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RESUMO 
 

 

Este estudo analisa a contribuição do setor de construção civil para o crescimento 
do país, além de fazer uma caracterização dos programas habitacionais já 
realizados e os que ainda estão na fase de execução no estado do Piauí. Utilizando 
técnicas de raiz unitária e cointegração, a partir de dados trimestrais para os anos de 
1994 a 2009, testa-se a existência de uma relação de equilíbrio de longo prazo entre 
o PIB Brasil e o PIB da construção civil. Os resultados sugerem que essa relação se 
faz presente no período citado. Dos resultados, infere-se a importância do 
investimento neste setor para o crescimento do país, sugerindo-se, portanto, este 
resultado como uma possibilidade de política desenvolvimentista para o estado do 
Piauí. 
 
Palavras-Chave: Crescimento Econômico, Construção Civil, Projetos Habitacionais, 
Cointegração. 
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ABSTRACT 
 
 
This study analyses the contribution of the construction industry for the country's 
growth, and provides a characterization of the housing programs that have already 
made and those that still are in the implementation phase in Piauí state. Using 
techniques of unit root and cointegration and based on quarterly data between 1994 
and 2009, we test the existence of a long-run relationship between Brazillian GDP 
and Construction’s GDP. The results confirm the presence of this relationship for that 
period. From the results, it is clear the importance in investing in this sector to the 
growth of the country, and we can suggest that kind of investment as a long run 
development strategy to Piauí state. 
 
Keywords: Economic Growth, Construction, Housing Projects, Cointegration. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O desempenho do setor da construção civil reflete o desempenho do País 

e, consequentemente, da economia, mesmo, ainda não tendo atingido a 

representatividade na economia nacional como se deseja, este setor que outrora 

esteve estagnado vem nos últimos quatro anos tendo um crescimento superior ao 

crescimento do PIB brasileiro. Analistas de mercado e empresários expressam boas 

expectativas para o setor tanto no que se refere à liberação de crédito, investimento 

em obras e aquecimento no setor imobiliário, quanto no aumento da oferta de 

emprego no setor. 

 

Paralelo a este cenário está o cidadão brasileiro com o sonho da casa 

própria e o desejo da moradia adequada e digna. Logo, tem-se o contraste. De um 

lado o real e histórico déficit habitacional brasileiro, que é ainda maior nos grandes 

centros, e do outro o desenvolvimento econômico do país e o crescente incremento 

da construção civil. Tal contraste, entretanto, não é mais uma exclusividade de 

grandes áreas urbana e se concentra na população mais pobre. 

 

O vínculo com o Estado, a limitada produção – diante da necessidade 

nacional, os altos índices inflacionários, o valor das prestações e a alta de juros de 

mercado, aliado a um conjunto de outros fatores – gerou um período de queda no 

interesse da população por financiamentos habitacionais em um momento recente 

da historia da habitação do Brasil. 

 

Logo, reduziu-se o volume de financiamento e o sistema formal desse 

financiamento de imóveis viu-se encolhido. Vendo que o déficit habitacional só 

aumentava e que a estatização da habitação de interesse social vinculada à 

limitação da população gerava certo desinteresse, o setor privado, construtoras e 

incorporadoras, teve que agir e passou a oferecer, de forma tímida, financiamentos 

diretos aos seus compradores. A solução logo aqueceu e com o passar do tempo os 

empresários do setor da construção civil passaram a ocupar espaço no sistema 

financeiro habitacional. 
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Esse setor, no entanto, acabou por privilegiar as camadas mais altas da 

sociedade e as grandes áreas urbanas, mantendo o problema do déficit habitacional 

brasileiro, mais tarde, vendo a possibilidade de fidelizar outras faixas econômicas da 

sociedade, essas construtoras e incorporadoras passaram a investir no setor de 

casas populares. Essa mudança de metodologia apresenta-se como uma tendência 

positiva ao setor e às camadas populares da sociedade, que acabam tendo mais 

‘opção’ na hora de procurar um financiamento para aquisição da casa própria. 

 

Sabe-se, entretanto, que o setor da construção civil no Brasil vem 

registrando bom desempenho nas últimas décadas, a ponto de o país, segundo a 

conjuntura atual, atrair a atenção e o investimento de empresas de todo o mundo. 

Este setor, além do expressivo crescimento, vem evoluindo bastante e assumido um 

importante papel de liderança de investimentos, geração de postos de trabalho e 

absorção de mão-de-obra. 

 

Apreciado o exposto, tem-se como delimitação da temática o crescimento 

econômico e a construção civil, aonde a segunda vem contribuindo com a primeira e 

ambas permitem, de forma cointegrada, o aumento e o desenvolvimento de projetos 

habitacionais. 

 

A hipótese aqui levantada é: se o setor da construção civil a cada ano 

vem participando mais do crescimento do PIB nacional, impulsionando a economia 

brasileira ao desenvolvimento, logo, em resposta a esse crescimento, a construção 

de casas populares diminuiria o déficit habitacional brasileiro e contribuiria com os 

estados economicamente menores como o Piauí. Devido a isso, este trabalho 

designa acrescentar conhecimentos teóricos e econométricos, aos leitores e ao 

pesquisador sobre a temática. 

 

Considerando que o incentivo ao crescimento do setor da construção civil 

em estados como o Piauí é um meio de impulsionar o crescimento dessas unidades 

e, conseqüentemente, do país como um todo, principalmente quando se trata de 

unidades habitacionais populares, este estudo objetiva analisar a contribuição do 

setor de construção civil para o crescimento do país, buscando mostrar que os 

investimentos neste setor devem ter prioridade em virtude de seus efeitos diretos e 
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indiretos no que se refere a geração de emprego e renda, para tanto, adotou-se o 

método qualitativo de pesquisa, utilizando fontes bibliográficas e trabalhos científicos 

publicados na internet, além de dados do Ipeadata, IBGE e FGV-Dados como bases 

para fundamentar este estudo.  

 

A metodologia adotada consiste na adoção de técnicas de raiz unitária e 

cointegração e as principais variáveis são o PIB Brasil e o PIB da construção civil. O 

que justifica o desenvolvimento deste trabalho e a sua atualidade frente às 

constantes mudanças no cenário financeiro, a busca pelo entendimento da relação 

construção civil x economia x política habitacional (casas populares), e finda na 

constatação de quão importantes são para a diminuição do déficit habitacional. 

 

Este trabalho apresenta as características do setor da construção civil no 

Brasil e um breve levantamento histórico do problema habitacional brasileiro, além 

de descrever um projeto padrão de casas populares financiados (métodos 

construtivos, especificações básicas e planilha orçamentária). 

 

Reputando tais objetivos e proposta, o estudo apresenta-se da seguinte 

forma: além desta introdução é feita uma breve revisão de literatura, posteriormente 

uma caracterização da política habitacional brasileira. Em seguida, apresenta-se a 

evidência empírica das varáveis analisadas. Na seção seguinte são apresentados os 

aspectos metodológicos, posteriormente os resultados e, por fim, a conclusão. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Apesar da relevância do tema, ainda são poucas as análises do setor da 

construção civil e de seus efeitos favoráveis sobre a produção, o emprego e a renda. 

Hirchman (1961) apud Carvalho e Teixeira (2005) já reconhecia a importância dos 

investimentos serem feitos prioritariamente neste setor, em virtude da possibilidade 

de criação de oportunidades econômicas que podem vir a favorecer a toda a 

sociedade. 

 

Polenske e Sivitanides (1990) estudaram o setor da construção civil e o 

seu poder de gerar externalidades positivas em diversos campos da economia em 

vários países, mas não no Brasil. 

 

Ramussen (1956) apud Carvalho e Teixeira (2005) utilizaram o conceito 

de key sector para identificar as atividades econômicas que têm o poder de 

influenciar outros setores, formando um encadeamento produtivo. Perroux (1970) 

defende que crescimento econômico tem intensidades variáveis, dependendo dos 

setores ou pólos onde ocorre, com diferentes efeitos finais em todo o conjunto da 

economia. 

 

De acordo com Hirschman (1961), a construção civil tem um papel 

fundamental nos programas de investimento e no novo ciclo de crescimento que se 

pretende para o Brasil, pelas peculiaridades de sua cadeia produtiva, como setor de 

mão-de-obra intensiva, de baixo coeficiente de importação1 e elevados efeitos 

multiplicadores sobre a economia, a renda, o emprego e os tributos. Além disso, a 

indústria da construção é composta por 94% de micro e pequenas empresas, que 

possuem baixo coeficiente técnico, e ainda empregam trabalhadores de pouca 

qualificação formal. 

                                                 
1 Essa característica da construção civil é muito importante, pois chega a atingir menos que 2% de 
sua demanda total e, desta forma, ao crescer, o setor não pressiona a balança comercial e o balanço 
de pagamentos do país. Pois, logo, a construção civil é uma tipo de indústria que independe de 
financiamentos externos e, no Brasil, impulsiona os segmentos produtivos e gera emprego e renda. 
Assim, a construção civil se configura como ‘a alavanca’ para o desenvolvimento sustentado do país, 
como afirma Trevisan (1998, p. 17). 
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A concentração de investimentos nas atividades de construção pode 

ajudar a reverter o atual quadro de baixo crescimento econômico do Brasil e, 

também, reduzir os gargalos de infra-estrutura que prejudicam a competitividade 

sistêmica da economia brasileira e impedem a sustentabilidade do desenvolvimento 

econômico e social. 

 

A preferência pelos investimentos em construção civil não é puramente 

uma questão de escolha individual por um setor de atividade, mas uma opção social 

que é justificada pelos ganhos econômicos e sociais correlatos. Uma forma de 

incentivar o setor é a concessão de créditos a juros mais compatíveis com inversões 

de longa maturação. As eventuais perdas de receitas fiscais por parte dos 

concedentes dos benefícios e incentivos podem ser compensadas pelo elevado 

efeito multiplicador de tributos do setor. O custo de oportunidade das eventuais 

perdas também pode ser compensado pelas externalidades positivas associadas à 

oferta dos serviços de infra-estrutura sobre o sistema econômico. 

 

Rigolon (1996) apud Carvalho e Teixeira (2005) fez uma análise do 

investimento em infra-estrutura como propulsor de um crescimento econômico 

sustentado. Entretanto, tal análise teve como objetivo medir os impactos do 

acréscimo de investimento em infra-estrutura por meio da simulação de resultados e 

construção de cenários para um modelo macroeconômico de consistência. 

 

A Construção Civil tem um papel social-urbano, ela é para muitos 

migrantes internos a primeira atividade profissional na cidade, sendo um portão de 

entrada, fazendo, para muitos, do canteiro de obras uma escola, um local para 

qualificação e instrução. A grande absorção de mão-de-obra e o poder de 

reprodução de empregos diretos e indiretos fazem com que esse setor assuma tal 

importância social a ponto de ter um processo de seleção e treinamento bastante 

diferenciado dos demais setores (BRASIL, 2004). Como também observa Yamauchi 

(2003, p. 48): 

 
A presença, por um lado, de elevado contingente de trabalhadores com 
pouca ou nenhuma qualificação profissional e com baixo nível de instrução 
e, por outro, a pouca penetração dos cursos profissionalizantes no setor 
concorrem para que o treinamento se realize, quase sempre, durante a 
execução das obras como decorrência das relações de trabalho entre 
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operários mais qualificados e operários não-qualificados (FUNDAÇÃO 
JOÃO PINHEIRO, 1984, apud YAMAUCHI, 2003, p. 48). 

