3. ed. São Paulo, Pioneira, 1974, p. 32 
PRESTES MOITA, Fernando C. Teoria Geral da administração: uma introdução. São Paulo, Pioneira. 

1975. p. 3 
, PRESTES MOITA, op. cit.. p. 5-7 



transformaria um mecanismo de serventia geral, como o homem, num mecamsmo mais 

eficiente de serventia especializada. 4 
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o estudo de tempo de Taylor visava determinar um tempo-padrão para cada operação e 

determinar requisitos fisicos para o operário-padrão. 5 

A Administração Científica sempre viu a organização como forma de se estruturar a 

empresa e não no sentido de um sistema social. Suas principais idéias são: 6 

• quanto mais dividido o trabalho em uma organização, mais eficiente será a empresa; 

• quanto mais o agrupamento de tarefas em departamentos obedecer ao critério da semelhança de 

objetivos, mais eficiente será a empresa; 

• um pequeno número de subordinados para cada chefe e um alto grau de centralização das 

decisões, de forma que o controle possa ser cerrado e completo, tenderá a tomar as 

organizações mais eficientes; 

• o administrador não deverá levar em consideração os problemas de ordem pessoal daqueles 

que vão ocupar a função. Deverá criar uma estrutura ideal; 

A Escola Clássica recebeu muitas críticas, dentre as quais: 7 

• Simon mostra que o princípio de especialização é incompatível com o de unidade de comando; 

se as decisões de uma pessoa, em qualquer ponto da hierarquia administrativa estão sempre 

sujeitas à influência de um único canal de autoridade e se, por outro lado, suas decisões 

requerem pericia em mais de um campo de conhecimento, então precisa lançar mão de serviços 

de assessoramento e informações que forneçam premissas oriundas de um campo não abrangido 

pelo sistema de especialização; 

• o princípio de amplitude de controle, se choca claramente com a idéia de que uma décisão 

deve passar pelo menor número possível de níveis hierárquicos para chegar a seu destino; 

-. a idéia do homem econômico foi muito combatida, pois a natureza do homem é muito mais 

complexa; 

• "a única maneira certa de realizar um trabalho" levaria à total desumanização do homem, 

MARCH James G. & SIMON, Hebert A Teoria das organizações. Rio de Janeiro, FGV, 1966, p. 18 
LODI. João Bosco. op. cit., p. 30 
PRESlES MOITA, op. cit., p. 7-8 
PRESlES MOITA, op. cit., p. 8-10 
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além de não aumentar, a longo prazo, a produtividade do trabalho; 

• quanto ao incentivo monetário, as críticas partiram da Escola de Relações Humanas, pois não 

levava em conta outras coisas que motivam o homem, como o prestígio, o poder, a aprovação de 

seu grupo, o sentimento de auto-realização, etc. 

• o controle por supervisão também foi criticado pela Escola de Relações Humanas., pois o 

controle deveria ser sempre que possível por resultados e o subordinado deveria ter participação 

nas decisões que afetassem seu trabalho; 

Para Taylor, o antagonismo entre operários e patrões resumiam-se a três causas: "a falácia 

de que a eficiência no trabalho iria reduzir o número de empregos"; "o comportamento não 

racional dos gerentes visando proteger seus interesses" e "os métodos antiquados de trabalho". 

Taylor concebeu o seu sistema com vistas a superar esses obstáculos. 8 

É fundamental no pensamento de Taylor o conceito de especialização, em que "a eficiência 

administrativa aumenta com a especialização do trabalho", e de eliminação de todos os 

elementos estranhos a fim de que a atenção esteja concentrada na tarefa essencial. 9 

Com relação a Escola Clássica, parece que os problemas mais prementes são, de uma lado, 

fazer com que as definições das variáveis mais importantes se tornem operacionais, e, de outro 

lado, promover a comprovação empírica daquelas proposições que possam ser tornadas 

operacionais. 10 

2.1.2 - Escola de Relações Humanas 

A Escola de Relações Humanas deu muita ênfase aos aspectos humanos e aos conflitos 

sociais nas organizações formais, e que, a melhor solução para os conflitos sociais, seria a 

integração dos interesses de ambas as partes, empresa e empregado, com o objetivo, mais ou 

menos claro, de aumentar a lucratividade, através da diminuição dos custos oriundos dos 

LODI. João Bosco. op. cit., p. 31 
LOD!. João Bosco. op. cit., p. 31 
MARCH & SIMON.op. cit, p.-'3 



conflitos internos à empresa. Ao fazer a crítica ao "homem econômico", a Escola de Relações 

Humanas sugeriu para substituí-lo o "homem social" .11 
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Esse movimento acabou trazendo uma grande melhoria nas condições de trabalho, no 

treinamento de supervisores, e no desenvolvimento de estudos sobre dinâmica de grupo. 12 

As idéias principais deste modelo são 13 

• o homem não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas; 

• o homem é, a um só tempo, condicionado pelo sistema social e pelas demandas de ordem 

biológica; 

• todo homem possui necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e auto

realização; 

Segundo Elton Mayo (41), "Em uma indústria e em outras situações, o administrador lida 

com grupos humanos bem formados e não com uma horda de indivíduos.,,14 

A liderança mais eficaz, seria a democrática, no qual o subordinado teria ampla 

possibilidade de opinar sobre o próprio trabalho, contribuindo para o seu aperfeiçoamento, bem 

como estaria sujeito a um controle por resultados e nunca por supervisão cerrada. 15 

A Escola de Relações Humanas teve sua atenção voltada apenas para a organização 

informal. A organização informal é o conjunto das relações sociais não previstas em 

regulamentos e organogramas. Tais relações têm seu caráter espontâneo e extra-oficial e pela 

falta de objetivo comum consciente, ocorrendo paralelamente às relações formais como sua 

decorrência ou não. 

A organização informal é a conseqüência da impossibilidade prática de se reduzir o 

eomportamento humano a um conjunto de reações mecânicas e automáticas a regulamentos 

restritos 16 

PRESTES MOlT A op. cit.. p. 19 
LODI. João Bosco. op. cit., p. 68 
PRESTES MOlT A op. cit.. p. 19 
PRESTES MOlT A op. cit.. p. 19 
PRESTES MOlT A, op. cit.. p. 20 
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A administração lidaria com grupos bem formados e não com uma massa desorganizada 

de indivíduos, o que levaria à necessidade de conhecê-los. Daí a utilização de diversas técnicas; 

que vão desde a simples observação até as técnicas da sociometria. 17 

!\1iller e Form (40) dão algumas conclusões tiradas das pesquisas realizadas por Mayo: 18 

1) o trabalho é uma atividade grupal; 

2) o mundo social adulto é primariamente padronizado em relação a sua atividade no trabalho; 

3) a necessidade de reconhecimento e segurança, e o senso de pertencer a algo, são mais 

importantes na determinação do moral do trabalho e da produtividade, que as condições fisicas 

sob as quais trabalha; 

4) uma reclamação não é necessariamente o enunciado objetivo de um fato, comumente é um 

sintoma de distúrbio relacionado com status do indivíduo; 

5) o trabalhador é uma pessoa cujas atitudes e eficiência são condicionadas pelas demandas 

sociais, tanto dentro como fora da fábrica; 

6) grupos informais dentro da fábrica exercem grande controle sobre os hábitos no trabalho e 

atitudes do trabalhador individual; 

7) a colaboração grupal não ocorre por acidente, mas ao contrário, deve ser planejada e 

desenvol vida, podendo chegar a uma coesão que resista aos efeitos do desmembramento de uma 

organização. 

C ma critica é de um grupo dissidente da Escola de Relações Humanas, os estruturalistas, 

na qual a escola de Relações Humanas tendeu a centrar-se em um campo muito pequeno de 

variáveis e a estudá-los sem levar em conta as demais variáveis. 

Um erro de Mayo (40) foi estudar a fábrica não a compreendendo dentro de um sistema e 

ambiente maior, de que ela é uma parcela. 19 

11 
: 8 

PRESTES MOITA, op. cit., p. 20 
PRESTES MOTI A, Fernando C. Teoria das organizações: evolução e critica. São Paulo, Pioneira, 1986, p. 

PRESTES MOTI A, op. cit.. p. 21 
LODI. João Bosco. op. cit.. p. 71 
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2.1.2.1 - O Behaviorismo 

A oposição à Escola Clássica, sustentada pela Escola de Relações Humanas, evolui para 

um segundo estágio, a que podemos chamar de Behaviorismo que, embora compartilhasse da 

maioria de suas idéias, não aceitava sua concepção ingênua, de que a satisfação do trabalhador 

gerava por si só a eficiência da organização.lo 

Segundo os behavioristas, os clássicos falharam ao tentarem impor princípios rígidos à 

. administração e que para a maioria dos princípios clássicos, existe um outro, que lhe é 

contraditório. 2 
I 

A introdução do elemento humano pela Escola de Relações llumanas veio amenizar o 

tratamento mecanicista dado à administração pelos clássicos. E é com o Behaviorismo que se dá 

a incorporação da sociologia da burocracia na Teoria das Organizações, ampliando o campo da 

teoria, outrora restrita à empresa, a toda e qualquer organização, embora tal ampliação venha a se 

sedimentar com o estruturalismo e o enfoque sistêmico?2 

O Behaviorismo veio dar ênfase ao processo de tomada de decisão, que considera central 

na administração. Esse processo decisório envolve a seleção consciente ou não, de determinadas 

ações, entre aquelas que são fisicamente possíveis para o agente e para aquelas pessoas sobre as 

quais ele exerce influência e autoridade. É importante ressaltar que tal seleção não será 

necessariamente consciente, deliberada e racional. A descoberta da melhor solução para um 

problema em uma dada situação, é um aspecto típico do comportamento dos líderes. É por esta 

razão que a capacidade de tomar decisões é de importância crítica em qualquer situação de 

liderança Tal capacidade depende de uma propensão ou impulsão para a decisão e uma 

habilidade em tomá_la. 23 

Os Behavioristas vêem a organização como um sistema cooperativo racional. Simon, 

Smithburg e Thompson (33), definem-na como um sistema planejado de esforço cooperativo, no 

qual cada participante tem um papel definido a desempenhar, e deveres e tarefas, a executar. De 

~) 

:1 
PRESTES MOTTA, op. cit., p. 29 
PRESTES MOTTA op. cit., p. 30 
PRESTES MOTTA, op. cit., p. 30-32 
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modo semelhante, Chester Bamard a define como um sistema de força ou atividades 

conscientemente coordenadas, de dois ou mais indivíduos.l4 

Segundo Bamard (33), a coordenação dos esforços num sistema cooperativo requer um 

sistema de comunicação e os pontos de interconexão desse sistema estão os executivos. A função 

dos executivos consiste em servir de canais de comunicação e nesse ponto eles são essenciais 

para a vida e duração da organização. O trabalho do executivo não consiste tanto em organizar, 

mas sim em manter a organização em funcionamento eficaz. l5 

Todos os behavioristas dão enorme importância à organização informal. Barnard, enfatiza 

o caráter necessário da organização informal, que funciona como um meio de comunicação, 

coesão e proteção de integridade individual e salienta ainda o fato de que as organizações 

informais são encontradas dentro de qualquer organização formal, sendo essencial para a sua 

vitalidade. Esses autores vão mais longe, conceituando organização informal como o padrão 

global de comportamento adotado. Nesse sentido, a organização formal é quase que uma 

estrutura teórica abstrata, sem correspondente real, já que na prática o comportamento 

organizacional se afasta do plano formal. l6 

Segundo Gordon Allport (41), "Assim como o leito de um rio dá forma à direção e à 

rapidez do curso d'água, o grupo determina a corrente da vida individual". 

Sendo a organização um sistema cooperativo racional, é preciso saber quais as razões que 

levam os indivíduos a cooperar. Segundo Simon, os indivíduos estão dispostos a cooperar 

sempre que suas atividades dentro da organização contribuam direta ou indiretamente para seus 

próprios objetivos pessoais. 

Lewin, Lippitt, Cartwright e outros, trabalharam co~ a Dinâmica de Grupo. Esse grupo 

além de terem contribuído com um vasto domínio de conhecimentos mlcrOSSOClalS, 

desenvolveram um conjunto de técnicas de pesquisa social. l7 

23 PRESTES MOITA op. cit., p. 34 
PRESTES MOITA op. cit., p. 38 
LODI. João Bosco. op. cit., p. 87 
PRESTES MOITA, op. cit., p. 38 
LODI. João Bosco. op. cit.. p. 115-116 
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2.1.2.2 - O Estruturalismo 

Esta corrente não se apresenta como um desenvolvimento da Escola de Relações Humanas 

e sim como fruto da ruptura que já se esboçava na sua corrente mais realista e como uma crítica 

violenta a uma ideologia que parece encarar o conflito social como patológico, e que em seu 

caráter marcadamente prescritivo e partenalista, traz a legitimação da manipulação dos 

empregados. 

Assim, a tão decantada participação nas decisões, atingível através de discussões 

"democráticas", é na verdade, uma forma de fazer com que os subordinados acatem decisões 

previamente tomadas, em função de uma ilusão de participação e poder, geralmente criada pela 

delegação de autoridade, para decidir em assuntos absolutamente indiferentes para a alta cúpula 

administrativa. 

Outra critica aos teóricos da Escola de Relações Humanas, se refere ao fato de eles se 

terem concentrado em muitas poucas variáveis em seus estudos, demonstrando-se incapazes de 

relacioná-Ias com outras de grande significação. Um exemplo disso, está na importância 

atribuída aos grupos informais, sem nenhuma preocupação com sua importância relativa, nem 

com suas relações com os elementos formais. Realmente, várias pesquisas recentes têm 

demonstrado, que tais grupos não são tão importantes no trabalho quanto pretendiam os estudos 

de Relações Humanas. 

o primeiro teórico significativo das organizações foi Max Weber, que as analisou de uma 

perspectiva estruturalista fenomenológica. A preocupação central de sua obra parece ser a 

racionalidade, entendida em termos de equação dinâmica entre meios e fins. Seus estudos sobre 

poder e burocracia parecem ser tentativas de resposta a perguntas tais como: 

Quais as condições necessárias para o aparecimento da racionalidade? 

Qual a natureza da racionalidade? 

Quais sio as suas conseqüências sócio-econômicas? 
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A palavra burocracia, é definida por Weber, como: "Um sistema social organizado por 

normar; escritas visando uma racionalidade e igualdade no tratamento de seus públicos. clientes 

ou partiCipantes ". 

Em sistemas sociais altamente burocratizados, o formalismo, a impessoalidade, bem como 

o caráter profissional de sua administração seriam manifestações de sua racionalidade. Outros 

estruturalistas como Robert Merton, Philip Selznik e Alvin Goudner (41), que procurando fugir 

ao mecanicismo na análise organizacional, tratam de adaptar o modelo Weberiano da burocracia 

a variável comportamental introduzida pela Escola de Relações Humanas. 

Para Merton, a estrutura burocrática introduz transformações na personalidade dos seus 

participantes que levam à rigidez, a dificuldade no atendimento aos clientes e a ineficiência, 

transformações essas responsáveis pela chamadas disfunções ou conseqüências imprevistas. 

Na mesma linha, Selznick vê, ao nível da delegação de autoridade, forças geradoras de 

ineficiência na burocracia, através da criação de condições favoráveis à bifurcação de interesses. 

Alvin, Merton e Selznick, são os responsáveis pela descrição do círculo VICIOSO 

burocrático, cuja preocupação central, é a demonstração do desequilíbrio, provocado no sistema 

pela aplicação de uma técnica de controle que vise manter o equilíbrio de um subsistema, e da 

forma pela qual tal desequilíbrio influi no subsistema inicialmente afetado. 

De especial interesse é o lugar dado ao papel dos conflitos no desenvolvimento das 

organizações por Peter M. Blau, o qual considera um processo fundamentalmente dialético. Já 

Thompson, defende a tese de que a mais sintomática característica da burocracia moderna, é o 

desequilíbrio crescente entre a capacidade e a autorídade. Propõe também, uma administração 

mais flexível, cuja preocupação com a produção não obscureça a orientação para inovação. 

Uma sociedade moderna, industrializada, é caracterizada pela existência de um número 

muito grande de organizações, a ponto de se poder afirmar que o homem passa a delas depender 

para nascer, viver e morrer. Esse aspecto das sociedades modernas requer um tipo todo especial 

de personalidade, na qual estejam presentes a flexibilidade, a resistência à fiustração, a 

capacidade de adiar as recompensas e o desejo permanente de realização. São essas 
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características que permitem a participação simultânea em vários sistemas sociais, nos quais os 

papéis desempenhados variam, podendo mesmo chegar à inversão, bem como, os desligamentos 

bruscos de organização e de pessoas, daí surgindo o homem organizacional. 

A flexibilidade, toma-se mais do que uma necessidade em um tipo de vida em que tudo s.e 

transforma rapidamente. A grande tolerância à frustração e a capacidade de adiar as recompensas 

agem como compensações à necessidade que o homem tem de se entregar a tarefas rotineiras na 

organização, esquecendo-se de preferências e laços pessoais. À primeira vista o homem 

organizacional, dotado de tais características, parece liberto da ética protestante, a qual, segundo 

Weber, tem relação estreita com o espírito de capitalismo moderno. Tal distanciamento, segundo 

Blau, vem do fato de que enquanto a personalidade requerida pela sociedade moderna é 

cooperativa, a ética protestante leva ao individualismo. 

É indiscutível que um grande número de pessoas que participam de organizações ressente

se do conformismo exigido. As forças que determinam tal conformidade não são, entretanto, tão 

poderosas, a ponto de impedir a explosão lenta das potencialidades criadoras do homem e que o 

próprio desejo permanente de realização, acaba por se constituir em poderoso agente de mudança 

organizacional. Tal fato apenas vem reforçar o caráter natural e, muitas vezes, dinâmico, do 

conflito nas organizações. 

Os conflitos ficaram de fora da discussão, tanto na Escola de Administraçãó Científica 

como na Escola de Relações Humanas. A primeira, sustentando que a harmonia de interesses era 

. natural e a segunda que tal harmonia poderia ser preservada pela administração, através de uma 

atitude compreensiva e terapêutica, que eliminaria as condutas individuais consideradas 

aberrantes. Os behavioristas, sem questionar as bases dessa filosofia administrativa, foram um 

pouco mais longe, ao admitir certo nível de conflito entre as necessidades organizacionais e as 

individuais, embora permanecendo na análise do processos, mediante os quais tais conflitos 

poderiam ser superados, pela integração das necessidades individuais às organizacionais. Tais 

modo de ver o problema revelam uma atitude profundamente moralista e conservadora, que evita 

reconhecê-lo em todas as suas dimensões, porquanto, em suas manifestações mais violentas, o 

conflito pode envolver destruição de vidas e produtos culturais, além do fato de se constituir em 

ameaça constante à estabilidade social. 
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Para os estruturalistas contemporâneos, o conflito entre grupos é um processo social 

fundamental, pois é o conflito, o grande elemento propulsor do desenvolvimento, embora isto 

nem sempre ocorra. Segundo Karl Marx, a mão-de-obra da fábrica moderna está alienada de seu 

trabalho e tal alienação advém, em última análise, de um sistema de propriedade que marginaliza 

o operariado dos meios de produção. Para Weber, a ausência de propriedade implica também em 

ausência de controle, o que por sua vez implica não só na separação do operário dos meios de 

produção, como também do soldado dos meios de combate e do cientista dos meios de 

investigação. 

Além disso, como observou Amitai: 

"Há na organização tensões inevitáveis, de vanos tipos, que podem ser 
reduzidas, mas não eliminadas. Estas tensões situam-se entre as necessidades 
organizacionais e individuais, racionalidade e irracionalidade, disciplina e 
liberdade, relações formais e informais, entre níveis hierárquicos e entre 
unidades administrativas. " 

Merton salienta os conflitos entre burocrata e público, cujas fontes estruturais estão 

relacionadas com a tendência ao tratamento formal e impessoal por parte do primeiro, quando o 

que o segundo deseja é uma atenção especial e individualizada. 

Blau e Scott concentram sua análise da dinâmica organizacional em três dilemas: 28 

a) O primeiro dilema é entre a comunicação e a coordenação. Embora o livre fluxo de 

comunicação tenha um papel importantíssimo na solução dos problemas administrativos, através 

do alívio das ansiedades geradas pela tomada de decisões, que o apoio social proporciona, da 

percepção e de correção de erros propiciada pela participação de pessoas diferentes e do 

incemivo às boas sugestões e criticas que a análise grupal oferece, ele impede a coordenação, já 

que a comunicação irrestrita cria uma batalha de idéias que toma dificil o acordo. Assim, os 

processos de livre comunicação tomam o desempenho dos grupos, superior ao dos indivíduos, 

quando a tarefa é o encontro da solução para um problema, mas inferior, quando a t~efa é de 

coordenação. A diferenciação hierárquica, por outro lado, pode ser altamente eficiente para 

PRESTES MorrA, op. cit., p. 50 
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promover a coordenação, mas é disfuncional pata a tomada de decisões porque interfere no 

livre fluxo de comunicação. 

b) O segundo dilema é entre a disciplina burocrática e a especialização profissional, e 

refere-se às oposições existentes entre os princípios que governam o comportamento burocrático 

e aqueles que governam o comportamento profissional. Assim, enquanto ao profissional cabe 

representar os interesses de seus clientes, ao burocrata cabe representar os da organização; 

enquanto a autoridade do burocrata se baseia em um contrato legal, a do profissional baseia-se 

no conhecimento que existe de sua especialização técnica. Thompson deu especial destaque a 

este aspecto, afirmando, que a característica mais sintomática da organização moderna é o 

desequilíbrio entre a crescente capacidade e a autoridade, que no modelo burocrático se baseia na 

estrutura hierárquica definida por um sistema formal. Além disso, as decisões de um burocrata 

devem ser governadas por uma concordância disciplinada com as diretivas dos seus superiores, 

enquanto as de um profissional devem sê-lo por padrões profissionais internacionalizados e, 

finalmente, quando uma decisão de um burocrata não é bem aceita, o julgamento final cabe à 

administração; enquanto que, no caso de um profissional, tal julgamento cabe ao grupo dos seus 

colegas de profissão. 

c) O terceiro dilema refere-se ao planejamento administrativo e à iniciativa. O avanço 

tecnológico no mundo moderno exige das organizações um enorme esforço criativo, que permita 

sua sobrevivência e crescimento. Isto quer dizer que o destino das organizações depende em 

grande medida da iniciativa e da criatividade individual. Entretanto, a necessidade de 

planejamento persiste e com ela, a de controle. A maior parte dos mecanismos de controle, no 

entanto, inibem a iniciativa e a criatividade individual. Peter Blau e Scott acreditam que tais 

dilemas são, na verdade, manifestações do dilema maior entre ordem e liberdade. Todos, porém, 

concordam que elas são as responsáveis pelo desenvolvimento das organizações. De fato, no 

processo de resolver problemas antigos, novos problemas são criados, mas a experiência ganha 

na resolução não é perdida, pois contribui para a busca das soluções para os novos problemas, 

sugerindo que o desenvolvimento organizacional é um processo essencialmente dialético. 
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2.1.2.3 - O estruturalismo e a organização 

Os estruturalistas vêem a organização como um sistema deliberadamente construído e em 

constante relação de intercâmbio com seu ambiente. As relações entre as partes da organização 

são de grande importância, com destaque especial para a relação entre a organização formal e a 

informal Nesse esforço de comparação, Etzioni tomou como base o poder empregado pelos 

superiores para controlar os subordinados e a orientação dos subordinados com relação a esse 

poder Nessa linha, pôde construir uma tipologia de organizações, na qual se combinam um 

aspecto estrutural, uma vez que se baseia nos tipos e na distribuição de poder, e um aspecto 

motivacional, uma vez que se baseia nas diferentes formas de compromisso dos participantes 

com a organização,z9 

O primeiro tipo considerado refere-se às organizações coercitivas, entendidas como 

aquelas nas quais a coerção constitui o principal meio de controle dos participantes dos níveis 

mais baixos e um alto grau de alienação caracteriza a orientação da maioria desses participantes 

com relação à organização. 

O segundo tipo refere-se às organizações utilitárias, isto é, àquelas em que a remuneração ~ 

o principal meio de controle dos participantes dos níveis mais baixos e o envolvimento calculista 

caracteriza a orientação da grande maioria desses participantes. 

O terceiro tipo refere-se às organizações chamadas normativas, isto é, àquelas nas quais o 

poder nonnativo é a principal fonte de controle dos participantes dos níveis mais baixos e a 

orientação com relação à organização é caracterizada por um alto nível de envolvimento. Nessas 

organizações o envolvimento está baseado na intemalização de diretivas aceitas como legítimas. 

O quarto tipo se refere a organizações que constituem tipos híbridos, ou seja, às 

organizações duais, tais como sindicatos, etc. 

A despeito de algumas críticas, a contribuição do estruturalismo à teoria das organizações 

parece indiscutível, não só dos estudos de outros tipos de organizações que não as empresas, bem 
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como pela ênfase nova nas relações entre as partes da organização, tais como grupos e outros 

elementos formais e informais, além do destaque dado às relações entre a organização e seu 

ambiente, que preparou o campo para a análise baseada na teoria geral dos sistemas abertos. 

2.1.3 - A Abordagem dos Sistemas Abertos 

A abordagem dos sistemas abertos é baseada no desenvolvimento de uma teoria geral em 

que, os princípios e conclusões são comuns para as várias ciências, na medida em que todas 

tratavam com objetos que podiam ser entendidos como sistemas, fossem eles fisicos, químicos, 

psíquicos, etc. Mesmo sabendo, que nem todos esses princípios e conclusões seriam válidos para 

todas as ciências, pelo menos seria uma teoria que desse conta das semelhanças, sem prejuízo 

das diferenças. Essa teoria veio preencher o vazio existente entre elas, pois, há sistemas, que não 

podem ser entendidos pela investigação separada e disciplinar de cada uma de suas partes. Só o 

todo possibilita uma explicação adequada. 30 

Neste particular, salienta-se a obra de Ludwig von Bertalanffy, que concebeu o modelo do 

sistema aberto, entendido como um sistema complexo de elementos em interação e em 

intercâmbio contínuo com o ambiente. 

Os pressupostos e orientações básicas da teoria geral dos sistemas, são: 31 

a) Há uma tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais; 

b) Tal integração parece orientar-se para uma teoria geral dos sistemas; 

c) Essa teoria pode ser um meio importante para obter uma teoria exata nos campos não fisicos 

da ciência; 

d) Desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares 

das diversas ciências, essa teoria nos leva mais perto da meta da unidade da ciência; 

e) Isso poderá levar a uma necessária integração da educação científica; 

De acordo com o pensamento parsoniano, todo e qualquer sistema social deve ser estudado 

em termos de manutenção, atingimento de metas, adaptabilidade e integração, em termos de 

PRESTES MOITA op. ci1., p. 59 
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meios que utiliza para satisfazer os imperativos funcionais. Tal afirmação implica na 

observação de que o funcionalismo é altamente abrangente, pretendendo explicar através de um 

grande aparato conceitual toda a enorme variedade de sistemas sociais existentes. 

Entre os pioneiros no esforço de desenvolver uma análise organizacional sistêmica estão os 

estudiosos de Tavistock, dos quais se destacaram E. L. Trist e A. K. Rice. A grande mensagem 

do modelo de Tavistock parece ser a de que a organização eficiente precisa levar em conta tanto 

as importações que o subsistema faz do ambiente, isto é, valores e aspirações, como também as 

que faz do subsistema técnico, ou seja, matérias-primas, equipamento, etc. 

Já para Homans (40), o ambiente em que existe um sistema social é diferenciado e tal 

diferenciação define as atividades e interações com os participantes do sistema. Ao conjunto 

dessas atividades e interações impostas pelo ambiente, quer físico, cultural ou tecnológico, ele 

chama de sistema externo. As variáveis básicas desse esquema conceitual são atividades, 

interações e sentimentos. Tais variáveis são apresentadas como interdependentes, ou seja, 

qualquer modificação em qualquer uma delas irá produzir transformações nas demais. Assim, 

pode-se afirmar que quanto mais elevado for o grau de interação de duas ou mais pessoas, mais 

positivos serão os sentimentos que nutrirão uma com a outra e vice-versa. 

Homans conclui que, além das atividades e interações impostas pelo ambiente, há 

atividades e interações geradas pelo próprio sistema. Ao conjunto dessas atividades e interações 

ele chama de sistema interno. O Sistema interno e externo não são apenas dependentes entre si; a 

interdependência inclui também o ambiente. Ele considera esse conjunto como um complexo que 

inclui os seguintes elementos: 

a) ambiente físico e social, incluindo no último, os participantes do grupo ou aqueles com os 

quais mantêm contatos; 

b) os materiais, ferramentas e técnicas com os quais o grupo atua sobre o ambiente; 

c) o sistema externo, isto é, as relações entre os membros do grupo, necessárias à sua ação no 

ambiente; 

d) o sistema interno, isto é, as relações sociais que se desenvolvem a partir do sistema externo e 

reagem a ele; 

PRESTES MOITA, op. cit.. p. 59 
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e) as normas do grupo; 

De acordo com a abordagem sistêmica, a organização é vista em termos de 

comportamentos inter-relacionados. Há uma tendência muito grande a enfatizar mais os papéis 

desempenhados pelas pessoas do que as próprias pessoas. A organização acaba por ser entendida 

como um sistema de conjunto de papéis, mediante os quais as pessoas se mantêm inter

relacionadas. Da mesma forma com que cada participante percebe e interpreta suas expectativas, 

indo no sentido de alterar ou reforçar o comportamento do seu papel, esse comportamento irá 

alterar ou reforçar as expectativas de papel dos demais. 

Esse esquema porém, não é fechado, nele intervêm variáveis que compõem o contexto em 

que está inserido, como as variáveis organizacionais, as de personalidade e as interpessoais. 

Segundo Bertalanffy: 32 

"A teoria de sistemas é uma nova visão da realidade que transcende os 
problemas tecnológicos, exige uma reorientação das ciências, atinge uma 
ampla gama de ciências desde a física até as ciências sociais, e é operativa 
com vários graus de sucesso. " 

A teoria geral de sistemas mostra que todas as ciências têm algo em comum. Ela veio 

enriquecer a Teoria das Organizações com noções importantes como informação, feedback, 

entropia, sistema, homeostase, e outras, para explicar o funcionamento da empresa.33 

O fluxo de informação nos sistemas abertos, via feedback, permite que o sistema seja auto

regulador, pois devolve ao núcleo original a informação sobre o comportamento da mensagem, 

permitindo corrigir ou estabilizar a direção da ação. 

o feedback permite ao sistema organizacional corrigir seus próprios defeitos de 

funcionamento ou atender às mudanças de ambiente, mantendo assim o seu estado firme ou 

homeostático. 

3: 

33 
LODI. João Bosco. op. cit., p. 199 
LODI. João Bosco. op. cit., p. 20Q 



"" Segundo Katz e Kahn (40), a abordagem do sistema aberto começa por identificar e 

traçar o mapa de ciclos repetidos de input, transformação e output e novo input, os quais 

compreendem o padrão organizacional. 

As organizações, como uma classe especial de sistemas abertos, têm propriedades que lhe 

são peculiares, mas compartilham de propriedades comuns a todos os sistemas abertos: a 

importação de energia do ambiente, a transformação da energia importada em alguma forma de 

produto característico do sistema, a exportação desse produto para o ambiente e a renovação de 

energia para o sistema. 

A entropia é um processo pelo qual todas as formas organizadas tendem à homogeneização 

e, finalmente, à morte. A organização, porém, através da reposição qualitativa de energia pode 

resistir ao processo entrópico. A esse processo chamamos de entropia negativa. A lei da entropia 

negativa enuncia que os sistemas sobrevivem e mantêm suas características internas de ordem, 

somente enquanto importam do ambiente mais energia do que expedem no processo de 

transferência e exportação.34 

o conceito de entropia surgiu inicialmente na Termodinâmica, para indicar a medida 

estatística da perda de energia em certos processos fisicos irreversíveis. Norbert Wiener, 

generalizou o conceito de entropia, relacionando-o com o conceito de informação. Diz 

Wierner: 3s 

3.\ 

35 

"As mensagens são em si uma forma de padrão e de organização. Com efeito, 
é possível tratar conjuntos de mensagens como tendo uma entropia, tais como 
conjuntos de estados do mundo exterior. Assim como a entropia é uma medida 
da desorganização, a informação transmitida por um conjunto de mensagens é 
uma medida de organização. De fato, é possível interpretar a informação de 
uma mensagem essencialmente como o negativo de sua entropia e o logaritmo 
de sua probabilidade. Isto é, quanto mais provável é a mensagem, menor é a 
informação fornecida. Lugares-comuns, por exemplo, são menos 
esclarecedores do que grandes poemas ". 

PRESTES MOTI A. op. cit., p. 75 
PIGNATARL Decio. Informação. linguagem. comunicação. São Paulo, Perspectiva, 1971, p. 54 



Segundo Katz e Kahn: 36 

"As teorias tradicionais da organização têm propendido a ver a organização 
humana como um sistema fechado. Essa tendência nos levou a desconsiderar 
os diferentes ambientes organizacionais e a natureza da dependência da 
organização para com o ambiente. Ela também nos levou a uma 
superconcentração nos princípios de funcionamento interno, com a 
conseqüente falha em desenvolver e compreender os processos de 
realimentação que são essenciais à sobrevivência". 

45 

A estrutura tradicional da organização é funcionalista, isto é, concebe a organização como 

um conjunto de segmentos isolados com atividades separadas. O funcionalismo gerou o grave 

problema da compartimentação e separação das partes, cada uma preocupada em maximizar os 

seus subobjetivos. O funcionalismo provou ser ineficaz, como estrutura de organização, quando 

foram necessárias maior dinâmica na coordenação entre as partes separadas, informação mais 

rápida e realimentação. 

O conceito de sistemas dá ênfase à integração de todas as atividades para o cumprimento 

dos objetivos totais, mas reconhece a importância de um eficiente desempenho de cada 

subsistema. 

A organização tradicional tendia a se autoperpetuar e resistia às mudanças. Pelo contrário, 

o projeto é feito para cumprir uma determinada tarefa. É, pois, uma organização temporária, com 

prazo determinado para terminar, após o qual os recursos são renovados para serem integrados 

em outro projeto. Desse conceito de sistema é que surgem a administração de sistemas, a 

administração de programas ou a administração por projetos. 

David eleland, define assim o projetO:37 

"O gerente de projeto age como um ponto focal para a concentração da 
atenção nos principais problemas do projeto. Essa concentração força a 
canalização das maiores considerações do programa através de um indivíduo 
que tem a perspectiva apropriada para integrar assuntos relativos a custo, 
tempo, tecnologia e a compatibilidade total do produto. O gerente do projeto 
está pessoalmente envolvido nas decisões críticas do projeto com respeito à 

LOD!, João Bosco. op. cit., p. 202 
LOD!. João Bosco. op. cit., p. 215 



política da organização, o que inclui: custo e estimativa de custo; prazos e 
cronogramas; desempenho do produto; cometimento dos recursos; 
detalhamento das tarefas do projeto; intercâmbios de tempo, dinheiro e 
desempenho, desempenho dos contratos; e a integração total da produção ", 

Segundo E. D. Quade:38 

"A análise de sistemas pode ser definida como uma pesquisa para ajudar um 
tomador de decisões a escolher um curso de ação investigando 
sistematicamente os seus objetivos certos, comparando o quanto possível 
quantitativamente os custos, eficiência e riscos associados com as políticas e 
estratégias alternativa." para conseguí-Ios e formulando alternativas 
adicionais se as examinadas não forem suficientes, A análise de sistemas 
representa abordagem a problemas complexos de escolha .')Ob incerteza, tais 
como os problemas de segurança nacional, Em tais problemas os objetivos são 
geralmente múltiplos e possivelmente conflitantes, e a análise destinada a 
ajudar o tomador de decisões necessariamente deve envolver um grande 
elemento de julgamento ", 

46 

o conceito de sistemas traz modificações não só no conceito de autoridade tradicional 

ligado à hierarquia, mas também dá maior ênfase nas relações horizontais ou laterais, onde a 

estrutura funcionalista tradicional é substituída pela estrutura matricial. 39 

38 

39 
LOOI, João Bosco. op. cit., p. 216 
LOOI, João Bosco. op. cit., p. 216 
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2.2 - Estrutura Organizacional 

As estruturas de organização estão se tomando cada vez mais efêmeras e instáveis. As 

estruturas de organização "clássicas" das décadas de 1920 e 1930, que ainda são citadas como 

exemplos em livros de texto, resistiram durante décadas sem precisar de mais do que um 

ocasional retoque. Hoje, porém, uma empresa mal conclui um exaustivo trabalho de 

reorganização própria e já precisa começar tudo de novo.40 

Poucos administradores parecem reconhecer que a estrutura certa de organização não é o 

próprio desempenho, mas antes um pré-requisito de desempenho. A estrutura errada resulta 

fatalmente no não desempenho; gera atrito e frustração, focaliza questões erradas e transforma 

coisas insignificantes em obstáculos. Contudo, "organização perfeita" é como "saúde perfeita"; a 

prova são as doenças que não tem e que por isso não precisam ser curadas. 

Há vinte anos atrás muitos administradores ainda precisavam aprender que esquema e 

estrutura de organização merecem atenção, estudo e trabalho árduo. Todos aceitam isso hoje; de 

fato estudos de organização foram uma das verdadeiras "indústrias de crescimento" dos últimos 

vinte anos. Mas enquanto há poucos anos a teoria de organização tinha "as respostas", hoje tudo 

é confusão. 

A crise é simultaneamente de teoria de organização e de prática de organização. Por ironia, 

o que acontece não é absolutamente o que teóricos de organização, como Chris Argyiis, Warren 

Bennis, Douglas McGregor e Peter Drucker (23), vinham prevendo durante pelo menos dez 

'anOS pressões em favor de uma organização mais livre e humanista, que dê mais campo para 

realização pessoal, quase não desempenham nenhum papel na atual crise de organização. Em 

lugar disso, as causas principais de instabilidade são mudanças na tarefa objetiva, na espécie de 

negócio e de instituição a ser organizada. Isso está na raiz da crise da prática de organização.41 

A tradicional solução dos teóricos de organização para a "crise de organização" e 

desenvolvimento de organização é em grande parte irrelevante para esse novo problema. Às 

4() DRUCKER Peter F. No\'os padrões para as organizações de hoje. São Paulo, Abril, 1986, p. 7 
~1 DRUCKER Peter F. op. cit.. p. 9 . 
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vezes eles parecem estar impingindo velhos remédios para curar uma doença de que ninguém 

ouvira falar antes e que "habita" um tipo de corpo totalmente desconhecido. A espécie de 

negócio e de instituição a ser organizada hoje é um animal bem diferente daquele de vinte anos 

atrás 

Essas mudanças na tarefa objetiva geraram novos princípios de esquema que não se 

ajustam aos conceitos tradicionais de organização. E aí reside a crise de teoria. Por outro lado, 

. nos últimos vinte anos surgiram novos conhecimentos sobre os quais as necessidades de 

organização que exigem mais atenção e como cuidar do trabalho de analisar necessidades de 

organização e esquematizar estruturas de organização. Só quando tivermos uma idéia da 

aparência que tem o novo "corpo" é que poderemos começar a tratar suas doenças. 

Duas vezes, na curta história da administração, tivemos a "solução final" para problemas 

de organização. A primeira vez foi por volta de 1910, quando Fayol, examinou o que eram, para 

ela, as funções universalmente válidas de uma companhia manufatureira. Naturalmente, naquele 

tempo o negócio manufatureiro apresentava o único problema de organização verdadeiramente 

importante. Depois, em princípios da década de 1920, Sloan, ao organizar a General Motors, deu 

o passo seguinte. Descobriu "a solução" para organizar uma companhia manufatureira grande e 

multidivisional. A abordagem de Sloan criava as divisões individuais na estrutura funcional que 

Fayol especificara para um negócio manufatureiro, isto é, de engenharia, manufatura, venda e 

assim por diante. Mas organizava o negócio propriamente dito pelo conceito de descentralização 

federal, isto é, com base em autoridade descentralizada e controle centralizado. Em meados da 

década de 1940, a estrutura da GM tomara-se modelo para organizações maiores em todo o 

mundo 

Os modelos de Fayol e Sloan (23), onde se ajustam às realidades com que se defrontam 

hoje os planejadores e executores de organização, ainda estão insuperados. A organização 

funcional de Fayol é ainda a melhor maneira de estruturar negócios pequenos. especialmente um 

pequeno negócio manufatureiro. A descentralização federal de Sloan é ainda a melhor estrutura 

para a companhia grande, de um único produto e um único mercado, como a GM. Contudo, parte 

cada vez maior da realidade institucional que precisa ser estruturada e organizada não "se 

ajusta". De fato, as próprias presunções em que se fundamenta o trabalho de Sloan e de Fayol, 

não são aplicáveis aos desafios da organização de hoje. 
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O problema básico de organização relaciona-se hoje com trabalho de conhecimento e 

trabalhadores de conhecimento. São eles os elementos de mais rápido crescimento em todo 

negócio; em instituições de serviço, são os empregados centrais. O administrador de hoje é 

desafiado por crescente necessidade de organizar empresariado e inovação. 

Não sabemos como lidar com essas realidades de organização ou como satisJàzcr suas 

exigências estruturais. Apesar disso, a tarefa de organização não esperou. A fim de enfrentar as 

novas realidades, improvisamos nos últimos vinte anos soluções de esquema ad hoc, para 

suplementar os modelos de Fayol e Sloan. Em resultado, o arquiteto de organização tem agora a 

sua disposição cinco chamados princípios de esquema, isto é, cinco estruturas de organização 

distintas As duas tradicionais já mencionadas foram conhecidas como princípios de esquema de 

organização durante muitos anos: 

• a estrutura funcional de Henri Fayol; 

• a descentralização federal de Alfred P. Sloan; 

Temos ainda, outras três estruturas: 

• organização de equipe; 

• descentraJização simulada; 

• estrutura de sistemas; 

Na organização de equipe, um grupo é estabelecido para uma tarefa específica, não para 

uma aptidão ou estágio específico no processo de trabalho. Nos últimos vinte anos aprendemos 

que, embora o esquema de equipe fosse tradicionalmente considerado aplicável apenas a missões 

de força-tarefa excepciona~ transitória e eremera, é igualmente aplicável a algumas necessidades 

permanentes, especialmente para as tarefas de administração e inovação. 

Em uma organização que seja ao mesmo tempo grande demais para permanecer 

funcionalmente organizada e integrada demais para ser genuinamente descentralizada, 

descentralização simulada é com freqüência a solução para organização. Estabelece uma função, 

um estágio no processo ou um segmento, como se fosse um negócio distinto com lucro genuíno e 

responsabilidade por prejuízo; trata ficções de contabilidade, preços de transferências e verbas de 

despesas gerais como se fossem realidades do mercado. Apesar de todas as suas dificuldades e 
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atritos, descentralização simulada é provavelmente o esquema de organização de mais rápido 

crescimento nos dias de hoje. 

Finalmente, na estrutura de sistemas, são combinadas organização de equipe e 

descentralização simulada. O protótipo deste princípio de esquema foi o programa espacial da 

KASA, no qual grande número de unidades autônomas, grandes organizações governamentais, 

cientistas de pesquisa individuais e grandes universidades, trabalharam juntas, organizadas e 

informadas pelas necessidades da situação, mais do que por lógica, e mantidas juntas por uma 

meta comum e uma alta administração comum. A grande empresa transacional, uma mistura de 

muitas culturas, governos, negócios e mercados, é a atual encarnação da organização baseada no 

conceito de sistemas. 

Nenhum dos novos princípios de esquema é fácil ou livre de complicações. Comparados 

com os tradicionais esquema de funcionalismo e descentralização federal, são de fato tão 

dificeis, complexos e vulneráveis que muitos teóricos de organização sustentam que 

absolutamente não são princípios, mas aberrações. E não existe a menor dúvida de que, em 

qualquer lugar onde os princípios tradicionais possam ser usados, devem sê-lo e eles são 

infinitamente mais fáceis. Os princípios tradicionais são, porém, muito mais limitadós em seu 

alcance do que os novos e, quando mal aplicados, podem causar problemas ainda maiores. 

Idealmente, uma organização deve ser multiaxial, isto é, estruturada em torno de trabalho e 

tarefa, de resultados e desempenho, de relações e de decisões. Todavia, em estruturas sociais 

estamos ainda limitados a esquemas que expressam apenas uma dimensão primária. 

Assim, ao planejar organizações, precIsamos escolher diferentes estruturas, cada uma 

acentuando uma dimensão diferente e cada uma, portanto, com custos diferentes, requisitos 

específicos e bastante rigorosos, e verdadeiras limitações. Não existe estrutura de organização 

livre de risco. E o esquema que é a melhor solução para uma tarefa pode ser apenas uma entre 

várias alternativas igualmente más para outra tarefa e claramente errado para uma terceira 

espécie de trabalho. 

ema maneira um tanto diferente de encarar as relações entre as lógicas e princípios de 

esquema consiste em identificar as principais tarefas de administração que os princípios podem 
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estruturar. Temos que, em uma análise muito geral, esquema de organização deve ao mesmo 

tempo estruturar três espécies diferentes de trabalho: 

- a tarefa operacional, que é a responsável pela produção dos resultados do negócio de 

hoje, 

- a tarefa inovativa, que cria o amanhã da companhia; 

- a tarefa de alta administração, que dirige, dá visão e fixa o curso do negócio tanto para 

hoje como para amanhã. 

1\enhum esquema de organização é adequado para todas as três espécies de trabalho; cada 

negócio precisará usar vários princípios de esquema lado a lado. 

Além disso, cada estrutura de organização tem certas especificações formais que nada tem 

a ver com o propósito da estrutura, mas são partes integrantes da própria estrutura. As 

organizações são estruturadas para satisfazer à necessidade de: 

clareza; 

economia de esforço, para manter controle e diminuir atrito; 

direção de visão, para o produto e não para o processo, para o resultado e não para o 

esforço; 

compreensão de cada indivíduo quanto à sua própria tarefa, bem assim, como a da 

organização como um todo; 

tomada de decisão, que se focalize nas questões certas, seja orientada para ação e 

executada no mais baixo nível possível de administração; 

estabilidade, em oposição a rigidez, para sobreviver à agitação, e adaptabilidade para 

aprender com ela; 

perpetuação/auto-renovação, as quaIS eXIgem que uma organização seja capaz de 

produzir dentro de si os líderes de amanhã, ajudando a cada pessoa a desenvolver-se 

continuamente; 

a estrutura precisa também ser aberta a idéias novas. 

Embora cada instituição e especialmente cada negócio seja estruturado de alguma maneira 

em torno de todas as dimensões de administração, nenhum princípio de esquema é adequado a 

todas as suas exigências e necessidades. Nem qualquer dos cinco princípios de esquema 

existentes atende adequadamente a todas as especificações formais. 
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Uma conclusão é a de que estruturas de organização podem ser puras ou eficientes, mas 

é improvável que sejam ambas as coisas. De fato, mesmo a mais pura estrutura que conhecemos, 

a GM de Sloan (23), era realmente mista. Acima de tudo, nossas observações levam-nos a 

concluir que esquema de organização é uma série de arriscadas tomadas de decisão e não a busca 

do "melhor meio". 

Em primeiro lugar, podemos concluir é que Fayol e Sloan (23) estavam certos: boa 

estrutura de organização não evoluirá simplesmente. Nem a estrutura certa é intuitiva. Tradições 

podem indicar onde estão os problemas e disfunções, mas são de pouca ajuda para a descoberta 

de soluções. Esquema e estrutura de organização exigem estudo, análise e uma abordagem 

sistemática. 

Em segundo lugar, aprendemos que esquematizar uma estrutura de organização não é o 

primeiro passo, mas o último. O primeiro é identificar e organizar os elementos fundamentais da 

organização, isto é, as tarefas chaves que precisam estar contidas na estrutura final e que, por sua 

vez, sustentam o peso estrutural do edificio final. Isto é, naturalmente, o que Fayol (23) fez com 

suas funções de uma companhia manufatureira, quando as esquematizou de acordo com o 

trabalho a ser executado. 

Sabemos que elementos fundamentais são determinados pela espécie de contribuição que 

prestam. Esquematizar os elementos fundamentais ou tarefas é, por assim dizer, a "fase de 

engenharia" do esquema de organização. Fornece os materiais básicos. 

Aprendemos também que. "estrutura segue estratégia". Organização não é mecânica. Não é 

feita por montagem e única para cada negócio ou instituição individual. Percebemos agora que 

estrutura é um meio de alcançar os objetivos e metas de uma instituição. E, para que uma 

estrutura seja eficiente e sólida, precisamos começar com objetivos e estratégias. 

Temos que alguns dos piores erros na construção de organização têm sido cometidos por 

impor-se a um negócio vivo o modelo mecanicista de uma organização ideal. 

A estratégia determina o propósito de estrutura. Estabelece assim as tarefas ou atividades 

chaves de determinado negócio ou instituição de serviço. Estrutura eficiente é o esquema que faz 
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essas atividades chaves funcionar e produzir resultados. Em troca, as atividades chaves são os 

elementos sustentadores de peso em uma estrutura que funciona. Esquema de organização 

deveria interessar-se, principalmente pelas atividades chaves, outros propósitos são secundários. 

Temos que esquemas de estrutura e de serviço precisam ser focalizados em tarefa. 

A teoria tradicional de organização só conhece uma espeCle de estrutura, aplicável 

igualmente aos elementos fundamentais e a edificios inteiros. É a chamada organização escalar, 

isto é, a pirâmide hierárquica de superior e subordinados. 

A hierarquia não toma as pessoas do alto da pirâmide mais poderosas, pelo contrário, o 

primeiro efeito da organização hierárquica é proteger o subordinado contra autoridade arbitrária 

do alto. Uma organização "escalar" ou hierárquica faz isso definindo uma esfera dentro da qual o 

subordinado tem autoridade, uma esfera dentro da qual o superior não pode interferir. Protege o 

subordinado tomando-lhe possível dizer: "Este é meu serviço designado. ''Proteção do 

subordinado também é o fundamento da insistência do princípio "escalar" em que um homem 

tenha apenas um superior, caso contrário, o subordinado provavelmente se verá apanhado entre 

exigências, ordens, interesses e lealdades colidentes. 

Ao mesmo tempo, a organização hierárquica dá o máximo de liberdade individual. Quando 

o titular cumpre os deveres designados de seu cargo, faz seu trabalho, não tem responsabilidade 

além daí 

Construtores de organização precisarão aprender que estrutura sólida de organização 

necessita ao mesmo tempo de uma estrutura hierárquica de autoridade e uma capacidade de 

organizar forças de tarefa, equipes e indivíduos para trabalho em base tanto permanente como 

temporária. O propósito de uma estrutura é tomar possível a cada pessoa "fazer sua coisa". 
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2.3 - Recursos Humanos 

lJ ma explosão de novos concorrentes, a elevação do padrão de vida no mundo 

desenvolvido e as novas tecnologias sempre presentes estão liderando as novas· tendências. 

Atualmente, a competição tornou-se uma "guerrilha" em que o sucesso depende da previsão das 

tendências de mercado e do atendimento rápido das necessidades sempre em mudança do cliente. 

~um ambiente desses, a essência da estratégia não é a estrutura dos produtos e mercados de uma 

companhia, mas a dinâmica de seu comportamento. 

As pessoas são tudo na organização, embora, segundo Tom Peters, num mundo 

desordenado as pessoas a quem, teoricamente, o poder é delegado, nunca terão chance nas 

estruturas corporativas orientadas verticalmente, que ainda são a maioria do mundo dos 

negócios. Delegue poder até não agüentar mais e crie as melhores estratégias, isso não fará 

diferença alguma, a menos que as artérias (estrutura) sejam desentupidas e então sejam 

radicalmente religadas (sistema). 

A ênfase deve ser dada para pequenos grupos que sejam auto-suficientes. Construir e 

reconstruir, indefinidamente, as redes de trabalho de elementos/unidades/negócios auto

suficientes, é a única saída plausível para o mercado selvagem de hoje. 

Os empregados que tentam manter-se presos ao seu emprego, esquecem-se de seus 

objetivos e deixam de compreender a razão pela qual foram contratados, que é contribuir para a 

atividade da organização e acrescentar um novo nível de complexidade ao processo em 

andamento. 

Conforme Shoshana Zuboff (citado por Tom Peters em seu livro: "Rompendo as barreiras 

da administração. A necessária desorganização para enfrentar a nova realidade."): 

"Aprender é a nova forma de trabalhar. Não é mais uma atividade separada 
que ocorre antes de alguém começar a trabalhar ou em ambientes distantes de 
salas de aula. Aprender é o auge da atividade produtiva". 
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Parte-se do princípio de que todo mundo, hoje em dia, é uma pessoa de negócio. O 

empregado, tem acesso, via tecnologia de informação, a todas as informações da empresa. 

É preciso, também, buscar condições para que as equipes formadas possam fazer de tudo, 

desde a contratação e demissão, a avaliação de desempenho, contabilidade, engenharia. 

propostas de orçamento de capital, e até mesmo a análise de estratégia. A palavra-chave é a 

"auto-suficiência" das pessoas buscando formar uma "equipe autogerida", indo muito além de 

reunir algumas pessoas para fazerem mais ou menos a mesma coisa. 

As organizações para serem eficientes no futuro, terão que ser renovadas a cada dia. Quase 

todo o trabalho do futuro será realizado em configurações de projeto. As equipes funcionais 

desaparecerão, talvez sem exceção. A empresa de serviços profissionais é o melhor modelo 

possível para a sobrevivência futura. Elas já se organizaram há muito tempo de uma forma 

diferente, para lidar com seu ambiente, inconstante e historicamente mais sujeito a mudanças, via 

comratos temporários. 

o plano de carreira típico do futuro não será nem linear nem contínuo, nem tampouco 

dirigido para cima. Ao contrário, a vida profissional das pessoas será um caminho em 

ziguezague. Aqueles que se preparam para mudanças e para o crescimento terão a maior 

probabilidade de sucesso. 

Atualmente, grande parte da folha de pagamento típica de um fabricante corresponde aos 

empregados do "setor de serviços/conhecimentos", especialistas em sistemas de informação, 

projetistas, engenheiros, contadores, marketers, treinadores, indivíduos informatizados são os 

tennos que descrevem melhor a empresa bem-sucedida. Mesmo os poucos funcionários que 

continuaram na fábrica ficam mais tempo olhando para os terminais de computadores, 

acompanhando o progresso por meio de dados estatísticos, trabalhando em projetos de equipe no 

desenvolvimento de novos produtos ou no aperfeiçoamento dos já existentes, e podem ser 

encontrados, habitualme~te, em visitas a clientes, distribuidores e vendedores. 

Hoje em dia, em algumas empresas, já acontece que depois de uma rápida análise da lista 

de projetos disponível no computador, os empregados decidem em que vão trabalhar, quem vai 

trabalhar com quem e que mesa seu pessoal vai ocupar a cada dia. Em outras empresas, numa 
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reunião rápida on-line, uma equipe pequena, esquematiza o trabalho para o dia seguinte, até 

segunda ordem, que normalmente não demora a ser dada. Tais procedimentos estão'se tomando 

comuns nas empresas de "hardware", bem como nas de "software". 

As empresas têm de fazer as coisas com rapidez, deve permitir ao mercado dizer se está ou 

não seguindo o caminho certo e queimar imediatamente o que o mercado rejeita. Ouvir os 

clientes é de extrema importância, mas confiar na intuição, aproveitar a oportunidade para lançar 

novos produtos que os clientes não podem nem mesmo imaginar também é "superimportante" 

num mundo em constante renovação. O fator principal para se impor a marketização é o 

seguinte: somente um conjunto de unidades próximas do mercado, que assumem 

responsabilidades, coerentes, farão tentativas inusitadas para obter o sucesso. 

Segundo Fred Moody (38), "o único ativo da fábrica da Microsoft é a imaginação 

humana". 

No mundo "soft", onde a imaginação humana é tudo, mesmo uma grande corporação pode, 

literalmente, virar "pó" quase que de um dia para o outro. Quanto a Microsoft valeria se alguma 

coisa acontecesse ao fundador Bill Gates? Com certeza, vários bilhões de dólares a menos. 

Segundo Tom Peters (38), quando um empregado foi admitido na Digital, ouviu uma 

notícia boa e outra ruim ao mesmo tempo. A boa notícia era que ele tinha 120.000 pessoas 

trabalhando para ele. A má notícia era que eles não sabiam disso. Cabia a ele resolver como 

poderia entrar na rede de trabalho e construir alianças. Esse exemplo nos mostra que na 

perspectiva do empregado da empresa, o admirável mundo novo que está surgindo e aqueles que 

sobreviverem, gerentes e não gerentes, simplesmente ''terão que fazer sua própria empresa", e 

criar seus próprios projetos. 

A maior parte do trabalho será feita por equipes de projetos. A equipe "média" consistirá 

de várias pessoas de diversas "organizações", com diferentes qualificações. As redes de trabalho 

de partes das empresas se unirão para explorar a oportunidade de mercado, talvez fiquem juntas 

por alguns anos, e então se dissolverão por completo, do mesmo modo. 
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A inovação introduzida gradativamente, por sua vez, leva-nos a um fim: injetar os ventos 

violentos do mercado em cada canto e esconderijo da empresa. É exatamente isso o que muita.s 

empresas estão fazendo, através de seus pequenos centros de lucro, ágeis, próximos ao mercado 

e, ainda, da diminuição das operações do corpo administrativo central, o que realmente dá uma 

grande liberdade aos centros de lucro. 

Com a inovação, na vanguarda do desenvolvimento empresarial, proliferam os modelos de 

mudança. Cada um se apresenta como único, completo e suficiente, ou a alternativa inusitada de 

sobrevivência. Temos que ter em conta que mesmo os aparentemente mais sólidos são 

imperfeitos e quando aplicados, nem sempre conduzem ao esperado. Não há um modelo único, 

segundo Paulo Motta, como pré-condição para a eficácia da mudança. Portanto, ser eficaz não é 

escravizar-se a um modelo, e sim construir na crítica e na experiência das variações. 

A experiência com transformações no sistema produtivo e na organização do trabalho 

ensina prudência com a aceitação indiscriminada de métodos de mudanças. Não pode-se ignorar 

a cultura organizacional, nem o contingencialismo ambiental, ou a influência do contexto social 

e econômico sobre as ações de mudar uma empresa. A experiência recente ensina cautela com 

propostas de inovação, projetadas de forma universal, descontextualizadas e pretensamente 

descontaminadas de valores culturais. Por outro lado, apresentar técnicas de inovação como 

. irrecusáveis significa baixa capacidade crítica, inibindo-se a visão e o desenvolvimento de 

alternativas ou de outras formas mais flexíveis de se agir. 

Talvez se observe o final de uma era, que foi curta, mas crítica de maneiras tradicionais de 

pensar. Atualmente, reconstitui-se o pensamento com novos valores, novo redirecionamento, e 

regressa-se a algumas dimensões do universalismo. A reconstrução se inicia pela busca de novas 

referências valorativas, sobretudo espirituais, ecológicas e sociais. 

Como todas, a presente época possui singularidades: não seria dificil encontrar na história 

eventos sociais capazes de caracterizá-la como única. As afirmativas sobre as peculiaridades das 

transformações contemporâneas podem parecer pretenciosas. No entanto, encontram respaldo no 

caráter revolucionário das inovações tecnológicas e na desatualização de qualquer retrato social 

pela aproximação vertiginosa do futuro. 
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A presunção de um momento especial da história estimula a curiosidade humana e 

possibilita a reflexão mais atenta sobre os valores gerenciais do presente e suas transformações 

futuras Se está aparecendo um novo tipo de sociedade com novos valores para a produção e o 

trabalho, torna-se imperativo aos gestores conhecê-la. 
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2.4 - Informação 

A informação é o fruto da transformação de um conjunto de dados brutos. Os dados, como 

caracterizações ou quantificações de elementos conhecidos, servem de base para resoluções de 

problemas Porém, às vezes é preciso se utilizar de modelos matemáticos para tomar a 

informação mais adequada às necessidades. 

Definição de G.A. Miller: "a informação é o de que necessitamos quando devemos fazer 

uma escolha,,42 

A alta administração das empresas deve ser conscientizada de que o recurso informação é 

tão importante quanto os recursos fisicos, humanos e financeiros. Esse recurso mereceria até ser 

considerado pelas empresas como um ativo precioso, cuja utilização adequada tomaria as 

empresas mais competitivas. 

Segundo Marshall Mcluhan: 43 

"Com o circuito elétrico, que possibilita a ionização ou simultaneidade da 
informação, termina a era da expansão (explosão) das sociedades e começa a 
era da 'implosão' da informação: a informação complexa, anti verbal, se 
manifesta em mosaico, descontínua e simultâneamente (. .. ) " 

A informação é essencial para a tomada de decisão. As decisões com suporte adequado de 

informação passam a fazer parte de um modelo mental com o qual o executivo interpreta, prediz 

e responde apropriadamente ao problema. As respostas adequadas aos problemas minimizam o 

grau de incerteza sobre o que estão decidindo, constituindo-se assim no conhecimento. 

43 

GUERREIRO (1989) menciona a seguinte definição: 44 

"Dirigir não é uma arte, mas uma combinação de duas artes: a de tomar 
decisões baseadas em informação inadequada junto com a arte de conviver 
com os resultados dessas mesmas decisões". 

PIGNATARI, Decio. Informaçio.linguagem. comunicaçio.São Paulo, Perspectiva, 1971, p. 45 
PIGNATARI, Decio. op. cit., p. 14 
FELICIANO NETO, Feliciano. Sistemas Flexíveis de Informações. São Paulo, Makron Books. 1996. 
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Fica muito evidente que o processo decisório baseado apenas na experiência dos 

executivos está levando muitas empresas a tomar decisões erradas, comprometendo muitas vezes 

sua vantagem competitiva45 

Para falar como Norbert Wiener:46 

H(. . .) não é a quantidade de informação emitida que é importante para a açiio, 
mas antes a quantidade de informação capaz de penetrar o suficiente Ilum 
dispositivo de armazenamento e comunicação, de modo a servir como gatilho 
para a ação. " 

Muitas empresas estão vivendo muitas crises provocadas pelas decisões tomadas por seus 

executivos, baseadas em informações inadequadas produzidas pelos seus sistemas de 

informações. Esses sistemas funcionam como uma camisa-de-força para a empresa; esses 

mesmos sistemas sofreram durante sua vida muitas mudanças provocadas pelas novas 

. tecnologias, as quais prometiam resultados fantásticos e não atenderam às expectativas de muitas 

empresas. A dinâmica (ameaças da concorrência, oportunidades de mercado, etc.) na maioria das 

vezes, altera as regras do negócio, e, consequentemente, provoca muitas mudanças nos sistemas 

de informações. 

2.4.1 - Tecnologia de Informação 

o uso de novas técnicas de produção e gestão tem sido a forma encontrada pelas empresas 

visando obter vantagem competitiva na velocidade de resposta às variáveis externas que afetam 

os negócios das empresas. 

Entretanto, na implantação dessas novas tecnologias, verifica-se que um dos grandes 

facilitadores ou inibidores passam a ser os Sistemas de Informações. É possível constatar que os 

Sistemas de Informações da maioria das empresas acabam funcionando como uma camisa-de-

p. XX - Introdução 
~5 FELICIANO NETO, Feliciano. op. cit., p. XX - Introdução 
.l6 PIGNATARI, Decio. op. cit., p. 12 
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força contra a flexibilidade que se deseja, devido a velocidade de mudanças nas variáveis dos 

negócios das empresas. 

Para que essas implantações ocorram sem traumas em ambientes de constantes mudanças, 

e importante especificar e propor Modelos de Dados Flexíveis, de maneira a não causar grande 

impacto nas suas funcionalidades internas, permitindo assim maior agilidade e liberdade dos 

gestores das empresas em modificar ou implementar novas técnicas de produção e gestão sem 

que os Sistemas de Informações possam provocar dificuldades. 

Diante desse quadro, podemos tirar a seguinte conclusão: a informação, um ativo tão 

valioso das organizações, está sendo cuidada de maneira desordenada pelas empresas. Devemos 

atacar algumas causas fundamentais relacionadas à tecnologia, ou seja, reorganizar os arquivos 

individuais e redundantes em uma única base de dados da empresa. Entretanto, só essa 

providência não eliminará os problemas dos sistemas de informações. Necessitamos utilizar 

técnicas modernas para redesenhar os sistemas atuais para serem mais flexíveis. Essa 

flexibilidade é o fator fundamental para a integração dos sistemas de informações nas empresas. 

As técnicas de orientação a objeto e sistemas especialistas podem ser um bom começo ao 

se iniciar a flexibilização nos sistemas de informações existentes. 

Temos que os sistemas de informações, hoje utilizados na automação das funções do 

negócio, executam apenas parcialmente suas operações. Na época em que esses sistemas foram 

desenvolvidos, não estavam disponiveis métodos adequados que pudessem garantir a automação 

global, e o enfoque do levantamento das necessidades de informações era orientado ao modelo 

organizacional fixo e não ao Modelo Funcional. Todos os levantamentos eram feitos pelos 

especialistas em processamento de dados, que tinham dificuldades em conhecer suficientemente 

o negócio, dedicando grande parte de seu tempo no entendimento de documentos produzidos ou 

recebidos pelas áreas, muitas vezes concebidos pelos próprios executivos que se encontravam na 

organização, na ocasião em que o levantamento havia sido feito. 

Antes mesmo de sua implantação eram solicitadas mudanças e como não se dispunha de 

um método de análise e de ferramentas adequados, apenas algumas alterações mais evidentes 

eram feitas, e aquilo que não era visível ficava para ser resolvido após a implantação do sistema. 
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Com a introdução dos computadores nas organizações, os primeiros profissionais a 

construírem sistemas de informações não dispunham de um método formal para desenvolvê-los. 

Isso fez com que cada profissional utilizasse a sua própria maneira de desenvolver sistemas, com 

um alto grau de artesanato e pouca engenharia. A falta de uma metodologia adequada contribuiu 

para que os sistemas tivessem muitas manutenções, provocadas por levantamentos incompletos 

das necessidades de informações. 

No início dos anos 70, surgiram os métodos mais formais para o desenvolvimento de 

sistemas de informações. Inicialmente, as contribuições foram significativas nas tarefas de 

programação, com o surgimento das técnicas de Programação Estruturada ( JACKSON; 1975). 

Na metade da década, surgiram as técnicas de Projeto Estruturado(YOURDON; 1979) e no final 

da década, vieram as técnicas de Análise Estruturada (GANE; 1979) e de Modelagem de Dados 

(CHEN~ 1976). 

Com as técnicas estruturadas surgidas na década dos anos 70, os especialistas em 

tecnologia da informação, voltados ao desenvolvimento de sistemas de informações, puderam 

melhorar a qualidade dos sistemas de informações produzidos. Em conseqüência do uso das 

técnicas estruturadas, os profissionais que desenvolviam sistemas começaram a encontrar um 

sério problema com os diagramas recomendados por elas. Esses diagramas eram produzidos 

manualmente e, após serem redesenhados muitas vezes, eram abandonados, fazendo com que os 

profissionais deixassem de usar as técnicas. Essas dificuldades fizeram surgir algumas 

ferramentas com o propósito de automatizar a tediosa tarefa de desenhar os diagramas e 

modificá-los manualmente. 

Essas ferramentas foram se tomando cada vez mais poderosas e hoje em dia já são bastante 

conhecidas entre os especialistas de tecnologia da informação como ferramentas CASE 

(Computer Aided Software Engineering). Essas ferramentas, no estágio em que se encontram, 

proporcionam um alto grau de integração, e são muito úteis para as fases de desenvolvimento de 

Análise e Projeto de Sistemas de Informações. 

Em paralelo ao progresso das técnicas estruturadas, foram desenvolvidas várias 

ferramentas de software que também causaram grande impacto sobre os especiálistas em 

tecnologia da informação. Uma transformação bastante significativa foi provocada quando da 
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disponibilidade dos Gerenciadores de Banco de Dados, permitindo assim que os especialistas 

concebessem seus sistemas de informações sob a ótica de um Modelo de Dados Corporativo. 

Após os sistemas terem sido confeccionados, passavam por exaustivos testes de validação 

das funcionalidades, e, mesmo assim, quando eram colocados em operação na empresa, eles 

sofriam muitas vezes modificações profundas nos conceitos sobre os quais haviam sido 

implementados 

Atualmente, com a tecnologia de Banco de Dados, faz-se uma divisão bastante clara entre 

programas e dados. Isso veio a facilitar o estudo dos dados independentemente dos programas, 

acrescentando-se ainda a facilidade do uso das técnicas de modelagem de dados como uma tarefa 

anterior à construção do sistema, fazendo com que o modelo de dados reflita as funcionalidades 

do sistema antes deste ser construído. 

Martin (1988) apresenta em sua obra uma figura interessante que retrata bem a dificuldade 

encontrada no uso de sistemas de informações. Essa dificuldade é traduzida em termos de 

redundância, ou seja, poderão existir vários arquivos em vários sistemas que tratam de 

informações de Clientes. Isso faz com que várias áreas tenham que incluir, alterar e excluir 

registros de clientes em vários lugares. 

Com o aparecimento da tecnologia de Banco de Dados, o problema da redundância pôde 

ser resolvido, com a Entidade Cliente aparecendo uma única vez no Modelo de Dados, 

garantindo assim que muitos usuários possam ter acesso às informações de Clientes, residentes 

em um único lugar no Banco de dados. 

Para o uso adequado da tecnologia de Banco de Dados, é necessária a elaboração de um 

bom Modelo de Dados Corporativo. Feliciano (1988) apresenta os valores percentuais dos 

tempos investidos no desenvolvimento de sistemas de informações com abordagem clássica e 

com uso da Engenharia da Informação. Nota-se que na abordagem com o uso da Engenharia da 

Informação os valores percentuais dos tempos gastos nas fases conceituais são maiores do que os 

tempos gastos na fase de construção. A justificativa é que, atualmente, podemos gerar boa parte 

do sistema de informações a partir dos diagramas que são confeccionados pelas ferramentas 
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CASE, fazendo com que tenhamos uma construção mais consistente e de acordo com as 

funcionalidades projetadas. 

o mundo está experimentando profundas mudanças provocadas por novas tecnologias. 

Acreditamos que a tecnologia que mais tem causado impacto à sociedade moderna é a tecnologia 

da informação. O uso consciente da tecnologia da informação é tão importante para as 

organizações hoje em dia, que ela já está sendo tratada como um elemento-chave da estratégia da 

organização 

Luftman, Lewis e Oldach (1993) comentam sobre a transformação das empresas no 

alinhamento do negócio e as estratégias da tecnologia da informação. O uso efetivo e eficiente d~ 

tecnologia requer uma nova abordagem na tecnologia da informação quando da implementação 

dos sistemas de informações nas empresas. Novas abordagens sistêmicas (voltadas ao modelo 

funcional ou funções de negócio) estão sendo exigidas na implementação dos sistemas de 

informações. 

KEEN (1993) observa que existe uma grande dificuldade entre a linguagem altamente 

técnica das pessoas que gerenciam a tecnologia da informação e das pessoas que querem definir 

a estratégia da tecnologia da informação. 

HENDERSON E VENKA TRAMAN (1993) apresentam um modelo denominado Modelo 

de Alinhamento Estratégico, onde é identificada a necessidade de integração entre o negócio e o 

domínio da tecnologia da informação. 