 

Outra diferenciação deste setor em relação aos outros é o seu produto e o 

processo produtivo utilizado. Quanto ao produto, pode-se dizer que todos eles são 

diferentes, são obras únicas e acabam ganhando valor monetário de acordo com 

alguns critérios (precisão, detalhe, acabamento, localização, tamanho, etc). A restrita 

contribuição da tecnologia e o processo produtivo também diferenciam a Construção 

Civil dos outros setores. 

 

Esse setor também participa na Formação Bruta de Capital Fixo e pela 

determinação de índices como a População Economicamente Ativa (PEA). A cadeia 

produtiva do setor representou, no ano de 2007, 8,5% do PIB brasileiro, isso 

representa que de toda riqueza gerada no Brasil no ano de 2007, o setor da 

Construção Civil foi equivale a 8,5%. 

 

A economia também vem sendo aquecida pelo setor da Construção Civil 

quanto à ampliação do crédito imobiliário. E, recentemente, a queda ou a isenção do 

IPI de alguns produtos importantes para construção também vem aquecendo e 

ajudando o setor. 

 

No entanto, o setor que melhor indica esse aquecimento é o do comércio 

– principalmente o estabelecimento pequeno, que vende em poucas, mas variadas 

unidades. 

 
O comércio, o pequeno comércio, que dá exatamente a dimensão do 
quanto as pessoas estão reformando, ampliando, mudando, construindo, da 
forma como a grande maioria da população brasileira faz, de pouquinho em 
pouquinho, no mutirão da família, do “puxadinho”, daquela forma de ir 
ajeitando e melhorando a sua moradia. Quem mede isso de forma mais 
concreta, a maneira de a gente saber se isso está efetivamente 
movimentando o setor da construção civil pelo efeito “formiguinha”, como o 
próprio segmento chama, é a questão das vendas no mercado interno, 
como o setor varejista do mercado interno da construção civil, como as lojas 
estão atuando, estão tendo desempenho (SALVATI, 2008).  

 

Em 2001, o segmento residencial, a oferta de imóveis ao consumidor 

classe A+, segundo Ruótolo (2007), era insuficiente e não atendia aos padrões de 
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segurança e conforto exigidos por este consumidor de alto padrão, daí, deu-se a 

ativação desse segmento até os recentes anos, mas tende a estabilizar. 

 

Logo, as novas oportunidades do setor já se encontram nos segmentos 

de média e baixa renda, animados também pelo grande déficit habitacional existente 

no Brasil – cerca de 8 milhões de unidades. De acordo com Binkowski (2006), em 

2005, a projeção de unidades habitacionais era de 250 mil para o Brasil, 650 mil 

para o México e 750 mil para a Espanha. 

 

Ao que tudo indica, esse consumidor poderá ser atendido pelo mercado 

de imóveis novos sem a intervenção do poder público. Porém, caso deseje, o 

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) brasileiro prevê taxas mais baixas para o 

mutuário que não pretende financiamento direto com a construtora, isso porque 

houve uma troca do sistema de garantia por hipotecas do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH) pelo de alienação fiduciária do SFI (FORTUNA, 1999).  

 

Em 2005, o desempenho desse setor facilitou o desenvolvimento de uma 

grande variedade de outras atividades econômicas. E para uma melhor 

compreensão desse crescimento do setor bastam os dados que revelam que em 

2005 somente 6% das ofertas no mercado de ações eram de real estate, ou seja, 

shopping centers, incorporadoras, construtoras e imobiliárias. Em 2006, essa oferta 

subiu para 18% e, em 2007 atingiu a participação de 24% (FILGUEIRAS, 2007). 

 

Segundo Binkowski (2006), o crescimento da renda média dos brasileiros 

na maioria das capitais e o incremento do percentual do crédito – incluindo o 

habitacional – para mais de 30% do PIB nacional na época também confirmam a 

ótima situação do setor. 

 

Ainda segundo a autora, “outra garantia do desempenho positivo é a 

desoneração de produtos considerados da cesta básica da construção civil”, 

promovida pelo Governo Federal em Fevereiro e Junho de 2006.  
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O crescimento do setor era previsto desde 2005, quando aumentaram o 

interesse de representantes públicos e investidores - inclusive estrangeiros – no 

setor de construção civil. Binkowski (2006, p. 01) aponta que: 

 
Em 2005 o volume de recursos aplicados pelas empresas do segmento foi 
de R$ 4,8 bilhões, aproximadamente 60% a mais que no ano anterior. De 
Janeiro a Junho de 2006, houve um aumento de 104% no valor contratado 
e 102% no número de unidades financiadas. Para 2006 estima-se um 
montante de R$ 10 bilhões. 

 

Ainda em 2006, o setor da construção civil apresentava boa expectativa 

em, conforme Maneguini (2006, p. 01).  

 
O setor de construção civil, especialmente as incorporadoras, além de 
perspectivas animadoras para este ano [2006], conta com o bom retorno 
obtido pelas empresas que decidiram abrir o capital na Bolsa de Valores de 
São Paulo (Bovespa). 

 

Como incentivos ao setor podem ser citados a tendência de queda da 

taxa básica de juros, a isenção de imposto de renda sobre o ganho na venda de 

imóveis e a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Outro fator é o 

financiamento para habitação, que com a alteração na legislação, prevê alienação 

fiduciária para agilizar a retomada do bem nos casos de inadimplência. 

 

Essa situação do setor imobiliário brasileiro fez com que o Brasil 

retomasse uma antiga caracterização, a de ‘canteiro de obras’. Porém essa 

conjuntura só é permitida pelo controle dos juros e da inflação, pelo gradual aumento 

da renda da população e devido a recentes alterações na legislação.  

 

O mercado de ações tem sido o grande ‘patrocinador’ da construção civil, 

pois, como acrescenta Filgueiras (2007, p. 28), a maioria das construtoras e 

incorporadoras brasileiras é de capital fechado e familiar. 

 

Em 2007, o setor da construção civil apresentou uma alta 

representatividade econômica no Brasil, e mesmo com a crise que vitimou a 

economia brasileira em ascensão e com a redução dos postos de trabalho, foi o 

setor que empregou uma parcela expressiva de pessoas (CAMLOFFSKI, 2007). 
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Essa representatividade também pode ser justificada pela necessidade de grande 

investimento para desenvolver os projetos desse setor. 

 

Monteiro (2005) apud Camloffski (2007) cita que, segundo Eduardo 

Zaidan, vice-presidente do Sinduscon (SP), cerca de 70% do que foi investido na 

economia acabou, de qualquer maneira, passando pela construção civil. Ora pela 

aquisição da casa própria por uma família ora pela construção de um shopping ou 

de uma escola pública. 

 

Os investimentos no mercado imobiliário brasileiro vinham despertando a 

atenção de agentes econômicos e grandes empresas deste ramo de todo o mundo – 

como a Homex2 e a Tishman Speyer3 – tanto para o setor residencial como no setor 

de real estate, devido ao alto potencial de lucro e retorno financeiro que o Brasil 

representa (RUÓTOLO, 2007). 

 

As regiões metropolitanas acabaram tornando-se os sítios da expansão 

do mercado comercial, tendo em vista que a oferta de escritórios e salas comerciais 

não atendiam à demanda e nem às necessidades do consumidor moderno e da 

tecnologia exigida (segurança, economia e acessibilidade). 

 

O mercado comercial também sofreu mudanças, garantindo ao segmento 

de imóveis corporativos um largo crescimento, pois muitas empresas desistiram da 

visão de que a estabilidade e a maturidade eram atingidas quando se adquiria o 

imóvel da matriz – pois a sede própria era o símbolo máximo de status. Assim como 

cita Filgueiras (2007, p. 30): 

 
A necessidade de capital de giro para acompanhar a demanda acelerada, 
por serviços ou insumos, aliada à rentabilidade do mercado financeiro e o 
alívio no encargo tributário, faz com que as empresas, hoje em dia, se 
desfaçam do ativo imobilizado e optem pelo aluguel, como aconteceu em 
mercados desenvolvidos. 

 

                                                 
2 Empresa que há 19 anos atua no mercado mexicano, sendo a atual líder do setor com a construção 
de casas no valor de US$13 mil e US$36 mil, tendo vendido, em 2006, 44 mil unidades residenciais 
(www.homex.com.mx e FILGUEIRAS, 2007, p. 29). 
3 Incorporadora e desenvolvedora imobiliária americana com negócios na Europa e que formatou, em 
2007, um fundo de investimento exclusivo para o Brasil, cerca de US$ 600 milhões com investidores 
americanos, europeus e asiáticos (FILGUEIRAS, 2007, p. 29). 
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Em 2008 esperou-se o crescimento ‘ideal’ para o setor, pois o seu 

desenvolvimento vinha sendo gradual, e eram prometidos para este ano um volume 

de lançamento de R$ 38 bilhões. De acordo com Filgueiras (2007), esse 

investimento seria quase 60% superior ao de 2007. 

 

No entanto, paralelo ao crescimento do setor da construção civil brasileira 

houve a crise imobiliária norte-americana, com o estouro da bolha imobiliária, e o 

perigo eminente de recessão, pois com base nos recentes indicadores de emprego e 

de vendas no varejo, entre outros, acredita-se que ele chegaria ao Brasil. 

Desvalorização do dólar, subida dos juros, aumento do valor das hipotecas e das 

prestações dos imóveis e a queda do pagamento das prestações pelos compradores 

‘estouraram’ um descompasso que vinha desde 2002 nos EUA. 

 

O ano de 2008 representou a retomada do setor da construção civil ao 

crescimento, isso graças à estabilidade econômica, a melhora da renda e das 

oportunidades de emprego e a decisão do governo de aumentar investimentos em 

infra-estrutura, fazendo deste mais um ano de crescimento. Desta forma, o setor 

complementa o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), conforme gráfico 01. 

 
Gráfico 01 – Comparativo entre a taxa % real de crescimento do PIB Total Brasil e do VAB da   
Construção. Crescimento real do PIB da Construção e do PIB do Brasil. 1988 a 2008. 
Fonte: BRASIL, CBIC, 2008, p. 12. 
 

Certamente, o setor da construção é de total relevância à consolidação da 

sustentabilidade do crescimento da economia brasileira, pois, frente a um cenário 
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externo adverso, de crise nos Estados Unidos e Europa, foi capaz de intensificar o 

fortalecimento do mercado interno. 

 
A construção vem sustentando há 17 trimestres consecutivos variações 
positivas de seu produto. No acumulado do primeiro semestre, o setor 
apresentou crescimento de 9,4%, com expectativa de encerrar o ano com 
expansão de 8,8%, sendo destaque entre os segmentos industriais e 
demais setores da economia. Se confirmando, este será o melhor resultado 
dos últimos 20 anos (BRASIL, CBIC, 2008, p. 11-12). 

 

O crescimento deste período além do destaque do PIB da construção civil 

sob o PIB real do Brasil, em alguns período, deve-se, segundo dados da CBIC 

(2008), a um conjunto de fatores, tais como: a melhora do ambiente de negócios, 

estabilidade econômica, elevação da massa real de salários e do emprego formal, 

somados à decisão do Governo Federal em priorizar investimentos em infra-

estrutura através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

 

Ainda no mesmo ano a Caixa Econômica Federal (CEF) – instituição 

financeira responsável pela operacionalização das políticas do Governo Federal 

para habitação popular e saneamento básico (FORTUNA, 1999) – anunciou que 

ampliaria a quota de financiamento para até 100% do valor do imóvel usado, 

igualando o tratamento às operações de imóveis novos, e aumentou o prazo de 

amortização para até 30 anos. Mas esse ajuste cabe às pessoas que pretendem 

adquirir imóvel usado a Carta de Crédito FGTS (Estadão on-line, 2008). 

 

No ano de 2009 a Construção Civil continuou sendo o setor estratégico 

para a economia brasileira, gerando um grande número de postos de trabalho e com 

uma forte atuação do governo em investimentos – linhas de crédito e obras públicas. 

 

Eduardo Aroeira, diretor-executivo da Apex Engenharia, em entrevista ao 

Correio Braziliense, em 2009, cita que: 

 
"Nunca o mercado da construção civil esteve tão aquecido, nem mesmo 
antes da crise mundial. E o mais interessante é que as vendas de imóveis 
estão sendo puxadas pelas classes C e D - uma massa de 137 milhões de 
brasileiros -, que, historicamente, sempre foram alijadas do processo". 
(NUNES, 2009, p. 01). 
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Aroeira lembra ainda da grande concorrência enfrentada por este setor. 

Para 2010, a expectativa é ainda maior, como ressalta Aroeira: “Agora, a ordem é 

adiantar o planejamento em dois anos. Ou seja, todos os empreendimentos 

programados para 2011 e 2012 serão ofertados no ano que se inicia. Prevemos 

movimentar pelo menos R$ 144 milhões, quase o dobro de 2009" (NUNES, 2009, p. 

01). 

 

Os investimentos em construção civil, que têm como resultado o aumento 

do capital fixo social, são ingrediente importante para o desenvolvimento econômico 

brasileiro. Nos últimos quatorze anos, no entanto, o desempenho setorial 

descendente e a substancial queda de participação da construção nos investimentos 

totais atestam a falta de apoio público ao setor. A construção civil é fundamental 

como instrumento de políticas públicas para a geração de emprego e renda, dada 

sua magnitude de contribuição para o crescimento econômico. A natureza dos seus 

encadeamentos na economia mostra sua força potencial principalmente sobre os 

setores dos quais obtém seus insumos. Além disso, há fortes complementaridades e 

externalidades positivas entre o investimento em infra-estrutura e o crescimento 

econômico. 

 

O que se percebe é que os empreendimentos populares configuram-se 

como uma estratégia recente das empresas do segmento, são os chamados 

lançamentos imobiliários populares e super-populares, que refletem atualidade 

arquitetônica e urbanística. Tendo em vista que os imóveis de alto padrão não 

respondem mais por tantas vendas como as casas populares – como dito 

anteriormente. Desta forma, segundo Voltolini (2007, p. 33), “a construção de casas 

para as classes de média e baixa renda poderá ser um dos principais indicadores 

econômicos da performance da economia brasileira”. 

 

O Governo Federal também tem dado mais atenção às empresas do setor 

de construção civil em forma de redução do pacote - a chamada cesta básica do 

setor, composta por 41 produtos. Com isso, acredita-se que o setor contribua ainda 

mais com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 
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3.  POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA 
 
 

O atual Sistema Financeiro da Habitação (SFH) data de 1964 juntamente 

com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH), como uma resposta do 

governo militar à crise de moradia da época, com vistas a incrementar o setor em 

declínio no momento. Declínio esse, causado pelo racionamento de crédito por 

causa da elevação das taxas de inflação e pela fixação do teto dos juros nominais 

em 12% ao ano (VASCONCELOS e CÂNDIDO JÚNIOR, 1996). 

 

Neste mesmo ano, uma reforma financeira permitiu ao SFH atrair 

poupança para o setor e capitalizar o sistema, dando-lhe capacidade de 

refinanciamento. Posteriormente a isso, criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), uma forma de poupança compulsória, que seria mais uma fonte de 

financiamento habitacional, vindo a gerar vultuosos recursos provindos de todos os 

trabalhadores assalariados. 

 

O final da década de 70 e início da década de 80 representou o auge para 

o SFH, momento em que foram financiadas 400 mil novas unidades residenciais por 

ano. No entanto, o auge veio seguido de uma crise, pois houve um descompasso 

entre os reajustes salariais e o valor das prestações. Mesmo com a intervenção do 

governo o declínio do SFH foi inevitável. Como solução, criou-se o Plano de 

Equivalência Salarial (PES), estabelecendo que as prestações só seriam 

reajustadas anualmente, na proporção do aumento do salário-mínimo, enquanto os 

saldos devedores variavam trimestralmente (VASCONCELOS e CÂNDIDO JÚNIOR, 

1996; BONDUKI, 2008). 

 

O fundo gerado com os recursos do FGTS formou o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE), como cita Bonduki (2008): 

 
Com o FGTS e o SBPE] Define-se, assim, uma estratégia clara para intervir 
na questão habitacional: estrutura institucional de abrangência nacional, 
paralela à administração direta, formado pelo BNH e uma rede de agentes 
promotores e financeiros (privados ou estatais) capazes de viabilizar a 
implementação em grande escala das ações necessárias na área da 
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habitacional e fontes de recursos estáveis, permanentes e independentes 
de oscilações políticas. 

 

O desequilíbrio entre saldo devedor das habitações e a elevação do prazo 

de amortização forçou a criação do Fundo de Compensação de Variações (FCVS). 

O FCVS havia sido criado para controlar o descompasso entre prestações e 

salários, quitando a dívida restante do mutuário do PES. No entanto, os índices de 

inflação na década de 80 acabaram inviabilizando o fundo, tendo em vista que em 

1983 a inflação alcançou 200% ao ano, provocando queda dos salários e o 

consequente aumento da inadimplência no sistema (VASCONCELOS e CÂNDIDO 

JÚNIOR, 1996; BOTEGA, 2007; BONDUKI, 2008). 

 

Além da alta inflação e da inadimplência dos mutuários, a crise do modelo 

econômico gerou recessão, desemprego e queda dos níveis salariais. Isso refletiu 

no SFH, pois diminuiu a capacidade de investimentos causada pela retração dos 

saldos do FGTS. Não demorou muito até que a diminuição dos financiamentos 

utilizando recursos do FGTS e do SBPE pudessem ser visíveis a partir de 1983. 

Conforme gráfico abaixo: 

 

 

 
Gráfico 02 - Habitação – unidades financiadas por fontes de recursos. 1980 a 2002. 
Fonte: BONDUKI, 2008, p. 76. 

 

Seguindo a cronologia dos fatos, em 1984 houve a criação de um 

subsídio financiado pela FCVS aos mutuários inadimplentes. No entanto, esse 

benefício veio a beneficiar novamente os que tinham condições de se 
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autofinanciarem. Isso, juntamente com a má administração do FGTS, contribuiu para 

o total declínio do SFH. 

 

Em 1985, tentando resolver o problema habitacional de então, o governo 

Sarney elevou os subsídios aos mutuários, mas, com o sistema habitacional já 

falido, tal medida se mostrou ineficaz. Só com o Decreto nº 2.291, de 21 de 

novembro de 1986, o BNH foi fechado, vindo a ser incorporado pela Caixa 

Econômica Federal (CEF) – fazendo da questão habitacional “uma mera política 

setorial para esta instituição” (BOTEGA, 2008, p. 70). 

 

Com a incorporação, a CEF tornou-se, então, o órgão central do Sistema 

Financeiro da Habitação. Atualmente, no entanto, a política habitacional está a cargo 

do Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio da Secretaria de Política 

Urbana. Sendo que a CEF atua apenas como órgão gerenciador do sistema 

habitacional (BOTEGA, 2008). 

 

Gomes et al (2003) lembram que a elaboração da Constituição de 1988 

trouxe à sociedade brasileira mais direitos quanto ao planejamento e gestão 

urbanos, tendo em vista as considerações à política urbana – nos artigos 182 e 183 

– que estabelece a gestão da política urbana brasileira. 

 

Em 1990, o Plano de Ação Imediata para Habitação foi lançado com a 

proposta de financiar cerca de 245 mil habitações totalmente com do FGTS. Esse 

plano era caracterizado por ter como público alvo famílias com renda média de até 

cinco salários mínimos e por seguir três vertentes: 1) construção de moradias 

populares; 2) lotes já urbanizados; e, 3) desempenho da ação municipal para 

habitação popular (VASCONCELOS e CÂNDIDO JÚNIOR, 1996). 

 

Foi em 1990, também, que durante o Governo Collor, estagnaram a 

poupança e o FGTS, e as cadernetas de poupanças ainda foram confiscadas, 

comprometendo a política habitacional. Santos (1999, p. 21) lembra que além 

desses problemas, durante esse período houve a “desvinculação dos programas 

habitacionais dos de saneamento e desenvolvimento urbano”. O que contraria o 

aspecto de integração. Santos (1999, p. 21) lembra que também houve “a ausência 
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de controle sobre a qualidade das habitações construídas e, principalmente, pela 

irresponsabilidade na gestão das fontes de recursos desses programas, 

notadamente o FGTS”. Nesse governo houve a paralisação total dos financiamentos 

que utilizavam recursos do FGTS entre os anos de 1991 e 1995 (BONDUKI, 2008). 

 

Vendo todas as tentativas de concretizar a política habitacional e com o 

advento da Constituição de 1988 – que tornou a habitação uma preocupação não só 

da União, mas dos Estados e Municípios – os municípios acabaram por ter que 

participar mais efetivamente da mobilização dos movimentos de moradia, pois é o 

ente mais próximo da população. 

 

Santos (1999, p. 21) ressalta que também houve “a ausência de controle 

sobre a qualidade das habitações construídas e, principalmente, pela 

irresponsabilidade na gestão das fontes de recursos desses programas, 

notadamente o FGTS”. Nesse governo houve a paralisação total dos financiamentos 

que utilizavam recursos do FGTS entre os anos de 1991 e 1995 (BONDUKI, 2008). 

 

O governo federal desse período sofreu fortes alterações, entre as 

principais, o impeachment de Collor e a posse de Itamar Franco. Logo, a gestão das 

políticas públicas na área de habitação acabou também sendo atingida, sofrendo 

consideráveis alterações. Neste período, os programas na área de habitação 

popular – que estavam sob o controle do Ministério do Bem-Estar Social – foram 

modificados e passaram a exigir a participação de conselhos com participação 

comunitária dos governos locais e uma compensação financeira desse governo aos 

investimentos da União. 

 

Os programas Habitar-Brasil e o Morar-Município acabaram ou sendo 

mantidos, com algumas modificações, na gestão posterior ou serviram de base para 

a formulação de programas semelhantes. Desta forma, o Governo Itamar, além de 

reformular os programas habitacionais na área de habitação popular, também se 

concluiu as obras inacabadas já contratadas na gestão anterior com recursos do 

FGTS e modificou o SFH ao extinguir o PES. Criou também um plano de 

amortização baseado no comprometimento da renda em substituição ao antigo 

Plano de Equivalência Salarial (SANTOS, 1999, p. 22). 
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Durante o período de 1995 a 1998, segundo a SEPURB (1998, p. 23), o 

governo atuou bastante no financiamento a estados e municípios "para melhorar as 

áreas habitacionais degradadas e habitadas por populações de renda mensal 

inferior a três salários-mínimos”. 

 

Os programas Pró-Moradia e Habitar-Brasil investiram juntos cerca de 

dois bilhões de dólares no período em questão. Esses programas têm objetivos e 

atividades muito semelhantes. Nos dois programas, estados e municípios 

apresentam projetos às instâncias federais que, então, irão decidir sobre a liberação 

ou não do financiamento. São consideradas, entre outras variáveis:  

 

1) a disponibilidade de recursos:  

2) a qualidade técnica do projeto;  

3) a relação custo-benefício;  

4) a adequação aos objetivos dos programas etc.  