Temos que o estudo e o levantamento das necessidades de informações são feitos sob a 

ótica das unidades organizacionais fixas, ou seja, são feitos apenas com a visão organizacional e 

não com a visão funcional. O que é preciso fazer é decompor o Sistema Empresarial em funções 

de negócio, sem se preocupar com uma visão organizacional estática, para não comprometer o 

. escopo do sistema de informações e, consequentemente, os prazos e os custos. 
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2.4.2 - Modelo Funcional da Empresa 

Para se ter uma adequada visão do contexto dos Sistemas de Informações da empresa, é 

necessário decompor a empresa em funções de negócio, verificando as competências que tais 

funções exercem no Sistema Empresa, com o cuidado de não ser atraído demasiadamente pelo 

Subsistema Formal, ou seja, não decompor a empresa apenas sob o ponto de vista 

organizacional. 

2.4.3 - Ciclo Gerencial das Funções do Negócio 

É importante também definir, para cada função do negócio, o tipo de sistema de 

informações a ser adotado. Essa definição pode ser feita levando-se em consideração as Fases do 

CicIo Gerencial de cada função do negócio que estão baseadas no cicIo de Deming de 

melhoramento contínuo, o PDCA. 

Do ponto de vista dos sistemas de informações, a separação das Fases do CicIo Gerencial 

facilita a classificação desses sistemas em: 

• sistemas de informações operacionais 

• sistemas de informações de apoio à decisão 

2.4.4 - Eventos do Negócio - Elo de Ligação entre os Modelos Funcional e de 

Dados 

Os sistemas de informações operacionais são orientados por eventos, isto é, são 

caracterizados pela execução de eventos do negócio. 

Os eventos do negócio caracterizam os diversos tipos de funções de negócio. Apesar da 

complexidade da sua definição, os eventos exercem um elo de ligação muito forte entre o 

\lodelo Funcional e o Modelo de Dados. Além desse elo de ligação forte, os eventos são fontes 

importantes para identificação e definição das entidades: 

• Regras de Negócio 
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- Políticas do ambiente interno da empresa 

- Legislação do ambiente externo da empresa 

• Atribuições (Atividades) 

• Procedimentos 

As regras de Negócio representam as regras de definição ou os filtros para os eventos do 

Negócio, ou seja, O que pode e o que não pode ser feito, quando do acontecimento do Evento. 

Os Eventos representam a dinâmica de uma empresa, podendo seguir a seqüência, 

dependendo das Atividades que disparam outros eventos. Os Procedimentos descrevem as 

operações ou rotinas executadas pelas atribuições e que permitem que o Evento passe de um 

Estado para outro, dependendo dos dados atribuídos a esse Evento e dentro dos limites definidos 

pelas Regras de negócio. Podemos dizer que a seqüência dos Eventos obedece ao efeito dominó, 

onde um Evento dispara o próximo, que dispara o próximo, até o final da cadeia de Eventos do 

I\egócio. 

Dolder (1988) cita Eventos como conceitos complexos, que representam "Algo que se 

sucede" ou "Algo que se realiza" em determinadas circunstâncias de tempo, lugar, etc., "a" ou 

"por" determinadas pessoas, organizações, meios, etc. 

EMBLEY (1992) define: 

• Evento como sendo qualquer mudança dentro de um sistema; 

• Processos de mudança de estado de um objeto como transição, e os eventos e condições 

que ativam as transições de estado como triggers ( disparadores); 

MAR TIN (1993) define: 

• Evento como sendo mudanças no estado de um objeto; 

Após a ocorrência de um Evento, através da execução das atividades ou atribuições 

previstas pelas Regras de Negócio, deverá ser efetuado o registro do Evento. A esse registro do 

Evento, denominamos Transação ou Operação. A transação é o elo de ligação entre o Evento e o 
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\fodelo de Dados, sendo que o evento é o elo de ligação entre o Modelo Funcional e o Modelo 

de Dados. 

2.4.5 - Modelo de Dados 

No final da década de 1970, a técnica de Modelagem de Dados surgiu graças ao 

pesquisador CHEN (1976), trazendo uma excelente contribuição conceitual para os especialistas 

da tecnologia da informação. O objetivo era criar um linguagem simbólica para facilitar o 

diálogo entre os especialistas em tecnologia da informação e os usuários, eliminando assim 

muitas incenezas, quando do desenvolvimento de sistemas de informações. Muitos outros 

também contribuíram para a sua melhoria. MARTIN (1985) estabeleceu uma outra notação para 

o modelo de entidade-relacionamento proposto por CHEN (1976), com o objetivo de tomar os 

diagramas propostos pelas técnicas mais claros e passíveis de automatização. Muito se evoluiu e 

até mesmo novos conceitos como a Modelagem Orientada a Objeto. 

2.4.6 - Conceitos Básicos Sobre Orientação a Objeto 

a) Objeto 

Objeto é como um conceito, uma abstração, algo com limites e significado nítidos em 

relação ao problema em causa. 

b) Classes de Objetos 

São grupos de Objetos com propriedades semelhantes(atributos), com o mesmo 

comportamento, os mesmos relacionamentos com outros Objetos e a mesma semântica. 

c) Atributos 

São os elementos atômicos dos Modelos de Dados. Cada atributo possui um valor para 

cada instância de Objeto. 

d) Ligações e Associações 

São os meios para se estabelecer Relacionamento entre Objetos e Classes de Objetos. 
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e) Generalização e Herança 

São poderosas abstrações que compartilham similaridades entre Classes, ao mesmo tempo 

que preserva suas diferenças. A Generalização trata do relacionamento entre uma Classe e uma 

ou mais versões dela. A Classe que estiver sendo refinada é denominada SuperClasse. A Classe 

que representa uma versão refinada é denominada SubClasse. A SubClasse pode herdar 

propriedades (definição de dados) e métodos(procedimentos) da Classe, caracterizando-se assim 

o mecanismo de Herança. O mecanismo de herança implementa o conceito de reusabilidade de 

código, pois uma SubClasse reutiliza um único código definido na Classe. 

t) Agregação 

É uma espécie de associação forte, na qual um objeto agregado é constituído de 

componentes que fazem parte do agregado. A Agregação é caracterizada por um relacionamento 

do tipo "parte-todo" ou "uma-parte-de", onde os objetos componentes de alguma coisa são 

associados a um objeto que representa o todo. 

g) Metadados 

A utilização de Metadados na Modelagem de Dados possibilita dividir os conceitos do 

mundo real em duas partes. A primeira parte define o gabarito dos dados, caracterizando-se 

como a Metalinguagem dos dados. A segunda parte define os dados propriamente dito. Essa 

forma de modelar permite que qualquer mudança ocorrida no mundo real possa ser atualizada no 

modelo rapidamente, de maneira flexível, bastando para isso introduzir as mudanças nos 

~etadados e em seguida introduzir os novos dados. 

o uso da tecnologia da informação será de vital importância para a sobrevivência das 

organizações. MARTIN( 1991; p. 12) cita uín item muito importante do documento da estratégia 

da Dupont: - um objetivo fundamental da arquitetura de tecnologia da informação é fazer a 

integração o tanto quanto possível para que as vantagens competitivas possam ser realizadas. 

Devemos considerar o desenvolvimento dos sistemas de informações no âmbito do 

Sistema Empresa. O subsistema de informações deve estar alinhado com os negócios da 

empresa, provendo o adequado suporte informativo ao subsistema de gestão, tanto a nível 

gerencial, de planejamento e controle, quanto a nível de execução das atividades operacionais. 
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Para dar o suporte informativo adequado ao subsistema de gestão, o subsistema de 

informações deve ser decomposto funcionalmente, acompanhando a decomposição da empresa 

em funções do negócio, representada pelo Modelo Funcional da Empresa. Cada Função do 

!'\egócio, por sua vez, deve também ser subdividida em quatro fases do ciclo PDCA e assim 

separar os sistemas de informações em duas grandes categorias: 

• Sistemas Operacionais (Execução) 

• Sistemas de Apoio à Decisão (Planejamento-Controle) 

2.4.7 - Uso de Sistemas Especialistas 

No desenvolvimento de sistemas de informações tradicionais, as Regras de Negócio são 

colocadas de maneira fixa dentro dos programas de aplicação. Esse tipo de solução faz com que, 

cada vez que seja preciso incluir ou alterar alguma Regra de Negócio, necessariamente, os 

programas sofram mudanças. Além de todo esse impacto dentro da lógica dos programas, não 

existe nenhuma segurança de que as Regras de Negócio já existentes funcionem corretamente 

após as alterações feitas. As empresas têm gasto cifras consideráveis para manter seus sistemas 

de informações funcionando com toda essa instabilidade. Algum tempo após o sistema estar 

funcionando na empresa, as mudanças nos negócios provocarão várias manutenções, fazendo 

com que se tenha uma verdadeira colcha de retalhos nos programas e, consequentemente, no 

sistema como um todo. 

Uma maior flexibilidade e um menor impacto nas mudanças dos Sistemas de Informações 

poderão ser obtidos, utilizando-se os Sistemas Especialistas para interpretar as Regras de 

Negócio. Essa flexibilidade pode ser obtida, utilizando-se uma Base de Conhecimentos, onde 

residirão todas as Regras de Negócio que serão interpretadas por uma Máquina de Inferência 

totalmente independente dos programas do sistema de informações. Uma vantagem notória é que 

qualquer mudança nas Regras de Negócio não implicará em alterações nos programas, bastando 

para isso, simplesmente, fazer as mudanças na Base de Conhecimentos. 
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2.5 - Política Habitacional Brasileira 

2.5.1 - Evolução Histórica 

Só a partir de 1930 é que foram criados os primeiros organismos de construção de casas 

populares, em maior escala, no Brasil. Eles eram constituídos pelos diversos institutos de 

aposentadoria e pensão (industriários, comerciários, bancários, etc.), mas que atenderam apenas 

a um pequeno número de seus associados. 

Somente com a criação da Fundação da Casa Popular-F CP em 1946, é que se passou a 

construir casas populares voltadas para a população de baixa renda. Para baratear o custo de 

construção a FCP só construía em terrenos doados pelas Prefeituras. E para dar melhores 

condições de aquisição ao comprador do imóvel, o financiamento era feito a longo prazo, com 

baixa taxas de juros e com prestações fixas. 

Conforme pode-se observar na Tabela 1.1 no Anexo Técnico, a FCP e os vários 

institutos, no período populista , não chegaram a produzir 200 mil residências, bem abaixo da 

produção de casas produzidas pelo BNH. Dois grandes problemas foram os responsáveis pelo 

baixo desempenho da FCP com respeito à construção de casas populares. O primeiro foi a falta 

de receita constante, já que depois de um conflito com os Estados da Federação, houve a 

supressão, do fundo de recursos formado pela cobrança de impostos de transmissão de imóveis, 

que eram recolhidos pelos estados e transferidos para a FCP. Assim, a FCP passou a depender 

exclusivamente de verbas do orçamento federal. O segundo foi a ausência de indexação nas 

prestações, num período inflacionário, que passou a desvalorizar o valor das prestações pagas, 

descapitalizando a FCP, com perda de parte importante do capital investido. 

Várias foram as tentativas de reformas da FCP buscando garantir fontes de recursos 

próprios e estáveis, e criar mecanismos que permitissem maior recuperação do capital investido. 

Segundo Azevedo (04), já se esboçara, em plena vigência do populismo, a tentativa de "deslocar a 

política de habitação popular do plano das obrigações do Estado, num programa subsidiado, para 

o plano das soluções empresariais de mercado. A idéia de um banco para enfrentar a moradia 
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popular surge durante a presidência de Getúlio Vargas, em 1953 e a idéia de correção 

monetária para financiamentos habitacionais surgiu no período de Jânio Quadros na presidência. 

Isso mostra que os homens do governo já tinham dificuldades de encarar a habitação popular 

como item do desenvolvimento social. 

Após a chegada do governo militar em 1964, a FCP passou a ser considerada pelas 

autoridades como uma instituição irrecuperável, em virtude de sua ligação visceral com o antigo 

regime A FCP é extinta e com ela desaparece o modelo clientelista. 

Em 21/08/64, através da lei 4380, é instituído o Plano Nacional de Habitação. É criado o 

Sistema Financeiro da Habitação, composto pelo BNH, SERFHAU, SCI, Cooperativas, 

Fundações, APE e Caixas Econômicas. E, assim, é dado o passo inicial para uma nova política 

habitacional. 

Segue abaixo, a carta endereçada por Sandra Cavalcanti ao presidente da República 

Castello Branco, onde é encaminhada proposta para a criação do BNH.47 

"Aqui vai o trabalho sobre o qual estivemos conversando. Estava destinado à 
Campanha Presidencial de Carlos, mas nós achamos que a Revolução vai 
necessitar de agir vigorosamente junto às massas. Elas estão órfãs e magoadas, 
de modo que vamos ter de nos esforçar para devolver a elas uma certa alegria. 
Penso que a solução dos problemas de moradia, pelo menos nos grandes 
centros, atuará de forma amenizadora e balsâmica sobre suas feridas cívicas." 

Ainda que o BNH tenha sido apresentado como uma nova instituição, sem qualquer 

ligação com o que havia sido feito anteriormente, as influências do passado eram evidentes. 

Embora as diversas tentativas de mudança na FCP tenham fracassado por se chocarem com a 

lógica populista, algumas das sugestões de reforma foram recuperadas pelos mentores do BNH 

por ocasião de sua implantação e apresentadas como soluções originais, tais como: -indexação 

das prestações, receitas próprias, captação de poupança, e flexibilidade organizacional, entre 

outras . 

• - Texto transcrito em: Souza B. G. V. de- OBNH e a política de governo. Belo Horizonte, 1974, pp. 157-59, Tese 
de Mestrado-UFMG. 
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O BNH foi criado com a função de orientar, disciplinar e controlar o SFH e tinha como 

missão promover a construção e a aquisição da casa própria, especialmente para a classe de 

baixa renda. 

Inicialmente, o BNH foi constituído como uma entidade autárquica, com receita 

proveniente de 1 % a fundo perdido da folha de pagamento de todos os empregados sob o regime 

da CLT Adicionalmente, tinha 4%, pagos pelos proprietários de imóveis, incidentes sobre o 

montante de aluguéis recebidos. Esse pagamento, feito em forma de empréstimo, seria devolvido 

no prazo máximo de 20 anos. 

Como reação ao populismo em geral e à FCP em particular, as novas autoridades 

rejeitaram, toda a prática governamental anterior a 1964 e tentaram implantar para os setores de 

baixa renda uma política em moldes empresariais. Na época, o governo dava novas diretrizes 

para a administração indireta e preconizava a adoção da racionalidade empresarial, com vistas à 

redução do ônus sobre o erário público. 

Se, por um lado, esta orientação permitiu ao BNH, em comparação com a FCP, 

apresentar resultados amplamente positivos no referente à quantidade de unidades habitacionais 

construídas, aos recursos disponíveis, ao retomo do capital aplicado, ao desenvolvimento de 

atividades urbanas complementares e ao seu fortalecimento institucional, por outro, não resultou 

satisfatória no tocante aos objetivos sociais preconizados na sua criação e perseguidos através 

dos programas tradicionais de habitação popular. 

o BNH limitou o seu papel ao de um órgão normativo, de controle e supervisão, 

deixando a seus diferentes agentes especializados a aplicação de sua política. O mercado 

imobiliário foi estratificado segundo níveis de renda dos mutuários (popular, econômico e 

médio), cada qual sob a responsabilidade de um agente promotor e com legislação específica. 

A expansão deste aparelho institucional teve como consequencla a transformação 

progressiva do BNH em um verdadeiro banco de desenvolvimento urbano, através da agregação 

das atividades de saneamento básico, financiamento de material de construção, transporte, 

pesquisa, etc. O custo desta transformação foi a "exportação" de concepção e modos de ação 

empresariais para estes novos serviços. Certas atividades de saneamento básico que eram 
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tradicionalmente administradas por governos locais, quando sob o controle do BNH passaram 
. 

a cobrar tarifas capazes de custear seus investimentos e sua operação. Isto, trouxe como 

conseqüência direta, conflitos entre os objetivos sociais e o estilo empresarial que nortearam a 

criação do BNH. Contudo, é falso imaginar que o BNH, ao longo de sua história, tenha logrado 

pôr em prática uma política puramente empresarial. 

Desde a criação do BNH, estava prevista na legislação oficial, toda uma gama de 

vantagens para os compradores das casas populares em relação aos mutuários de renda mais alta. 

O próprio formato institucional dos programas populares favorecia esta clientela, ao prever a 

constituição de companhias habitacionais (Cohab) como agentes promotores. 

As Cohab desempenharam um papel, na promoção pública de construção de moradias 

para os setores de baixa renda, análogo aos incorporadores imobiliários na produção de 

residências para as camadas de renda alta. As Cohab buscavam reduzir o preço das unidades 

produzidas, principalmente pela inexistência do "lucro do incorporador", já que as Cohab eram 

remuneradas por uma taxa de administração. 

Não surpreende, diante de tal quadro, a subordinação da política urbana à habitacional, 

traduzida na liderança institucional do BNH, que faria do SERFHAU um órgão a reboque 

daquele, em inversão de papéis. A escolha da habitação como eixo da política urbana aconteceu 

principalmente porque foi sob o aspecto das tensões nas favelas, das massas disponíveis e das 

migrações maciças para as cidades que a questão urbana ganhou visibilidade e contorno nos 

princípios dos anos 60. 

Conforme disse o ministro Roberto Campos48: 

"a solução do problema pela casa própria tem esta particular atração de criar o 
estímulo de poupança que, de outra forma, não existiria, e contribui muito mais 
para a estabilidade social do que o imóvel de aluguel. O proprietário da casa 
própria pensa duas vezes antes de se meter em arruaças ou depredar 
propriedades alheias e torna-se um aliado da ordem." 

.:s Durante o seminário sobre o Plano Nacional de Habitação, São Paulo, 1966. 
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Em 1966, foi criado o SBPE, que se converteria nos anos 70, em peça-chave do 

financiamento habitacional, como principal captado r de poupanças livres e emprestador de 

recursos. 

Em 13/09/66 foi criado o FGTS, através da lei 5107. Com a designação do BNH para ser 

o gestor financeiro do FGTS, supera-se a escassez de recursos que ameaçou a política 

habitacional em seus dois primeiros anos. 

o FGTS constituído por 8% dos salários pagos mensalmente, passou a ser a fonte 

principal de financiamento da política. Somente em 1975, seria ele superado pelos recursos 

provenientes das cadernetas de poupança e letras imobiliárias. 

Conforme nos mostra Triana49
, em seu trabalho no CIPAD, o FGTS se constituiu num 

instrumento com dupla função social. Por uma lado, prestando assistência financeira ao 

trabalhador em caso de desmprego, doença, aposentadoria, aquisição de moradia e 

estabelecimento de negócio próprio, e por outro lado, canalizando recursos para a 

implementação de políticas de desenvolvimento urbano, com o financiamento de habitações e de 

saneamento básico, voltadas para as camadas de baixa renda. 

A fim de garantir fontes estáveis e permanentes de financiamento, o SFH utilizou 

poupança tanto compulsória (FGTS), quanto voluntária (caderneta de poupança/letra de câmbio). 

Para evitar a descapitalização do BNH, instituiu-se uma "moeda forte" imobiliári-a (unidade 

padrão de capital-UPC), sobre a qual se baseavam todas as operações realizadas, e 

. institucionalizou-se a correção monetária das prestações e dos saldos devedores dos mutuários 

finais. 

o modelo do BNH representou uma inovação na política habitacional. Primeiro, tratava

se de um banco. Segundo, os financiamentos concedidos previam um mecanismo de 

compensação inflacionária- a correção monetária- que reajustava automaticamente os débitos e 

prestações por índices correspondentes à taxa de inflação. Terceiro, se constituiu num sistema 

4, Funcionário da CAIXA - GEFUGIMZ 
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que buscava articular o setor público- na função de financiador principal- com o setor privado, 

a quem competia, em última análise, a execução da política habitacional. 

o conflito entre as metas sociais e as premissas que formariam a mecânica de atuação do 

BNH era descortinável à época de sua concepção. O governo procurava imprimir às companhias, 

autarquias e fundações públicas racionalidade econômico-administrativa de tipo empresarial, que 

lhes permitisse auto-sustentação, sem criar ônus à Fazenda Nacional. Corolário dessa política 

foram a adoção da correção monetária, a estratificação do mercado por faixas de renda e as 

exigências de remuneração do capital investido, que seriam decisivas, provocando o 

deslocamento dos objetivos sociais, relegados a posição subalterna, no desdobrar do processo. 

Conforme se viu mais tarde, as inovações introduzidas pela nova política habitacional, ao 

invés de lhe facilitarem a realização dos objetivos, acentuaram ainda mais o conflito entre eles. A 

opção por uma base empresarial de atuação, se eliminou o risco do distributivismo na política 

habitacional, tomou ainda mais dificil o acesso das camadas de renda baixa à casa própria. 

Os impasses a que se verá submetida a política habitacional decorrem, em parte, da 

discrepância entre os fins, tornados explícitos, e os meios efetivamente adotados para 

implementá-los. As linhas empresariais de atuação, aliadas à correção monetária, de um lado 

impedem a descapitaJização progressiva do BNH, evitam um sistema de favoritismo de âmbito 

nacional e reduzem os riscos de corrupção, mas também, não permitem que os mutuários de 

poucos recursos possam beneficiar-se do sistema. 

O abandono, a inadimplência e os atrasos se multiplicaram, tanto em resposta à correção 

monetária, como em protesto contra a inexistência de condições mínimas de infra-estrutura. Não 

foram poucos os conjuntos operários que cedo começaram a apresentar sinais de rápidé} 

deterioração das casas e do ambiente. 

A crise por que passou a política habitacional nos primeiros anos deixou a descoberto os 

pontos de vazamento do sistema. Foram então, dados os primeiros a passos que levaram o BNH 

na direção de uma política de desenvolvimento urbano. A lei que o criara previa a atuação 

também nas áreas de saneamento. A expansão das atividades do BNH não se deu, todavia, como 

mero resultado do cumprimento de dispositivo legal. A experiência do primeiro ano tinha 
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mostrado que não bastava apenas construir casas, era preciso dotá-Ias de infra-estrutura 

adequada. Os conjuntos habitacionais eram alvo de críticas precisamente por lhes faltarem esses 

requisitos. 

As Cohabs eram os agentes promotores do BNH para o "mercado popular", e de início, 

esse mercado pretendia atingir as famílias que percebiam renda mensal de um a três salários 

mínimos. Os recursos utilizados para os financiamentos eram provenientes do FGTS. Nos 

projetos Cohabs, as prefeituras locais quase sempre assumiam os encargos da urbanização do 

terreno, compreendendo o acesso rodoviário, arruamento, colocação de meio-fio, e rede de água 

e esgoto. Algumas vezes, o poder público local participava com a doação do terreno. 

A realidade encarregou-se de mostrar que os objetivos sociais e econômicos não eram 

nem harmoniosos, nem coerentes entre si. Desta forma, ainda que os objetivos sociais tivessem 

perdido a amplitude e a importância, devido à sua incompatibilidade com a lógica financeira do 

Br..1I, este se viu, na prática, levado a fazer outras inúmeras concessões à retórica "empresarial" 

para garantir um certo grau de eficácia no seu desempenho junto aos setores de baixa renda. 

Pode-se citar a criação do FCVS com o objetivo de cobrir os possíveis saldos devedores dos 

adquirentes ao fim do período de financiamento, a ampliação do prazo para amortização da casa 

própria e a diminuição das taxas de juros nos contratos de aquisição de moradias populares. 

Apesar de todos os esforços realizados, o BNH não conseguiu atingir satisfatoriamente os 

setores de renda mais baixa através dos programas tradicionais. Ressalte-se que o BNH tinha 

como clientela prioritária as famílias de renda mensal entre um e três salários mínimos. 

F atores exógenos aos propósitos sociais do BNH e fora de seu controle direto 

contribuíram para esse resultado. Por exemplo a política de "arrocho salarial", implantada pelo 

regime militar, significou uma diminuição progressiva dos salários reais das classes de baixa 

renda. Nessa conjuntura, apesar dos subsídios, as prestações da casa própria apresentavam-se 

para os mutuários das Cohab cada vez mais pesadas, relativamente às suas necessidades. Isto 

acarretou um crescimento considerável da inadimplência, que refletiu na situação das Cohab, 

fazendo com que, em sua maioria, entrassem em grave crise financeira. 
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Pode-se dizer que o elevado índice de inadimplência entre os mutuários de baixa renda,. 

durante os primeiros anos de atividade do BNH (1964-69), colocava em questão o próprio estilo 

de atuação do Banco. A saída da "crise" dar-se-ia por uma das duas seguintes opções, a 

reformulação completa da política habitacional de interesse social ou a utilização de mecanismos 

de autodefesa institucional do Banco, através da redução do papel dos investimentos populares e 

uma redefinição de suas prioridades de ação. As condições políticas do início dos anos 70, que 

não privilegiavam a necessidade de maior respaldo popular, acabaram por favorecer a opção pela 

segunda alternativa. 

Entre 1970 e 1974, enquanto o problema de inadimplência dos mutuários das Cohab 

continuava a se agravar, a política adotada foi a de reduzir consideravelmente os investimentos 

para as famílias de baixa renda e aumentar substancialmente as aplicações no chamado "mercado 

médio"( classe média e alta), assim como em certas atividades recorrentes(material de 

construção, infra-estrutura, saneamentos, etc.) e, sobretudo, em algumas operações financeiras, 

tais como, investimento em ORTN. 

Em 14/12/71, o BNH foi transformado em Empresa Pública, vinculado ao Mínistério do 

Interior e passando a representar o principal instrumento (Banco de 2a linha), na execução da 

política habitacional do Governo Federal. 

A partir de 1975, a inadimplência começou a se resolver, e os investimentos em 

habitações populares voltaram a crescer. Este período coincide com o início do processo de 

"abertura", através da qual o governo buscou uma base mais ampla de legitimação política. Para 

aumentar os investimentos, foi necessário sanear financeiramente as Cohab e diminuir 

drasticamente os índices de inadimplência. A mais importante medida tomada foi a opção de 

privilegiar as famílias com renda mensal acima de três salários mínimos. Assim, o "preço pago" 

pelo saneamento das Cohab pode ser considerado elevado do ponto de vista dos propósitos 

sociais do Banco, pois significou, na prática, abandono de sua clientela-meta prioritária. 

Essa estratégia foi facilitada pelo comportamento do mercado imobiliário, pois a partir de 

meados da década de 70, a especulação imobiliária, atingiu sobretudo as cidades médias e as 

metrópoles, diminuindo consideravelmente as alternativas habitacionais de grandes segmentos 

da classe média. Estes setores, que anteriormente não se sentiam atraídos pelos conjuntos 
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habitacionais, passaram a encará-los como uma possibilidade de resolução de seus problemas 

de habitação. 

Nessa conjuntura de crise habitacional geral e da opção das Cohab por setores de maior 

renda, outras vantagens oferecidas na época pelo governo tornaram as casas populares ainda 

mais atrativas. A primeira facilidade foi a ampliação do prazo de ressarcimento do financiamento 

de 20 para 25 anos, e a segunda se refere à diminuição dos juros para o setor popular, ambas 

objetivando a redução do valor real das mensalidades. Além disso, na fórmula de cálculo das 

prestações, o governo voltou a generalizar o uso da Tabela Price, que significava mensalidades 

iniciais bastante inferiores em relação aos demais sistemas existentes, SAC - sistema de 

amortização constante e SAM-sistema de amortização mista. 

Dois outros fatores favoreceram o revigoramento e a estabilização do mercado popular. O 

primeiro refere-se à inflexão da curva do salário mínimo, que iniciou a recuperação de parte de 

seu poder de compra, e o outro fator, diz respeito ao início de um processo de menores correções 

das prestações. Ou seja, de 1965 até 1972, os reajustes das prestações acompanharam as 

variações do salário mínimo, e de 1973 a 1982, as prestações foram indexadas abaixo da 

correção do salário mínimo. 

Em virtude dessas mudanças , a inadimplência caiu a níveis bastante baixos. Essa 

situação manteve-se até o início da década de 80, quando a crise econômica voltou a afetar 

profundamente os assalariados. Ainda que o governo tenha procurado minimizar os efeitos da 

crise através de maior reajustamento de salários para os setores mais carentes, o aumento do 

desemprego e os mecanísmos de rotatividade de mão-de-obra utilizados pelos empresários como 

forma de diminuição de custo, fizeram com que os índices de inadimplência voltasst?m a subir 

em todas as faixas de atuação do BNH. Essa situação agravou-se de forma abrupta em 1983, 

quando, pela primeira vez, na história do BNH, as prestações subiram acima do salário mínimo. 

Entre todos os mutuários do BNH, os vinculados às Cohab foram os menos afetados. Isto 

se explica já que o programa possuía uma clientela, em grande parte, com um nível de renda 

superior à prevista originariamente. O reclamo maior partiu dos mutuários da classe média-alta, 

que eram financiados através do SBPE, pois, além de terem os salários corroídos violentamente 

pela crise financeira, pois tiveram o reajuste das prestações, em sua maioria, superior ao aumento 
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real dos salários, o que fomentou a criação de inúmeras entidades de defesa dos mutuários e a 

entrada maciça, na justiça, de processos contra as agências financiadoras. 

A reação ao aumento de 1983, capitaneada pelos mutuários do SBPE com o poder 

relativamente alto de mobilização da opinião pública e pressão sobre o governo, fez com que o 

B~1-I terminasse por oferecer, após várias outras medidas(mudança do sistema de amortização, 

extensão de financiamento, etc.), um abono de emergência e uma indexação extremamente 

favorável para aqueles que optassem pelo reajuste semestral. Estes subsídios, que beneficiaram 

enormemente todos os mutuários, tomaram as prestações das casas populares bastante acessíveis, 

em contrapartida, isto significou um agravamento violento do déficit do SFH. O BNH, que vinha 

sendo, ao longo de sua trajetória, questionado sobre o seu desempenho social, com o desastre 

financeiro do sistema, entrou em profunda crise institucional. 

Apesar da quantidade nada desprezível de unidades construídas e financiadas pelo BNH 

nos seus 22 anos de existência, aproximadamente 4,5 milhões, conforme quadro em anexo, 

apenas 33,5% foram formalmente destinadas aos setores populares. 

Como os programas tradicionais de habitação popular oferecidos pelo SFH absorviam 

apenas uma pequena parte da clientela-alvo, fundamentalmente aquela de mais alto rendimento, 

a partir de 1975 o BNH iniciou uma série de projetos alternativos baseados na autoconstrução 'e 

destinados aos segmentos mais carentes. Porém, os dados disponíveis indicam baixo 

desempenho quantitativo dessas iniciativas não convencionais. Menos de 6% das unidades 

financiadas foram destinadas aos chamados programas alternativos. Entre as moradias populares 

financiadas, somente 17,6% são oriundas desses programas especiais. 

Por outro lado, quase metade das unidades financiadas (48,8%) foi destinada aos setores 

de classe média e alta. A distorção é ainda maior, se levarmos em conta que o custo da unidade 

habitacional popular é muito menor do que o dos demais níveis de renda. 

Por ocasião da instalação da Nova República havia consenso sobre a crise do SFH e a 

necessidade de sua reestruturação, O governo tomou diversas medidas iniciais que indicavam 

uma predisposição a uma profunda reforma. Foi criada uma comissão de alto nível para propor 

sugestões e, posteriormente, sob patrocínio federal, e com o apoio da Associação dos Arquitetos 
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do Brasil, desenvolveram-se debates regionais sobre as propostas em pauta, envolvendo 

setores universitários, entidades de classe e associações de mutuários. Os temas abordados eram 

os mais variados possíveis, pois, discutiam-se desde medidas de descentralização do RNH, com 

fortalecimento das delegacias regionais, até mudanças no sistema de financiamento, na operação 

e receita do sistema. Algumas das sugestões apontavam para a criação de um banco social, com a 

separação do SBPE. A própria Associação dos Funcionários do BNH desenvolvia seminários ~ 

fim de recolher subsídios para a reformulação do SFH. 

A maioria das propostas giravam em tomo de temas como descentralização, prioridade 

social e criação de instrumentos de equilíbrio financeiro, através da modificação da legislação 

em vigor. Em função da complexidade da questão, da forma de encaminhamento das discussões 

e dos diferentes interesses envolvidos, estava-se ainda muito longe de se alcançar consenso sobre 

pontos básicos da reforma, quando o governo decretou a extinção do BNH. 

A forma como se deu essa decisão foi motivo de surpresa para as entidades envolvidas na 

reformulação do SFH, uma vez que ocorreu de maneira abrupta e sem margem para 

contrapropostas. Este procedimento se chocava com as declarações de intenções e 

encaminhamentos anteriores feitos pelo próprio governo. No referente ao conteúdo, a 

perplexidade foi ainda maior, já que quase nada se aproveitou do controvertido processo de 

discussão. 

A maneira como o governo incorporou o antigo BNH à CAIXA tornou explícita, na 

época, a falta de proposta clara para o setor. Nenhuma solução foi encaminhada para os temas 

que permeavam o debate anterior. Nesse sentido, a pura desarticulação institucional do Banco, 

sem o enfrentamento de questões substantivas, somente agravou os problemas existentes. 

A extinção do BNH, sem qualquer tentativa de equacionamento dos problemas concretos, 

pareceu uma estratégia do governo para angariar respaldo político num momento em que se 

evidenciava o fracasso do Plano de Estabilização Econômica e se propunham medidas 

econômicas corretivas extremamente impopulares. Neste sentido, o fim do BNH, instituição 

vista por boa parte da opinião pública como dispendiosa, de eficiência discutível e identificada 

com o regime anterior, seria a contrapartida do governo aos sacrificios exigidos pela população. 

Serviria como um exemplo de disposição de conter os gastos públicos. 
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Segundo alguns críticos, a incorporação das atividades do BNH à CAIXA. fez com que a 

questão urbana e em especial a habitacional, passasse a depender de uma instituição em que estes 

temas, embora importantes, são objetivos setoriais. Do mesmo modo, ainda que considerada 

como agência financeira de vocação social, a CAIXA possui, como é natural, alguns paradigmas 

institucionais de um banco comercial, como a busca de equilíbrio financeiro, retomo do capital 

aplicado, etc. Nesse contexto, toma-se muito dificil, dinamizar programas alternativos, voltados 

para os setores de baixa renda e que exigem elevado grau de subsídios, envolvimento 

institucional, desenvolvimento de pesquisas, etc. 

2.5.2 - Política Habitacional Atual 

Hoje no Brasil, existe um déficit, aproximado, de 14 milhões de unidades habitacionais, 

segundo estudos da Fundação João Pinheiro e da FIPE. Para enfrentar esse problema, segundo a 

secretária de Política Urbana do Ministério do Planejamento, o Governo estuda uma mudança na 

Política Habitacional. no sentido de reduzir as exigências na legalização de moradias para a 

população de baixa renda. Hoje em dia, temos que cerca de 50% dos imóveis estão em situação 

irregular, porque a população de baixa renda não consegue cumprir as exigências ou pagar as 

taxas cobradas para legalizar a propriedade. 

Segundo, ainda, estes estudos, o Governo espera ainda iniciar um amplo processo de 

revisão na Lei 6766, que disciplina os loteamentos habitacionais, mobilizando Estados e 

~unicípios, no intuito de realizarem mudanças nas legislações locais sobre o uso do solo, 

principalmente, nos códigos de obras e planos diretores. Com a redução de taxas e exigências 

legais, espera-se a multiplicação de loteamentos populares e o aumento das construções voltadas 

para as camadas mais pobres da população. Hoje em diaso, os financiamentos habitacionais só 

funcionam para as famílias que ganham acima de 8 salários mínimos, pois são elas que têm 

condições de pagar as taxas exigidas e cumprir as exigências legais. A maior parte das 1,2 

milhões de unidades financiadas em 1997, contemplou as famílias que ganham entre 8 e 12 

salários mínimos, excluindo do processo àquelas que mais necessitavam. Com as mudanças 

5( A presente Tese teve sua redação conchúda em 30 de Maio de 1999. 
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previstas pelo Governo, haverá um estímulo para se produzir mais para a população de baixa 

renda. 

Estima-se hoje que o ritmo do crescimento urbano é mais intenso nas cidades brasileiras 

de médio porte, que passaram a conhecer o drama do déficit habitacional. Está sendo elaborado 

um novo critério para se calcular o número de pessoas sem-teto no país, que se utiliza do 

conceito de cidadania, onde as unidades habitacionais que não preencherem os padrões 

internacionais de habitação, ou seja, duas pessoas por dormitórios e infra-estrutura mínima para 

uma vida regular, vão passar a entrar na conta do déficit habitacional. Com essa medida, espera

se dar um alerta para o setor e se consiga mudar o padrão atual. 

Desde que o BNH foi extinto, o programa de habitação passou por vários setores do 

Governo, até ficar no Ministério do Planejamento, sem contudo, estabelecer-se uma Política 

Habitacional, voltada para a redução do déficit habitacional, pelo menos, a um nível considerado 

como aceitável. 

o dinheiro do SFH financia hoje apenas 1 % das construções, contra 43% em 1980, sendo 

que ainda é muito elevado o índice de até 30010 de comprometimento de renda, para o pagamento 

dos financiamentos. O resultado é o esgotamento da capacidade de produção das empresas, com 

boa parte delas caindo de importância ou mesmo se retirando desse mercado. As construtoras 

estão perdendo capital de giro, com financiamentos de até 15 anos. A falta de financiamentos 

públicos obriga as empresas a bancar com recursos próprios a maioria de seus projetos. 

Embora a CAIXA venha aumentando as suas linhas de crédito desde meados de 1996, a 

maior parte dos recursos de destina às classes mais baixas, onde a oferta de imóveis ainda é 

mínima, o que demonstra uma distorção do sistema. As empresas não querem arriscar 

!ançamentos para um consumidor que não tem recursos para pagar, e passaram a olhar apenas na 

direção da elite, sendo que o esforço da CAIXA ainda não foi suficiente para mudar esse quadro. 

Outros acham que o colapso do SFH foi devido a abertura das Cadernetas de Poupança 

em outros bancos e a conseqüente perda de mercado da CAIXA. Na década de 80 a CAIXA 

concentrava cerca de 70 a 80010 das Cadernetas de Poupança do país e todo esse dinheiro era 
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canalizado para a casa própria. Hoje não chega a 50% de participação nas Cadernetas de 

Poupança. 

Com isso tudo, o sonho da casa própria está cada vez mais distante, pois a oferta de 

imóveis novos este ano, parece ser ainda menor que o dos outros anos, visto que as construtoras 

estão enfrentando sérias dificuldades financeiras, e diminuem a cada dia a quantidade de 

lançamentos. 

Segundo estudo da USP, o setor imobiliário não atende às classes de renda baixa, e com 

ISSO está crescendo mais a cidade informal que a parte regular. Estão surgindo com maior 

intensidade os domicílios em favelas, cortiços e nos loteamentos clandestinos, que superam os 

lançamentos do mercado imobiliário e a produção habitacional do setor público, principalmente 

na periferia das grandes cidades. Nesses casos, o aumento de domicílios ocupados bateu em até 

30 vezes a quantidade de novas unidades habitacionais regulares. 

o que agrava a crise habitacional, segundo o IPEA, é a má distribuição de renda, pois o 

déficit se situa na faixa da população com menor renda, porém chegando a um superávit 

habitacional na faixa superior a 20 salários mínimos, pois muitos, além da casa própria, possuem 

imóveis de lazer e veraneio. 

o que podemos observar é que as sugestões dadas na época em que foi extinto o BNH, 

para a reformulação do SFH, são hoje ainda válidas, já que pouco se fez em termos de política 

habitacional, desde aquela época até hoje, e que os problemas apenas se agravaram, conforme as 

distorções do SFH, mostradas a seguir: 

existência de saldo devedor ao final do contrato~ 

mutuários que deixam de pagar o financiamento e não saem do imóvel~ 

empreendimentos problema; 

adquirentes de mais de 1 financiamento, reduzindo o nO de pessoas beneficiadas pelo sistema; 

construções inacabadas e alto percentual de desperdícios. 

altas taxas de juros para os mutuários. 

Acreditamos que uma boa solução para a Política Habitacional, seria a criação de um 

Banco Social, voltado para a construção de moradias para a população de baixa renda, deixando 
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as classes de renda média e alta para o atendimento pelo mercado privado. Dessa maneira, o 

Governo iria se dedicar ao atendimento da população mais necessitada, através do financiamento 

habitacional subsidiado e mais adequado às condições dessa população mais carente. 

A seguir, damos a seguinte sugestão para uma futura pesquisa: 

Habitaçio ou Moradia? Como enfrentar o déficit habitacional? 
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2.5.3 - Programas Habitacionais da CAIXA 

Para o desenvolvimento dos programas habitacionais a CAIXA se utiliza dos recursos do 

FGTS, dos recursos do Orçamento Geral da União e de outras fontes de recursos. 

Como agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de recursos 

do Orçamento Geral da União - OGU, a CAIXA tem a responsabilidade de dirigir suas 

atribuições de fomento ao atendimento da demanda das áreas carentes de investimento público. 

A CAIXA atua também em parceria com o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento - BIRD e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID como co

financiadora, agente financeiro e mutuária de empréstimos internacionais, ampliando o 

atendimento às necessidades da área do desenvolvimento urbano. 

A seguir, são mostrados todos os programas habitacionais da 

CAIXA, mas apenas os programas do item 1.2, destinados ao Setor 

Público e com os recursos do FGTS, fazem parte do problema da 

dissertação. 

Tabela 2.1- Programas Habitacionais da CAIXA 

l-FGTS 1I-0GU 111 - Outras Fontes de Recursos 

; I. 1 - Setor Privado · Habitar-Brasil . Carta de Crédito para Aquisição 

· Carta de Crédito Individual · P ASS - Programa de Ação de Moradia 

Carta de Crédito Associativo Social em Saneamento . Antecipação de Recebíveis 
I 

CRED-CASA · PRÓ-INFRA - Programa 

CRED-MAC de Infra-Estrutura Urbana 

Apoio à Produção de Habitação 

L2 - Setor Público 

· Pro-Moradia 

· Pró-Saneamento 



86 
I - Programas com Recursos do FGTS 

1.1 - Programas destinados ao Setor Privado com recursos do FGTS 

Tabela 2.2 - Programas do Setor Privado com utilização do FGTS 

I PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 

i Carta de Crédito Individual APOIO A PRODUÇAO DE HABITAÇAO 

! Carta de Crédito Associativo 
I 

!CRED-CASA 
I 
\CRED-MAC 

1.1.1 - Carta de Crédito Individual 

Objetiva a concessão de financiamento, conforme Tabela 1.2 no Anexo Técnico, à pessoa 

fisica com renda mensal de até 12 salários mínimos, através de carta de crédito para aquisição de 

lote urbanizado ou unidade habitacional~ ou para construção, ampliação ou melhoria de unidade 

habitacional. 

LI.2 - Carta de Crédito Associativo 

Objetiva a construção de habitações e execução de lotes urbanizados, mediante 

financiamento a pessoas fisicas com renda mensal de até 12 salários mínimos representadas por 

condomínios, sindicatos, cooperativas, associações e pessoas jurídicas voltadas à produção 

habitacional, ou promovidas por companhias de habitação ou órgãos assemelhados. 
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LI.3 - CRED-CASA 

Programa de Crédito Direto ao Consumidor para aquisição de moradia. Visa 

proporcionar melhores condições de moradia às famílias com renda mensal de até 8 salários 

mínimos, mediante a concessão de crédito ao financiado, pessoa fisica, para aquisição de imóvel 

destinado ao uso imediato para residência do proponente. 

L 1.4 - CRED-MAC 

Programa de crédito direto ao consumidor para aquisição de materiais de construção. 

Visa proporcionar melhores condições de moradia às famílias com renda mensal até 8 salários 

mínimos, mediante concessão de crédito direto ao financiado, pessoa fisica, individualmente ou 

sob forma associativa, para aquisição de materiais de construção, visando a conclusão, ampliação 

e reforma de habitação. 

LI.S - Apoio à Produçio de Babitaçio 

Objetiva a produção de empreendimentos habitacionais para população com renda até 12 

salários mínimos, tendo como mutuário final pessoas jurídicas voltadas para a produção 

habitacional. 



1.2 - Programas Destinados ao Setor Público com recursos do FGTS 

Tabela 2.2 - Programas do Setor Público com utilização do FGTS 

Pró-Saneamento 

Pró-Moradia 

1.2.1 - Pró-Saneamento 
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Objetiva a promoção da melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da 

população, por meio de ações de saneamento integradas e articuladas com outras políticas 

públicas, através das seguintes modalidades: 

• abastecimento d'água - destinada ao aumento da cobertura e da capacidade de produção de 

si stemas de abastecimento de água; 

• esgotamento sanitário - destinada ao aumento da cobertura de sistemas de esgotamento 

sanitário, ao tratamento e à destinação final adequada de seus efluentes; 

• PRO SANEAR - destinada à promoção de ações integradas de saneamento em áreas ocupadas 

por população de renda preponderante de até 3 salários mínimos, através de soluções técnicas 

apropriadas, com participação da comunidade e educação sanitária; 

• desenvolvimento institucional - destinada à implementação de ações articuladas visando o 

aumento da eficiência dos agentes prestadores de serviços de água e esgoto, através de melhorias 

operacionais e redução de custos e de perdas; 

• resíduos sólidos - destinada ao aumento da cobertura dos serviços de tratamento e destinação 

final adequados de resíduos sólidos; 

• drenagem urbana - destinada à implementação de ações voltadas à prevenção e recuperação 

de danos às áreas urbanas densamente povoadas causados por inundações ou erosões do solo; 

• Elaboração de estudos e projetos - destinada à elaboração de estudos de concepção e projetos 

para empreendimentos nas modalidades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos e drenagem urbana. 
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1.2.1.1 - Participantes 

Gestor Ministério do Planejamento e Orçamento através da Secretaria de Política Urbana -

SEPURB 

Agente Operador e Agente Financeiro: CAIXA 

\1utuários Estados, Municípios, Distrito Federal, Concessionárias de Serviços de 

Saneamento e órgãos Autônomos Municipais de Saneamento. 

Agentes Promotores Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, Concessionárias de 

Serviços de Saneamento e órgãos Autônomos Municipais de Saneamento. 

Garantidores: Estados, Municípios, o Distrito Federal ou órgãos das administrações indiretas. 

Instâncias Colegiadas Estaduais: Órgãos deliberativos instituídos pelos Governos Estaduais e do 

Distrito Federal, responsáveis pela hierarquização e seleção das propostas. 

1.2.1.2 - Condições de Financiamento 

Os limites máximos dos prazos de carência, de amortização e participação mínima do 

proponente no investimento, por modalidade operacional: 

· Abastecimento de Água 

· Esgotamento Sanitário 

1.2.1.3 - Implantação e Ampliação do Sistema 

· Carência - 36 meses 

· Prazo de Amortização - 180 meses 

· Contrapartida - 100/0 

I.2. J.4 - Melhoria elou Reabilitação de Sistemas, Expansão de Redes e/ou Ligações Prediais 

· Carência - 24 meses 

· Prazo de Amortização - 120 meses 

· Contrapartida - 10% 
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1.2.2 - Pró-Moradia 

Visa apoiar o poder público estadual, municipal e do distrito federal, no desenvolvimento 

de ações integradas e articuladas com outra políticas setoriais, que resultem na melhoria da 

qualidade de vida da população de renda preponderante de até 3 salários mínimos,. através de 

alternativas habitacionais, de acordo com as seguintes modalidades: 

• urbanização de áreas - intervenções necessárias à segurança, salubridade e habitabilidade de 

população localizada em áreas inadequadas à moradia, visando sua permanência ou realocação, 

através de parcelamento de glebas, regularização fundiária, execução de obras e serviços de 

infra-estrutura e equipamentos comunitários, aquisição e/ou produção de lotes urbanizados, 

construção de habitações e melhorias habitacionais; 

• aquisição e/ou produção de lotes urbanizados - destinada à aquisição ou produção de lotes 

dotados de infra-estrutura básica e urbanização; 

• cesta de materiais de construção - destinada ao financiamento de materiais necessários à 

construção de unidades habitacionais, em especial, em lotes objeto de financiamento anterior, 

bem como a ampliação e melhorias de habitações, visando dotá-Ias de padrão mínimo de 

habitabilidade, 

• infra-estrutura de conjuntos habitacionais - destinada à execução de infra-estrutura que vise a 

adequada habitabilidade dos conjuntos habitacionais produzidos com recursos do FGTS, cujo 

contrato de produção tenha sido firmado até 31.12.91 e que se caracterizem como 

empreendimentos-problema; 

• produção de conjuntos habitacionais - destinada à execução de conjuntos habitacionais, neles 

incluída toda a infra-estrutura básica necessária. 

1.2.2.1 - Participantes 

Gestor da Aplicação: Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, através da Secretaria de 

Política Urbana - SEPURB 

Agente Operador: CAIXA 

Agentes Financeiros: CAIXA e outras instituições públicas ou privadas, regularmente 

credenciados a operar com recursos do FGTS 
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Agentes Promotores: Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal ou órgãos das 

respectivas administrações direta e indireta. 

Garantidores: Estados, Municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações 

direta e indireta. 

Instância Colegiada: Órgão deliberativo instituído pelos Governos Estaduais e do Distrito 

Federal, composto por representantes dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, dos 

\1unicípios e entidades da sociedade civil, responsáveis pela hierarquização e seleção das 

propostas. 

Beneficiários Finais: Grupos de famílias com rendimentos, preponderantemente, de até 3 (três) 

salários mínimos mensais. 

1.2.2.2 - Diretrizes Gerais 

A consecução do objetivo do programa deve ser buscada através do atendimento às seguintes 

diretrizes básicas: 

a) compatibilidade com as diretrizes da política nacional e estadual de desenvolvimento urbano, 

bem assim como as diretrizes estabelecidas através dos normativos a que estiver subordinada a 

proposta de operação~ 

b) utilização preferencial de mão-de-obra local~ 

c) adoção de medidas visando ao aumento da eficiência e eficácia dos agentes prestadores de 

serviços de habitação e de saneamento~ 

d) compatibilidade com o plano diretor municipal ou equivalente, assim com os planos de 

regiões metropolitanas ou agregados de municípios, quando houver~ 

e) participação, não necessariamente na forma de pecúnia, das famílias beneficiadas nos 

investimentos rea1izados~ 

f) estímulo ao aprimoramento tecnológico e urbanístico, com vistas à melhoria da qualidade das' 

construções e do empreendimento. 

Na produção de unidades habitacionais e equipamentos comunitários que envolvam a utilização 

de mão-de-obra através de auto-construção e de mutirões, os Agentes Financeiros deverão adotar 

medidas que viabilizem a participação da mulher. 
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Os projetos destinados à construção de equipamentos comunitários públicos de educação, 

saúde e lazer, deverão contemplar, sempre que possível, o atendimento de atividades 

profissionalizantes e assistenciais da mulher e seus dependentes. 

1.2.2.3 - Modalidades 

L2.2.3.1 - Urbanizaçio de Áreas 

Contempla intervenções necessárias à segurança, salubridade e habitabilidade de população 

localizada em áreas inadequadas à moradia, como por exemplo, lixões, alagados, favelas, 

coniços mocambos, palafitas, áreas sujeitas a enchentes, erosões ou desmoronamento e áreas de 

proteção ambiental, visando a sua permanência ou realocação, através das ações: 

a) parcelamento de glebas; 

b) regularização fundiária; 

c) infra-estrutura; 

d) equipamentos comunitários; 

e) aquisição elou produção de lote urbanizado; 

f) construção, ampliação e/ou melhoria de habitação. 

L2.2.3.2 - Aquisiçlo elou Produçio de Lotes Urbanizados 

Contempla intervenção destinada à aquisição de lotes, dotados de infra-estrutura básica e 

urbanização ou produção de lotes, propiciando sua ocupação imediata. 

Entende-se por lote urbanizado, parcela legalmente definida de uma área, em conformidade com 

as diretrizes de planejamento urbano municipal ou regional, que disponha de acesso por via 

pública e, no seu interior, existam, no mínimo, soluções de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário e instalações que permitam a ligação de energia elétrica. 
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L2.2.3.3 - Cesta de Materiais de Construçio 

Financiamento de materiais necessários à construção de unidades habitacionais em lotes 

urbanizados, em especial aqueles objeto de financiamento na forma do item Aquisição e/ou 

Produção de Lotes Urbanizados, bem como os necessários à ampliação elou melhorias de 

habitações visando dotá-Ias de padrão mínimo de habitabilidade. 

1.2.2.3.4 - Infra-Estrutura em Conjuntos Habitacionais 

Ações destinadas à execução de obras de infra-estrutura que visem a adequada habitabilidade dos 

conjuntos habitacionais produzidos com recursos do FGTS, enquadrados, à época da 

contratação, nas faixas I e n, cujo contrato de produção tenha sido firmado até 31 de dezembro 

de 1991, e que se caracterizem como empreendimentos-problema. 

Os empreendimentos-problema são os conjuntos habitacionais com problemas de 

comercialização elou que apresentem elevados índices de inadimplência, comprovadamente 

relacionados com a ausência ou insuficiência de infra-estrutura interna. 

1.2.2.3.5 - Produçio de Conjuntos Habitacionais 

Ações que visem à execução de conjuntos habitacionais, inclusive as relativas à infra-estrutura 

básica necessária para sua habitabilidade. 

O programa PRÓ-MORADIA adotará as seguintes conceituações básicas: 

a) áreas inadequadas à moradia; 

b) parcelamento de glebas; 

c) regularização fundiária; 

d) infra-estrutura; 

e) equipamentos comunitários; 

t) aquisição elou produção de lote urbanizado; 

g) construção, ampliação e/ou melhoria de habitação; 

h) padrões mínimos de habitabilidade ou adequada habitabilidade; 
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i) urbanização, com obras e serviços necessários à organização e animação dos espaços 

públicos, tais como arborização, pavimentação de passeios, etc. 

1.2.2.4 - Enquadramento das Propostas 

° enquadramento das propostas será realizado pelo MPO, por intermédio da SEPURB, ou, 

mediante convênio, pelas Instâncias Colegiadas Estaduais. 

1.2.2.5 - Critérios para Hierarqulzação e Seleção das Propostas 

Têm tratamento preferencial as propostas voltadas à operacionalização das modalidades 

Urbanização de Áreas e Infra-estrutura em conjuntos habitacionais, nesta ordem. 

Observado o disposto anteriormente, as propostas serão hierarquizadas e selecionadas, levando

se em consideração, no mínimo, os seguintes critérios: 

a) atendimento às famílias que residam em áreas inadequadas à moradia, em especial aquelas 

situadas em área de elevada mortalidade infantil e/ou sujeita a doenças endêmicas~ 

b) utilização de áreas adquiridas e/ou que já possuam investimentos realizados com recursos do 

FGTS elou integração a outros projetos financiados parcialmente por outras fontes de ~ecursos~ 

c) maior percentual de recursos próprios do proponente em relação ao valor do financiamento 

pretendido; 

d) manutenção, sempre que viável, dos beneficiários nas mesmas áreas ou em áreas próximas 

dos assentamentos que já ocupam; 

e) utilização de vazios urbanos, dotados de infra-estrutura e equipamentos comunitários ou, na 

impossibilidade, utilização de áreas desocupadas que necessitem de menores investimentos em 

infra-estrutura e equipamentos comunitários. 

Além do critério acima, às propostas apresentadas na modalidade infra-estrutura em conjuntos 

habitacionais são conferidas maiores pontuações nos casos de: 

a) maior número de unidades a comercializar; 

b) maior índice de inadimplência. 

Os Agentes Financeiros e Promotores, deverão incluir entre suas prioridades de seleção dos 

beneficiários das unidades habitacionais dos empreendimentos, o atendimento da mulher chefe 

de família 
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1.2.2.6 - Requisitos para Contratação 

E condição para contratação, sem prejuízo das demais regras estabelecidas pelo Gestor da 

Aplicação, o atendimento aos seguintes requisitos básicos, em qualquer modalidade: 

a) viabilidade técnica de engenharia, jurídica e social~ 

b) apresentação de licenciamento ambiental ou de sua dispensa, quando for o caso, em 

conformidade com a legislação específica sobre a matéria~ 

c) inexistência de restrição cadastral perante ao CADIN e CADIP~ 

d) situação regular de empreendimentos produzidos ou em execução com recursos do FGTS, 

com relação a compromissos contratualmente assumidos~ 

e) autorização do BACEN, no caso de operações com Estados, Municípios e suas autarquias ou 

do STN, no caso de operações com empresas públicas ou de economia mista. 

1.2.2.7 - Itens de Investimento 

o valor do investimento é composto total ou parcialmente dos seguintes itens: 

terreno 

indenização de benfeitorias 

infra-estrutura 

equipamentos comunitários públicos 

materiais de construção 

recuperação e melhorias habitacionais 

construção de habitações e de unidades sanitárias 

ligações domiciliares de água, esgoto e energia elétrica 

urbanização 

trabalho social 

remuneração de atividades desenvolvidas por Agente Promotor ou Prestador de Serviços 

projetos 
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1.2.2.8 - CODdições de FiDaDciameDto 

1.2.2.8.1 - FinaDciameDto do AgeDte Operador ao AgeDte FiDaDceiro 

L2.2.8.1.1- Limite de Financiamento 

o valor de financiamento e repasse máximo é definido de acordo com a modalidade, conforme a 

Tabela 2.3, a seguir: 

Tabela 2.3 - Financiamento no Pró-Moradia 

MODALIDADE VALORES MAXIMOS DE 
, FINANCIAMENTO 

( por família beneficiadal 
Urbanizacão de área R$ 7.000,00 

I, Aquisição elou Produção de Lotes 
~ 

Urbanizados R$ 4.500,00 i 
: Cesta de Materiais de Construção R$ 4.000,00 
i Infra-estrutura em Conjuntos Habitacionais R$ 3.000,00 
! Produção em Conjuntos Habitacionais R$ 8.500,00 

1.2.2.8.1.2 - Contrapartida 

o valor da contrapartida não pode ser inferior a 10% do valor do investimento~ 

a contrapartida pode ser integralizada com recursos próprios do tomador ou originários de 

terceiros, inclusive provenientes de organismos intemacionais~ 

a responsabilidade da contrapartida é única e exclusivamente do Mutuário, 

independentemente de a fonte de recursos ser própria ou de terceiros~ 

a contrapartida poderá ser representada por um ou mais itens que compõem o investimento~ 

não será aceito, como contrapartida do proponente, pré-investimento, ou seja, obras e 

serviços executados previamente à hierarquização e seleção da proposta pela Instância 

Colegiada; 

poderão ser aceitos, a critério do Agente Financeiro, investimentos realizados após a 

hierarquização e seleção da proposta pela Instância Colegiada, a partir da análise e aprovação 

técnica do projeto básico; para tanto o Agente Financeiro deverá, com base em solicitação formal 

do proponente, promover a vistoria das obras/serviços realizados com o objetivo de atestar o seu 



estágio fisico, devendo, a partir de então, acompanhar a execução das mesmas até a sua efetiva 

conclusão. 

L2.2.8.1.3 - Juros 
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Os juros serão pagos mensalmente, na data estabelecida contratualmente, nas fases de carência e 

de amortização, à taxa nominal equivalente a 5% ao ano. 

L2.2.8.1.4 - Prazos 

1) CARÊNCIA: equivalente ao prazo previsto para execução das obras, acrescido de até 2 

meses, contado a partir do primeiro desembolso, limitado a 18 meses, podendo ser prorrogado; 

2) A.MORTIZAÇÃO: o prazo máximo de amortização é de 180 meses, contados a partir do mês 

subsequente ao do término do prazo de carência, devendo ser reduzido caso haja prorrogação do 

prazo de carência; 

1.2.2.8.1.5 - Garantias 

vinculação de receitas ou outras garantias, na forma da legislação em vigor. 

Nas operações de crédito, no âmbito do PRÓ-MORADIA, os instrumentos contratuais devem 

conter cláusula em que o Agente Financeiro: 

1) nos casos de garantias sob a forma de vinculação de receita, substabelece ao Agente 

Operador procuração autorgada pelo Garantidor, concedendo poderes amplos, ilimitados e 

irrevogáveis, que lhe permitam receber, junto aos órgãos competentes, as parcelas 

comprometidas da receita vinculada, até o valor dos compromissos financeiros 

eventualmente não cumpridos; 

2) nos demais casos, o Agente Financeiro deve observar rigorosamente a forma de constituição 

da garantia, sob os aspectos jurídicos, possibilitando sua regular transferência ou caução dos 

direitos que encerram, em favor do Agente Operador. 
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L1.1.8.1.6 - Tua de Risco de Crédito do Agente Operador 

]\ias operações contratadas a partir de 01104/98, o Agente Operador cobrará a título de Taxa de 

Risco de Crédito, percentual variável de 0,2% a 0,8% ao ano, incidente sobre o saldo devedor, 

que será calculado em conformidade com o rating atribuído a cada tomador (Agente Financeiro) 

por operação de crédito. 

A referida Taxa de Risco de Crédito será cobrada, mensalmente, após o primeiro desembolso, 

juntamente com as prestações do Agente Financeiro, na sua respectiva data eleita. O rating 

tratado acima será definido pelo Agente Operador, por ocasião da análise de cada operação de 

crédito e o percentual variável será encontrado obedecendo o critério da Tabela 2.4, a seguir: 

Tabela 1.4 - Taxas de Risco de Crédito 

CONCEITO DO RA TING TAXA NOMINAL DE RISCO DE 
CRÉDITO(% a.a.) 

"AAA" e "AA" 0,2 
"A" e "BBB" 0,4 
"BB" e "B" 0,6 

"CCC" 0,8 

A Taxa de Risco de Crédito a ser cobrada dos mutuários pelos Agentes Financeiros obedecerá o 

limite máximo de até 0,8% ao ano, incidente sobre o saldo devedor. 

o Agente Operador acompanhará a evolução da conjuntura do risco coletivo dos negócios do 

FGTS, realizando, anualmente, avaliação econômico-financeira dos tomadores (Agentes 

Financeiros), de forma a identificar o seu "rating". 

Os Agentes Financeiros deverão encaminhar ao Agente Operador, até 30 de junho de cada ano, a 

documentação necessária para realização da referida avaliação. Ocorrendo variação no 

percentual da Taxa de Risco de Crédito, o novo percentual refletirá em todas as demais 

operações de crédito contratadas a partir de ° 1 de abril de 1998. 

No caso de não atendimento pelos Agentes Financeiros, do disposto no item acima, será adotado 

automaticamente como novo percentual da Taxa de Risco de Crédito, 0,8% ao ano. 
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L2.2.8.1.7 - Desembolso 

Serão realizados em parcelas mensais, decorrentes das etapas fisicas executadas, atestadas pelo 

Agente PromotorlMutuário e comprovada pelo Agente Financeiro, respeitado o cronograma de 

desembolso previsto contratualmente. 

~os casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores mensais 

previstos contratuaImente, os valores poderão ser desembolsados, desde que tenha dotação 

orçamentária para tal. 

A cada desembolso, deve ser observado, no mínimo, o percentual cumulativo de contrapartida 

relativo ao empreendimento, admitindo-se, a critério do Mutuário, a antecipação da aplicação da 

contrapartida. 

L2.2.8.1.8 - Prestaç6es 

Pagas mensalmente, com vencimento na data estabelecida contratualmente, calculadas de acordo 

com o Sistema Francês de Amortização - Tabela Price e reajustadas pelo mesmo índice e com a 

mesma periodicidade de atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS. 

L2.2.8.1.9 - Reajuste do Saldo Devedor 

o saldo devedor é reajustado pelo mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos 

saldos das contas vinculadas do FGTS. 

1.2.2.8.2 - Financiamento do Agente Financeiro ao Mutuário 

As condições de financiamento do Agente Financeiro ao Mutuário são as mesmas estabelecidas 

anteriormente no item a, acrescidas da Remuneração do Agente Financeiro. 
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A remuneração do Agente Financeiro é cobrada mensalmente do proponente, juntamente com 

os juros de carência, ficando a seu critério a utilização de uma das alternativas previstas nos itens 

abaixo 

Taxa de Administração: 

I) na fase de carência: equivalente, mensalmente, a até 0,12% do valor do financiamento, paga 

juntamente com os juros de carência; 

2) na fase de amortização: equivalente, no máximo, à diferença entre o valor da prestação, 

calculada pela taxa de juros prevista contratualmente e a prestação calculada à mesma taxa, 

acrescida de dois pontos percentuais ao ano, paga mensalmente junto com a prestação de 

amortização e juros. 

A taxa de administração tem seu valor fixado para um prazo máximo de 12 meses ou outro prazo 

que vier a ser estabelecido pela legislação. 

Diferencial de Juros 

1) na fase de carência: equivalente a 2% ao ano, pago mensalmente junto com os JUros 

contratuais, incidente sobre o saldo devedor da operação de crédito; 

2) na fase de amortização: equivalente a 1 % ao ano, pago mensalmente iunto com a prestação 

de amortização e juros, incidente sobre o saldo devedor da operação de crédito. 

o valor da remuneração do Agente Financeiro, tratado anteriormente, pode ser revisto a partir da 

apreciação pelo Conselho Curador de relatório resultante de auditoria que faça levantamento dos 

custos dos Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS. 

1.2.2.8.2.1 - Fluxo Operacional 

- apresentamos na Figura 2.1, a seguir, o fluxo operacional relativo a solicitação de 

financiamento feito pelo Mutuário ao Agente Financeiro. 
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I.J - Diretrizes da Lei 8.036 para ApUcação dos Recursos a Nível Nacional 

HABIT AÇAO - 600!o 

SMcAMENTO E INFRA-ESTRUTURA - 40% 

1.4 - Orçamento para 1997 (Mil Reais) - Habitação 

Tabela 2.5 - Orçamento dos Programas de Habitação para 1997 

BRASIL 
, PRO-MORADIA 555.002 

I CARTA DE CREDITO 
! FAIXA 1 554.998 
! FAIXA 2 1.417.525 
T 

! APOIO A PRODUÇÃO 472.475 
I 

'TOTAL 3.000.000 

11 - Programas com Recursos do Orçamento Geral da União 

ILl - Programas 

Tabela 2.6 - Programas com recursos do OGU 

I Habitar-Brasil 

i PASS- Ação Social em Saneamento 

! PRO-INFRA - Infra-Estrutura Urbana 
! 

D.l.l - Habitar-Brasil 

RIO DE JANEmO 
59.100 

59.100 
178.651 

59.549 

356.400 

102 

Compreende a urbanização de áreas ocupadas por subabitações e urbanização de áreas 

livres destinadas ao reassentamento de famílias originárias de locais de risco ou· insalubres, 

através de ações integradas de habitação, saneamento, apoio ao desenvolvimento comunitário, 

além de ações complementares, articuladas com outras políticas setoriais. 
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0.1.2 - PASS - Açio Social em Saneamento 

Compreende a implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento dos resíduos sólidos, e beneficia as áreas de 

maior concentração de pobreza das grandes cidades e dos municípios selecionados pelo 

Programa de Redução da Mortalidade na Infància e pelo Programa Comunidade Solidária. 

H.l.l - PRÓ-INFRA - Infra-Estrutura Urbana 

Compreende a melhoria da infra-estrutura dos transportes coletivos e segurança viária~ 

das áreas degradadas, insalubres ou em situação de risco- e da infra-estrutura urbana em áreas 

destinadas ao turismo e distritos industriais. 

11.2 - Orçamento para 1997 

Brasil - R$ 386.139 mil 

Rio de Janeiro - R$ 16.696 mil 

111 - Programas com Outras Fontes de Recursos 

111.1- Fontes de Recursos 

A CAIXA conta para sua capitalização com recursos próprios e de terceiros. Entre as principais 

fontes de recursos, conta com as seguintes: 

- Caderneta de Poupança 

-PROER 

- Liquidações Antecipadas 

- Securitização de Recebíveis 

- Recursos Externos 

- Letras Imobiliárias 

- Poupança Crédito Imobiliário 



111.2 - Programas CAIXA - Habitação 

Tabela %.7 - Programas com recunos da CAIXA 

PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 

Carta de Crédito Antecipação de Recebíveis 

m.l.1 - Carta de Crédito CAIXA - Classe Média 

Objetiva o financiamento à pessoa fisica, de acordo com a Tabela 1.3 no Anexo Técnico, 

independente de faixa de renda, mediante concessão de carta de crédito para aquisição de 

residência nova ou usada ou para construção, ampliação ou reforma de unidade habitacional. 

Ill.l.l - Antecipação de Recebíveis 

Linha de crédito destinada a empresas da construção civil, que tenham planos de 

autofinanciamento, para a antecipação de parcela dos fluxos dos recebíveis relativos a imóveis 

concluídos e comercializados. 

111.3 - DisponibUizado até Agosto/97 (Mil Reais) - Habitação 

Tabela 1.8 - Recunos disponibilizados até AGO/97 

f PROGRAMAS BRASIL RIO DE JANEIRO 
I Carta de Crédito %.401.158 406.550 I 

Demanda caracterizada 350.000 50.365 

r Total 1.751.158 456.915 
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2.6 - FLUXO DE INFORMAÇÃO ENTRE A CAIXA E OS OUTROS 

ÓRGÃOS DO GOVERNO NA ÁREA DE FOMENTO - HABITAÇÃO E 

SANEAMENTO - NO SETOR PÚBLICO E COM APLICAÇÃO DE 

RECURSOS DO FGTS 

Apresentamos na Figura 2.2, o Fluxo Geral do Processo de Fomento, realizado atualmente, 

desde o início do processo, até o envio das informações para os outros órgãos do Governo, no 

Setor PúblicoIFGTS. 

CAIXA 
1------------------------------------------------------------

Clientes da CAIXA 

Outros Órgãos do 

Governo 

I 

PVIEN 

APF 

(I) 

Áreas Gestoras 

Figura 2.2 - Fluxo Geral do Processo de Fomento da CAIXA 

Onde: 

O) APF - Sistema corporativo, desenvolvido em IDMS e disponível nos PV e EN, via terminal; 

(11) Sistemas em Micro (Banco de Dados e Planilhas) onde é feito o controle e acompanhamento 

do dados enviados para o Sistema APF; 

(lIT)Sistemas em Micro (Banco de Dados e Planilhas) que consolida as informações das Áreas 

Gestoras, juntamente com os dados do Sistema APF, gerando os Relatórios Gerenciais, 

que são encaminhados aos outros órgãos do Governo, conforme exemplos mostrados no 

item 5 - Relatórios das Operações Contratadas com o FGTS, dos Anexos Técnicos; 
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2.6.1 - SISTEMA APF - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS 

PROGRAMAS DE FOMENTO 

o APF - Acompanhamento dos Programas de Fomento, é o sistema corporativo da 

CAIXA que visa acompanhar as operações de crédito com pessoas jurídicas públicas e privadas, 

desde a recepção do pedido de crédito na CAIXA até o pagamento da última prestação - período 

de retomo - do valor emprestado na Área de Fomento. Apresentamos a seguir na Figura 2.3, o 

Diagrama de Contexto do Sistema APF. 

CSF 

Análise 

Da 

Proposta 

Trâmite da 

Dados Engenharia 

Operação I ..... --
Contratada 

I "-------+ 

Acompanhamento da Cba 

I 
I 

Dados 

Orçamento 

Dados da Liberação + 

Unidade Amortização + 
I TO UNIDADE 

GESTORA 

Orçamento 

i 
Contrata 

Análise de 

Crédito 

Empenha 

Verba 

Verba 

i 
Associa 

Mov. 