 

O passo seguinte do poder público local é realizar então as melhorias nas 

comunidades escolhidas e legalizar a situação das famílias beneficiadas. 

 

Esses programas possuem um alto caráter assistencialista, 

principalmente caracterizado pelo público-alvo, que são áreas habitacionais 

degradadas, de extrema pobreza. A efetivação do programa não visa principalmente 

à construção de novas unidades habitacionais, mas sim, a melhoria das unidades 

habitacionais já existentes. 

 

As tabelas a seguir são um resumo da atuação e do alcance dos dois 

programas. O público alvo dos programas são famílias na faixa de renda de até 

cinco salários-mínimos. 
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Tabela 01 - Síntese da Execução dos Programas no período de 1995-1998 nos programas    Habitar-
Brasil e Pró-Moradia. 

Programas Investimentos 
(R$ milhões) 

Famílias Empregos 
Gerados 

Municípios 
Atendidos 

Obras 
Realizadas 

Pró-Moradia 1 072 285 000 102 235 630 1 175
Habitar-Brasil 1 090 437 524 103 314 2 546 4 241
Fonte: SANTOS, Cláudio Hamilton M. Políticas Federais de Habitação no Brasil: 1964/1998. Texto       
para execução N. 654. BRASÍLIA, 1999. 32p. 

 

 

 
Tabela 02 - Percentual de famílias beneficiadas por forma de intervenção no período de 1995/1997 
programas Habitar-Brasil e Pró-Moradia 

Famílias Beneficiadas (95/97) Percentual 
Produção de moradias 24,2 
Urbanização 54,2 
Melhoria habitacional e infra-estrutura 5,0 
Urbanização de favela 16,3 
Fonte: SANTOS, Cláudio Hamilton M. Políticas Federais de Habitação no Brasil: 1964/1998. Texto 
para execução N. 654. BRASÍLIA, 1999. 32p. 

 

 

Mesmo com objetivos e caráter parecidos, os dois programas apresentam 

algumas diferenças importantes, a principal é a fonte de recursos, o programa 

Habitar-Brasil é financiado com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e o 

Pró-Moradia é financiado pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

A concessão de financiamentos diretamente a pessoas físicas com renda 

mensal de até doze salários-mínimos foi mais uma importante linha de atuação do 

governo federal no tocante questão habitacional. O principal programa federal desse 

tipo de concessão de financiamento foi o Carta de Crédito / FGTS. Esse programa, 

além de beneficiar aproximadamente 265 mil famílias e gerar cerca de 145 mil 

empregos, financiou cerca de US$ 5 bilhões no período de janeiro de 1995 até junho 

de 1998. 

 

Trata-se de um programa que concede o crédito direto ao consumidor, 

imprimindo uma maior liberdade de escolha para o cidadão (podendo comprar 

imóveis prontos, em reforma, novos ou usados ou ainda terrenos ou materiais de 

construção). O FGTS, assim como no Pró-Moradia, é a fonte de recursos do Carta 

de Crédito / FGTS.  
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Bonduki (2008) complementa a caracterização desse programa: 

 

O desenho do Carta de Crédito — FGTS é bastante simples. O cidadão 

procura uma agência da Caixa Econômica Federal e, após comprovar, entre outras 

coisas, que sua renda familiar está dentro da faixa-alvo do programa, que não é 

proprietário de nenhum imóvel na região onde mora e que tem capacidade de 

pagamento (a prestação mensal não deve ultrapassar 30% da renda familiar), 

recebe uma carta do banco que lhe garante, por um mês, um crédito a ser utilizado 

em uma das modalidades do programa (aquisição/reforma de imóveis, compra de 

materiais de construção, etc.). Trata-se, portanto, de um programa de demanda 

espontânea. A preocupação com o atendimento às parcelas da população de baixa 

renda envolvidas com o setor informal é evidenciada nesse programa pelos esforços 

do governo para flexibilizar os mecanismos de comprovação de renda, a fim de que 

se consiga captar a renda informal das pessoas (BONDUKI, 2008, p. 79). 

 

O Programa Pró-Moradia, voltado para o poder público, focado na 

urbanização de áreas precárias, como dito anteriormente, foi paralisado em 1998, 

pois o financiamento para o setor público foi proibido e o programa Apoio à 

Produção, que era um programa voltado para o setor privado, não atingiu o 

desempenho desejado. 

 

Em 1999, mais uma ação para reduzir o déficit habitacional foi tomada. 

Trata-se da criação do Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Voltado à 

produção de unidades habitacionais novas para arrendamento, era mantido pela 

associação de recursos do FGTS e recursos de origem fiscal.4 

 

O Censo de 2000 permitiu conhecer a real necessidade do problema 

habitacional brasileiro no período em que se formulou o Projeto Moradia. Os dados 

revelaram que, em todo o país, o déficit habitacional era de 6,6 milhões – 5,4 

milhões nas áreas urbanas e 1,2 milhão na área rural, conforme demonstra o quadro 

abaixo. 

 

                                                 
4 Percebe-se que os recursos do FGTS eram utilizados por todos os programas habitacionais. Para 
mais informações, ver Anexo A. 
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Faixas de renda Déficit em milhões de 
unidades 

% 

Até 3 SM 4.490 83,2% 

de 3 a 5 SM 450 8,4% 

de 5 a 10 SM 290 5,4% 

Acima de 10 SM 110 2,0% 

Total 5.400 100,0% 

Quadro 01 - Distribuição do déficit habitacional quantitativo na zona urbana, por faixa de renda. 
Fonte: Brasil 2000 Fonte: FJP, 2001- tabela 4.15. In: BONDUKI, Nabil. Política habitacional e 
inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas perspectivas no governo Lula. 2008. 35 p. 
 
 
 

O dado notável é que 83,2% do déficit habitacional urbano está 

concentrado nas famílias com renda mensal de até três salários mínimos (US$260). 

Um alto índice, frente a tantos programas de habitação do governo que tinham 

essas famílias como público alvo. Assim, um elevado déficit habitacional 

concentrado nesta população mesmo após décadas de política habitacional só 

evidencia o fracasso desses programas públicos e a amplitude do problema 

habitacional brasileiro. 

 

No período entre os anos de 1991 e 2000, a concentração do déficit 

habitacional nas faixas de menor renda se agravou, e esse período corresponde ao 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). No Nordeste, no mesmo período, 

até outras camadas das foram atingidas, no caso, as famílias na faixa de renda 

acima de 5 Salários Mínimos (SM). Os motivos, sem dúvida, foram o desemprego e 

a queda da renda da população brasileira, que na década de 90 foram muitos 

intensos e contribuíram para aumentar o déficit na faixa superior renda acima de 5 

salários mínimos. No entanto, estes motivos também receberam a 

contribuição/influência da fraca ação habitacional do governo FHC. 

 

As dificuldade de acesso à casa própria ou, no mínimo, à terra, 

intensificou a formação de favelas, invasões e loteamentos irregulares no país. Ao 

término do século XX, o Brasil já contava com 3.905 favelas identificadas pelo 

Censo de 1991, número que aumentou até o presente período. O acelerado 

crescimento das favelas se configura como um forte indicador de agravamento do 

problema habitacional no país. 
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Um novo projeto foi criado para enfrentar tal problema no país, foi o 

Projeto Moradia, projeto/estratégia que envolveu todos os níveis de governo, 

movimentos sociais, Universidades, ONG’s, setor privado, etc, com o objetivo de 

transformar a habitação em prioridade nacional. 

 

O Projeto Moradia surgiu no âmbito do Instituto Cidadania como uma 

proposta para buscar um equacionamento global da questão da habitação no Brasil. 

Desde o início, [...] não se tratava de um programa de governo para a campanha 

presidencial, mas da montagem de uma estratégia geral [...] visando, num prazo a 

ser determinado pela proposta, a garantir a todo cidadão brasileiro uma moradia 

digna (BONDUKI, 2008, p. 89). 

 

O Projeto Moradia se utilizaria de recursos orçamentários de todos os 

níveis de governo com o intuito de formar um fundo de subsídio a fim de atender 

todas as faixas de baixa renda, além de utilizar recursos da União para aplicação 

nos fundos de habitação.  

 

A criação do Fundo Nacional de Moradia respondia a uma demanda do 

movimento de habitação, como vimos, mas no Projeto Moradia ganhou um papel 

central, pois para ele deveriam ser canalizados os recursos destinados à política 

nacional, incluindo recursos de natureza fiscal e do FGTS. Estados e Municípios 

também disporiam de fundos de habitação, deveriam ser direcionados os recursos 

orçamentários do nível de governo correspondente, além de repasses do fundo 

nacional, que não financiaria diretamente projetos e empreendimentos, mas 

redistribuiria seus recursos de acordo com o Plano Nacional (BONDUKI, 2008, p. 

92). 

O governo Lula, que vêm criando condições – principalmente 

institucionais para viabilizar uma nova política urbana e habitacional no país – criou 

o Ministério das Cidades e, assim como já propunha o Projeto Moradia, conglomerou 

as áreas de habitação, saneamento, transportes urbanos e planejamento territorial, 

além de ocupar os cargos deste ministério com técnicos experientes e 

compromissados com um reforma urbana. 
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Cabe ao Ministério das Cidades, devido ao seu caráter coordenador: gerir 

e formula a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano; envolver integralmente as 

políticas ligadas à cidade; coordenar a parte política e a parte técnica das questões 

urbanas; além de, articular e qualificar os entes federativos na formação da 

estratégia nacional para mitigar os problemas urbanos das cidades brasileiras. Tudo 

isso com base no instrumento legal estabelecido de Estatuto das Cidades. 

 

Após a criação deste Ministério, foi criada a instância de participação e 

controle social da política urbana, o Conselho Nacional das Cidades, que em abril de 

2003, realizou, com a presença do Presidente da Republica, Luis Inácio Lula da 

Silva, a Conferência Nacional das Cidades. Essa conferência já teve sua segunda 

edição, em 2005. 

 

Até 2005, o Ministério das Cidades vinha registrando conquistas e lutas 

na busca do ideal urbano e habitacional, apesar dos aspectos financeiros. No 

entanto, houve uma substituição ministerial que significou um retrocesso nas 

atividades deste ministério, pois, com a saída do ministro Olívio Dutra, vários 

técnicos comprometidos com a agenda que até então era composta, também 

deixaram o governo. 

 

Neste período foi criado ainda o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS), a fim de alocar de parcelas do orçamento para fins de 

subsídio – contrariando a política de criação de superávit primário. Diferente do 

Projeto Moradia, o FNHIS não agregava recursos onerosos, FGTS, e nem não-

onerosos, fiscais. O FNHIS tornou-se, desta forma, um fundo de investimento 

basicamente formado por recursos orçamentários. 

 

Já sob no governo Lula, o Projeto Moradia também continuava sem atingir 

nobremente seus objetivos, pois ainda estava seguindo a mesma condução dada no 

governo FHC. Até que, em 2006, mais uma alteração ministerial foi realizada, desta 

fez no Ministro da Fazenda. Como resposta do então bom momento, a criação do 

Sistema Nacional de Habitação foi aprovada pelo Conselho das Cidades. 
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Nos período de 2005 a 2007, observou-se uma melhoria do cenário 

macro-econômico e uma ampliação do financiamento e subsidio habitacional. 