Financeira 

I 

Reprograma 

Cronograma Dados da 

Proposta de 

Operação de 

Crédito 

Contrata 

Aval de 

Contratação 
I 

~~ 
Doc. De do DRP 

Receb. e 

Pagamento 

~---_... CONTROLE 

FINANCEIRO 
DO CRÉDITO Situação da Unidade 

Figura 2.3 - Diagrama de Contexto do Sistema APF 



107 
o sistema APF apresenta-se em 4 grandes módulos: 

I ) DOI - Controle de Dotação Orçamentária 

2) OCE - Acompanhamento do desembolso das operações de crédito em estudo 

3) OCC - Acompanhamento do desembolso e da comercialização de unidades nas operações de 

crédito contratadas 

4) CER - Controle financeiro das operações contratadas 

o 1 ° módulo - DOI, objetiva controlar as disponibilidades de contratação e desembolso, a 

partir do registro das dotações dos diversos fundos, administrados pela CAIXA e dos empenhos 

realizados para as operações recomendadas para contratação. 

o 2° módulo - OCE, objetiva rastrear as operações de crédito em estudo pela CAIXA, 

permitindo uma captura de dados gradativa, ao longo da tramitação da proposta. 

o 3° módulo - OCC, objetiva administrar as reprogramações dos cronogramas de 

desembolso, assim como, no caso de operações habitacionais, os desligamentos das unidades 

comercializadas. 

o 4° módulo - CER, objetiva controlar o saldo devedor e a cobrança de encargos da dívida 

das operações contratadas, fazendo os devidos registros na contabilidade da CAIXA. 

OBSERVAÇÕES: 

I a - O Sistema APF está sendo aperfeiçoado, com melhorias que atingem a sua utilização e 

a sua integração com outros sistemas da CAIXA; 

28 
- O Sistema APF está sendo integrado com o Sistema CSF - Custo da Construção Civil 

para Fomento. 

Apresentamos a seguir, na Figura 2.4, o Fluxograma de interação entre os módulos do 

sistema APF. 
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2.6.1.2 - TELAS DO SISTEMA APF 

o sistema APF possui as telas apresentadas no item 2 - Telas do Sistema APF, dos Anexos 

Técnicos, que permitem a manutenção e o acesso às informações do sistema. 

2.6.2 - GESTÃO DAS APLICAÇÓES NO SETOR PÚBLICO COM O FGTS 

A GEFUG - Gerência Executiva de Administração do FGTS, tem a missão de 

instrumentalizar ações e negócios relativos à Gestão de Fundos, disponibilizando informações, 

estudos e análises, com o objetivo de qualificar a prestação de serviços da CAIXA. As 

atribuições anteriormente realizadas pela GEGAP, unidade extinta com a implantação da Rede 

de Processos, passaram para a GEFUG. 

1.6.1.1 - A TRIBUIÇÔES DA GEFUG 

As atribuições da GEFUG, são as seguintes: 

· Definir os dados necessários ao atendimento das demandas dos clientes; 

Estabelecer, para as áreas fornecedoras, formas e padrões para coleta/captura dos dados; 

· Normatizar os procedimentos para o estabelecimento dos fluxos necessários ao atendimento das 

demandas dos clientes; 

Apresentar às áreas fornecedoras, as criticas e os ajustes necessários à qualificação dos dados 

coletados; 

· Acompanhar e controlar a utilização dos recursos orçamentários do FGTS; 

· Efetuar remanejamento e propor suplementação de recursos do Orçamento do FGTS; 

· Fornecer à controladoria da Empresa as informações relativas à Gestão de Fundos e aos demais 

produtos que tenham informações tratadas pela Unidade; 

Subsidiar a normatização, pela CAIXA, de assuntos relativos ao Orçamento do FGTS. 

2.6.1.1- FLUXO DE INFORMAÇÕES NA GEFUG 

Apresentamos na Figura 2.5, a seguir, o diagrama que mostra as etapas do processo de 

Fomento realizado na GEFUG: 



CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Gerência Executiva de Gestão da Aplicação - GEGAP 

FUNÇÃO 

I I GEATE Arquivo TXT Base de dados diferenciada PRlCASA CIVIL 
compactado informação / análise CCFGTS 

TRATAR DADOS E STN 

I GEASP I Dados DISPONIBILIZAR 
INFORMAÇÕES I 

ANÁLISES 

I GEACI I Dados Informações e análises CC FGTS 
DIRETORIA DA CAIXA 

GEAUD 

I GEACJ I Dados Processo 1 CONTROLADORIA 
Gerir informações ÓRGÃOS PÚBLICOS 

do FGTS 

I GEAPS I Dados 

I EESAN I Dados Processo 2 Base de dados tratada Áreas da 
Acompanhar e controlar Informações e análises Matriz 
o orçamento do FGST 

I GEACO I Informações Base de dados diferenciadas 
contábeis do FGTS Informação/Análise MPO/SEPURB 

o Orçamento controlado 

L GE GEAFU Dados/normas 

eornret0neia, (il:< iA!' doe ~ 
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2.6.2.3 - PROCESSOS REALIZADOS NA GEFUG 

2.6.2.3.1- GERIR INFORMAÇÕES/ANÁLISES 

2.6.2.3.1.1 -O~1rI\10 

Suprir a necessidade de informações dos clientes, disponibilizando base de dados, 

relatórios e análises. 

2.6.2.3.1.2 - ABRANGÊNCIA 

Atua desde a definição dos dados necessários ao atendimento do Cliente, passando pela 

coleta/critica, estruturação de Base de Dados, até a disponibilização da informação/elaboração da 

análise solicitada. 

2.6.2.3.1.3 - PRODUTO 

Informação/Análise disponibilizada. 

2.6.2.3.1.4 - ETAPAS DO PROCESSO 

Tabela 2.9 - Etapas do Processo de Gerir Informações/Análises 

ETAPA PRODUTO 
Solicitação do Cliente Demanda 
Analisar demanda/definir parâmetros Demanda especificada 

, . Definir dados necessários Dados definidos 
Padronizar FluxolF ormatos para coleta dos Padrões/Normas 

I dados necessários 
Coletar/criticar Dados consistidos 
Alimentar base de dados Base de dados atualizada 

i Gerar base específica Base de dados gerada 
, Disponibilizar informações/análises Informação e análise disponibilizadas 
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2.6.2.3.2 - ACOMPANHAR E CONTROLAR O ORÇAMENTO DO FGTS 

2.6.2.3.2.1 -0~1rI'10 

Subsidiar a Gestão do Orçamento, a partir do acompanhamento e controle das contratações 

e desembolsos. 

2.6.2.3.2.2 - ABRANGÊNCIA 

Atua desde o subsídio para a elaboração do orçamento até o acompanhamento e controle 

da execução orçamentária. 

2.6.2.3.2.3 - PRODUTO 

Orçamento acompanhado e controlado. 

2.6.2.3.2.4 - ETAPAS DO PROCESSO 

Tabela 2.10 - Etapas do Processo de Acompanhar e Controlar o Orçamento do FGTS 

ETAPA PRODUTO 
I . Receber/registrar orçamento Sistema alimentado 
, . Distribuir recursos Recursos distribuídos 
i Definir dados necessários ao controle do Dados definidos 
; orçamento 
. Padronizar fluxos e formato PadrõeslNormas estabelecidos 

Receber solicitações/informações sobre Dados 
contr~s e aj>lica~s FGTS 

Autorizar utilização de recursosIV ai i dar Operação autorizada 
i Cronograma de Desembolso 
. Acompanhar ContrataçãolDesembolso Orçamento acompanhado e controlado 
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2.6.2.4 - GERAÇÃO DA BASE DE DADOS DA GEFUG 

A GEFUG utiliza os seguintes dados para o atendimento aos seus clientes: 

2.6.2.4.1 - Base de Dados do Sistema Corporativo APF, ver diagrama no item3 - Diagrama da 

Base de Dados do Sistema APF em IDMS, dos Anexos Técnicos~ 

2.6.2.4.2 - Base de Dados de Sistema em Micro, ver diagrama no item 4 - Diagrama da Base de 

Dados do Sistema em Micro/ACCESS, dos Anexos Técnicos; 

2.6.2.4.3 - Informações Contábeis do FGTS~ 

2.6.2.4.4 - Dados e Normas de Operações da CAIXA. 

2.6.2.5 - RELATÓRIOS GERENCIAIS 

A partir das informações constantes da Base de Dados da GEFUG, de acordo com o item 

2 6.2 4.2, são produzidos os Relatórios Gerenciais, conforme parte dos relatórios, exemplificados 

no item 5 - Relatórios das Operações Contratadas com o FGTS, dos Anexos Técnicos, e que são 

disponibilizados, em meio impresso ou magnético, para os ambientes interno e externo da 

CAIXA. 

2.6.2.6 - RELACIONAMENTO DA GEFUG COM O AMBIENTE INTERNO E 

EXTERNO DA CAIXA 

2.6.2.6.1 - RELACIONAMENTO DIRETO COM O AMBIENTE INTERNO 

.. GEATE - GETERlGETEB 

. Disponibilização de sistemas para processamento das operações ativas com recursos do 

OGU, do FGTS e de outros Fundos~ 

Geraçiorrransmissão de arquivos TXT para alimentação da Base de Dados GEAFU, 

instalada em Cliente Servidor~ 



-t GEASP 

· Fornecedor - fornecimento de dados relativos às operações contratadas com entidades do 

Setor Público~ 

Cliente - utilização compartilhada de dados residentes no sistema de informações da 

GEAFU, instalada em Cliente Servidor~ 

-t GEACI 

Fornecedor - fornecimento de dados relativos às operações contratadas com entidades do 

Setor Privado~ 

Cliente - utilização compartilhada de dados residentes no sistema de informações da 

GEAFU, instalada em Cliente Servidor~ 

-t GEAC] 

· Fornecedor - fornecimento de dados relativos às operações contratadas com entidades do 

Setor Privado - pessoas jurídicas~ 

Cliente - utilização compartilhada de dados residentes no sistemas de informações da 

GEAFU, instalada em Cliente Servidor~ 

-t GEAPS 

· Fornecedor - fornecimento de dados relativos às operações passivas do FGTS~ 

Cliente - utilização compartilhada de dados residentes no sistema de informações da 

GEAFU, instalada em Cliente Servidor~ 

-tEESAN 

Fornecedor - fornecimento de dados relativos às operações contratadas com pessoas 

jurídicas do ramo de saneamento - entidades dos setores público e privado~ 

· Cliente - utilização compartilhada de dados residentes no sistema de informações da 

GEAFU, instalada em Cliente Servidor~ 

-tGEACO 

· Fornecedor - fornecimento de dados contábeis das operações com recursos do OGU, do 

FGTS e de outros Fundos~ 

. Cliente - utilização compartilhada de dados residentes no sistema de informações da 

GEAFU, instalada em Cliente Servidor~ 



115 
~ GElGEAFU 

. Fornecedor - fornecimento de dados relativos às operações contratadas com recursos do 

OGU, do FGTS e de outros Fundos, ao Seguro Habitacional do SFH e às atividades da CAIXA 

como administradora do FCVS; 

Cliente - utilização compartilhada de dados residentes no sistema de informações da 

GEAFU, instalada em Cliente Servidor; 

~GEARE 

. Acompanhamento das atividades operacionais realizadas pelos EN e PV, relativamente às 

ações e negócios no âmbito do FGTS, FCVS, Seguros Habitacionais e ContrataçãolRepasse de 

recursos do OGu. 

%.6.%.6.%- RELACIONAMENTO COM O AMBIENTE EXTERNO 

%.6.2.6.%.1 - RELACIONAMENTO DIRETO 

~ Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO 

~ Secretaria de Política Urbana - SEPURBIMPO 

Gestão do FGTS - formulação de propostas de elaboração e de ajustes do Orçamento 

Anual de Contratações do FGTS; 

Elaboração e administração de Base de Dados informacional das operações ativas e 

passivas do FGTS; 

~ Prestadores de Serviços de Desenvolvimento de Sistemas e Processamento de Dados -

DATAMEC 

Modelagem, Desenvolvimento e Manutenção de Rede LAN e de Base de Dados em 

ambiente Cliente Servidor; 

~ Universidades UnB, USP, PUClRio 

. Fornecimento de consultorias e desenvolvimento de modelos de avaliação de programas e 

projetos, sob o ponto de vista técnico e de impacto social dos investimentos; 

~ BACEN 

~IBGE 

~ IPEA 

~ FGVlRio 

. Fornecedores e clientes para trocas de dados geo-sócio-econômicos; 



~ Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS 

· Cliente - informações sobre operações ativas e passivas do FGTS~ 

~ Presidência da República/Casa Civil 
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· Cliente - utilização compartilhada de dados residentes no sistema de informações da 

GEAFU A GEFUG elabora periodicamente um banco de dados adaptado às necessidades do 

Cliente contendo operações com recursos do OGU, FGTS e outros fundos~ 

~ Associação Brasileira de COHAB 

~ Associação Brasileira da Empresa de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP 

~ Instituições Financeiras - clientes e/ou parceiros de negócios 

· Troca de dado si informações acerca de operações no âmbito do SFH 

2.6.2.6.2.2 - RELACIONAMENTO INDIRETO 

~ Ministério da Fazenda 

~ Secretaria do Tesouro Nacional 

~ Ministério do Trabalho 

~ As outras entidades integrantes dos Conselhos Curadores do FGTS e do FCVS 

· Parceria na composição dos Conselhos Curadores~ 

~ONGs 

· Representantes diretos/indiretos de interesses relativos à gestão dos recursos oriundos do 

Orçamento Geral da União - OGU, do FGTS e de outros Fundos geridos pela CAIXA 

Todo o material que foi apresentado neste Referencial Teórico, serviu de base para a 

investigação do problema desta Dissertação. No próximo capítulo, será apresentado a 

~etodologia empregada na investigação do problema. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

3.1 - Tipo de Pesquisa 

A investigação foi feita em um local onde havia pouco conhecimento sistematizado e 

acumulado sobre o tema deste projeto. Sendo assim, quanto aos fins, foi feita uma 

pesquisa exploratória e também descritiva-analítica, visando estabelecer uma base 

teórica útil para futuras consultas. Quanto aos meios, foram realizadas ao mesmo tempo, 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo, de acordo com a taxionomia proposta por 

Sylvia Constam Vergara(48). 

o trabalho foi então dividido em quatro partes, sendo que a primeira parte foi 

dedicada a análise do sistema de informações atual na área de fomento, tendo por base o 

estudo de documentos da CAIXA - pesquisa documental, buscando obter os 

esclarecimentos sobre o sistema. A segunda parte foi destinada a análise do fluxo de 

informações entre a CAIXA e os órgão governamentais, via pesquisa de campo, com base 

nos dados coletados através de questionários e entrevistas com os gerentes. Na terceira 

parte, foi feita uma tabulação dos dados obtidos e a análise do resultado. A quarta e última 

etapa foi destinada a conclusão e preparação da dissertação, onde procuramos mostrar quais 

os caminhos que devem ser tomados para se obter uma maior eficiência e eficácia no fluxo 

de informações. 

3.2 - Universo e amostra 

o universo abrange os 73 Escritórios de Negócios da CAIXA, relacionados na Tabela 

1.3, porém, a amostragem foi feita somente com os Escritórios de Negócios relacionados na 

Tabela 3.1, abaixo. 
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Na amostragem realizada, procurou-se escolher os EN de várias regiões do Brasil, já 

que a realidade de cada uma delas é bem diferente, seja em demanda, seja em quantidade de 

atendimento realizado ou nas dificuldades de execução do programa. 

Tabela 3.1 - Relação dos EN que receberam o questionário 

N'ORD UF EN 

OI RJ Almirante Barroso 

02 RJ Niterói 

03 RJ Sul Fluminense 

04 MS Campo Grande 

05 SC Chapecó 

06 RS Caxias do Sul 

07 RS Porto Alegre do Sul 

08 MG Governador Valadares 

09 MG Juiz de Fora 

10 PB João Pessoa 

11 AM Manaus 

12 RO Porto Velho 

13 BA Salvador 

14 ES Vitória 

15 ES Vila Velha 

16 SP Paulista 

3.3 - Coleta de Dados 

Os dados foram coletados via questionários, sendo que apenas 68,75% dos 

Escritórios de Negócios da CAIXA responderam. Outras informações foram obtidas em 
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entrevistas com os gerentes dos Escritórios de Negócios do Estado do Rio de Janeiro, 

relacionados na Tabela 3.2, abaixo. 

Tabela 3.2 - Relação dos EN onde foram realizadas as entrevistas 

N°ORD UF EN 

01 RJ Almirante Barroso 

02 RJ Niterói 

03 RJ RJ Oeste 

04 RJ RJ Norte 

3.4 - Tratamento dos Dados 

- durante a pesquisa foi desenvolvido o capítulo referente ao Referencial Teórico. As 

outras atividades da pesquisa foram divididas em 3 etapas: 

• Pesquisa Documental 

• Pesquisa de Campo - Questionários 

• Pesquisa de Campo - Entrevistas 

3.5 - Limitações do Método 

Embora os questionários tenham sido enviados para os EN de várias regiões do 

Brasil, o número dos EN atingidos representa apenas 21,92% do total. Assim, pode ser que 

alguns problemas particulares não tenham sido identificados. 

Outra limitação, é o fato da investigação ter sido feita somente no ambiente CAIXA, 

não tendo sido feita nenhuma abordagem diretamente nos órgãos públicos envolvidos no 

processo e nenhuma consulta aos clientes da CAIXA. Dessa maneira, não foi possível 

detectar outras necessidades e/ou críticas, desses órgãos e dos clientes, ao modelo atual. 
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÕES 

4.1 - RESULTADOS DA PESQUISA 

o objetivo desse item é analisar e interpretar as opiniões dadas pelos respondentes 
dos questionários, conforme descrito no item 6 dos Anexos Técnicos, encaminhados aos 
EN 

O que se pretende, dessa maneira, é identificar a partir das opiniões de quem trabalha 
diretamente com o Programa de Fomento da CAIXA. quais os elementos que podem ser 
melhorados, de modo a se obter uma maior eficiência e eficácia no fluxo de informações 
entre a CAIXA e os outros órgãos do Governo, e assim, se consiga uma maior 
transparência junto à sociedade brasileira. 

Para isso, foi elaborado um questionário contendo 17 (dezessete) questões objetivas e 
9 (nove) questões com possibilidades de respostas abertas. 

Nas perguntas de avaliação, procuramos utilizar uma escala de apreciação que 
evitasse a tendência de posicionamento na parte intermediária. 

O critério adotado na elaboração do questionário, foi baseado nas categorias de 
análise enfocadas nesta dissertação, ou seja, Capacidade de Pessoal, Sistema de 
Informações, Estrutura Organizacional e a Questão Habitacional. Sendo assim, as questões 
abrangeram os seguintes itens: 

Pessoal 
Ambiente Micro 
Ambiente Corporativo 
Procedimentos Administrativos/Operacionais 
Processo de Contratação 

A seguir, vamos analisar as respostas dadas, com atenção voltada para aquelas que 
apresentaram maior e menor incidência nas escolhas, pois é a partir dessa relação que 
podemos traçar algumas inferências do modelo em estudo. 

4.1.1 - PESSOAL 

Tabela 4.1 - Alocação de Pessoal 

I AJoc:açio de Pessoal Percentual I 

I Suficiente 81,82 % 
I Insuficiente 18,18 % 
F onte: QuestIOnárIO (P2) 
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Nesta pesquisa chegou-se a conclusão que em praticamente todos os EN o número de 
empregados alocados no Programa e o número de micros/terminais são suficientes para o 
atendimento da demanda. Sendo que apenas em um EN, o n° de empregados é insuficiente, 
porque eles atendem também a outras demandas. Em outro EN, esse n° é insuficiente, pois 
há falta de 1 engenheiro, 1 analista e I técnico social. 

Tabela 4.2 - Perfil do Pessoal que utiliza o Programa de Fomento 

Perfd do Pessoal Penentual 
Qualificados 81,82 % 
Precisam de Treinamento 18,18 % 

Utilizam sem restrição 100,00 % 
Utilizam com restrição 0% 

Fonte: Questionário (P3) 

Em praticamente todos os EN, os empregados não precisam de treinamento no 
Programa de Fomento, pois já se encontram qualificados e os utilizam sem nenhuma 
restrição. Somente em dois EN, há necessidade de treinamento. 

Tabela 4.3 - Alocação no Micro e Cadastramento no APF 

AIocaçio no Micro Percentual 
Alocados 77,75 % 

Cadatrados no APF 
Cadastrados 58,85 % 

Fonte: Questionário (pIIP4) 

A distribuição e alocação de pessoal por microcomputador se encontra de maneira 
satisfatória, sendo que a maioria do pessoal se encontra cadastrada no sistema APF. 

Tabela 4.4 - Treinamento de Pessoal 

Treinamento em Micro Penentual 
Já treinados 81,67 % 
Precisam de treinamento 1~33% 

Treinamento no APF 
Já treinados 52,50 % 
Precisam de treinamento 47,50% 

Treinamento nas Normas 
Já treinados 78,13 % 

I Precisam de treinamento 21,87 % 
Fonte: Questlonárto (pIIP51P6) 
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Na maioria dos EN, existe uma necessidade de treinamento na utilização do sistema 
APF, já que apenas cerca da metade do pessoal foi treinado. 

Praticamente todos os empregados conhecem as normas do Programa, porém, apenas 
em um EN, nenhum empregado participou do treinamento das Normas. 

4.1.2-AMBIENTE DO SISTEMA EM MICRO 

Tabela 4.5 - Atendimento da demanda 

TerminaislMicros Percentual 
Suficientes 100,00 % 
Insuficientes 0% 

Fonte: Questionário (P7) 

Tabela 4.6 - Necessidades de Softwares/Aplicativos do Programa 

Softwaresl Aplicativos Percentual 
Suficiente 72,73 % 
Insuficiente 27,27% 

Fonte: Questionário (P8) 

De uma maneira geral, os softwares/aplicativos utilizados nos micros, atendem às 
necessidades do Programa, embora em um EN não existe nenhum aplicativo instalado. Em 
relação a quantidade de MicrosITerminais, ela é suficiente. 

4.1.3 - AMBIENTE DO SISTEMA CORPORATIVO 

Tabela 4.7 - Utilização do Sistema APF 

Priticol Amigável Percentual 
Sim 45,45 % 
Não 54,_55 % 

Atendimento Gerencial 
Sim 18,18 % 
Não 9,09% 
Parcialmente 72,73 % 

PrKisa de Sistema Paralelo 
Sim 90,91 % 
Não 9,09% 

Fonte: QuestIonárIo (P9IPIOIPII) 
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Cerca da metade do pessoal informou que o sistema APF é prático e amigável, e a 
maioria acha que o sistema não atende plenamente ao nível gerencial. Praticamente todos 
alegam que é preciso manter um sistema paralelo em micro, para acompanhar e controlar os 
dados informados, já que se -encontram dispersos no sistema APF. 

Tabela 4.8 - Apresentação dos dados do Sistema APF 

Qualidade Percentual 
Excelente 9,09% 

'Muito Boa 9,09% 
Boa 72,73 % 
Regular 9,09% 

Disponibilidade 
Imediata 10,00% 
Em tempo hábil 40,00% 
Com alguma defasagem 4000% 
Defasada 10,00% 

Necessidade do Usu'rio 
Atende plenamente e é completa 9,09% 
CompJeta 36,36 % 
Incompleta 54,55 % 
Incompleta e não atende 0% 

Capacidade de transrormaçio 
Plena 18,18 % 
Parcial e boa 36,36 % 
Parcial e r~lar 45,46 % 
Insuficiente 0% 

Fonte: Questionário (PI2) 

Quase todos responderam que a qualidade dos dados tratados pelo sistema APF, são 
de boa qualidade. Porém. cerca de metade desse pessoal, consegue tê-los em tempo hábil e 
sem nenhuma defasagem, e informam que os dados atendem às suas necessidades, mas se 
apresentam de forma incompleta, e que, é apenas regular a capacidade de transformar o 
dado em informação aplicável. 

Tabela 4.9 - Base de Dados Histórica 

Adequada para Consultas Percentual 
Sim 63,64 % 

I Não 9,09 % 
Parcialmente 27,27 % 

, . 
Fonte: QuestlOnano (PI3) 
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Praticamente todos responderam que existe uma base de dados histórica no sistema 
APF e adequada para consultas. 

Tabela 4.10 - Entrada de Dados no Sistema APF 

Nível de Fadlidade Percentual 
Muito Fácil 9,09 % 
Fácil 36,36 % 
Regular 27,27 % 
DificiJ 27,27 % 

Fonte: QuestIOnário (P14) 

Tabela 4.11 - Navegação no Sistema APF 

Nível de Facilidade Percentual 
Muito Fácil 0% 
Fácil 54,55 % 
Regular 36,36% 
Dificil 9,09% 

Fonte: Questionário (P 15) 

Quanto ao nível de facilidade na entrada de dados no sistema APF, eles informaram 
que é apenas regular, e que é fácil a navegação na utilização do sistema. 

Tabela 4.12 - Acertos no Sistema APF 

Corr~o dos Dados Percentual 
Muito Fácil 0% 
Fácil 63,64 % 
Regt!lar 36,36 % 

Melhorias no Sistema 
Muito Fácil 0% 
Fácil 40% 
Regular 60% 

Fonte: QuestIOnáriO (PI6) 

A maioria acha fácil a correção dos dados alimentados, mas encontram dificuldades 
para implementarem melhorias no sistema. 
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4.1.4 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRA TIVOS/OPERACIONAIS 

Tabela 4.13 - Normas do Programa 

As Normas estão adequadas Percentual 
Sim 81,82 % 

I Não 18,18 % 
Fonte: Questionário (PI7) 

A maioria acredita que as normas estabelecidas estão adequadas ao Programa. 

Tabela 4.14 - Suporte das Áreas Gestoras 

O suporte está adequado Percentual 
Sim 81,82 % 
Não 18,18 % 

Fonte: Questlonáno (P18) 

Quanto ao suporte dado pelas Áreas Gestoras da Matriz, a maioria dos EN informam 
que ele é adequado, e alguns apontaram que o distanciamento dos gestores em relação aos 
EN, é a maior causa das dificuldades encontradas para se atender às demandas. Outra 
dificuldade apontada, foi em relação aos entendimentos da CAIXA com os diversos 
Ministérios Gestores. 

4.1.5 - ETAPAS DE ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Pelo que foi informado nos questionários(P 191P20) verificou-se que no ano de 1995, 
existiu um número muito pequeno de propostas de crédito submetidas aos EN, e que 
mesmo assim. apenas 20010 destas propostas foram contratadas. 

Em 1996, esse número cresceu bastante e cerca de 35% dessas propostas foram 
contratadas. Em 1997, o número das propostas subiu 5 vezes, mas apenas 25% dessas 
propostas foram contratadas. 

Foram apresentados (P21) os seguintes itens, como sendo os principais fatores 
impeditivos da contratação: 

Contingenciamento de crédito do setor público~ 
Aprovação do limite de endividamento no BACEN; 
Dificuldades na apresentação do projeto técnico~ 
F alta de capacidade de pagamento dos Municípios~ 
Questões po1íticas~ 
Documentação das Prefeituras; 



As empresas não atingem o mínimo na avaliação de risco~ 
Desistência do proponente em vista de ter de arcar com o valor da contrapartida~ 
Atrasos elou erros na documentação enviada pelo MunicípiolEstado~ 
Análise do BACEN ~ 
Incapacidade estrutural do tomador; 
Burocracia e lentidão do processo~ 
Dificuldade para montar a documentação necessária para a análise da CAIXA; 

A pesquisa (P22) apresentou a seguinte média de tempo gasto: 
Análise da capacidade de pagamento dos Municípios - 68 dias 
Envio da carta convite na Instância colegiada para seleção - 49 dias 
Apresentação do projeto do empreendimento pela Prefeitura à CAIXA - 69 dias 
Análise e estudo do projeto do empreendimento na CAIXA - 37 dias 

Tabela 4.15 - Instâncias Colegiadas 

Nível de Participação Percentual 
Sem~e comparece 45,45 % 

! As vezes 27,27 % 
Nunca comparece 27,27% 

Fonte: QuestIonárIo (P23) 
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Apenas cerca da metade informou que sempre comparece nas Instâncias Colegiadas, 
o que certamente contribui para uma maior dificuldade na execução das etapas do 
Programa de Fomento. 

Tabela 4.16 - Acompanhamento dos Economistas, Engenheiros e Técnicos Sociais na 
Execução dos Empreendimentos Contratados 

Nível de Participação Percentual 
Otimo 36,36 % 
Bom 6364% 
Regular 0% 

Fonte: QuestIOnárIo (PI7) 

Praticamente todos informaram ser bom o acompanhamento do Economistas, 
Engenheiros e Técnicos Sociais, na execução dos empreendimentos contratados. 

Foram apresentados (P25) os seguintes itens, como os principais fatores impeditivos 
no processo de desembolso de recursos: 

obras não iniciadas; 
documentaçio incompleta e/ou com erros; 
projetos mal feitos e custos elevados; 
falta de tempestividade dos boletins de medição; 
ineficiência administrativa dos contratados; 
glosas por serviços não realizados ou feitos fora das especificações; 
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4.2.1 - SUGESTÕES PROPOSTAS PELOS GERENTES COM BASE 
NOS QUESTIONÁRIOS E NAS ENTREVISTAS 

Com base nas entrevistas realizadas no Escritórios de Negócios e nas informações . 
prestadas através dos questionários, foram levantadas uma série de sugestões para a 
melhoria do Programa de Fomento, confonne descritas a seguir: 

4.2.1.1 - promover mais treinamento na utilização do sistema APF~ 

4.2.1.2 - fazer a migração do sistema de grande porte para plataforma Windows em micro~ 

4.2.1.3 - o sistema APF deve disponibilizar informações gerenciais simples, claras e 
objetivas~ 

4.214 - simplificar a entrada de dados do sistema APF~ 

4.2 1.5 - fazer com que o sistema APF emita os contratos~ 

4.2.1.6 - pennitir o uso da transmissão de dados como alternativa para o fonnulário 
impresso~ 

4.2.1.7 - seria necessário uma maior agilidade do Banco Central na análise do limite de 
endividamento dos Municípios. Dessa fonna, só apresentariam as propostas em 
condições de aprovar o financiamento~ 

4.2.1.8 - os Municípios não têm praticamente nenhuma informação de como funcionam os 
programas. Deveria ser preparado pelos Escritórios de Negócios - EN, uma 
cartilha para tal fim~ 

4.2.1.9 - promover teleconferências informativas e esclarecedoras sobre os programas para 
os Prefeitos e Diretores de Autarquias e Órgãos autônomos, ou seja, o público 
alvo~ 

42.1.10 - colocar disponível o sistema APF em todas as unidades da CAIXA~ 

42.1 11 - distribuir o manual do sistema APF, contendo o fluxo de informação dos 
processos; 
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4 2. 1. 12 - promover uma negociação criteriosa com os Ministérios, a fim de evitar choques 
que deterioram as relações dos Escritórios de Negócios - EN e Pontos de Venda 
- PV, com as prefeituras; 

4.2 1. 13 - reduzir a quantidade de normas e regulamentos; 

4.2. 1. 14 - promover a otimização dos processos descentralizados~ 

4.2.1.15 - criar um sistema unificado de informações e On Line, para informar a respeito 
das resoluções internas e externas. 

4.2.1.16 - procurar, em conjunto com os demais órgãos envolvidos no processo, reduzir ou 
eliminar os fatores impeditivos da contratação e do processo de desembolso de 
recursos, conforme descritos no item 4.15, como respostas às perguntas P21 e 
P25 do questionário, respectivamente; 
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4.2.2 - MELHORIAS PROPOSTAS COM BASE NA INVESTIGAÇÃO 
EFETUADA 

A CAIXA é o principal agente executor das políticas sociais do Governo e para ela 
manter essa posição, é preciso que atue mais próxima do cliente, interagindo com ele, e 
procurando atingir o que toda a sociedade deseja: MAIOR TRANSPARÊNCIA 

Para conseguir isso, precisa disponibilizar as informações que mostrem a sua real 
situação, tais como: 

~ as operações que realiza; 

~ as metas previstas; 

~ os resultados alcançados. 

Só assim, ela vai se tornar uma empresa transparente, discutida e avaliada por toda a 
sociedade, e em condições de atender a população com sua política habitacional. 

4.2.2.2 - SOLUÇÓES PROPOSTAS 

Na nossa percepção, com base no estudo efetuado neste trabalho, é possível concluir 
que para a melhoria do Fluxo de Informações entre a CAIXA e os outros Órgãos do 
Governo, e conseguir a transparência desejada, devem ser efetuados os seguintes 
procedimentos: 

4.2.2.2.1 - É preciso que a CAIXA mantenha permanentemente, o controle e o 
acompanhamento sobre todo o processo do Programa de Fomento, através de várias 
ações: 

~ avaliações periódicas, medidas em pontos de controle, estabelecidos ao longo de todo o 
processo e que visem determinar a eficiência e a eficácia do processo, de forma a não 
deixá-lo a desviar do seu objetivo; 

~ procurar estabelecer indicadores que mostrem a situação real do processo e em 
consonância com o objetivo real da empresa, medindo o nível de satisfação dos clientes, 
a rapidez no atendimento, a eficiência do processo e outros indicadores; 

~ procurar sempre otimizar, manter atualizado e disponibilizar a todos, o fluxo do 
processo~ 
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4.2.2.2.2 - Disponibilizar de forma segura e rápida os dados para toda a sociedade; 

4.2.2.2.3 - Alocar terminais/micros para consultas nos locais que sejam representativos da 
sociedade, tais como: 

~ Congresso Nacional; 

.. Tribunal de Contas da União; 

~ Câmaras Estaduais e Municipais; 

.. Prefeituras; 

.. Outros órgãos representativos da sociedade. 

4.2.2.2.4 - Cabe ressaltar, que o Fluxo do Processo, atualmente, passa pela execução de 
vários sistemas em ambientes diferentes, conforme mostrado na Figura 2.2, trazendo as 
seguintes consequências: 

.. falta de conhecimento de todo o processo, pelos profissionais que trabalham no 
processo, já que cada um conhece apenas o sistema no qual trabalha; 

.. dificuldades na manutenção e na execução de melhorias; 

.. falta de visão do processo como um todo, por parte do pessoal da área de sistemas, já 
que desconhece os sistemas desenvolvidos nos ambientes internos de cada setor; 

.. indicação para a utiJização de um único sistema, em uma linguagem acessível a todos 
os usuários, e com abrangência de todo o processo. 

Portanto, propomos a utilização de um sistema de informações, mais flexível e aberto, 
que consiga atender às necessidades constantes de mudanças. O sistema deverá ser o mais 
abrangente possível para atender a todas as atividades envolvidas no processo, eliminando a 
necessidade de outros sistemas paralelos e desvinculados. 

Para isso, o sistema deve possuir as seguintes características: 

.. ser desenvolvido em plataforma gráfica; 

.. atender aos diversos níveis de segurança; 

.. permitir a utilização de forma descentralizada, através de redes locais; 
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~ ser desenvolvido em ambiente de tecnologia aberta; 

~ ser prático e amigável, em todas as suas fases de uso; 

~ apresentar dados confiáveis e de fácil recuperação; 

~ englobar os seguintes módulos: 

- de Informações Gerenciais; 

- de Normas e Procedimentos; 

- de Informações Contábeis; 

- de Comunicação nos âmbitos corporativo e externo, abrangendo serviços como, 
correio eletrônico, videoconferência e redes como a Internet. 

4.2.2.2.5 - Disponibilizar, na CAIXA, uma Central de Atendimentos, para atender as 
solicitações da sociedade; 

4.2.2.2.6 - Apresentamos a seguir, os Fluxogramas e o Diagrama do Sistema do Programa 
de Fomento proposto. 
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4.2.2.2.6.1 - Apresentamos na Figura 4.1, a seguir, o fluxograma que mostra a Base de 
Dados Resumida do Programa de Fomento proposto, consolidada pelas Áreas Gestoras da 
CAIXA, e a sua comunicação com os diversos órgãos externos. 