Segundo Bonduki (2008, p. 99), essas alterações ocorreram como “respostas às 

reivindicações dos movimentos de moradia do setor empresarial da construção civil 

e de todos os segmentos”, pois, estes, vinham em luta pela priorização dos 

investimentos nas políticas sociais, mas “também se vinculam à melhoria do cenário 

macroeconômico e de uma relativa flexibilização da política econômica, que vem 

gerando uma ainda restrita redução do superávit primário” (BONDUKI, 2008, p. 100). 

 

O setor da construção civil e de crédito imobiliário já respondia muito bem 

às medidas do governo e geraram bons efeitos ao setor. Um deles foi a 

promulgação da Lei Federal 10.391, aprovada ainda em 2004, que veio garantir 

maior segurança jurídica ao financiamento e à produção de mercado. 

 

 

3.1 Casas Populares 
 

 

A criação de inúmeros projetos do governo que ativam o sistema 

habitacional tem como principal fundo financiador o FGTS, além de outros meios, 

tendo como órgão centralizador do Sistema Financeiro da Habitação da CEF. O 

grande desafio é a diminuição e/ou o fim do déficit habitacional que, segundo o 

IBGE, chega a cerca de 5,4 milhões de moradias, concentrando-se, principalmente, 

nas camadas mais pobres da população. 

 

A construção de unidades habitacionais para esta faixa de renda tem 

como única alternativa a busca de fontes de recursos não onerosos, como é o caso 

do Orçamento Geral da União (OGU). A CEF é a grande repassadora desses 

recursos na área de Desenvolvimento Urbano e, em geral, um projeto-padrão de 

casas populares tem como diretrizes três objetivas são eles: 

 

• Auxiliar aos municípios mais carentes de recursos materiais e humanos, os quais 

têm muitas vezes, grande dificuldade para contratar projetos arquitetônicos e 

complementares. 
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• Aumentar a eficácia dos programas habitacionais, uma vez que, dadas às 

dificuldades dos agentes, muitos contratos assinados aguardam um ou mais anos 

até que ocorra o primeiro desembolso de recursos e mais ainda até que o 

beneficiário final possa se instalar na nova casa. 

 

• Sinalizar para os agentes envolvidos o nível de qualidade e detalhamento que 

julgamos necessário para a análise do empreendimento, execução da obra e, 

consequentemente, boa aplicação do recurso público (BRASIL, GIDUR/VT, 2006, 

02). 

 

A especificação do projeto-padrão de casas populares é feita e 

disponibilizada pela CEF com vistas a atender aos municípios que, devido à extrema 

escassez de recursos, acabam por necessitar de uma unidade habitacional com o 

mínimo custo. 

 

O projeto-padrão de casas populares foi desenvolvido a partir de técnicas 

que determinam o baixo custo das unidades habitacionais, para que elas possam 

ser em maior número e atender mais famílias, e a utilização dos materiais utilizados, 

garantindo também a qualidade das mesmas. 

 

O orçamento do projeto padrão das casas populares deve considerar a 

base dos dados do Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI). O SINAPI é 

calculado pelo IBGE em convênio com a CEF e, mês a mês, apresenta os índices, 

valores, variações e custos da construção civil. 

 

O SINAPI foi criado, em 1969, com o objetivo de produzir informações de 

custos e índices para permitir a elaboração e avaliação de orçamentos, além de 

acompanhamento de custos, tudo isso, sistematicamente e com abrangência 

nacional. 

 

Desde a sua criação do SINAPI, o IBGE é o responsável pela coleta dos 

dados (preços e salários) e pela produção dos resultados, através da Coordenação 

de Índices de Preços (COINP) da Diretoria de Pesquisas (DPE), tais como: custos 
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do metro quadrado de construção para projetos residenciais e comerciais (de 04 

padrões de acabamento: alto, normal, baixo e mínimo), relativos aos estados; custos 

médios, também por metro quadrado; índices mensais e acumulados para os 

estados, regiões e Brasil (Estatísticas Selecionadas) (BRASIL, SINAPI, 2009). 

 

A CEF é a responsável pela base técnica de engenharia (projetos, 

serviços, especificações e composições). Como o SINAPI tem abrangência nacional, 

seus resultados são referentes aos vinte e sete estados e seus cálculos têm como 

base apenas as despesas com materiais e salários (acrescidos dos encargos sociais 

no total de 122,82%). 

 

O SINAPI passou a ser adotado como referência para a delimitação dos 

custos de execução de obras públicas a partir de 2002, por aprovação do Congresso 

Nacional. Em dezembro de 2009, o SINAPI apresentou variação de 0,54% em 

dezembro, o que significou uma aceleração de 0,21 ponto percentual em relação a 

novembro (0,33%) e comparada com dezembro de 2008 (0,62%), a taxa de 

dezembro apresentou recuo de 0,08 ponto percentual.  

 

O Quadro 02 a seguir mostra a evolução de variações do SINAPI no ano 

de 2009, mensalmente. 

 
Meses Total = material + 

mão-de-obra (%) 
Material (%) Mão de Obra (%) 

Janeiro 0,39 0,53 0,18 
Fevereiro 0,32 0,49 0,8 
Março 0,94 0,71 1,28 
Abril 0,32 0,24 0,43 
Maio 0,30 0,13 2,94 
Junho 0,35 0,14 0,65 
Julho 0,48 0,35 0,65 
Agosto 0,20 0,29 0,07 
Setembro 0,20 0,26 0,12 
Outubro 0,33 0,22 0,49 
Novembro 0,33 0,41 0,22 
Dezembro 0,54 0,44 0,67 
Ano 5,85 4,29 8,03 
Quadro 02 - Evolução das variações do índice de custo da construção, Total, Material e Mão de 
Obra, Brasil / 2009 
Fonte: BRASIL, Indicadores do IBGE. Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) – 2009. 
Dez/2009. 
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O SINAPI para o mês de dezembro de 2009 apresentou variação de 

0,54%, significando uma aceleração de 0,21 pontos percentuais em relação ao mês 

de novembro que foi 0,33%. Se comparado a dezembro de 2008 (0,62%) a taxa 

apresentou recuo de 0,08 ponto percentual. No entanto, o ano de 2009 fechou com 

alta de 5,85%, abaixo que o de 2008 que foi de 11,73%. 

 

A região Nordeste registrou em dezembro um aumento de custos de 

0,27%, quem se destacou no período foi a região Sudeste e fechou 2009 com o 

maior alta, 0,89%, as regiões Norte e Sul apresentaram variações iguais, 0,22%, e 

por fim, o Centro Oeste com 0,42%. Com relação aos acumulados de 2009, os 

resultados foram: 6,05% (Nordeste); 6,02% (Norte); 5,87% (Sudeste); 5,86% 

(Centro-Oeste) e 5,31% (Sul). 

 
 

ÁREAS GEOGRÁFICAS 
CUSTOS 
MÉDIOS 

NÚMEROS 
ÍNDICES VARIAÇÕES PERCENTUAIS 

 R$/m2 dez/98=100 MENSAL NO ANO 12 MESES 

BRASIL 716,34 253,26 0,54z 5,85 5,85

REGIÃO NORTE 715,55 248,82 0,22 6,02 6,02
RONDÔNIA 662,91 251,63 0,23 4,60 4,60
ACRE 754,85 277,02 0,20 9,64 9,64
AMAZONAS 755,66 240,30 0,14 6,84 6,84
RORAIMA 813,15 243,44 0,27 5,05 5,05
PARÁ 698,31 249,39 0,19 6,51 6,51
AMAPÁ 679,11 249,85 0,42 2,76 2,76
TOCANTINS 732,06 254,90 0,43 4,49 4,49

REGIÃO NORDESTE 671,24 262,24 0,27 6,05 6,05
MARANHÃO 693,51 267,58 0,64 7,77 7,77
PIAUÍ 637,91 278,17 0,62 3,75 3,75
CEARÁ 658,20 260,27 0,37 6,62 6,62
RIO GRANDE DO NORTE 638,02 252,74 0,25 5,49 5,49
PARAÍBA 665,88 269,97 0,27 8,32 8,32
PERNAMBUCO 673,16 276,32 0,16 6,29 6,29
ALAGOAS 693,82 244,83 0,49 4,51 4,51
SERGIPE 641,21 279,38 0,05 6,19 6,19
BAHIA 686,83 254,06 0,09 5,42 5,42

REGIÃO SUDESTE 758,86 253,08 0,89 5,87 5,87
MINAS GERAIS 687,18 277,02 3,13 6,08 6,08
ESPÍRITO SANTO 640,38 284,64 0,16 6,61 6,61
RIO DE JANEIRO 793,34 255,22 0,16 6,37 6,37
SÃO PAULO 788,89 243,36 0,39 5,61 5,61

REGIÃO SUL 702,51 238,11 0,22 5,31 5,31
PARANÁ 715,68 242,63 0,16 6,01 6,01
SANTA CATARINA 702,14 238,09 0,25 5,49 5,49
RIO GRANDE DO SUL 689,75 233,68 0,27 4,51 4,51
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ÁREAS GEOGRÁFICAS 

CUSTOS 
MÉDIOS 

NÚMEROS 
ÍNDICES VARIAÇÕES PERCENTUAIS 

REGIÃO CENTRO-OESTE 684,68 260,37 0,42 ,86 5,86
MATO GROSSO DO SUL 689,63 255,29 0,27 6,60 6,60
MATO GROSSO 691,70 272,52 0,16 6,48 6,48
GOIÁS 658,88 258,05 0,68 5,17 5,17
DISTRITO FEDERAL 740,75 249,60 0,45 5,58 5,58

Quadro 03 – Custos médio, índice de custo da construção e variações percentuais de dezembro de 
2009, por áreas geográficas, Brasil / 2009 
Fonte: BRASIL, Indicadores do IBGE. Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) – 2009. 
Dez/2009. 

 

 

De acordo o SINAPI, quanto aos custos da construção, as regiões 

apresentaram os seguintes valores por metro quadrado: R$ 758,86 (Sudeste); R$ 

715,55 (Norte); R$ 702,51 (Sul); R$ 684,68 (Centro Oeste) e R$ 671,24 (Nordeste). 

Observa-se, então, que a região Sudeste encerrou o ano com o maior custo 

regional. Quanto ao Piauí em 2009, dados do SINAPI revelam que, assim como 

todos os estados do Nordeste, não registrou altos custos. 

 

O Piauí, juntamente com o Amapá, registrou as menores variações, 

2,76% e 3,75%, respectivamente. Minas Gerais foi o estado que registrou em 

dezembro a maior alta entre os estados, isso devido aos reajustes salariais, 

registrando a maior alta mensal, 3,13%. O estado de Sergipe registrou a menor alta, 

0,05%, seguido pela Bahia, com 0,09%. No acumulado do ano, o destaque foi para o 

Acre, 9,64%. 

 

 

3.1.1 Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais 
 

 

Projeto de determinação de construções de casa populares para 

formação de cooperativas habitacionais, compostas basicamente por categorias 

profissionais. 

 

O Decreto Nº 58.377, de 9 de maio de 1966, criou o Plano de 

Financiamento de Cooperativas Operárias e determinou que o BNH prestasse 
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assistência às cooperativas habitacionais através dos Institutos de Orientação às 

Cooperativas Habitacionais, as INOCOOPs. 

 

O INOCOOP foi criado com a intenção de coordenar a estrutura 

cooperativista e como entidades de caráter de Sociedade Civil sem fins lucrativos e 

regulamentados pelas Resoluções 68/66 e 95/66, foram instalados nos estados com 

a atribuição de prestar assessoria técnica e política, além de orientar as 

Cooperativas Habitacionais.  

 

No entanto, essas cooperativas habitacionais começaram a apresentar 

problemas de diversas ordens. Ferreira (2004, p. 6) acrescenta que: 

 

As cooperativas habitacionais (…) trabalharam, inicialmente, com 

recursos de fontes públicas e sem intermediação de agente financeiro e atendiam o 

chamado mercado "econômico" – composto inicialmente por famílias com renda de 3 

a 6 salários mínimos, limite este mais tarde estendido. Enquanto agentes 

promotores "atuavam" em consonância com os princípios do cooperativismo e, como 

foi mencionado, tinham como objetivo proporcionar a aquisição da casa própria a 

preço de custo.  

 

Entre os diversos problemas houve: os critérios de acesso às 

Cooperativas Habitacionais, prazos de execução da obras, faixa de renda mínima 

familiar exigida, além da introdução, em 1972 (RC 04/72 do BNH), da figura do 

agente financeiro (SILVA,1992, apud FERREIRA, 2004). 

 

A participação dos cooperados também chamou atenção, como cita 

Ferreira (2004, p. 7): “entre o período de 1964 a 1984 foram concedidos 487.471 

financiamentos através das mesmas, representando 11,3% do total contratado pelo 

SFH”. No entanto, continua a autora, “60% desta produção ocorreram entre 1976 e 

1982, período em que as Cooperativas Habitacionais perdem seu caráter social”. 

 

O Programa de Cooperativas Habitacionais começou a retrair nos anos 

80, com a crise do financiamento público, após a forte atuação dos trabalhadores 

sindicalizados nos anos 60, e chegaram a perdem expressão em 1993, quando 
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deixaram de fazer parte do corpo de agentes financeiros do SFH  (Instrução Nº 

1980/93 do Banco Central). Ao perder recursos do FGTS, o Estado deixou de ser o 

agente financeiro e não mais controlou e nem fiscalizou as cooperativas 

habitacionais. 

 

 

3.1.2 Semeando Moradias 
 

 

O déficit habitacional no Piauí, segundo dados da CEF, era, em 2006, de 

90 mil casas populares. No entanto, algumas ações vêm sendo tomadas. Uma delas 

é o Projeto Semeando Moradias, fruto de uma parceria do Instituto de Terras do 

Piauí (Interpi) e a Companhia de Habitação do Piauí (Cohab), que visa construir, em 

regime de mutirão, 10 mil moradias no Estado do Piauí 

 

Os recursos deste programa são originários do Programa Carta de 

Crédito e do FGTS, mas na proposta do programa, para a compra do material, 75% 

deve ser financiada pela CEF e 25% pelo beneficiário, que também utilizará sua 

força de trabalho no mutirão. São habitações com área de 10x30m e que devem 

custar R$ 7,5 mil, sendo distribuídas em 40 municípios piauienses – 5 mil em área 

rural. Além das casas construídas escola, posto de saúde, praça, dentre outros. 

 
 
3.1.3 Minha Casa, Minha Vida 

 

 

O programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal tem em seu 

projeto a execução de 1 milhão de casas no país. Destas, 40 mil devem ser no 

Piauí, onde mais de 162 mil piauienses se inscreveram no programa. A construção 

das casas pelo programa é garantida devido à parceria entre CEF, setor privado e 

prefeituras. 

 

O número de inscrições surpreendeu os coordenadores do programa no 

Estado. O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH) – 
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órgão do Estado –, Marcelino Fonteles, disse que o número de inscritos permitiu 

“conhecer o perfil de todas as famílias que precisam de casa própria no Piauí.”, pois 

“poucas das que compõem o déficit habitacional deixaram de se escrever” (LIMA, 

2009). 

 

3.2 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
 

 

O governo federal, em cumprimento de sua política de desenvolvimento 

econômico e social, lançou, no início do seu segundo mandato, o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). Este programa tem suas ações e metas 

organizadas em um amplo conjunto de investimentos em infra-estrutura, além de um 

grupo de medidas de incentivo e facilitação do investimento privado. 

 

O programa foi lançado com vistas em aumentar a taxa de investimento 

da economia brasileira para que fosse possível um crescimento de forma 

sustentável, prevendo a melhora na qualidade do gasto público, e aperfeiçoamento 

da gestão pública – no orçamento fiscal e no orçamento da previdência e seguridade 

social.  

 

O objetivo desse plano do governo é aplicar em quatro anos, um total de 

investimentos em infra-estrutura da ordem de R$ 503,9 bilhões, nas áreas de 

transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos. Investimento que 

tem financiamento do orçamento do governo central, empresas das estatais federais 

e do setor privado. O investimento em infra-estrutura caracteriza o PAC como o 

maior programa estratégico de investimentos do Brasil nas últimas quatro décadas 

(BRASIL, 2008). 

 

O conjunto de investimentos está organizado da seguinte forma: logística 

(rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias); energia (geração e transmissão 

de energia elétrica, petróleo e gás natural e combustíveis renováveis); e infra-

estrutura social e urbana (saneamento, habitação, transporte urbano, Luz para 

Todos e recursos hídricos) (BRASIL, 2008, p. 3, grifo do autor).  
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O aumento do crédito habitacional e do crédito a longo prazo constituem 

também uma meta do PAC e será realizado principalmente pela CEF e pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Isso porque o governo 

considera o estímulo ao crédito e ao financiamento uma parte vital do 

desenvolvimento econômico e social. Tanto que, nos últimos anos, adotou uma série 

de medidas que resultaram na expansão do volume de crédito e na queda da taxa 

básica de juros (BRASIL, 2008) 

 

Entretanto, para que o PAC realmente se comporte como um “acelerador 

do crescimento do país” foi trabalhado um plano de consistência fiscal, que versa 

incluir todas as ações e medidas em um modo compatibilizador da aplicação dos 

recursos com a manutenção da responsabilidade fiscal e da continuidade da 

redução gradual da relação dívida do setor público/PIB para os próximos anos. 

 

Tributariamente, o estímulo ao crescimento e ao investimento privado 

correspondeu a uma redução da carga tributária no montante de aproximadamente 

R$ 6,6 bilhões em 2007, em que os setores industriais de bens de capital, edificação 

de infra-estrutura e construção civil foram os mais beneficiados (BRASIL, 2008). 

 

O investimento público no PAC vem sendo assegurado, conforme o 

projeto, pela elevação da dotação orçamentária do Projeto Piloto de Investimento 

(PPI). Esse aumento do PPI e a contenção do crescimento do gasto corrente vêm 

garantindo a consistência fiscal do PAC desde 2007. Conforme as metas, o PPI 

deve subir de 0,15% do PIB em 2006 para 0,5% do PIB, por ano, durante o período 

de 2007 a 2010. 

 

Os recursos para tais investimentos são provenientes do orçamento geral 

da União, de financiamentos do setor público, de financiamentos de pessoas físicas, 

do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e de contrapartidas, que 

são recursos dos Estados, Municípios e pessoas físicas, conforme o quadro abaixo, 

onde se percebe que a maior fonte de financiamento é proveniente SBPE Poupança. 
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FONTE 2007 2008-2010 TOTAL 

Orçamento Geral da União 2,6 7,5 10,1 
Financiamento Setor Público 1,0 3,0 4,0 
Financiamento Pessoa Física 8,8 23,7 32,5 
SBPE Poupança 10,5 31,5 42,0 
Contrapartida* 4,6 13,1 17,7 
TOTAL 27,5 78,8 106,3 
Quadro 04 - Infra-estrutura social e urbana. Fontes de Recursos para Habitação– 2007-2010, em 
bilhões (R$). 
Fonte: BRASIL, 2008. Programa de Aceleração do Crescimento / 2007-2010. Medidas Econômicas 
para o Crescimento. p. 46. Material para imprensa. 

 

 

O PAC implementou algumas medidas econômicas para o crescimento, 

tais como duas medidas de estímulo ao crédito e ao financiamento, a redução da 

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e a redução dos Spreads do BNDES para a 

infra-estrutura, logística e desenvolvimento urbano. 

 

A redução da TJLP – taxa esta que é a principal referência para o 

financiamento com prazo mais longo de implantação – tende a ser consistente, 

sendo que a mesma recuou de 9,75% ao ano, em dezembro de 2005, para 6,50% 

ao ano, em janeiro de 2007, chegando a 0,5% em dezembro de 2009. O impacto 

desta medida foi a redução dos custos de investimentos em infra-estrutura. 

 

A medida de redução dos spreads do BNDES para financiamento de 

projetos em infra-estrutura, especialmente na área de energia (geração, transmissão 

e distribuição), bem como nas operações de logística (ferrovias, rodovias, 

aeroportos, portos e terminais) e de desenvolvimento urbano (transporte urbano 

integrado e saneamento ambiental) foi uma das medidas de estímulo ao crédito e ao 

financiamento, onde também foi aprovada a realização de operações de 

financiamento de projetos (Project Finance). Essa medida como impacto a redução 

do custo e facilitação de investimentos em infra-estrutura. 

 

Outras medidas de incentivo de estímulo ao crédito e ao financiamento do 

PAC são:  

 



 

 

41

1) Concessão pela União de crédito à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de 

R$ 5,2 bilhões, para a aplicação em saneamento e habitação;  

2) Ampliação do limite de crédito do setor público para investimento em saneamento 

ambiental e habitação;  

3) Criação do Fundo de Investimento em infra-estrutura com recursos do patrimônio 

líquido do FGTS, com valor inicial de R$ 5 bilhões;  

4) Elevação da Liquidez do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).  

 

Esse último visa permitir a antecipação da opção de compra do imóvel 

arrendado ou a venda direta de imóveis pertencentes ao FAR, objetivando ampliar a 

liquidez do fundo que operacionaliza o Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR) e tendo como impacto a redução das despesas do FAR com a administração 

e manutenção dos imóveis, liberando recursos para novas operações de 

arrendamento residencial (BRASIL, 2008). 

 

O Quadro 05 abaixo representa o investimento em infra-estrutura para o 

período 2007-2010 (previsão em bilhões) nos eixos logístico, energético, social e 

urbano, considerando que o PAC, para as todas as regiões. 

 

 
Quadro 05 - Previsão de investimento regional, por eixo, em infra-estrutura 2007-2010, em bilhões 
(R$). 
Fonte: BRASIL, 2008. Programa de Aceleração do Crescimento / 2007-2010. Medidas Econômicas 
para o Crescimento. p. 16. Material para imprensa. 
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Como estratégia de infra-estrutura do PAC no Piauí tem-se o Programa 

Luz para Todos, que tem a meta de realizar 149.000 ligações até o fim de 2010, e o 

plano de melhoria das condições de vida da população, que tem por objetivo 

garantir: 1) ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Teresina e Parnaíba 

(despoluição do Rio Parnaíba); 2) ampliação dos sistemas de abastecimento de 

água de Teresina e Parnaíba, entre outros municípios; 3) implantação de sistema de 

abastecimento de água em 27 municípios integrantes do Consórcio Regional de 

Saneamento do Sul do Piauí – CORESA; 4) Reassentamento de famílias localizadas 

em beiras de córregos e áreas de risco (Teresina: Lagoas do Norte e Vila Bairro; 

Parnaíba: São Vicente de Paula, Santa Luzia e Joaz Souza; Esperantina; Piripiri; 

Picos; União, entre outros municípios). 