Congresso 

PRlCasa Civil 

STN 

BACEN 

Áreas Gestoras 
daCAIXA 

FGVlRio 

Associações 

Min.Fazenda 

ONG's 

TCU 

CCFGTS 

IBGE 

Diretoria 
da CAIXA 

IPEA 

Universidades 

Instituições 
Financeiras 

Figura 4.1 - Fluxo da Base de Dados Resumida 



133 

4.2.2.2.6.2 - Apresentamos na Figura 4.2, a seguir, o fluxograma que mostra a Base de 
Dados Regional do Programa de Fomento proposto, a ser tratada pelos EN, e os PV a eles 
vinculados, e a comunicação com os diversos órgãos externos regionais. 

Assembléias 

ENfPV 

Agentes 

Prefeituras 

Autarquias 
Estaduais e 
Municipais 

Órgãos 
Autônomos 

Figura 4.2 - Fluxo da Base de Dados Regional 
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4.2.2.2.6.3 - Apresentamos na Figura 4.3, a seguir, o diagrama que mostra as Bases de 
Dados Regionais e Resumida do Programa de Fomento proposto. 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 

CAIXA 
r------- ----.--.--------.- .--.-----.------ --------------------------- -.----

BASE DE DADOS RESUMIDA DAS ÁREAS GESTORAS 

8D(I) BD(2) BD(3) BD(n) 

ENIPV ENIPV ENIPV ENIPV 

CLIENTES 

Figura 4.3 - Fluxo Geral do SPF - Sistema do Programa de Fomento 

Onde: 
BO(I), B0(2), B0(3), ... , BD(n) - são as Bases de Dados Regionais 
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4.2.2.2.6.4 - Apresentamos na Figura 4.4, a seguir, o Diagrama Funcional do Sistema do 
Programa de Fomento proposto, contendo os seguintes módulos: 

0+ Controle Orçamentário: - módulo que efetua o controle da disponibilidade orçamentária 

do FGTS; 

0+ Controle Financeiro: - módulo que faz o acompanhamento financeiro das operações 

contratadas; 

0+ Segurança das Informações: - módulo que libera o acesso do usuário somente ao módulo 

e as informações pertinentes; 

0+ Controle do Desembolso: - módulo que permite o controle das etapas do cronograma de 

desembolso; 

0+ Informações Contábeis: - módulo que faz os registros na contabilidade da CAIXA; 

~ Normas e Procedimentos: - módulo que disponibiliza as normas e os procedimentos do 

Programa de Fomento, com a emissão de manual; 

~ Informações Gerenciais: - módulo que disponibiliza as informações de cunho gerencial 

para os organismos competentes; 

Controle do 

Informações 

Gerenciais 

Contábeis 

Figun 4.4 - Diagrama Funcional do Sistema do Programa de Fomento Proposto 
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APRESENTAÇÃO 

No item 1, procurou-se dar uma visão comparativa entre a quantidade de casas 

produzidas desde 1930 até 1986, pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão, Fundação da 

Casa Popular e BNH. Foram, também, anexadas as Tabelas de Financiamentos de Imóveis 

utilizadas no Mercado Imobiliário pela CAIXA. 

No item 2, são mostradas as telas do Sistema APF, que permitem ao usuário a 

manutenção e acesso às informações do Sistema. 

Nos itens 3 e 4, são mostrados os diagramas das bases de dados do sistema APF, 

tanto no ambiente corporativo, como no ambiente em micro. Esses diagramas mostram 

quais as informações que constam dessas bases e indicam os relacionamentos existentes 

entre elas. 

No item 5, é mostrado de forma simplificada, cada tipo de relatório gerencial 

extraído da base de dados da GEFUG. 

No item 6, é anexado o questionário que serviu de base para a pesquisa efetuada 

nos Escritórios de Negócios da CAIXA. 



1 - TABELAS DE FINANCIAMENTOS DE 

IMÓVEIS 
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Tabela 1.1- Quantidade de casas produzidas pelos Institutos, FCP e BNo 

I Qtde. de Qtde. de Qtde. de Qtde. de 
Período INSTITUIÇÃO Casas Casas-Mo Casas-Mo Casas 

Populares Econômico Médio SFo 
Até 1945' Institutos de Pensão -130 mil - - -

e Aposentadoria 
De 1946 Fundação da Casa -17 mil - - -
a 1961 2 Po~ular - FCP 

Cohab Cooperativas SBPE 
e outros e outros e outros 

1 De 1964 BNH - 1,5 milhões - 800 mil - 2,2 milhões -4,5 
i a 19863 milhões 

Tabela 1.2 - Financiamento de Carta de Crédito Individual- PRÓ-CRED 

Modalidades 

I Validade da Carta de Crédito 

Limites 

Comprometimento de Renda 
(*) - percentual de renda 

Aquisição 
de imóvel novo ou usado 
de lote urbanizado~ 

Construção 
construção em terreno próprio; 
aquisição de terreno e construção; 
conclusão, ampli~ão e/ou melhoria; 

Por 90 dias prorrogável por mais 90 dias, até o limite de 360 
dias; 

Financiamento 
- construção/aquisição - RS 32.600,00 
- conclusão/ampliação e/ou melhoria -
RS 17.500,00 
- aquisição de lote urbanizado - RS 8.000,00 
- Valor Venal - RS 62.000-,-00 
· Renda até RS 360,00 .................................. 20,0010 (*) 
· de RS 360,01 a RS 600,00 ....................... 20,8% (*) 
· de RS 600,01 a RS 840,00 ...................... 21,9% (*) 
· de RS 840,01 a RSl.080,00 ...................... 23,1% (*) 
· deRS 1.080,01 a RS1.320,00 ...................... 24,1% (*) 
· de RS 1.320,01 a RS1.440,OO ...................... 25,5% (*) 

J De acordo com a mensagem emiada para o Congresso Nacional pelo presidente Juscelino Kubitcheck. 
: De acordo com FCP-RJ, Fundamentos e Bases de um Plano de Assistência Habitacional, Rio, 1961. 
3 De acordo com BNHIOPLAC-1971. 
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Quota de Financiamento · Renda até R$ 360,00 ................................... 95,0% (**) 
(* * ) - percentual do valor de · deR$ 360,01 a R$ 600,00 ...................... 92,5% (**) 
venda ou avaliação · deR$ 600,01 a R$ 840,00 ...................... 91,0% (U) 

· deR$ 840,01 a R$ 1.080,00 ...................... 89,0% (**) 
· de R$ 1.080,01 a R$ 1.320,00 ...................... 87,0010 (**) 
· de R$ 1.320,01 a R$ 1.440,00 ...................... 85,0% (U) 

i Poupança Diferença entre Custo total proposto e o Valor de 
i Financiamento ! 

Taxa de Juros Nominal Efetiva 
Renda até R$ 360,00 3,0% a.a. 3,0415 a.a. 
deR$ 360,01 a R$ 600,00 3,5% a.a. 3,5566 a.a. 

I 

deR$ 600,01 a R$ 840,00 4,3% a.a. 4,3857 a.a. I 

I deR$ 840,01 a R$ 1.080,00 5,1% a.a. 5,2209 a.a. 
i de RS1.080,01 a R$ 1.320,00 5,9% a.a. 6,0621 a.a. 

de R$ 1.32001 a R$ 1.440,00 7,0% a.a. 7,2290 a.a. 
I Amortização Prazo 240 meses 
! 

Sistema Tabela Price I 
i 

Reajuste Mensal, igual as contas do FGTS i 
Planos PESouPCR 

Prazo de Renegoci~o Até o máximo de 29 anos de hipoteca 
; Prazo de Hipoteca Até o máximo de 29 anos ( prazo de carência + amortização 

+ renegocia~o) 
: Encargos devidos na Seguro (MIP e DFI) de acordo com tabela: 
Contratação MIP DFI 

aquisição de imóvel novo ou Até R$7.466,66 0,0009024 0,0001503 
usado; deR$ 7.466,67 a R$ 13.06666 0,0010249 0,0001708 

I aquisição de lote urbanizado de R$ 13.066,67 a R$ 16.800,00 0,0011281 0,0001880 
I (terreno) de R$ 16.800,01 a R$ 21.000200 0,0012191 0,0002030 
[. Construção de R$ 21.000,01 a R$ 28.000,00 0,0014538 0,0002254 

de R$ 28.000-,01 a R$ 62.000,00 0,0014429 0,0002402 
: 10 prêmio de seguro 
I 

Taxa de acompanhamento da operação - 3% sobre o valor 
: do desembolso efetuado, sendo deduzidas da parcela 
I correspondente ao pagamento do terreno e construção; i 

i Taxa de Risco de Crédito - 1 % calculada como taxa de 
acompanhamento da operação, no caso de aquisição de 
terreno e construção~ 

• Encargos do Proponente na · Taxa de acompanhamento da operação - 3% de cada 
. Carência parcela 

· Taxa de administração - 0,12% do VF 
· Taxa de Risco de Crédito - 1% de cada parcela 
· Seguro (MIP e DFI) 
· Juros Contratuais - Capitalização mensalmente 

I Encargos do Proponente na · Prestação + Juros 
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· Seguro (MIP e DFI) 
· CES - 1.05 nos contratos do PES 
· Taxa de administração - diferença entre a prestação de 
amortização e juros previsto para o contrato de 
financiamento e a prestação calculada com a taxa de juros 
acrescida de 0,02% 

Tabela 1.3 - Financiamento de Carta de Crédito CAIXA - Classe Média 

i Origem de Recursos Recursos da CAIXA, sem vinculação com o SFH 
I (liquidações antecipadas, recuperação de créditos, 
I cadernetas de poupança, etc.) , 
l Modalidades aquisição de imóvel residencial, novo ou usado~ 
! construção individual, inclusive término de obra~ 
I 
! reforma ou ampliação de imóvel residencial que I 

! 
já possua "habite-se" averbado; 

i Condições Básicas da Operação ser cliente da CAIXA; 
! ser maior de 21 anos ou emancipado; 

ser brasileiro nato ou naturalizado ou, se 
estrangeiro, detentor de visto de permanente~ 

possuir idoneidade cadastral~ 
possuir renda comprovada; 
não possuir financiamento habitacional ativo na 

CAI~~ em caso de aquisição ou construção; 
Critérios de Seleção e Serão selecionados, em ordem crescente, os 
Hierarquização proponentes que apresentarem maior: 

valor dos saldos médios, relativos aos últimos 12 
meses dos recursos mantidos em caderneta de 

I poupança CAIXA inclusive P.A.I.; 
i valor dos saldos médios relativo aos 12 meses, 

dos recursos mantidos nas demais aplicações 
CAIXA~ 

i 
percentual de recursos próprios em relação ao 

valor do financiamento: 
i valores já empregados em obras não serão 

considerados com recursos próprios; 
é possível a utilização do FGTS como recursos 

próprios desde que obedecida sua legislação 
específica; 
- em caso de empate na pontuação final, o desempate 
será feito priorizando-se a proposta que apresentar 
maior percentual de recursos próprios ou maior valor 
de saldo médio na caderneta de poupansa, nesta 
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ordem. 
i Carta de Crédito emitida em favor do cliente pessoa fisica~ 

tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogada 
I por mais 30 dias~ I 

em caso de não utilizada pelo cliente em 120 
dias, a CAIXA procederá a convocação do candidato 
seguinte na ordem de classificação. 

Limites dos Vatores de Para aquisição de imóvel: 
Financiamento 80% do valor do imóvel, para VF = ou < de R$ 

120.000,00~ 

30% do valor do imóvel, para VF > R$ 
120.000,00 
Para construção ou conclusão: 

80% do valor do orçamento apresentado ou 
daquele aprovado pela CAIXA, o que for menor, 
para VF = ou < R$ 120.000,00 

50% do valor do orçamento apresentado ou 
daquele aprovado pela CAIXA, o que for menor, 

, para VF > 120.000,00 
Para reforma ou ampliação: 
- 100% do orçamento aprovado, desde que limitado 
a 50010 do valor de avaliação do imóvel, objeto das 
obras de reforma ou ampliação. 

Prazos de Financiamento Para aquisição de imóvel e para construção ou 
conclusão: 

até 15 anos para VF = ou < R$ 40.000,00~ 
até 12 anos para VF > R$ 40.000,00 ou 

VF < R$ 60.000,00 

Prazos de Financiamento (Cont.) Para reforma ou ampliação: 
- até 5 anos, inde~endentemente do VF. 

Comprometimento de Renda O valor da prestação não poderá ser superior a 25% 
da renda familiar bruta, na data da assinatura do 
contrato~ 

Se, no decorrer do contrato, o valor da prestação 
comprometer mais de 40010 da renda familiar bruta, o 
contrato será repactuado para que a prestação fique 
limitada a 40% 

Idade do Proponente A idade do proponente somada ao prazo de 
amortização não pode ultrapassar 80 anos~ 

I 
Quando houver composição de renda, a idade a ser 

considerada é a do proponente mais idoso~ 
Prazo de Execução de Obras 18 anos para construção ou conclusão de obras; 

12 mesesQara reforma ou am}!liação 
Encargos Taxa de Juros: 12% ao ano; 

Taxa de Serviços: 0,5% VF, limitada a R$200,00 
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Seguro habitacional para cobertura de riscos de 
natureza pessoal e material: cobrado anualmente. 

Garantia Hipoteca em 10 Grau, e sem concorrência, do 
imóvel; 

Forma de Pagamento Sistema de Amortização: SACRE; 
Reajuste do Saldo Devedor: será feito 

mensalmente, com base na TR data de aniversário 
do contrato; 

Reajuste das prestações: a partir do 20 ano; 
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2 - TELAS DO SISTEMA APF 
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':Anc.o.IA DI ot>.!. Dl "ESTACAO AJIt1LAD>. 
'~~DI: OPl1UlCAO EM CTJUO ElrCIRM.DA 
E~ 

UC 
:w letAL AP05 KlCM.CAO rtJf/Cl1It 
O.lC;tJlAl..n~ 

,n ...,. .. 
fIJf/CU """"""" ENCEQJ\DA 

,,. - AV~ 

:.7· CERMBJ40 . MANUTENÇÃ O DO CRONOGRAMA FINANCEIRO 

• y 

:Pl'Jo.:A,::. :;1 :,U)IM Co.t1'AT~ ----.------------ MaHO VTli019'.U12 
1'GUf"_~....1ID DO c.~ rUINKElao 'AGI NA: 0001 

:'~.A':'-: 'C1C4 - 4l VI: 
._~ D ZtO~ - ~ '11: 

QA;. A..:"" ..... SIT oeaA : 

, !JI%! IAW:. .""-00 ,.tvISM , !&S/MO 

-- : '" · ~o~. 00 o: Utt 

" :Ut · ~o~ o. O~ U .. 
:ae · :00. co OI 1'" -- .99! · ~cc. c, 

.,..". 

10.000.00 IR: 
1:.000.00 T1); 

se: 

"&VISTO 5 "ESfAlfO 
1.000.00 Ol 1911 
1.000.00 o, 19" 
1. 000. 00 O, 199. 

10.000,00 

VALO. .It!VtSTC 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

~.a.: $A.:' "..2 ':'':lY; rl ~ '4 J.J'UtIA ,~ '1" "A,LTE'» nlt PAC;UI.u 
" ~:lUA ,:.C c::Il*'"S '1J cao,.,. '12 'UOUlSA.R PTEII. tIOVlKENTACAOU/SI 

( I' ir 11 i 'fi (,lUA \/IiAIi .\"/./lI/A~,IU UI. A..tuIlMtNIA(.AU /lNANLtlNA - \ 
CAIXA 

-:~ .... ~ 
:A:'A S-::':-::':'Jr.CAC : 

0"04 - 4l 
lS / 1 I 199t 

I 1 I 19'8 

.. -._.----------------I':'1!M c~-------------- ---------VAJ,.Op--------- ti/c 

_. r-,:r.:~F"~ 
':2 ~J,JJ. :;[ A3't:.U~ 00 TAXA DE PISCO DE -:,ZOIT 
':J '!U.J. :.of: ':~,so 
:4 p,~: 

LIQUIDO 

c 
c 

H: -:':3-:-,u ,r3 - ,n')fIJIU"41 - SJt ,r!l - 111C p.r6 - ALnp...u t'" ,!T1IIQC"IDE' 
F!"t -I4.'.AIiI':» ,rIO -UT01'JIU ,'U -lXC ,r12 -'IUO C",.l' -COIITlHUA-' 'AI - SAU 

: / / . CERMBJ6J . ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

-_~t''''~'''''-_ 
.Z tJI 

J.: }IIr::J.:/.. !:':' ~ IJ..3 
p,~. ,u..;..?II' A:../A'T 

:J.:~ ~10.:. ~:~: r! ,t:;-:;'U .... 
,- ~ a::.:"'J.; ,~ ,.::':':'-_':~ T.:' ,.'It-:;-/::,tw::J..! 
• -~!:.)o---,,-. .... -_ V.!!'.: -;lo~W..r.. .. """"" • 

J.t:'JMIJtJ.JiO SIT OI-.s ,.tv 'EAl. OI' ADIAr 

J.....,-.:r,A f'j INCLUIP 
f:: :..l~i'" !i:T:JA.r:cts 

H ALl'EP.A.P 
f12 Pt5QUISA.I 

1.6 - CERMB/30 - CONSULTAR DADOS DE ACOMPANHAMENTO 

------------- CEP - CONTROLE DE EHPRESTIHO E UFtNANCIAK!HTO ----------CERMBlJO 

01.1 - CONSULTM DADoS DE ACQII1PAHliAKtHTO 

COIt1'MTO 
Cot'ETEIIC IA 
SALDO OEVEDOfI 
SALDo CAtCULO Nf 
SALDO CAI.CVLO 11fe. 
AVAl.. TUllNO 
AVAJ.. COIISnVCAO : 
VAl.. TX.Al»I./ 1ftJH!,.0: 
.USTACAO 

2 • 
la / 12 / 1996 

IlUMZOO t lU 

""""" aAZAO 1l1CO •• peIA 
cru' .&.u SO DIVIDO" 
ULT aLU 'a&.STACAo : 
VLT VAA TAXA .JUROS : 
VLT c:.w:\Il.O 

U.l41.12lU 

1 / la / 1996 
10 / • / 1996 

I I 
10 1 12 1 li" 

191.383.80 

TAXA OI JtniIOS l,OOO 
1000 
J 
J 

5 lSTItIQ. DE NtOIITt ZACA.O 
'UMO DE II~STN«lfTO 
'EIIIODICIOADE CALC\1LO 
..... 0 J" 

'Al -MENU ,n -IIITo'U'Aa 
.r12 -'ESOUUM 

." -IIITIIOCI!:DEII pr8 -A~CAJIt 

Z.' - CERMB!...41 - SELEÇ,(O DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

APr/OCC O,&aACJID 0& CREDITO CONTRATAOA ----------------- tm341 VT 1601911. 17:J 
S&l.&CAO DE taVltaNTACAO rlNAHCEUA 'AGlNA: 0001 

COII'1'MTO : 001010. - tJ MESlAMO: 1 / 19ge 

In Mr:W.rlllUC w.. DlSCIIUCAO 
1.18010U 0001 LllaQO.O Clt OU/95 
l.laDlMA. 0001 I.lIEMOD OI II&CU.SOS ,ItO-U,tA ou - DIRHA 
LII'A)" 0001 LlllllW:AO DI a&CV1tSOI AO 'AI" 
LIe&rDIA 0001 L.UN.CJ,O CCIM a&CUJtSol DA tlr - 'RO MoTA DIA 
LIClnII' 0001 L'NIlACAO COM .lcuasOI DA ccr - •• 0 RATA "S 
LICOO,ro 0001 I.IIIMCAO COO'1IA.Ii CDlt ,tCVJSOS DO FGTS 
LIl'G'I' 0001 L,811tACAO .LAIfO ..... !SAltIO POIUIM COM III:ICVRSOS DO FGTS 
LJFGTOlA 0001 LJIIlMC:AO CCIIt UCU"OI DO FGTS - PlltO-IltATA-DlA 
LZI'G'nCS 0001 U81UC11O cC»t III:ICU,nIOS DO rcts - '111:0 RATA m, 
l.JfJS... 0001 LIIIJlACAO - rUMI - "0 IlATA HEI 
LUAl"-E 0001 LlallllACloQ DI III:ICUltlOI AO 'A1H - EXTRA-CAIXA 
LIPIII:~ 0001 Z,ZI&1tACAO DE alc. AO .IItOKA,P n. ,,IUVADO c/ ale. FGTS 
aLCI,",S 0001 ~l.U.11.ACAO DI LIICI'.ACAO COM IItteURSQS DA cEr • ,"O AAtA ME 
az,rGTDIA 0001 a&GVl.U:llACAO De Llllu.cAO cOt1 .Eeuuos 00 FGTS-'1tO 
IU,.rGTIIU 0001 UC;VUJUZACAO DE LlaEIlACAO COM ItEctn!.SOS DO reTS-PItO RATA ME 

Z.IO-CERMBJ4J. MOVIMENTAÇ,(OFINANCEIRA DA PARCELA 

,.,"oce OPE~ DE eltEDlTo CONTRATADA ---------------- •• tmJ4J VTuo~98 .IU 
*""IKEllTACAO rZNANCEIRA DA 'ARCE~ PAGINA: 0001 

CQlfTRATO: 60172 - 7] ICES/ANO: 01 1 19ge 

SIL ..,.., rlNAlf VZA.S ESTAGIO H.DU NMG DAT LlH LIO VALOR LIOUIDO DI 

LII'Gl"HII 
LlfG1'M&S 

1 PEALIZADA 49I8Jl 
J R&AJ.JZADA 4918J) 

J 20/01/1998 
2 1!:t/OJ/Uge 

10.000, o 
86.000. o 

'A! SAla .AZ KEHU rI IItETORHAIt '4 AJUDA ''7/8 .AGIH.M !lfTIR SELECIONAR 

Z.IZ - CERMBJ69 .PROVIDtNCIAS !'ARA OBRA 

IIJIr/oce oPERACA.O DE C"IDITO CONTAAl'A.I)ft ----------------- tUU69 \"TltJI9f ':('I~) 
PIIOVIDINCIA5 'MA A oeltA 

OPEII.ACAO 
UOO 11M' : 
DADoS DA OBRA 
~".EV: xxx,X 
UEA.L: xxx.x 
snUACAO: 
tDI PItOVZDEHClAS: 

ENCINHUPO PlS,OHSAVEL 

DATA COHI'ITINCIA: 

AVALIACAo DE DESEMPENHO 
TOKADOP. C 0'7,!t 
CONSTRUTOR A 10. o 

QUALIDADI OBRA: X xxxxxxxx:\. 
OTA VISTORIA: XX I XX I XXXX 

cp,: Y-XX. XXX. xxx - XX NQtIE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FAI SAI' P"2 TOPO FJ PETORHAJI: f4 AJUDA f~ INCL::IP 
'6 ALtERAJI; '718 ,ACINAIt '9 AUDITORIA n: CONSULTAR COHPE.rtNCIA 
ENTEP COMANDos OI tDICAO I o DILETA J INCLUI R Pf:P[Tf: ) 



2_/ J . CUMI1J26 • CONSUL TA aONOGMMAS FINANCEIROS 

M'I 'AGI .... '., 
-. 

_·t 
2 / J . M8J4J . REFORMULAÇAo DO CRONOGRAMA FINANCEIRO 

.aJ4~ VT1Q1291.II!lC 

~ ... ~ :;J..:p ,-..2 ':'';P': F3 ,n~ 
16 .a..;.~p» r'/e ,AG.1Uo.I t9 HUT?'ICO 

r. A.JU'DA ,~ ,ADP.AO 
110 C1\OlltOG~ '12 PESQUUAII 

~~ .2.1!. MBJ4'· MANUTENÇAo CRONOOMMA DE CONTRA'ARTlDA 

v, .. .... 
'1 SAl' n.J T?J":) n'~ ,. UWA no DULClCAa 'MA 
rI .... !'DN ,..", 'AGU'M "~ITOa1A '12 CGWI111.l' .... 

; /9 - 1018276· LISTA DE EXIGÉNClAS 

~~ X! :--' ........ :7A:...::: .... ":F:!~" .. ----- .• ----------------- P".:!:H VHIIC298 203 
:.:s"'!"" :r [.C:;E"'-=:}.,S :;lf' 006:;9~.-J4 PAGrN" 0001 

:: r: INIC!e TtPJ1INO 

1!/02l199! 

2.14· MHJ26· CONSUL TA CRONOGRAMAS FINANCEIROS 

"""OCC 

EM RES' 
OPlI'.ACAD 

mS/ANO 

PAI SAlIl 

OfEP.ACAO OE CREDITO COHTRATADA ------------------ KB128 VT160191. 1449 
A.LTIR.U: CRONOCRMA ATu,uUACA,O MONtTAltIA 

ur 
RECUP.!OS NAr OPu. 

VL TOTAl. ATU MONErARIA 

VALO, Ht.!/ANO V1\LOII. 