 

Os investimentos infra-estrutura logística social e urbana para o Piauí em 

habitação totalizam R$ 690,9 milhões, sendo R$ 458,4 milhões destinados a 

empréstimos para pessoa física e R$ 232,4 milhões para investimento com 

urbanização e produção habitacional no Estado.5 

 

No entanto, vale ressaltar que estão incluídas nos investimentos de infra-

estrutura social e urbano do PAC no Piauí algumas obras em saneamento, entre 

elas: melhorias sanitárias domiciliares, abastecimento de água, esgoto sanitário, 

melhorias habitacionais, saneamento rural e ‘água na escola’. 

 

 

3.2.1 Conjunto Jacinta Andrade 
 

 

Ainda quanto a investimento de infra-estrutura social e urbana, uma obra 

de habitação no Piauí que vem ganhando destaque é a construção do Conjunto 

Jacinta Andrade, maior empreendimento imobiliário do Brasil, e que está inserido no 

PAC. São 4.300 casas, o recebeu o nome de uma militante do movimento popular 

de Teresina que defendia interesses das famílias de baixa renda e fica na região da 

Santa Maria da Codipi, zona norte da capital do Estado, Teresina. O conjunto é uma 

                                                 
5 O Anexo F traz um quadro que expressa, cidade por cidade, a ação do PAC quanto ao Investimento 
de infra-estrutura social e urbana referente à urbanização e produção habitacional no Piauí. 
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obra proposta pelo Estado e, desde 2008, com investimento de R$ 147 milhões, 

chama atenção por não se tratar apenas de construção de residências, mas de todo 

uma infra-estrutura, com equipamentos públicos, escolas municipais e estaduais, 

centro de saúde, mercado público, praças, quadra poliesportiva, biblioteca e um 

centro cultural (LIMA, 2009). 

 

Segundo o diretor-presidente da ADH, Marcelino Fonteles, a construção 

do Conjunto Jacinta Andrade representará para o estado uma redução significativa 

no déficit habitacional do Estado. 

 

O déficit habitacional é formado pelo que os técnicos chama de estoque, 

com cerca de 5.500 casa, pelo crescimento vegetativo, que soma mais 9.500 

unidades ao ano e resulta da entrada no mercado imobiliário de jovens que saem da 

casa dos pais, de pessoas que estão se casando e até mesmo casais que estão se 

separando e cada um quer viver em sua própria casa (FONTELES apud LIMA, 2009, 

p. 14). 

 

Marcelino Fonteles completa, “o crescimento vegetativo faz com que a 

redução do déficit seja lenta e gradativa, apesar das propostas arrojadas de 

expansão da oferta de casas construídas de modo intenso nos últimos anos” (LIMA, 

2009, p. 14). Ainda segundo o diretor-presidente, apesar da dificuldade em reduzir o 

déficit habitacional, onde deveriam ser construídas mais de 19 mil casa/ano, o 

governo do Estado elegeu a habitação como prioridade6, o que fez aumentar o 

número de recursos, e dos 223 municípios piauienses apenas 17 ainda não foram 

beneficiadas com construções habitacionais promovidas pelo Estado, seja pela 

ADH, por meio da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) ou pelo 

Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) (LIMA, 2009). 

 

A construção de quase 100 mil novas moradias no Estado do Piauí é 

resultado de ações e parcerias do Governo Federal e do Governo Estadual e dos 

municípios, além de milhares de unidades habitacionais construídas através do 
                                                 
6 O governo do Estado, com apoio dos deputados, que aprovar a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) que torna a habitação uma política de Estado, assim como a Educação, a Saúde e a 
Segurança Pública já são. Com a aprovação da PEC, Governo Federal, Estados e Municípios teriam 
que alocar recursos anuais para a moradia. 
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Programa Semeando Moradia, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS) e em parceria com os movimentos sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

45

4  EVIDÊNCIA EMPÍRICA 
 

 

A realidade da habitação brasileira contradiz com a situação da indústria 

da Construção Civil no Brasil. Enquanto a habitação brasileira registra altos déficits – 

que já não são mais problema exclusivo dos grandes centros, mas sim um problema 

nacional – a área da construção civil (setor imobiliário, comércio e indústria), que 

teve um longo período de estagnação, vive um crescimento que já registra quase o 

dobro do crescimento do PIB brasileiro (SALVATTI, 2008; IBGE, 2009). 

 

O gráfico abaixo mostra a trajetória do PIB do Brasil em comparação com 

o PIB da construção civil no período de 1994 a 2009. Pode-se ver que as variáveis, 

aparentemente caminham juntas ao longo do tempo. Na seção 6 será feito um 

exercício empírico o qual permitirá verificar se esta afirmação está correta. 

 

0

2

4

6

8

10

12

1994 T1 1996 T1 1998 T1 2000 T1 2002 T1 2004 T1 2006 T1 2008 T1
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

PIB  Brasil PIB Construção Civil

 
Gráfico 03 – PIB Brasil e PIB Construção Civil 
Fonte: Ipeadata 

      Elaboração própria 
 

 

Desde o início do ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico do 

país, iniciado na década de 50, a Construção Civil vem ganhando importância na 

formação econômica e destaque como atividade industrial. Quando se fala em setor 
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da construção, engloba-se a construção propriamente dita, bem como os segmentos 

de fornecimento de matérias-primas e equipamentos para construção, além dos 

setores de serviços e distribuição ligados à construção. Por isso, tal setor passa a 

ser denominado de Macro Setor da Construção. 

 

Os mais otimistas têm a expectativa de que o crescimento da construção 

civil chegue a ultrapassar os 10%, tendo em vista que este setor não depende de 

importação e apresenta uma capilaridade altíssima, ou seja, atua desde a pequena 

reforma à grande obra, está presente no comércio e ativa os financiamentos, e é 

necessário desde os pequenos municípios aos grandes centros. 

 

Desta forma, este setor contribui para o crescimento do país em diversos 

aspectos e assume um caráter importantíssimo para o desenvolvimento da nação. 

No âmbito da economia, destaca-se principalmente na ativação das atividades de 

produção, sendo gerador de consumo de bens e serviços de outros setores, e no 

âmbito social, pela possibilidade de moradia e pela absorção da mão-de-obra. 

 

Quanto ao aspecto social do setor, este, é sempre alto, pois envolve: 

absorção de mão-de-obra; aumento do número de moradias ou possibilidade de 

melhoria das mesmas; poder de reprodução de empregos diretos e indiretos, formais 

e informais; entre outros. 

 

A idéia de que o setor não necessita de muita especialização fez com que 

o setor se tornasse porta de entrada para muitos ‘operários’. A mão-de-obra da parte 

de construção do setor (edificações, obras viárias e construção pesada) acaba 

sendo numerosa, e os níveis hierárquicos são presentes e estabelecem a estrutura 

lógica empresarial.  

 

A representação da grande contribuição social da Construção Civil está 

em termos de ocupação de pessoal, que em 2007 atingiu o número de 6,5 milhões 

de trabalhadores, entre comércio, serviços e indústria de materiais, máquinas e 

equipamentos para a construção (IBGE, 2008). 
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Quanto ao aspecto econômico do setor, pode-se dizer que o mercado 

imobiliário em expansão e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) são 

fatores contribuintes para o crescimento e desenvolvimento do setor aquecendo a 

construção de moradias. 

 

Se comparado a outros setores, a Construção Civil é responsável por 

uma boa parcela de participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em 1998 

foram 10,26% do PIB, recebendo destaque entre os setores industriais. A tabela 

abaixo revela que a participação do macro setor no total do PIB da economia girou 

em torno de 18% em 1998.  

 
Tabela 03 - PIB e setores (com ajuste sazonal). Taxa (%) do trimestre em relação ao trimestre 
imediatamente anterior, de 1990 a 1999. 

 
     Fonte: BRASIL, 1998. 

 

 

De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), o chamado construbusiness movimentou em 1998 aproximadamente R$ 162 

bilhões, enquanto o setor da construção adicionou, isoladamente, à economia o 

montante de R$ 83 bilhões. Quanto ao valor gerado pela indústria em geral, a de 

construção foi responsável por 30,23% do PIB em 1998. 

 

Se comparados com o PIB nacional, dados do PIB da construção civil 

mostram que desde 2004 esse setor vem crescendo. De 2001 a 2003, esse índice 
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foi negativo. Em 2004 foi maior e em 2005 não foi negativo, mas foi menor que a 

taxa de crescimento do PIB nacional. Foi a partir de 2006 que o crescimento do PIB 

do setor atingiu níveis mais altos que o nacional. 

 

Em 2007, o setor foi destaque na indústria atingindo 9,9% - tal índice 

deve-se ao aumento da população ocupada no setor (5,0%) e crescimento das 

operações de crédito para a habitação (26,7%). Em 2008, o setor da Construção 

Civil fez com que a indústria tivesse alta de 4,3%, e o setor fechasse exatos 8%. 

Essa queda é resultado da crise na economia mundial vivida desde o segundo 

semestre de 2008, onde houve uma desaceleração da economia e todos os setores 

foram atingidos. Os impactos da crise ainda são sentidos, porém, medidas, no 

âmbito político, foram tomadas para que o ano de 2009 não fechasse com queda 

para o setor (IBGE, 2008; IBGE, 2009; CHIARINI e FARID, 2009). 

 

Dados do primeiro trimestre de 2009, divulgados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o PIB brasileiro cresceu 5,8% em 

comparação com o mesmo período de 2007 (conforme tabela a seguir) e 0,7% maior 

que o último semestre daquele ano (que era de 8,6%), representando em reais um 

ganho de R$ 665,5 bilhões (IBGE, 2008; IBGE, 2009; CHIARINI E FARID, 2009). 

 

 
     Gráfico 04 - Aumento do PIB brasileiro de 2007 a 2009. 
      Fonte: IBGE, 2009.  
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O PIB brasileiro tem reagido à crise graças ao crescimento da taxa de 

investimentos no país – que foi de 18,3% – e também ao crescimento da indústria 

(1,6%) (IBGE, 2009). 

 

Esse setor também participa na Formação Bruta de Capital Fixo e na 

determinação de índices como a População Economicamente Ativa (PEA). A cadeia 

produtiva do setor representou, no ano de 2007, 8,5% do PIB brasileiro, isso 

representa que de toda riqueza gerada no Brasil no ano de 2007, o setor da 

Construção Civil foi equivale à 8,5%. 

 

A economia vem sendo aquecida pelo setor da Construção Civil também 

através da ampliação do crédito imobiliário. E recentemente a queda ou a isenção 

do IPI de alguns produtos importantes para construção também vem aquecendo e 

ajudando o setor. 

 

No ano de 2009 a Construção Civil continuou sendo o setor estratégico 

para a economia brasileira, gerando um grande número de postos de trabalho e com 

uma forte atuação do governo em investimentos – linhas de crédito e obras públicas. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

A metodologia desse estudo utiliza técnicas de Raiz Unitária e 

Cointegração, de forma a captar a existência de possível relação de longo prazo 

entre o PIB Brasil e o PIB do setor de Construção Civil. 

 

 
5.1 Base de Dados 

 

 

As principais variáveis utilizadas nesse estudo são o PIB Brasil e o PIB da 

Construção Civil, ambos medidos a preços básicos. Essa forma de medição 

diferencia-se do PIB a preços de mercado por excluir o valor dos impostos sobre 

produtos. Os dados relativos a essas variáveis possuem freqüência trimestral e 

abrangem o período de 1994 a 2009, eles foram providos pelo Ipeadata. Os valores 

de ambos os PIB’s foram deflacionados pelo IGP-M obtido através da FGV-Dados. 