PAZ TOPO Fl RITOIUtM 

~~~-:-:-::--------~~ -I 2.16· MHJ2'· ACERTO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO 

AJ,/OCC O.IAACAO DE CIU,OJTO CONTIUr.TADA. ------.--------.- K81':9 VT1401Q, I:~J I 
ACERTO DO CRONOCRNtA f1NMCUltO '''GIN'': 

CONTUTO VE: 5Jt: 
UGO fUI VI: TD: 

se; 

S M!S/AHO VALO" 

: A PUCK~ INrORMAJ)A ACI~ SEItA· CONSIDERADA PAAA INCLUSAO ou ALTERACAO 
: DO CROffOGII.AtO'. FlNANCEUO E DEVERA' SEI! ANTERIOR AO KES/AHO DE POSICAO. : . -- ~~----- ---.-- ---- -------- ------- ------- ------ ------- --. ---. ---------_. -_ .. 

,Al TOPO 
'10 c"O"OG~ 

rl RETOIUtAJI: 
ru flSQUUAA 

,. A.JVDA 
~ltTu. ttOVlKENTIi!.C.N:JII/Sl 

1.11. MHJJJ· LISTA DE TRAMITAÇOES 

,.,"ocr. ICNfUTENCAO D05 DADOS aA.SICOS ---.-.-------------- KBll~ VT04.:9j.18U 
LISTA DI TM.MI'fACOE:5 Cf: 00!l1196-40 PACIMA 0001 I 000: 

OIlJHZVO: U'OU - 1 'ROf'I - AQUIS. E/OU PROD. LOTES URU,NU. 
Sl.L TltMITI DT tNTRADA DT SAlDA ESTAGIO 

ZIfCLUSAO CMTA DE rNTENCAO Ol/0!./19,7 01/0!./199'? J 
COIISOLlDACNJ DADOs CONTMU5/rINMCUROS al/OS/I,,' 06/0!./199' :3 
AVIdoIACAO GI,nc O'/O$/19''? OtlOS/l"'? 1 
.AltEeI:" AJU.LlSTA EN 11/0S/1997 :0/06/19'" ) 
CClfUlUCACAO INSTANCIA COLEGIADA :!O/Otil1'" 20106119" 1 
CUTA CONSt1LTA / ,ROJETOS 0!./09/1997 05/09/1991 3 
KAlUt.JTN:AO AGr.Nn PJ!:OI1OTOR O~/09/1991 0~/09/199' ) 
AllALUI DOC1JKINTA1. 05/09/)997 05/09/1991 3 
AllALUI !llCENKA'UA 05/09/1991 05/09/199' 3 
AllALUI .11JJIDICA 0!.109l19,7 05/09/19,7 ) 
AlCALUI ICOHOMICO-FINNfCEIRA 10'0"199' 10/091199' 1 
AllALUI rZCHICO-SOCIAL 10/09/1997 10/09119" ) 
RILATOJIIO UNTESI 10/0911997 101091 19" 3 
COltITI a.IOITO EM 10/091199' 10/09119" 1 
ttNflrESTACAO SUPIIUHT!HDENT! 10/091199' 10/0'/199' ) 
MALUE aACElf/STN 101091199' 10/09/1997 ) 
A'n.1.IAC.AO AJIIEA KATIIIZ 10/09/199'7 10/091199'7 J 

rl RETOIUIM ,. ESTAGIaS r1/F8 PN:ilNM rl2 JUlr.SB.14 EHTEJI; !.XIGENCIAS 

2.20· MHJ6J • SOLICITAR LlBERAÇAo OGU 

.ur/occ OPEAACAO DE CII:ECUO CONTRATADA ----------------- KaJb~ VTC'7Ci.ge.:eo: 
SOLICITAI': LIBEP.A.CAO OCU PAGINA OOO! 

!N : CONTRATO : PMe : 
DATA DESOLlCITACAO: CE A oelõi7 1998 

CONTRATO PAlIe VAI. SoLIC 

TOTAL : 

PAI SA!' PAl TOPO 
rs INCLUUI rure PAGINAI' 

LINHA Dl. C~[DITO HUNIC~PIO !! 

Fl Jl;tTOlUloU 
r12 PESOUISAI' 

i 
I 



22/· MBJ6I- CRÉDrrAR LlBERAÇÁOOGU 

ur I x,,: -:"I'.AC.JtoC. Clt CJZCITQ co.TJ.ATADrA --- •• --------- ___ MllU VTl~019 •• l1U 
10 ~n» L!a&ucAo ogu 'AGIU. I 0001 

,tJ:~::e s.c:.:-::'!'JIIIêló : Di d ) OI I UM_ A U I 01 I 1911 
:.A':'A:.r; -:.u:~ I I 

--;;;;;.;~ __ --~~;~---;~:7---~===-----~~;-~;;;;;.;;-------;~;-------
.. _____ .... ____ .. _______________________________ .. __________ .. __ .. ________ .. ______ .. ___ .. 

!~ 100,00 

;;.:"" ;;;; --------- ;;.i-;;~ ----- ...... ----;; .. -;;.;;~ .. -- ........ -- .......... ;; .. ~ .. -----
rll 'Al:illlU: " cacau Pl0 LIMPa. ~ '12 PESQUJSA 

C2n.AM lUrIO ~ NJ U l~ 

: 2J· MBJ07. SELEÇÃO DE EM'REENDIMENTOIUNIDADE 

u,,,:y.:: -:n.'A:A.:::1 :p~tn(; -::)Jf1".Ar~ ------------------ MBlOi \lTO~0191.U21 
H:.l:.A.:. ::1 tMP'lEW::IMEJfT~ I ·JJlI~r. PAGINA: 0001 

~ ~ .. ~.,t~ ...,.,. :;.r!':'.tq':l ." 1"1" ... ')1:-:: ~I':: UCoOIE.W1 
-------------------------- .. -.---------- ---._---------

-::~ -.-:, - E. :"DAGDI' 'A .... !~ .... [JI".,.:PA 2656 
:.-.;~-~a-,: P-'S5/5AA ":AMP:' ... -:AI'!~'J AJ..!GJtt OE LCU'DES 2U1 
" ': ~tt~.; ~ - • : 1!#tP:':A':N': E ~" 

.,. """"A'':!: n~6 

#.':.HII.f).-\>fi ............ ,.,...r.:,J. ... ,., ..... ;IPJ..":J., 2U~ 

: ';.;;oi::·-~ ~T-:: ':)t'.:Z[IJI-:; AJ. M.AFIP.A.~'" 2i4~ 

::l?~»~H, ... ~ ,t!';!u.;.x Al. "",,[lC 264!t 
';. :3993)- ~ ~ AIIAt:A Al. AlfA!lt.J. 264!t 
:.:!nc2·:1 UM:'A.:AISI>JI[.A Al. U»IFA':Jo. zu~ 

:':~1J2!P-~9 ':..1I..SA#.NtIl'XA:>AlNI "" SEWW:::PA :oc P,?PT-: 2601 
:':~!2n-n xr.-:: .J "'o O[ JA1f!IPI) 2601 
';.:. ~!): ~. S 5 <TE .; PIe OE "AREIPO 2637 
:.:~. ~:i --:: j[r.: :: ,; 'lfj OE .:~t:'J 2601 

';.:. ~IJ.!': ~ - t~ ."Etu:t~; v': "" ~1tJn1"j,.J, 00 J>'?'T~ 2601 

';. ': ~ t~: 4· _ '1 I,tZ !: "" vet'A,aA n01 

z~e~:!: -'li I'tZ ::: ,J ",o ,. JItJ!if:I'O 2601 
jO~!l:-·I!- ,Et;.Nr.o ~A$ .... ... a" JAI'.t'IM 2639 

;;a. 5-'.:111 'Ao.: ~':P': P'l II'l;-':'J{A1 '4 A:...;CA n/e ''''''lNAP lJITlft S!UCIOHAA 
~~-L ,,.! "rr:1'''J.. -:~!':~;", 

, z.n -MBJ20 - DET ALIlAMENTO SOClO-ECONÓMICO 

'AZ T':IPO " utoaJWt .A.l SAl' 
r1',' 'lIGIJIM " IllSTOl.lCO ru eoaln.TA nr C».N:r 

:.:'. I,fBJ61· SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

".;;r ::: 

.::: 

:rU ..... :.a..: ':'E :Pt:::: ::JõTP,A;.t...:;A 
~:7·:.a..:J..: Z l..~ptur.::!"ZN'!: 

~iH~ - :;.~ 

:~.: ........ :t:: 
~:~.:J,,:)._: ,,"c ;.~: ::~'_."":,l.,:" 

,~ 4';::: . .,.~- 4:: 4::: 

PAC: : I 

: :~.: ... :,,: ~s Ali'.) .$ :i'JACAO 
04:::> I :<;'9!' 424:::: 

: ... ;..."-.: r:; ~!:7:~~;"': q ;"_"_':',l. ~:~'':''''':A:' r!: IN-:!.'JIP 
!_~!';.).j .. -. ;~:~;,.,; r? '&'_'::-;:111:;:" r:: ~p:·:::ts::.a..s r12 PtSOUI~,""" 

2.22· MBJO!. MANUTENÇÃO EMPREENDIMENTOS E UNIDAIJES 

A9r10CC OPtJl.ACAG OE CPUlITü CON'TPATADA -------- --------- MfUO~ \'TC'!,,'1'l" l.,::~ 
I1AHUTr!NCAO [J'lPPF.t,/DIPttJrro!o [ UNIOADr:~ 

OI'CAO .> 

1 tMPJltEENDJKEN'TO 
:: ACOHPANIiN'lENTO DA OBRA 
) ,SnUACAO DO lJ'lPRllNOlKEN'TO 
4 t/NJDADE GIIIUPO 
S UNJDADES 
6 COJ'lPt.EKEN'Te> UNIDADE 
I HA.BltE-,St 
11 OE'sLtGNCENTO 

------- -------------~- ---- S!:LECA,O COHPL[.KENTAA - - - - - ----- -- - _. - - -- - -- - - - - - - - --

tMPREEND1M!.NTO 
NOK! OESTAgUE 
ur 
HUNJCJ'PJO 
UC;O (EN) 

PAl ,SAl' PAZ TOPO rJ P:ETOIUIAJlt r4 AJUDA lN'T!R CONTUIUM 

2.24 _ MBJI9 - CONTROLE AUDITORIA HISTÓRICA 

.u"oce OPEUCAO DE CUDITO COHTJltATADJ. --------------~--- MB31So 'r.'lel.":9'7.1:'::$ 
COtITlI:OLE AUDtTOIII:JA HISTO'I:JCA PAGINA: 0001 

CHAV! : 00n408 
'sUTE",,: OCC OP: 
DESCP.tCAO/OADO : 
CHAVE : 00)140" 
5ISTIHA: OCC o,: 
DE5C'ICAO/DA.OO 
CHAVE : 00) HOI 
515TEHA.: OCC O,: 
DE5C'UCAOJDADO : 
CHAVE : 0031401 
'sUT~: OCC OP: 
DtsCP:lCAO/DADO : 
CHAVE 00n401 
SUT!MA: OCC o,: 
D!.SC.tCAO/OADO 
CHAVE : 00)140. 
5UTE",,: oce o,: 
DUCII.ICAO/DADO 

PAI SAUt 

I'IEC1ST'0 : tKnEtNDtKtNTC 
ALT DATA-HOM: 0"01/199a 1!.:J4:20 OPEP-URH' r90~9~P RHKA.rc9:1 
O 

I'EGUTII:O : iE"PI'r.ENDlKENTO 
ALT DATA-HOM: 0610111998 J!>:29:00 Or!p-HRJ'I' rqO:'H~ p.Nl'\ArC'qp 

00000000 
A!GUtflo : r.MUEENDIHENTO 

ALT DATA-HOM: 06101/1998 U:29:00 OPElt-Tt1U1: 1'90::968 RHKM098 
00000000 

UGlSTII:O : DtPlI:tt.NDJHtNTO 
ALT DATA-HOPA: 06101/19911 t~:29:00 OPEP-TEPJ1: P90~9F.! RNJoVJC'9! 
00000000 

UCISTPO : DW'EENOIKtN'TO 
ALT DATA-HORA: 06/01/199' 1!I:211:!.9 OPUI-TEII.M: P90296"" RHHAI'09! 
TtSTr. 

I'ECI5TII.0 !MPlU:ENDJKEPn'O 
AJ.T DATA-HORA: 06101/1998 1!,:Za'!>9 OPU-Ttll.l1: P9019IÓe RHJoL.'J098 

00000 

tAl TOPO rl "ETOMAR 

2.26 - MBJJO -DETALHAMENTO F/SICO 

A,r/oce O'ERACAO DE CU,DITO CONTRATADA ------~--~-~---~ MlllC VT:9!:9-.l ..... 
DETAl.HAKI!NTO rUICo PAGINA: 000: I 000: 

EHPP.EEHD : OO'O~I~I~-~';)~IN~S~T~' ~'~O~'~>.L~T;' ;:.==;:;~;:;~~;,:;;~;;=;;;; HIST ALT CO"": I 
ttOTJVQ ALT 
StO CA.MCTEU5t1CA FUlCA OIlR v A L C P 5tL UNIDADE FORtlATC 
Oll PAVIHENTACAO - AJl:f.A N 3!!.fI K.: Oto 
022 CANAIS - EXTEHSAO J!I~e 05 
02) t:.<TEN,SAO DE CRENAGDf - PEDE N use Of 
024 CONTENCAOIt5TAS. ENCOSTAS - AJl:EA H 3&S& te Ot-
OH. EN!PGIA tLETRtCAI I LUH, PUBLICA. N Je~8 11 Ot' 
027 eALCAHENTO N JII~fI li: or; 
Oll 
014 
OI' 
016 
017 
018 
01. 
020 

PAl SAIR 
n/e PAGINAA 

U..2 TOPO 
F9 HUTORICO 

N 

• • 
Fl RETOP.NAA 
r12 CONSULTA R~r CARACT 

2.28· MBJM - PROVIDENCIAS PARA O EMPREENDIMENTO 

'4 AJUOA 
ENTU ATUAL I UJI 

APr/OCC OPEPAo.C.' DE CP[OIT" CONTRJ.TAD1o. -------~~---~---- MSh;4 V":'::91::~- .• 443 

EKPP.tEND 
UCO (ENI 

SITUACQ!:S 

PPOVIOENCIAS P1JIA o tKPREENDIKENTO 

00l9&66 - 96 
2645 1 KActIO 

tOI PROVIDENCIAS: 

D~n. COHPETEN:JA.: 01 I 19Q~ 

P~l SAIP. PA..2 TOPO n JllTORNAP r4 J...n:oA. rS IN::":::P 
Fi. ALTEPAP rue PAGJNAP F'9 AUDITORIA rl: :ONSl1LTAP COMPErtr;::;; 
!NTtP COKA.NOOS DE tDIc.AO ( o O[LETA I INCLUI I' R!PETE 1 

• DATA NAO ~tICONTP.ADA • 



-....,..,. "'.' ~~-''-----------------U9· /tISJS1· CADA$~ UNIDADE DE GRUI'O 

,; 
..... ""/00: Oru.acAO ~ C,Ul!T'O C~ADA -----.------------ KaH2 VTUOl9t.1UI 

~tnrt:w:.~ .,-
Deta:aClJIDT'O: 2 t121 - " "'"'"""'" I UT 

: =arr: n 0tIC.AC ::c tJII'loa:a-Ç(l'J'9O -> 

0UM'f. tICM%:-oaros .... _. __ VI~ .• ' 

. t.otA :c TDPDO. . . . . . . ... , 
NtU.~r;a~ ... : 

VJ . AVUIACAO/CU5T'O U'TI)IIN)Q: 
Ya.LOI rl-.:Uvu, .......... : 

::':". ,Al SAl' PAZ T'?PO rl MTou.u,. .uut)A rs uecwa 16 ALUJI..U: 
"/1 'acI" " amlt'tOaIA nO IJIft~ ru EXCloUIP '12 a.SULTM bTU VL .ADbl) 

2 l/ . 418156· COMPLEMENTO DE UNIDADE 

..,;,·z: :~!:~A.:A: :!: ~Pl!:::;:' ::h"l'P.ATALA ,' •• ----.---.----. 
:~:....t~: :.! '.:WICA:l. 

~)!., VT060198.U)7 

::~::A X :':P.P:"t..~r.,: 

:E5:';=.a..:; .-.> 

~~A:)OV1t: • "' .. ~.:. 
':"'P:"~: 
u.:,J.ç. 
Ol' ...... :'::~:-:. 

u: 51.:' ~A; ~:P": n 't':',:,H.U f"4 A.J"'::'A 
,',! ;'Jr.:;:.'" "'1 A..:..-::':'j,u. r1e :'I~'A. Ttt.A 

!r."'! :.". :::.::~: x :-:..rP:'D"!Jr"!":. 

P'~ INCLUI' 
rll EXCLUIP 

,., Al.flJVJI 
rl2 CON5ULTAJI 

»,. 'Z: :HJ'..a.,:..J..::t :H::':': ::"'';P.A':'J..!:). -.--.'. '.-.'-.'- mltôc ·l1'lSOllJ!.~"J~ 

:t!::~r.: 
~,,!tx::~: ~:;:~ - 9: 
';'Z EM 

. ....-: '':l"'~:-''I!:~ '.1'1': l-:nt-Pt'! '.lN':i I':lo!:FL-PLT 'JHO Iry.pL-Ptr LrNú I":KPL-PlT 
I 

tA.: !A:, PA..,2 ,:,:r: n PET:J.H» f4 AJ',JtA ,~ !N~l:::P H A.LTEP.A.P 
-: .... ::.AZ! ,~ :.:~.u P''i ,,: ... tlIT':i'.J~ nc !"'FPU!I~ ''.1 !"<':LU!P nz ':C.N5U1.TAP 
:!.s;.:~r.: :". .. J.;.::r. t~"lD:)!EM 'JII'zr~ "'JoZA:!':' 

.) 
i 
; 

1.JO. /tISJS4· UNIDA DES 

Alr/OCe O,UACAO DE CREDITO coNTRATADA ----------------.- KBJS4 VTlSOJ 98.1959 
UNIDADES CTD UNID5 CADAST : 

Df'll&tHCUtENTO: JHOP - 61 DRENACEM 'Avll« SlTUACAO UNIDADES: OC 
UGO IEMI : 2656 UNIDADE-CRU'O: CATA slT. : I 

t1ND ICMPL-ltP.:T 
I 

tnlD ICHI'L-RtT 
I 

UND ICMPL-RET 
I 

UNO 100PL-R" 
I 

IJWD 1000L-RtT 

I I 
I 
I 

'AI 'AI' ,A2 TOPO Fl JlETORNAJI: '4 A.JUDA r!t INCLUIR ri A.LTtR.M 
,.., LIMPAIt re COf1,LEHENTO UNJDADE r9 AUDITOUA '11 EXCLUIR rlZ CONSULTAJI 

1.)2· /tISJJ'· HABITE-SE 

Alr/OCC O,EAACAO ot CREDITO CONTRATADA ------------------ KIIH8 VTlJ0198.h~9 
HABITE-SE 

lDIPat:EHDltt1lfTo: 3993: - " -
UGC fPI Df TEN1 ,ItDIJNJ COM: 
TIPO HABITE-SI: ITIPI DATA DE HABITE-51 •. : 

UJrD 100fL-JtET 
I 
I 
I 
I 
I 

UND ICM'L-IllET 
I 
I 
I 
I 
I 

UNO IQ9PL-RtT 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

UND lotPL-RET 
I 

'AI SAJ~ .11.2 TO,O Fl P:ETORHAP '4 "-1l1DA ,~ INCLUU 
" lIJUDADI ri LI"'M r9 AUDITORIA rIO EMPREEND Fll EXCLUIR 

1.)4. MBJ06 - MANUTENÇÃO DE TABELAS 

UWD ICKPL- RtT 
I 
I 
I 
I 

r' A1.TER.M 
rI: CONSULTAJI 

,..,r/occ OPEPACAO DE CREDITO CONTRATADA --- 4 ______________ K8JO'; VT191:97. 1 -;.:: ~ 

OPCAO -~ 

,AJ sA1P 

...-uTENCAO DE TMELAS 

Dl ELEI'!ENTOS 
02 'fIlO DE EXCEPCIONALIDADE 
01 bCEPCJOHALJDADE 
04 LI"ITES CONTRATUAIS 
os. HUTOPICOS PAJ)RONIVJ)OS 
0' SlTUACAD DO tHPltEENDltaNTO 
07 CQNTIltOLE DO ItKPIII!EENDIttENTO 
OI CONTIltOLE DA OPIRACAO 
09 SItuACAO DA soucnACAO OCU 
10 CIUTEP.10 DE ATUALlu.o..o DO SALDO CREDOR 
11 SltuACAO DA OIRA 
12 OESEt1PENHO DA OBRA 
1) OUAl.1DADE DA OBRA 

PA.] TOPO r3 PETORHAIt '4 AJUDA !HTER COJfT I NUAR 
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jltf. ~ . NoPõiãõ2. ~A.AAeA , l, __ ·API4XlNT",1NDEX 

. 'i--'~EA , __ ·API'-lAHC-1NDEX 

" • __ ·_L_EA 
ri -_. _-I.()(Wj[)EX 

_DIOOI· Al'N«ST-AREA 
__ • _-+lST·INDEX 
APfOIOl0· _·DEtCR·,t,REA 
APAIe011 ·~R·INDEX 

SEGMENTO APFSGQ02 
AP'0I012· AP'-MOOELo-NIEA 

APF-GNtACT-AREA 
APfOI013· AP'-MOOEL·INDEX 

APF-GNtACT·1NDEX 
APfOI014· _·nw.tTA-NlEA 

AP~RCJNO.AREA 
APFDI015 • APF-TRAMT",INOEX 

APF-CRCJNO.INDEX 
APFDIOl,· APF-FINNoIC-AREA 

API'-OIItI.AREA 
_·PAPEL-AREA 

APFtle017 • AP'·F_INDEX 
APFoOlltl.lNOEX 
APF·PAPEL·INOEX 

_0801.· APF-cOHTROL-AREA 
_0801 •• APF-cOHTRL-INDEX 
APFDI02O. APF-FISICA-AREA 

AP~O-AREA 
_0lI021 • APF-FISlCA-INOEX 

APF-uilO-INOEX 
_0lI022 . APf-oOU.AREA 

APF·TAI-OOU-AREA 
APFOIICJ23 • APf.«lU.INDEX 

_·T~INOEX 

T-"IIM_ 
APF0I001· 27_ 
_01002·27 _ 
_ 01003·27._ 
APFDIIOO4 • 27 _ 
APFDIIOO5 • 27 _ 
_0Il008· 27 _ 

_01007·27_ _01I00I. 27 _ 
__ ·27_ 

_01010·27_ 
_01011·27_ 
_01012·27_ 
_fI013·27. 
_oeoI4·27_ 
APFoeolS· 27 _ 
APFoeotl· 27 _ 
_01017·27_ 
AP'OIO" • 27 • 
_oeo1l·27_ 
_DII02O. 11 '52 
_0lI021 • 27 _ 

_DI022'27_ AI'fDI023 • 27 _ 

IUIICHDMI 
_1I010·00T _18D2O. 0CfJ0CC __ . occ-op..çlo 

--,~ ATVII010· ~Io CEMlCC· 
C""r~ 

"tvSIO:IO-lnI~ CfMlCC· 
~ 

CeRIIOIO· 0..0 do Cf R 
CfRII020 . CER·C_o 
CeR_·CU ..... '_ 
C'R~,ceR·C~. 
CeRNtlO 
CfRN210 
CfRN3IIO 

APF ·1~ EQ('I\""V 
~l' ~5 MA, 1~ .,. vao 

APF - DIAGRAMA D ~"" '" n m """. ", 'x 
APFRBI1~101-NDX 

IIORTEO MA OH Y COO-TIPO-REF-cNW:T AIC 
[

R813&-101-OOX 
~OMAOH 
N.M-1TEM-ItNEST AIC 
APF·MOOEL·INDEX EX 

HI.torlco C.act 

211571 F ~o IVIA 

_'"7-101-NOX lON 

APF-CARACT ·AR!A 

APFR8157·IOI-M)X 
SORTEOMA DF 
tf.N.EMPREENO NSt; 
EST·DT .... ATLZ ASC 
EST~"""ATLZ ASC 
1N00EC().SOC-FISlC 
_-cARACT·INOEX 

JC.>IST -cAAA -GNtACT 
MIINM'O 

Caract Hi.torlca ~ 

21&2] F .}s..9 jVlA : 

Je .... T-eARACT lON 

APF-CARACT ·AR!A 

y 1V"""'al~11 

SORTEDMII 
CO[).SIT·a/ 
APl'-FISICA-

Tab-Slt 

-NOX 

ENO ASC 
INDEX 

Tipo Refer'nel. 

2110 I F 43 VIA 

_TlS-lO,-NOX DN 

APF-FIsICA·AREA 

181 17·IOI-OOX 
TEOMA OH 
·IIEF-cNW:T ASC 
FISlCA-INOEX 

Ref. Careet 

21171 F .0 VIA 

_'117~O'-NOX 

APF-FIsICA·AREA 

IIEF-cARACT 
OMNN'O 

C.ecterl.dce 

N'F-flSICMNOEX 

APFRBl De-IOI-OOX 
~OMAOH 
co[)'Tl~ ASC 
APf.MODEL-INOEX 

TlPO-REF 1 MANM'O 

Tipo C.ecteriatlc. 

21091 F 1181 VIA 

_1101-10'-IOIOX 1 

APF-MODElD·AR!A 

TlPO-CARACT·OfT OBJETIIII>1TE MANM'O SORTEDMA I 
Pf..M.SECUEN 

Oet. FI •. Soclo Eco. 
OBJT\'O.OfTAI.·F1 

tem Inve.tlmento 

VIA 

APF-MOOElO·ARV\ 

fTEM.~ 
MANM'O 

tem I"veat Objetivo 

APFRB101'>-IO'·NO: 
SORTEOMA OH 
COD-TRAMITE ASC 
AI'f-MOOEL·1NIl 

12103
1 F 1201,VlA I""NNP()-'~0 

APF-MOOElD·ARfA 

2101 

APF·MOOElD·AR!A 

ETAP .... TRAMlT 
MANM'O 

Tramite 

21011 VIA 

APF-MOOeLO·ARfA 

TRAMlT 
MANM'O 

)fl·TA --·0 
OH 
ITEMAIC 

II.J.TRAM-TRNJ 
NM'O 

Oetalh. tramito 

2153 , 1"1 VIA 21131 F 20 VIA 
~T1PO-CARACT 

21081 F 1281 VIA I-=~~: IMANM'O 
DL 

'AÇAoI~ VIA 

A""I153-«Jl~OX 1 OH 

APF-FI&ICA·AR!A 

JC. T"6-SlT·EMP 
MANM'O 

Slt. Empre 

21114 F leejVIA 

~~It.TA8"ITJ Ofl 

APF.fISlCA-AR!A 

JC· EMPII-T "6-SIT 
MIINM'O 

Sltueçlo 

21411 F 101 VIA __ T 

]DN 
APF-FIaICA-M!A 

Sll·,.,,(lV 
_ao MA M'O OH 

I'I..M l "'"' l\8C 
t 

Provld'ncle 

21110 , 
1'81 VIA 

." "''''' J ON 

AP, F t.,c A AftfA 
~._---- -_ .. _- ----

EMPREENO-CAI 
MANM'O 

IV.CT 

ISC 

_IIICI-cAIIACT 

APF-FlsICA·AReA 

APFR!":l-~X APFRBII:l-IOO-NOX 
IIORTEO OM OH ~OOM OH 
COO-toU<ICIPIO ASC COD-\XlO ASC 
NlM-EMPREENO ASC NlM-EMPREENO ASC 
APf.F1SlCA.1NDEX N'F·FISICA-INOEX 

D&.ITVO-On """. T 
APF-Mooe.o·AReA 

APFRBI12-~X 

SORTEOMA DL 
NOM-OESTAQUE·EMPREENO ASC 
N.M-EMPllEENO AIC 
N'F·FISIC""INOEX 

APF-MOoe.o·AReA 

OBJTVOOP-CREO 
_TEDDA OH 
tf.N.OPERACAO l\8C 

·0 

APF-MOOeLO·AR!A 

APFRBI56-IOI-NOX 
SORTEOMA OH 
COO-CONTROLE·EMPR o\SC 
APF·FISIC .... INOEX 

APFR8tt:l
~OMA 
SIG-UF 
NlM-EMPR 
APF~ISICA- ~y 

~ j , 
Y J~" 

NlH>P-CRE ·0 Controle Empr 
APFRBI12·101-Ml 
SORTEOMA OH 
tf.N.EMPREENO -'-7 

EMPIIEENO- SIT 
_TEOMAM'O 
I'I..MEMPRHNO 
NoKMVAl.w;NJ 
M($AVAl.w;NJ 

OMN'" 

-
En.,.endlmento 

. 21121 F 32~ VIA 

mPllUiil 
_"1Z-IO'-NOX SORTEO' 

APF.fIaICA·AReA 
EMPR·SIHHO 
~OMAM'O OH 

EMPREENDGRUPO CO[).SIT -uIIO ASC _no MA M'O OH COO-\.MO AIC 
CO[).IOI!NT -uIIO-GRP Ale CO[).COMPL-uIIO Ale 

'fRe,,, 101 NO' 
IIITEOMAOH MPRHI'OAll-Q(O 
!V.AIIMNOENC''' UC ~NM'O 'f ·FlSICA INOU 

Abrengtncle Geog. Grupo 

21U I ' " VIA 2143
1 ' 

1431 VIA 

1 I ORUA..) t Nll) tW 
........ ",~, .. o. 

__ ooUO'O 
_rrOUANPC 

APF UNIO ARfA 
coo. lNtO 

APF ,'aiCA ARV\ c(\O C"0MPl UNI 

21118 

tndereço I APF-F"'CA·AR!A 

.• 21.21 ' 
li 
OH 
AIC 

1"41 VIA 

l\8C --

_RNO _ 
I C 

APF-tlNIO·AMA 

ENOf R-Ullo-w.l 
MANM'O l-· .... _TEO~ 

N..MEMPI 
COD-U<IO 
cot'COM 
APHHO 

Unld. Heb 

21··1 ' 1311 VIA 

......,..10.·.0. I 
AP, UNIO Aftr:A 

APFR81'.·I02·NOX 
_TEOOM OH 
Pf..M.EMPREEND ASC 
OT_,TE·\.MO ASC 
COO-LINIO ASC 
COD-COMPL·L.NO ASC 
APf·\.MIHNOEX APFRIII".IOlNOJ( 

NO)( _TEOOMIlN 

OH rr N.M-EMPREEND ASC [NO l\8C OT .... OULI()U<'O l\8C 
l\8C COD-LINIO Me 

-uoIO AIIC COO-COMPL·LINID AIIC _. y~"-' 

TA 



~:.: 
,. 

" . . , 

~. 

0-. 

Aulol 
EQOBAlRJ 

;>MJ3Ill111t1 

""'1- I - UI"'~""""I'" UI;; ÃPF"-ÜÕOEL:NiEi """ ~r) MA OH 

I Natureza 
c,",,,,nIVII'\I'II y APF·F_INOEX 9 c, '.' - "XIGENCIA ASC. L AI . ~ ... "'·I'<OEX 

NO.TVR-oP-cRED 
~NNPO 

_.,-. I· I-I i 

2110 VIA ~~~EXlGEC 2122 VIA 

APF-FINAHC-AR~ 

r:;;-___ ::--::-:::---,.4.-..J0AI».INi!JNI!OIII!I:L---1 APF-MOOELO-AREA APF-TRAMIT A-AR~ APFRBllS-101-NOX 
SORTED M-' OH 
N.N<lPERAÇAo ASC. 
APF·F_INDEX 

ESTAGIO-TllAMlTA ON J DN 

3 OB.l-TR.W-TMMITA Exigjncia Contr. 1.-
APFRB 11S-I02-NDX 
SORTEDOM OH 
CHV-oPERAÇAo ASC. 
APF-F~INOEX 

APFRBllS-~X 
SORTED M-' OH 
DT .... REC-CE~ ASC. 
N.N<lPERAÇAo ASC. 
APF·F_INOEX 

APFRBllS-~ 
SORTED M-' OH 
tu.4-EN-RESP ASC. 
N.N<lPERACI\O ASC. 
APF-F_INDEX 

APFRB1'S-~OX 
SORTEOOMOH 

APF-F_INDEX 

IMNNPO 

OP-cRED-TRAMITA 
SORTED MA NPO OH 
tu.4-SEQ. TRNoQTACAO ASC. 

APFRB 123-IOHIOX 
SORTEDMA OH 
COI).Al.CADA ASC. 
APF-F_INOEX 

A1.CAIlA.()P.CRED 
~NNPO 

T Y ;on:': 1 
APFRB1'S-KJ&.NDX ~ 
SORTEDOM OH I 121111 F 12031 VIA 
tu.4-CONTA-ORC ASC. 

==CAO~;r 

L. OP-cRECH:OMP 
SORTED IM NPO OH 
COO-ORIGEM-RECUR APf.F_1NDEX 

Nlt.10PEIIACAO ASC. J_8111-101-IIDX 

- APF-FIHANC·AREA 

08J1VO.OP-CRED 
~SORTED~OH 
\!IN.N<lPERACI\O ASC. 

o 
OMNNPO 

9 
APFRlll 
IIORTED 
COI>CONT 
APF·F_ -- .. 'I' ......... ~ 

Controle Contrato I 

IUIIJ r- 1 lVle 
_81"~OI·ND. 1 ON 

APF .fINAHC -AREA 

APFRB'~101-N1lX ~ 
SDRTED MA NPO OH 
COD-oRIGEM-RECURSOS ASC 
N.N<lPERACI\O ASC. 
APF-F_INDEX __ 

OP-CRE~" 
OMNNPO 

CONTRA TO-PARDET 
IIORTED 10M NPO 
OT~IAD8C 

CONTlIA Te> PAPEL 
IW\NNPO -_._-.--

OPtll-':RQ-ACOfS 
IIOR 11:0 10M NPO OH 
CO[).tMCIIO-ACAO A9C 

"TAarO-T1IAM1TA 

Al9ada 

2123 VIA 

OH 

APr--FIHAHC·AREA 

Item de Cronogreme 

2121 

APF-CRONO-ÃAEA 

'ARC-Ol~ 

2t11 VIA 

SORTED MA NPO OH VIA Crit6rio Atuallz coo-nPO-EJ(JGENCIA 
2118 

APF·TIlAMITA-AREA ON 

APF-CRONO·AREA 

ON ~ "" V,. 

,rat-cRONO-MOV Item-Crono-Mov APFRB103-l01-ND 

MA N NPO SORTED MA OH CRITERIO-SA!.OO J_._-' ",,', I ,,' ~A ~,-~ ~"-tu.4-SEQ-MOV ASC 

ITW-CRONO-MOV I DL APF-cRONO-1NDEJ( 

Atual Sld Cred 
APF-CROHO·AREA 

21B3 VIA 

CRONO-!TEM 
SORTED IM N NPO 
DTA-COMPETENCIA ASC. 

COMP-CRONO 
SORTEO ~NP OH 
COI>CRONOGRMIA ASC 
tu.4-VERSAO-CROMO 

I PARC-DETAlHA 
OMNNPO 

DN 

APF-CROHO-AREA 

Tipo de Cronogr.me 
2141 VIA 

2147 VIA 
O 

nPO-CRONO OH 
APF-CROHO-AR!A MANNPO 

APF-C ROI\,-.J·AI' ':';' 

COMP-OET-FiNON Det. Financ. 
OMNNPO 

2104 

0-ITEl,4-DETA1.H-' 
IoMNNPO 

APFR8U~IOI-NOX 

APF-CRONO-AR~ 

APFRB'40-101-N1l~ SORTE O MA OH 

APF-FINANC-AREA I COD-PAPEl ASC APF-PAPEl-NlO fi
o MA N'O OH COO-PAPEl A9C 

=:X;.~ ________ -, V 
~ -- TIpo de Papel • I Papel ~ 

2140 1 r- 1141 VIA IlPO-PAPEl 2138 VIA 
~"NI'O 

CONTIIATO-'_ 1 
AP,.,APa·AI!EA 

Jo·m.oro-Op.r 
MACRO-AÇOf~ER 

r-_-L __ L-~~~J._~~NPO 

APr--T"AMITA-AREA 

APr-.,.APa-ARfA 

TIPOAÇAo"oCIAl 

2138 I ' I aol VIA 

__ ',.10'''0. 
IOH 

APP T"AMITA AR~ 

APfRB1)11-IOINO. 
IIORTED MA OH 
co[).tMCIIO-AÇAo A9C 
""f -lRAMT A- iNOEX 

y 

APfRa'"2·I01·HOX 
lIORTED MA OH 
COI>CRITERIO-ATLZ ASC. 
APF-CRONCHNDEX 

.'7 

APFRB 147-I01-NOX 
SORTEDIM OH 
COI>CRONOGRMIA ASC. 

~Y... INOEX 

• 



\ 
~ 

I 
~ 
I 

\ 
r 
• 

~ • 
t SI...". 

Af f 315 

[lrocurnenm 
APf- VSO 

Aulor 
(Q(JBAIIV 

.~MiI,.l~ 

APF - DIAGRAMA DE BACHMAN 

Sltuacao-ManNI-Obra 

218& I F I I VIA 

AVAUACAO-.T 1 
APF-OIIRA·AR!A 

APfR8UI&·IQ'-NJX 
SORTED MIl OH 
COD-SfT-otIAA -.sc 
I'S'F -oBAA-1NDEX 

Iltuano·Obra 

2188 VIA 

~ 

AP'-OBRA·A!lEA 

AV~CAO-SIT 
W. NNPO 

2188 

I'S'FRB,~IQH'OX 
SORTEDW. OH 
N..tM>F'ERACAO MI:. 
APF-08AA-INDEX 

Obra 

DN 

API'-OIIRA-AREA 

OIIAA-AVALIACAO 
SORTEDW.~ 
ANO-AVALIACAO MI:. 
MEs.AVALIACAO AIIC 

AvaUacao-Obra. 

21117 VIA 
r--

DH 

APF-OllRA-ÁRU 

APfR817DIQHIOX 
SORTEDW. OH 
COD-DESEMPeNiO AIIC 
APF-08AA-1NOEJI 

'[ 
O ... mpenho 

2170 VIA 

~ 

APf-OBRA·AREA 

AV~D 
SOIITEDOM~ 
I<&.M-L~ AIIC 

APFRBI72-IOI-NOX 
SORTED MIl OH 
COD-QUALID-OBRA AIIC 
APF-08AA-N>EX 

Qualldad. 

2172 VI. 

DH 

APf,()IIRA·AREA 

APFRB17HOI-NOX 
SORTEDW. DL 
IA»<)PEAACAO MI:. 
NiO-OPERACAO MI:. 
MES-<lPEAACAO ASC 
APF.()8AA.N>EX 

'[ 
PIovldancla-Obra 

2171 VIA 

OH 

APF'()IIRA·ARfA 



... 

~,. 

jtJ>f -~ 

[)ocun_ 

APF - DIAGRAMA DE BACHMAN 

""'F~BI5&-~OX 
SORTEOW. Dl 
OT .... ALT DSC 
HC)II.I..AL T OSC 
~-1NOEll 

APFRB15&-102-NOX 7 
SORttoW. Dl 
coo -cHAVE DSC 
OT .... ALT DSC 

'!~~:n: I 
APFRBI5&-IOI-fIC),- I 
SORTED MIl Dl 
COD-REG DSC 
OT .... ALT osc 
HOAA-AL T osc 
APf-tIIST -tNOEX 

2168 

..."FRBI5&-I04-NOX 
SORTEOW. Dl 
COD-CH4VE osc 
COD-REG osc 
OT .... ALT osc 
HOAA-AL T osc 
APf-HST-1NOE)( 

APF-HlST -AMA 

211111 

APFRB 155-I01-tro~ 
SORTEO MIl DF 
CTL-IOENT-l.fjIO ASC 
APF-NST-INIlEX 

Hld Unld 

VIA 

DF 

AP"-filaT -AMA 

lOO 

21211 

APf~III:1t>111~)( 

SORTEOIoM Dl 
COD-flN;Ao ASC 
OTAINICI\.' osc 
AI'f ~"\lNI,tl-N)EX 
----, 

DI. 

AP'CONTlIOl ARfA 

~'CUIW'l",," 

COD-FONTE-REC ASC 
APf-T~ 

Fonte 

21271 F 18~ VIA 
fONTE-<XlU 
W.NIIPO 

_.'27-10'-110X I ON 

APF-T Aa<lQU-ÁREA 

..."FIIS 1 34-10 14'lOX 
SORTEO MIl CN 
COD-ElEM-DESP ASC r-

E_m. tut. D .. p. 
El_T-DESP 

21341 F 841 VIA 
SORTE!) w.1iF'O DF 
COD-ELEM-OEIP ~ 

_.,_T_ IOH 
APf·T Aa<lQU-AReA 

CATEG-NAT-OESP 
MIl liF'O DF Me 
COD-CA'TE<H>E9P 

APFR81JI-I01-f1C)X 
SORTEOW. CN 
cocx:ATEG-OESP ASC 
APF-T~ 

1 
Cetell·Econ_Nat.D .. p 

2131 1 F 1241 VIA 

_.",,,,,,.,X I Df' 

-~.-!.~~~~-

CenuoII 

2102 

ON 

Al'P()OAA AAu 

JC OOU Fonte 

21281 F 1201 VIA 
OOJ __ TI IOH 
APf.()QU-MEA 

...,,'RBI~IOI-NOX 

SOR'TEOW. CN 
EST_TVR·CESPASC 
APF·T~ 

1 
NaturNa 0..". .. 

2128
1 ' 

81 VIA 

-'-:-IOH 
APF-T Aa<lQU-ÀRE4 

GIIIJPO.No\T-OESP 
SORTEOW.IiF'ODF 
COD-ORUI'O-OEIP Me 

APFRIII:I2-IIJI~ 

SORTEOW.CN 
COD-GRUPO-OESP Me 
APF-TA&<XI'.NClX 

~ 
Grupo tut. De. 

2132
1 ' 

J121 VIA 

_'12-10'_ ION 

APP-T Aa.()Qu..\MA 

Ano Repa_ 

21311 

OH 

APP· T AI <XIu-ANA 

-_ ... _-_. _. 
f'IJM.OPERA CN] Me 
APF-oGU-NOX 

000 
OO\;FONTE 

21281 F l'a.! VIA W.NIIPO 

_.'218-101-11OX 1 OH 

AP".()Qu·AReA 

I O<lU-f'IAT-OUl' 
""NM'O 

JC·OOU tut. D .. p. 
No\T-oESP-«lU 

2130 I ' 1'81 VIA ""NM'O 

OOJ~T-GISP 10M 

APf<lQU-AMA 

MOOAI.-HAT-DESP 
SORTE!) MiII M'O DF 
COO-MOOAI.-OESP Me 

APFRIl:U-IOI-WX 
IIOR'TEOW. CN 
C<lO-UODAL-OESP Me 
APF-T X 

I 
Modal Nat. De..,. 

2'331 ' lcul VIA 
- ._--.---_.--

-,~,- IOH 
APP·T Aa-oou-ARfA 

APFRBle5-I02-NOX 

COD-EN ASC" 
APF-QGU-INDEX 

APrRBle5-I03-N!lX ~v 
SORTEDMII Dl 
OT .... LlBER-MOI/IM ASC 
COD-EN Me 
APF-<-.-..... ~~ V 

APFllllle5-104-Nl f 
SORTEOW.Dl 
~ONTRATOA'" 

NN-PARCELA ASC,\/ 
APF~l'C)E)t 

~~,,~ iY. SOR'TEOW.Dl 
OT .... FEcw.-MOVIM Me 
COD-EN A9C 
APF·(XII.H .. OEX 

SoJic. Llb OGU 
CONTRA To-SOlIC 
W."M'O 

2166 F I I VIA 

SlT-SOUC J 
APF<lQu-ARfA 

APrAl!l<1!>í61-NOX 
SOlllEOr.tADl 
COD-EN AlI 
OT .... SOLlC-MOllIM AI 

INOU( 

I-

SIT-SOl.lC 
W.NIiF'O 

l;t'~"~· SORTEOW. CN 
COD-SIT -9OI.1C Me 
AP'-oGU-INOEX 

SIt. Solle. OOU 

2184 F I I VIA 

_.UI4-IO'-IIDX OH 
I 

APF<lQu-AREA I 
I 

COHTR·IOO 
SORTEO MIl Dl 
01 A.<>PE 11 ASC 

Logllb OOU 

2173 , 1 I VIA 
~ 

COIIITlHOO OH 

AP"-COHTROL-ARlA 



~. 
.l , 
.' 

.-~ 

.. 

I 
! 

SiaIIom. 
APf·~ 

Ooct,,,.,.,,m 
APf VSO 

, 

Auk)( 
lQI16A11V 

~~ M., ,~at\ 

--

APF-

APl'RIJOO2. 
lIORTEO 
coo-n 
COD-OI 
M.M-CONT, 
APF-<XlHT. 

APFRIJOO2.IO+Ml 
SORTED Mo\ DI. 
CO!). nPO-AGENTE 
SIG-UF 
NoM-CONTM>IICAM 
API'-cONTA-1NDEX 

APFRIOO2-IOf>.HOX 
SORTBI Mo\ DI. 
CO!). nPO-AGENTE 
COI).IHO-OR~ 

/foM.COHfM>llCAM 
APF-<XlHTA-1NDEX 

APFRIJOO2.IOI»CJX 
SORTED UI< DI. 
COo-nPO-AGENTE 
COD-UIID-ORQNjIZ 
COD-AREA 
COo-L_ 
COD-MODALIDADI 
/foM.COHfM)llCAM 
APF-cONTMNDEX 

APFRBOD2-107 ·NOX 
SORTEDMo\ DI. 
t«M-toIATR-AGENTE 
NoM-CONTA-ORCAM 
API'-cONTA-1NDE.X 

--- ...... -- -- ._ ......... _- ,\/ ....../ 90RTED ~ ~ : llÍoRTED Mo\ DL ....... "~'u,-nu~ :r 
(DOT) 

9ORTED,.,. ~ 
APFRBOm-I01-NDX Controle V.lor 

I'f..M.CONTA-ORCAM A9C NoM-CONTR-CER A9C COI). TIPO-L.ANC-ORCAM Me 
SORTEDMo\ ~ "-"""OII-oRCAMENTARIO ASC CO!). nPO-LN«X)RCAM ASC 

APFRB002·IOI-NOX N..M-cONTA-ORCAM ASC :'~,~2:~RCAM A9C APF-lNIC-lNDEX 
API'-LN«:-INOEX 

9ORTEDMo\ ~ OTA-cOIoIPETENCIA NIC 20031 F I ~IA 
N..M-cONTA-ORCAM Me API'-<XlHTA-AIIEA I 

Lancamento 
Tipo Lançamento 

APF-cONTA-1NDEX ~01_ APl'RIIOO:).Q)!. SET 200151 F -I \lIA =RIIOO4-OO6-SET 20041 F 1 1 VIA APFRB002-ID2-NDX 
SORTED Mo\ DL APFRB002-lJ03.SET API'-CONT A-ARA 

Mo\LN'O LN'O 
~ 

coo-nPO-AGEHTE A9C Mo\LM'O APPlUIOOl-lOt ... DX 1 APPIUIOO4-101"'D~ 
COO-ORIG-REC A9C 
SIG-UF ASC APF-IANC-ARA APF-lANC-AREA 
COOUIID-ORGANZ ASC 

Nu 2i~'-CO!).AREA A9C 
COI).L.- ASC 20081 F I I VIA =::: APF~SET 

APFRIIDO&-IDI-NOX 

COI)f,IODALIDADE A9C Ul<LN'O 
SORTEDMA ~ 

If.MW,TR-AGEHTE A9C APFRI!OOe-IlD2-SET -.ocJ8.I0141lC -1 APF-OESCft-NIEA I'f..M.CONTA-ORCAM A9C 

rn-HOX APF-<XlHTMNDEX 
OMLM'O "-"""OII-oRCAMEHT ARIO A9C 

APF-lOGoAREA 
IOL 

'V 
APF-OESCR-MEA 

\GENTE A9C 
APl'III11X»-101-NDX~ UC A9C APFR~X 

I-OIICAMASC 
,NlEX 

lIOR1'al Mo\ ~ -'PFR8007-1O'" 
9ORTEDMo\ I» ~.:~ i Linha 

'\7 APf.HST-INDEX 200111 ' 1 1 VIA 
PU.\oWoTlWM.WtIO ASC 
OTA-COIoWO) A9C N..M-cONT A-OR CAM -'Se 

A9C 
I 

HOII-eot.wIDO A9C 

o,sc 
_1OOI-I01-111DX I'f..M.CONTA-ORCAM ASC 

A9C 

'\7 
::~~SET ~~ARIOASC 

APF-OESCR-AREA N'F-LOG-INDEX 

IC ~~,,·'":x APFR~ 

t 
Mo\ ~ Modalidade 9ORTEDMo\ ~ 

IDADE OTA-COIoWO) ASC 
~-NlEX 2010-T F 1 1 VIA HOR-coMN«IO A9C 

APPRlOt~t"'DXI 
~TII~IO A9C 

Ct.Or~nto APFRB01().Q(Q-SET I'f..M.CONTA-ORCAM A9C 1 1 ""M'Q ~-oRCAMENTARIO A9C 

20021 F IM APF-OESC .. -AREA N'F-LOG-INDEX 

1: 
LOG 

APFRBOO2-101-HDX 1 200eJ" I 1 VIA 

: -. API'-CONT A-AMA I==~ Origem Recu_ "'"PRlOOWIt ... DX I 
2011 f FIT VIA APF-OESCR-AREA 

f ___ ~"Mn~.~ APPRI011-1Ot ... Dr 
_TEDMo\ ~ 

APF-OUCR-AREA COO-oRIG-REC ASC 
APF-tilST·tNDEll UF 

I~FR~~2-SET 201111 F 1 1 VIA 

_1011-101...,. I 
EN 

APF-OESCR-AREA J APl'RBOI1-IOI-NOX 
APFRII012-l102-SET 

2012\ ' \ I VIA 
_TEDMo\ ~ 

OMLM'O COO-ESCIIIT-HEOOCm ASC 
.- - -

!M'rRlOtlolO1 ... DX I -- -' N'F-DIESCtt-MEA f -~"~ 11110 I :HI13-UT ,- ]' _ .... -
_TlDIM ~ 

APfRIO 1 )-(I01-UT • PV CO!).POSTC>VEMlA ASC 

OMlN'O 2013\ ' T T VIA ~ -....r-NlVl 

APP ... ta.tDt"'Dxl 

.,.,.oac"-AMA 
AlI FI".nc y -_ .... -

_TlDIM ~ 

2014 1 ' 1 1 VIA 
~TII-AOfHTI A8C 

API RIIOI' OO1!VT 
APf..DE9CR Nlf.X 

OMl NPO APPR.t4-101 .. 0x1 
APF~ESC,,·AlleA 

J 
APFRBOI!'>-IOI-MJX 
SORTEDIM ~ 
SllHJF A9C 
APf..DESCR·INOEX 

~RC' 
~LIN1A-HIS' 

ENTAAIO ASC 
~ 

~S'T-INDEJ 

/ 

1 

Linha ~ filai 

20071 F VIA 

APP ... oor-IDt· 

APF-HIST-J 

P.ram. ,.tros 

2001 1 F 

eco-TPO<OH1'J DN 

M-ARfA APF-PARM 
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TI 3_ COOIGO_OPERACAO 
Tl3_QTO_ESTOQUE 
Ti3_QTO_COMERCIAUZADA 
T13_QTO_FINANCIADA_CO'<ITRATADA 
T 13_ QTO _ NAO JINANCIADA 

TJ 1_ CODlGO _ OPERACAO 
nl_ TAXA..JUROS_CARENaA 
nl_ TAXA...JUROS_RETORNO 

T J~ OPERACAO 
T1~ ORIGEM RECURSO 
T1~ UF 
T}4 NOMf fMI'RHNOIMfNlO 
TH QTO CONTRATADA 
T}4 QT O COMERClAlllADA 
T J4 QT D ANDAM[ N TO 
1 H QT (1 PARALISADA 
1.'4 Q1I1 NORMAl 
1.'4 l)lP '''RORlfMA 
114 ()IP INVIIOUlA 
1:4 QTP RfMANf'>tINlf 

T32_UF 
T32JAIXA 
T32_ANO_MES 
T32_ VALOR_DESEMBOLSADO 

T02. CODIGO. OPERACAO 
T02 DATA_ASSINATURA. CONTRATO 
T02 COOIGO. SlTUACAO. CONTRATO 
T02 COOIGO SI1\JACAO OBRA 
T02 DATA TfRMINO CARfNCIA 
T02 DATA TERMINO OBRA 
TOJ PERCENTUAL OARA CU 
TO) PERnNlllAI ClIIRA MI'O 
TO} ANe' ORIAMI NTO 

130_ COOIGO _ OPERACAO 
nO_ANo_MES 
no _ PROVIDENOA 

,(1;,="1':5"' ''"R' 
T26_COOIGO_OPERACAO 
T26_UF 
T26_NOME_PROGRAMA 
T26_ORIGEM_RECURSO 
T26_ANO_ ORCAMENTD 
T26_OBSERVACAO 

127_ CODlGO _ OPERACAO 
127_CODIGO_INFRA 
127 JNFRA...EXISTENTE 

T07 _ CODlGO_ OPERACAO 

I
T07-~-'NTER\lENCAO 
T07 _ EMENDII 

'-_______ --'1 T07 _COOIOO_Pf 

Tll_ CODlGO_ OPERACAO 
TIl. NUMERO.LlBERACAO 
Til FONTf RECURSO. UBERACAO 
Til DATA UBERACAO 
Til VALOR LlBERACAO 

111 CUDll,() ~ITUA(A() (ONTRATO 

111 snUACAO CONTRATO 

• I 

T;:5_ COOIG(\OPERACAO 
T25 _ RUBRICA ORCAMENl ARlA 
125 SU8PROJETO 

TlS_CODlGO_OPERACAO 
Tl5_COOIGO_ TRAMITE 
TI S_ESTAGIO_A1\JAl 
TlS_OATA_ENTRADA 
TlS_DATA_SAlDA 

~f; 

.... TI7_CODIGO_OPERACAO 
TI! _ FONTE_ RECURSO 
Ti! _ VALOR_REPASSE_A1\JAl 

T03_CODIGO_ENTlDADE 
T03_ENTIDADE 
T03. UF _ENTIDADE 
T03_ CGC_ ENTIDADE 

TH_CODIGO_ TRAMITE 
TI ~ _ TRAMITE 
TI ~_I'C)ME_ET APA 



5 - RELATÓRIOS DAS OPERAÇÕES 
CONTRA TADAS COM O FGTS 
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C, A' "'A GEAFU - Gerência de Área de Fundos 
~ ~ GEGAP - Gerência Execufiva de Gesfão da Aplicação 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

B - CONTRATAÇÃO 
18-1 CONTRATOS.ASS/NADOS ReI: JUNHO/98 

[8-1.1 - Belor Púhlico 

1995 OTO 

VlR 

1996 OTO 

VLR 

1997 OTO 

VlR 

TOTAL OTO 
ATÉ 

1997 VLR 

1998 OTO 
até 30/06 

VLR 

QUBTOTAL OTO 

(I) VlR 

PRÓ - MORADIA 

I 179 J 

I 80 I 
I 398 I 
[ 214J 

lU ----175 u J 
[ -. --U- n6] 

I' 760J 

[----a-ãg--, 

452 1 
376 1 

[ ....... 1.202 I 
1'< "._784 I 

V~/"'rI:u:: orn • ~._. ___ ••. R$ Milhões 

PRÓ - OANEAMENTO 
AGUA ESGOTO DRENAGEM OUTROS 

I 35 I I 18 I I 3 I C-8] I 10 I 
[ 92 I 
C 357 I I 173 I C 109 I I 19 I1 58 ) 

C 7451 

[ ___ O ---147 -, r -57)[- ---32') C- - 28) [----~-30 I 
[-----573) 

[--~639-) 

1-----1:410 ) 

689 11 

1.1091 

1.128 I 
2.619 I 

198 11 138 I1 ~I 157 J 

"- -~-- ~._-_._----_._---

TOTAL 

[-~~21-41 

C--152-1 
[----753 1 
L-~969-) 

1- u 322 I 

f .- ---688 I 

[-----j~289 I 
[- -- -----lj99 I 

1.041 I 
1.484 I 

2.330 I 
3.283 I 



f f f f f f f • • • • • • • • • l • • • • • • • • • • • f • f f • • • • • • • • • • • • • f f • 

OEAFU - Gerência de ÁreR de Fundos CAIXA 
C.AIXA 'ECONÔMICA FEDERAL 

GEGAP - Gerência Execufiva de Gestão da Aplicação 

B - OONTRATAÇÃO 
la-I--coNtRATOS ASSINADOS ReI: JUNHO/98 

I 8-1.2 - Belor Privado J 
Valores em R$ Milhões 

CARTA DE CRÉDITO 

INDIVIDUAL A990CIATIVO TOTAL 

APOIO 

PRODUÇÃO 
OUTR09 TOTAL 

1995 OTO 84 I [~-----84-1 

VLR 56 I 1=.----------56 I 

1996 OTO 1 27.365 I 279 I 27.644 I 12] 1 -- - ---27.656 I 
VLR [ 369 I 88 I 457 I :----:sJ 1---= --H_-463 I 

1997 QTO [--15U>21) [--1:W4] r-- - -152.-125-] I - ---19 I 1 152.144 I 
VLR L-~.~§~J 1 ---307] [---- - ---áJ63 J 1---22 ) 1 -- --3.185 I 

TOTAL OTO 178.386UtU-C38ff) [m---179~iG91 1 - ---l~fJ 1 __ :~~_96 I r-=- --179.884 I 
AT~ 

1997 VLR t ---.. a~226 I 396 I -3.620 ) I 22 I 62 I 3.704 I 

1998 OTO -62.862 I 267 J 63.129 I 10 I 53.139 I 
até 30/06 

VLR 606 I 213 I 819 I 16 I 835 I 

9UBTOTAL OTO I n-2al~248 I 1.860 I 232.898 I 29 I 96 I 233.023 I 
(11) VLR I -:~-:~-a.831 I 608 I 4.439 I 38 I 62 I 4.539 I 

~ .. - - - . .. _.- - -_ ... _ .. 

n'nAPtIl\fl,\nlOAP\P..t r,.,." .. ,,",. 
'JfI/fI'!Vf't , ... 41\ 
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CAIXA GEAFU - Gerênoia de Área de Fundos 
GEGAP - Gerência Exeoutiva de Gesfão da Aplioação 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

8 - OONTRATAÇÕES 
[ 8-1 CONTRATOllAS9/NADOB Rei: JUNHO/98 I 
I B.I.3 - Tolal dos Delores 

TOTAL 
AT~ 

1997 

EM 1998. 

até 30/0S 

TOTAL 

GERAL 

"InAPfJI'f1,\()(hAP\Rwo.l r"''''."h. 
'1ft/i.'/U1t "'·411 

QTO 

VlR 

QTO 

VLR 

QTO 

VlR 

SETOR PÚBLICO 

l-i289-J 

1.799] 

l------l~41J 

I--~----l 1.484 

[-~.;~] 

3.283 
-- 1 

SETOR PRIVADO 

1-- 179 ~884 I 

I 3.704l 

C--53~139-1 

l---- m_ 835 I 

---I 233.023 

4.639 1 

--- - - . - _. ,- -

Valnr~~ ~m - __________ R$ Milhões 

TOTAL fJERAl 

181.173-1 

5.5031 

r~--~~54j80 I 
iH 2.320 I 

236.363 1 

7.823 1 

I 

___ o __ - -



'
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W"'" GEAFU - Gerênoia de Área de Fundos CA' ~ A GEGAP - Gerênoia Ey:eoutiva de Gestão da Aplioação 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL _ 

B - OONTRA TAÇOE9 
1- B-~ UNIDADES.PRODUZIDAS 

- -------, 

B-Q~I - Befor Púhlico 

PRÓ - MORADIA 

TOTAL CONOT. LOTEO RECUP. OUTROO 

URBANIZ. 

14.233 I [ 10.072 I I 3.459 I I 702 I [ - J 

VALOR MEDIO 
R$1.00 

1995 N° UNID 

VlR __ 8_0 ..... 1 C 4.218 I 

1---63~69~f II 27.598) L13:9S4) ( u-- 11-:5i4] [----18-) 1996 N° UNID 

VlR 1-----2i~fl I - ___ n_ 4:031-) 

[~18.813 J [12~683 J [-2~5Jf7, r ---3.582 I [ 1 I 1997 N° UNJO 

VlR [ 116 , I - - 8.1131 

TOTAL N° UNID 88.140) I-So.36à) [--19.970-) 1--i6~7981 [ -------- -19) 
ATE 

1997 VLR C .~;' 389 -, 

1998 N° UNJO I Utn.888 I I 28.218 II 1.363 II 3.119 II I 
até 30/06 

VlR I .- ~~;i\· .290 , 

9UBTOTAl N° UNJO 1---]liiô28 I 

[----. -- --4.618 I 

I 8.8721 

(1) VlR I :;;/:-:~ 879 I 5.7141
1 _. _.__ .. I 

fUnAPlJlV'·\O,nAP\J ..... I ........... , 

'1't'11I1I'ut 1ft,"' 

ReI: JUNHO/98 
Valores em R$ Milhões 

119 mil 

UNIDADES 
PRODUZIDAS PELO 

PRÓ-MORADIA 
ATÉ 

JUNHO/98 
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CA·IXA OEAFU - Gerênoi.~ de Área de Fundos 
GEGAP - Gerênoia Exeoutiva de Gestão da Aplioação 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

B - CONTRATAÇÕES 
I B-~ UNIDADES:PRODUZIDAS ReI: JUNHO/98 

I B-~.~ - Belol' Pl'ivado 
Valores em ............. __ ~ • ~._. _~ _ ... R$ Milhões 

CARTA DE CR~DITO APOIO r 

INDIVIDUAL A990CIATIVO PRODUCAO 

.. AQUISIÇÃO ~-CONSTo CESTA MAT. OUTRAS ~ ~ CONSTo REFORMA Mtlll1l CONSTo _ti 
1996 N° UNJO I ZI.333 1i 22.42i]I 3.900 I [ 1.010 I !5.8421[Y842Jl~· --~-I 

VlR [ 369) 113.500 'I 88 ) [-)5.063J 

1997 N° UNJO [ 16J.I22 1/ 120.333JC?5J47lI 79J[-H4~9631 :19~-21 r --19.§l [---~-- - ) í--1.-4741 [1.474-) 

VlR I 2.868 I [l8~912 1[---307 1 [--15.872 J ,-------221 [ -14.925 J 

TOTAL N° UNJO I ! 178.!l66 11 142.766 I1 29.647 I1 79 II 5.973 I 26.184 11 25.184 Ir - I 
ATE 

Q474] [--1.474J 

1997 VlR I .. 3.2Z1 I '-10-.083] [-396-l r---1s.-ss-S] In=~_22-1 

1998 N° UNJO [ - 62~"2 Ir-27.G4S-l[- 6.336 li 16.676 II 3.406 1 -S.()99 11 8.099 li - I I - 6s7 II 667 1 
até 30/06 

VLR I_ .:~~,~i>6 -, 11.464 1I 114 I [ 14.075 1I 10 I 17.636 I 

9UBTOTAL N° UNJO I-=#li'".l 
(11) VLR 1~~,~~M3 I 

fllhAPOI\f'l \OlnAoP\P-t r ............. , 
'.x./O'1UIt "".4ft 

I 33.2831 

I 6091 

2.041 1 
32 1 
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, C' A' 1tir' A. GEAFU - Gerência de Área de Fundos 
... AA. ... GEGAP - Gerência EJfecufiva de Oesfão do Aplicação 

CAIX.A ECOt'-jÔMICA FEDERAL 

B - OONTRA TAÇÕES 
r- B.~ - UNIDADE.Il"PRODUZIDAB ReI: JUNHO/98 I 
18.2.3 - Tolal dos Selores 

TOTAL 
ATE 
1997 

EM 1998, 

até 30/06 

TOTAL 

GERAL 

_ .. ::-::-:-:-:--:---- --~~-
OI1lAf'(II\f' \OIn.,P',R..t f ......... .. 

'HJ~h~ ,,,.'" 

QYO 

VLR 

QYO 

VLR 

QYO 

VLR 

SETOR PÚBLICO 

88.140J 

389 1 

32.888] 

1---------~99-1 

[1I0.028J 
1·-'~-~;91 

SETOR PRIVADO 

[ 20S:ii3] 

I 3.844 I 

[--uu-Si.52S-j 

[--- -730-J 
_._--~ -------

---- --I 
288.841 

- -

4.374 1 

II~I,.. .. "",. 1"11 ..... "P""'''''õ3 """, R$ Milhões 

TOTAL OERAL 

291.253 I 
4.033 I 

,-- -----94~2i6 I 
1- -----

-1.020 I 

----- --.--

386.469 1 

6.063 1 
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C, A' ~ A GEAFU - Oerênoifl de Áree de Fundos 

~ ~ .. GEGAP - Gerência EXfJOu!iva de Ge!Jfiia da Aplioação 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

B - OONTRATAÇÕES 
[B4 UNIDADEl'~~!!R.Q/)JJ~/DA9 ReI: JUNHO/98 I 
I B.!1.4 - Oomenfários I 

10 mil Unidades 
Média do semestre no 
CARTA DE CRÉDITO 

-- --l 

I 

-- - ,,- ~-.=~-~-~~~~ I 

21.000.00 

18.000.00 ~ 

u.. 
:E16.000.00 
> 

12.000.00 

9.000.00 -+ f-

J.h Fllv Mnr 

1 
___ y~R MÉ~I~ FINANC. __ j 
1996 - R$ 13.801,61 

11997 - R$ 18.871,65 
: 1998 - R$ 11_896,81 I 

OlnAf"flf\r·\O(I'MP\ .. ..t , ... " .. ,,,. 

',",,/f.'''''" ~ ... 4ft 

Curva de Tendênoia - Faixa {l- 1998 

_ __ _ __ Va'-s!!' Médio de Rnanoiam!!fJ!º-. 

.. 
'"1\ .. .. .. .. 

---- -~---- -- ------1 

I 
I 
! 

--4~----+------t- - -- - - - -I- . ------ .. .. -,--=-:._ .. , .. --..-- -t- -- -..1 
Abr 114111 JIIIl JuI AlIo 0.1 Oul Nov Dez 

--1997 - ... '1--1998 - - - lI0981' (J990) 

No primeiro semestre de 1998, 80 mil 
unidades habitacionais foram financiadas no 

Programa Carta de Crédito. Considerando-se o 

período de existência do Programa, foram 
beneficiadas até o momento, um milhão e cem 
mil pessoas. 

O valor médio de financiamento, no ano em 

curso, vem revelando uma tendência de queda 

(v. gráfico ao lado), situando-se atualmente 
em torno de R$ 11,9 mil. 

Convém salientar, que este valor está 
abaixo da média estabelecida de R$ 12 mil 

como meta a ser cumprida para o exercício de 

1998. 

O Programa não vem apresentando o 

mesmo desempenho verificado em 1997, em 

termos de contratação média mensal. 
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CAIXA GEAFU - Gerência de Área de Fundos 
GEGAP - Gerência Executiva de Gesfão da Aplioação 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

B-OONTRA TACA0 
r]J-a ATENDlliff'NTO' ;'90CIAL ReI: JUNHO/98 

I B. 3.1 - Belo/' Púhlico I 
PRO - MORADIA 

Empregos Gerados 

População Beneficiada 

Municípios 

Existentes 

Beneficiados 

1995 1998 1997 1998 
.té 30/08 

1 7.49411 36.28711 14.0981 [4SJã9] 
[ 56.233] I 277 .3821 [ 104.981 II 343.301 ) 

[ 4.441 I1 4.974] [ 5.503) C~-) 

r--M] [ 75211 118J I 2751 

PR - SANEAMENTO 

1995 1998 1997 1998 
até 30/00 

I 26.900J I 226.329] I 153.284 I[ 226.2571 

[ 614.532]1 5.170.48411 3.358.244 li 6.347.4161 

[ 3511 450 II 821C 3431 

o IGerou > 737 mil 
Empregos 

De DEZ/ 1995 

getor Até 

I Atendeu 0- --~ 2.169 t/ Municípios 
Público junho de 1998 

O.OApCn\O,\ou .... ~ Jnrn ..... ' 

'Ift!'fn".,. "', .... 
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Cf A' ,.".. A GEAFU - Gerênoia de Area de Fundos 
.. ~..... GEGAP - Gerênoia Exeoutiva de Gestão da Aplioação 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

B - CONTRATAÇÃO 
,8:3-ATENO'MEfilll~90CIAl .' .. . Rei: JUNHO/98 

I B.3 .. 2 - Belor Privado I 
CARTA DE CREDITO 

INDIVIDUAL A990CIATIVO 

1998 1997 1998 1998 1997 1998 
até 30100 até 30100 

TOTAL 

APOIO À 

PRODUÇÃO 
1997 1998 

até 30/00 

TOTAL 

GERAL 

( .) 

Empregos Gerados 10.17811 299.4841/ 14.628 11 9.89811 34.4531/ 29.765 1I 398.20411: 4.618] I 3.49711~-;;';;] 

População Beneficiada [U. l1~~;~?l1 613.14511 211.920 1I 23.6781 [ 78.541 II 32.8ã?] I 1.071.~8 ) 1 34.38411 26.029 ) I~;~~~;) 

o I Beneficiou v> 1,1 milhão De DEZ/ 1995 
Pessoas 

Carta de ... Até 

O e r o u > 400 mil 
Crédito I Empregos junho de 1998 

(') No ("AIe·ul .. .t .. Ofltnc;lin .t .. frnl,r..gnR, fornrn ("<l!""dfII"nclnR "1"'''''9 nll "",<f, ...... cI"" Arll".flQlio, C",,,riruQlio .. R .. fo.nm. 

O~nAJ>()1\('·\O'M,.\n-t J ... " ........ 

(~,'l1~" ~,4" 

Mil 'OM'NI1'I .. (' () IMt n .. IUUI! 
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~ GEGAP - Gerênoia Exeoufiva de Gesfão da Aplioação 
~ AIXA ECONÔMICA FEDERAL 

c - DESEMBOLSO 
i- C-I POR PRQORAMA / ANO Rei: JUNHO/98 

t'QI,..r.4l':S~ .oI"!.rn .---______________ -.:.=.:::..~.~.~~ ~ ... RS Milhões 

IJETOR PÚBLICO I I IJETOR PRIVADO I 

1995 

PRÓ 

MORADIA 

PRÓ 

9ANEAMENTO 

%sl 
total 

,-:-__ 1_74...,,11 43.3 1 

CARTA DE CRÉDITO 

INDIVIDUAL AOOOCIATIVO 

APOIO 
A 

PRODuçAo 
OUTR09 

% sI 
total 

TOTAL 

GERAL 

~_22_8 ..... 11 58.7 1 i----·-~4021 

1996 159 I1 185 I1 38.9 I I 323 I [-U----Sa) 159 I [-sU] r-~--884-1 

1997 C 108 I [ 494 I [1B.1-) [~.. 2.889 I [nuu-u~~li8) [U__ 4 ) [-83~-) . u .. -3.591 I 

TOTAL 

ATÉ 286 li'" ;,~"i' ·'-863 I r 3.192 I rn---- -178) [-----4J r -- 387 ) I 
--_ .. -.-.... . .. I 

4.8n 
1997 

1998 I 82J I 381 J . 888 li 3811 !!J I 18 I 1.198 I 
&fé 30/06 

TOTAL I·, "a .. ;:- , 
GERAL 

. 3.880 " 212 11 16 " 406 I 8.073 I 
om\1lIIIl\n. 

'Jftt07N11 ...., .... 

MO 'nMPrlTO • o o flf' " .. NUofII 
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CAIXA GEAFU - Gerênoia de Área de Fundos 
GEGAP - Gerênoia Exeoutiva de Gesfão da Aplioação 

CAIXt\ ECONÔM!CA FFDfRAL 

.0 - DESEMBOLSO 
O-~C I R,:aiUl1z}rk-i::~~4-9-619 8 - C MN·,':· " .. Rei: JUNHO/98 ') 

LIMITE - R$ 1.8 Bilhão 

(Para o biênio 1998/1999) 

PREVISTO 

OPERAQÓE9 
CONTINOENCIADA9 

CONTRATADA9 AUTORlZADA9 • 
TOTAL 

I 
Valores em R$ Milhões 

OB9: A RE9 do CMN/2521. de 08/07/98 alterou os limites 

de desembolso para R$ 800 milhões anuais. cujo demonstrativo 

será apresentado no Relatório do mês de JUL/98. 

REALIZADO 

DESEMBOLSADO EM JUNHO R$ 17.9] 

até 30/0S [---ao-.-9} [- ·1.~il% 

1998 l--·-d.m.- '689] [-------·--18J ~ü71 • Para as operações já autorizadas e ainda não 

1999 58511 7311-· -~8"1 contratadas. foram utilizados os seguintes critérios: 

-prazo médio dos cronogramas de desembolso: 

F~Alm~N'O [ 1274) [ 9Tl [1.365 11 Pro-Saneamento: 14 meses: 

Pro-Moradia: 09 meses: 

2000 _____ 1_7 .... 11 2211 391 -início dos desembolsos:03 meses após as contratações. 

ot.nAP..,I\O·\On\AP\RMi , ..... , ...... , 

'1ft/U1/Uf' .... ,~ 

n.\I' H~n"n • (' I' ,"" "" UM.,. 
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C, A' ..".. A GEAFU - Gerência de Área de Fundos 
. ... ..-. ... GEGAP - Gerência Execufiva de Geslão da Aplioação 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

D - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 
1-'D-IE-XECU;ÇA~·O·;DE 1997/1998· , .... ,. Ref:JUNHO/98 

Valores em R$ Milhões 

Orçamento 97 

Dotação 

,';;~:~~~·.;llEJº!J PÚBllOO 
PRÓ 

MORADIA 

Vir. 

850 1 
% 

PRÓ 

9ANEAMENTO 

Vir. % 

1.492J 

9ETOR PRIVADO 
OARTA DE CRÉDITO 

INDIVIDUAL 

Vir. % 

1.784 1 

A9DOCIATIVA 

Vir. % 
937 1 

APOIO À 

PRODUÇÃO 

Vir. % 

137 1 

TOTAL 

Vir. % 
C-s.ooo-, 

Oontratação 
Jan/97 até Dez/97 [ 25 II 4 II 318 li 21 11 1.478 II 8311 142) I 15,2 II 22 11 18 II 1.983] I 40 I 

~an/98 375 I1 58 ) I 1.038)[ 89 I C=:J I ) 085] I 20J [ 18 II 11] I 1.612]1 32 I 
ate 30/08 

TOTAL 

Orçamento 98 

Dotação 

Oontratação Jan/98 

I,: 400 II .' 82] [1.364 1[ 91 I1 1.478 II 83 11 3271~ [ 38 I1 28 II 3.696) [ 72 1 

[--322) 1.180 1 C148) 398] 274 1 C--!i:900) 

até 30/08 "'--1 -3-"'11 1 11 73 1I 8 I1 808 I1 81 I1 . 28 II 7 II II - II 709 II 24 ] 

hffiAPO'l\O \nlhAP\Jt .. 1 , ••• _, ... 

''-\r1''/V$I J4 4ft 

"AO 'OMIIi~'O • () ,., f1« " ... 1UUJ.t 
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6 - PESQUISA/QUESTIONÁRIO 



PROGRAMA DE FOMENTO 
DO SETOR PÚBLICO 
COM APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FGTS 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

177 

--------------------------------------------

FUNÇÃO EXERCIDA: () Superintendente de Negócios 
( ) Gerente de Mercado 
( ) Engenheiro 
( ) Economista 
( ) Analista 
( ) Técnico Social 
( ) Outra função: _____________ _ 
( ) Sem Função 

LOCALIZAÇÃO DO EN: REGIÃO _________________________ _ 

TEMPO QUE EXERCE A FUNÇÃO: __ anos 

DATA: / / --------
Assinatura 

, 
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QUESTIONÁRIO SOBRE O PROGRAMA DE 
FOMENTO DO SETOR PÚBLICO COM APLICÁÇÃO 
DE RECURSOS DO FGTS 

PESSOAL 

1 - Quantos empregados estão alocados no programa? 

( ) Gerente de Mercado 
( ) Engenheiro 
( ) Economista 
( ) Analista 
( ) Técnico Social 
( ) Outros: _____________ _ 

2 - O número de empregados que estão alocados no programa, é: 

( ) suficiente 
( ) insuficiente 

Caso seja insuficiente, qual a quantidade ideal? 

( ) Gerente de Mercado 
( ) Engenheiro 
( ) Economista 
( ) Analista 
( ) Técnico Social 
( ) Outros: _____________ _ 

3 - Qual o perfil do pessoal que utiliza o programa? 

QUALIDADE 

( ) qualificados 
( ) precisam de treinamento 

UTILIZAÇÃO DO 
COMPUTADOR 

( ) sem restrição 
( ) com restrição 



4 - Quantos empregados que atuam no programa estão: 

Alocados por microcomputador... ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) __ 
Cadastrados no APF ...."....... ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) __ 

5 - Quantos empregados que atuam no programa já foram treinados no uso de: 

Microcomputador ' ( ) ] ( )2 ( ) 3 ( )4 ( )._. ~.~ 
Sistema APF ( ) I ( )2 ( ) 3 ( )4 ( )--
Normas do Programa, ( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )--

6 - Quantos empregados que atuam no programa precisam de treinamento no uso de: 

Microcomputador, ..... " " ., ............ ( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )-
Sistema APF ."""""" . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )-
Normas do Programa .. " ............... ( ) 1 ( )2 ( ) 3 ( )4 ( )-

AMBIENTE DO SISTEMA EM MICRO 

7 - Tem terminais/micros suficientes para o atendimento da demanda? 

( ) Sim ( ) Não 

No caso negativo, quais são suas sugestões? 

8 - Os Softwares e/ou Aplicativos utilizados nos micros atendem às necessidades do 
Programa? 

( ) Sim ( ) Não 

No caso negativo, quais são suas sugestões? 

179 



AMBIENTE DO SISTEMA CORPORATIVO 

9 - O sistema APF utilizado no programa é amigável e prático? 

( ) Sim ( ) Não 

10 - As informações disponíveis no sistema APF atendem ao nível gerencial? 

( ) Sim ( ) Não ( ) parcialmente 

11 - É preciso manter um sistema paralelo "em micro", para acompanhar e controlar os 
dados informados para o sistema APF? 

( ) Sim ( ) Não 

Em caso verdadeiro, em que situação? 

12 - Como se apresentam os dados informados para o sistema APF? 

QUALIDADE 
( ) excelente 
( ) muito boa 
( ) boa 
( ) regular 

DISPONIBILIDADE 
( ) imediata 
( ) em tempo hábil 
( ) com alguma defasagem 
( ) defasada 

180 

NECESSIDADE DO 
usuÁRIo 
( ) atende plenamente e é completa 
( ) completa 

CAPACIDADE DE TRANSFORMAR O 
DADO EM INFORMAÇÃO APLICÁVEL 
( ) plena 

( ) incompleta 
( ) incompleta e não atende 

( ) parcial e boa 
( ) parcial e regular 
( ) insuficiente 

13 - Existe no sistema APF uma base de dados histórica e adequada para consultas? 

( ) Sim ( ) Não ( ) parcialmente 



14 - Qual o nível de facilidade apresentada na Entrada de Dados do sistema APF? 

muito fácil ( ) 
fácil () 
regular 
dificil 

( ) 
( ) 

15- Qual o nível de facilidade apresentada na Navegação através do sistema APF? 

muito fácil ( ) 
fácil () 
regular () 
dificil () 

16- Qual o nível de facilidade de Acertos no sistema APF? 

CORREÇÃO DOS DADOS 
ALIMENTADOS 
muito fácil () 
fácil ( ) 
regular () 

MUDANÇASIMELHORIAS 
NO SISTEMA APF 
muito fácil ( ) 
fácil ( ) 
regular () 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 

17 - As normas estabelecidas para o funcionamento do Programa estão adequadas? 

( ) Sim 
( ) Não 

~o caso negativo, quais as suas sugestões? 

18 - O suporte das Áreas Gestoras da Matriz está adequado? 

( ) Sim 
( ) Não 

181 
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1'0 caso negativo, quais as suas sugestões? 

ETAPAS DE ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

19 - Quantas propostas de crédito foram submetidas ao EN no processo seletivo de: 
1995 ------- ( ) 
1996 ------- ( ) 
1997 ------ ( ) 

20 - Quantas destas propostas foram contratadas? 
1996 ------ ( ) 
1997 ------- ( ) 
1998 ------- ( ) 

21 - Quais os principais fatores impeditivos da contratação? 

1° ----------------------------------------
2° ----------------------------------------
3° ----------------------------------------

22 - Considerando o exercício de 1998, qual o tempo( dias) gasto nas seguintes etapas: 

1 a _ Capacidade de pagamento dos Municípios ....... , ...... , ................... , ................. ( ) 
2& - Carta convite na Instância Colegiada para seleção ....................................... ( ) 
3a 

- na apresentação do projeto do empreendimento pela Prefeitura à CAIXA " ( ) 
4a 

_ na análise e estudo do projeto do empreendimento na CAIXA .................... ( ) 

23 - Qual a sua participação no acompanhamento das Instâncias Colegiadas? 

( ) sempre comparece 
( ) às vezes 
( ) nunca comparece 

24 - Como tem sido o acompanhamento na execução dos empreendimentos contratados? 

. dos Economistas 
dos Engenheiros 

. dos Técnicos Sociais 

( ) ótimo 
( ) bom 
( ) regular 



Caso a indicação seja "regular", quais os recursos necessários para a sua melhoria? 

25 - Quais os fatores impeditivos no processo de Desembolso dos Recursos? 

1 ° - na apresentação da documentação para liberação 
2° - na vistoria da obra pela CAIXA 
3° - na comprovação dos recursos já liberados 

Se a indicação foi "sim", justifique: 

1 ° -

( ) sim 
( ) sim 
( ) sim 

( ) não 
( ) não 
( ) não 

----------------------------------------------------2° - ----------------------------------------------------3° - ----------------------------------------------------
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26 - Críticas e/ou sugestões para um melhor funcionamento no fluxo de informações do 
Programa de Fomento do Setor Público com Aplicação de Recursos do FGTS: 