 

 
5.2 Modelo Econométrico 

 

 

Segundo Enders (2003), a utilização de vetores auto-regressivos (VAR) 

tem por objetivo captar relações entre variáveis. Por esse motivo, essa metodologia 

será aplicada nesse estudo de forma a verificar relações entre as variáveis PIB 

Brasil e PIB Construção Civil. O modelo utilizado é descrito conforme a equação (01) 

abaixo: 

                                    (01) 

Em que  corresponde ao vetor de variáveis dependentes, que 

são, respectivamente, PIB Brasil e PIB Construção Civil. As variáveis  representam 

dummies que visam corrigir problemas de sazonalidades e k representa o número 
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de defasagens ótimo escolhido de acordo com o critério de informação de Schwarz. 

Será realizado teste de estabilidade do VAR. 

 

Entretanto, quando se lida com séries de tempo corre-se o risco de que 

as séries envolvidas possuam tendências, aumentando as chances de se obter as 

chamadas regressões espúrias. Estas são regressões que apresentam resultados 

enganosos, uma vez que apresentam um alto valor de R2 sem uma considerável 

relação entre as variáveis. 

 

A razão de séries que possuem tendências, ou seja, que não são 

estacionárias, terem uma alta probabilidade apresentarem esse tipo de regressão é 

que a existência de tendências leva um alto valor de R2 mesmo que as causas 

sejam diferentes. 

 

Logo, o primeiro passo dessa abordagem metodológica consiste em 

verificar se as séries de interesse, PIB Brasil e PIB Construção Civil, seguem 

trajetórias estacionárias. Isto porque alguns modelos como o de regressão linear e 

os modelos ARMA só se aplicam quando as séries são estacionárias. 

 

As séries não estacionárias merecem um tratamento diferenciado e 

devido a sua grande incidência novas formas de metodologias foram criadas. Nesse 

contexto merecem destaque os testes de Raiz Unitária e a análise de Cointegração. 

 

Os testes de Raiz Unitária buscam testar a ordem de integração de uma 

determinada série. O mais difundido dentre é aquele que testa se uma série é 

“estacionarizada” com a aplicação de uma diferença.  

 

Dessa forma, parte-se do modelo auto-regressivo de primeira ordem de 

Markov, onde  é uma série qualquer e  é um ruído branco, e verifica-se o 

comportamento do coeficiente ρ. 

 

   -1 ≤ ρ ≤ 1      (02) 
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Se |ρ| < 1 a série  é dita estacionária. Em outras palavras, choques 

aleatórios tendem a se dissipar com o passar do tempo. Por outro lado, se ρ=1 a 

série é não estacionária, ou seja, possui tendência ao longo do tempo. 

 

Logo, o teste de Raiz Unitária consiste em testar a hipótese nula de que 

ρ=1, raiz unitária, contra a hipótese alternativa que |ρ| < 1, estacionaridade da série. 

O teste de será aplicado nesse estudo é o chamado Dickey e Fuller aumentado.  

 

Caso ambas as séries possuam raiz unitária, em outras palavras, se 

ambas as séries forem integradas, os modelos tradicionais de estimação não são 

confiáveis, pois podem apresentar resultados viesados. Para utilizar essas variáveis 

seria necessário remover a tendência, aplicando uma ou mais diferenças. 

Entretanto, quando se elimina a tendência, eliminam-se também elementos de longo 

prazo entre as variáveis, o que não é desejável. 

 

A solução é utilizar o conceito de Cointegração. Esse conceito está 

associado ao equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. Diz-se que duas ou mais 

variáveis se cointegram quando elas caminham juntas ao longo do tempo. Em outras 

palavras, se existe uma relação de equilíbrio de longo prazo entre duas ou mais 

variáveis, mesmo que as séries sejam integradas, deve haver pelo menos um vetor 

que torne a diferença entre as séries constante, ou estacionária. 

 

É importante ressaltar que cointegração não reflete casualidade entre as 

variáveis e está associado apenas a movimentos de longo prazo. Nesse estudo, 

será utilizado o teste de Johansen para testar cointegração por meio do software 

Eviews entre as séries PIB Brasil e PIB Construção Civil. 
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6 RESULTADOS 
 

 
6.1 Raiz Unitária 

 

 

Para detectar se as séries de PIB Brasil e PIB construção são 

cointegradas é necessário analisar primeiro se elas são integradas. Através do teste 

de Dickey Fuller Aumentado (ADF), detectou-se que ambas as séries possuem raiz 

unitária, ou seja, são integradas. O que indica que qualquer choque aleatório tende a 

não se dissipar ao longo do tempo, mas sim a ter o seu valor acumulado ao longo da 

série. A tabela abaixo mostra os resultados do teste: 

 
Tabela  04 - Testes de Raiz Unitária 

Variável Teste P-valor Resultado
PIB Total Com intercepto 0.6294* Não Rejeita 
PIB Construção Com intercepto 0.5476* Não Rejeita 

*Hipótese nula rejeitada ao nível de significância de 5% 
Fonte: Ipeadata    
Elaboração própria    

 

 

Após verificar que as duas séries são integradas, com o fim de detectar a 

existência de relações lineares entre cada variável e seus valores defasados e os 

das demais variáveis estimou-se um modelo VAR. O número de defasagens foi 

definido de acordo com o critério de Schwartz, o qual sugeriu que a defasagem 

ótima é de apenas um período. A estimativa do modelo é apresentada na Tabela 04. 

 

Pode-se ver no modelo que todos os coeficientes são estatisticamente 

significantes. Além disso, o R2 indica que 84% das variações do PIB total e do PIB 

da construção civil estão sendo explicadas pelo VAR. O modelo também satisfaz a 

condição de estabilidade7. 

 

                                                 
7 Ver Apêndice A. 
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Tabela - 05 - Estimativas do Modelo VAR 

  PIB Total PIB Construção 

PIB Total(-1)  0.889246  0.010482

 [ 16.7465] [ 1.54126]

PIB Construção(-1)  0.200445  0.760796

 [ 0.36400] [ 10.7874]

C  1.401754  0.054750

 [ 2.72574] [ 0.83128]

D1 -1140438 -0,072046

 [-9.30221] [-4.58852]

D3 -0,553749 -0,027816

 [-4.64253] [-1.82091]

D4 -0,303893 -0,037692

 [-2.54651] [-2.46618]

 

R2  0.848304  0.700791

Notas: i) Estatísticas “t” entre colchetes; ii) lag ótimo escolhido de acordo com o critério de Schwartz. 

 

 

Foi verificado que as variáveis de interesse são integradas, resta analisar 

se elas são cointegradas, ou seja, se existe uma relação de equilíbrio de longo prazo 

entre elas. Para isso foi realizado o teste de cointegração de Johansen, cujos 

resultados são apresentados na tabela abaixo: 

 
Tabela  06 - Teste de Cointegração de Johansen - Modelo com uma Defasagem 

Tendência Não Não Linear Lnear Quadrática 

Teste s/ Const. c/ Const. c/ Const. c/ Const. c/ Const. 
 s/ Tend. s/ Tend. s/ Tend. c/ Tend. c/ Tend 

Traço 2 2 0 1 1 

Máx. Autovalor 2 2 1 1 1 

            

Séries: PIB Total e PIB Construção 

Exógenas: D1, D3 e D4  

Amostra: 1994Q1 2009Q3 

Número de Relações de Cointegração no Modelo a 5% de Significância 

Valores Críticos obtidos em MacKinnon-Haug-Michelis (1999) 

Fonte: dados da pesquisa 

Elaboração própria 
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O teste mostra que, no longo prazo, existe pelo menos uma relação linear 

entre as variáveis, ou seja, as variáveis são co-integradas. Tal resultado fornece 

evidências da significativa contribuição da indústria da construção civil para o 

crescimento econômico do país.  

 

E, se essa contribuição vale para o Brasil, também vale para os estados 

separadamente, uma vez que o crescimento dos estados e o do país como um todo 

estão correlacionados. Uma correlação simples feita entre o PIB do Brasil e o PIB do 

Piauí, no período de 1994 a 2007, indicou uma relação positiva de 98% entre essas 

variáveis. 

 

Dessa forma, incentivar o crescimento do setor da construção civil em 

estados como o Piauí é um meio de impulsionar o crescimento dessas unidades e, 

consequentemente, do país como um todo. 
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7  CONCLUSÃO 
 

 

É praticamente consenso na literatura que o estímulo ao setor de 

construção civil pode alavanca o crescimento econômico. Visando explicitar até que 

ponto isto pode representar uma boa estratégia de política desenvolvimentista para 

estados economicamente menores como o Piauí, este estudo analisa a relação 

entre o Produto Interno Bruto Brasileiro com o PIB do setor de construção civil, bem 

como destaca as iniciativas que, nesta linha, seriam tidas como desenvolvimentistas 

e alavancariam o crescimento econômico piauiense. 

 

A participação da Construção Civil no PIB nacional vem crescendo nos 

últimos anos e programas habitacionais são em parte responsáveis por esse 

aquecimento. Dentre esses programas, destacam-se a atuação do Governo Federal, 

com recursos do PAC, e em âmbito estadual os programas: Semeando Moradias e a 

construção do Conjunto Jacinta Andrade. 

 

Dada a relevância do setor para o crescimento econômico, este estudo 

buscou comprovar, utilizando técnicas de raiz unitária e cointegração, que existe 

uma relação de equilíbrio de longo prazo entre essas variáveis econômicas. Os 

resultados do estudo sugerem que de fato essa relação existe, corroborando as 

evidências empíricas descritas neste trabalho. 

 

Como os resultados se apresentaram favoráveis ao investimento na área 

da construção civil a nível nacional, permite-se sugerir que o mesmo deve ser válido 

para o estado do Piauí. Deste modo, os investimentos em projetos habitacionais 

como os realizados atualmente no estado devem alavancar o crescimento da 

economia piauiense, bem como devem trazem resultados positivos para, não 

apenas sanar o grande déficit habitacional existente.  
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APÊNDICE A – ESTABILIDADE DO VAR 
 

 

Tabela 07 -  Condição de Estabilidade do VAR 
Raizes do Polinômio Característico 
Variáveis Endógenas: PIB Total e PIB Construção  
Variáveis Endógenas: C D1 D3 D4  
Especificação lag : 1 1 
     Raiz Módulo 
 0.903925  0.903925 
 0.746117  0.746117 

  
 *Nenhuma raiz fora do círculo unitário   
 **VAR satisfaz a condição de estabilidade  
Fonte: dados da pesquisa  
Elaboração própria  
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ANEXO A - UTILIZAÇÃO DO FGTS POR PROGRAMAS 
 

 
Tabela 08 - Utilização do FGTS, por programas (Valor absoluto e %), no período de 1995 - 203 
(em milhões, R$). 

 
Fonte: BONDUKI, Nabil. Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas 
perspectivas no governo Lula. 2008. 35 p. 
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ANEXO B - ETAPAS E ELEMENTOS DO PROJETO PADRÃO 
 
 

 

Tipologia 
construtiva 

Definida a partir do conjunto de edificações comumente executados nos 

programas de edificação de casas populares pela CEF. No entanto, os modelos 

respeitam o caráter regional das habitações; 

Autoria 
A CEF apresenta o projeto padrão de casa populares a título de sugestão. No 

entanto, quando utilizada e necessitar de reajustes, o projeto deverá revisado 

pro um profissional habilitado que emitirá ART de autoria dos projetos; 

Área de 
Intervenção 

Área mínima necessária para o terreno onde a edificação será implantada os 

afastamentos mínimos necessários para a implantação da unidade habitacional. 

a edificação deve ocupar o mínimo de 52,90m² (incluindo calçada), sendo 

36,84m² área construída e 33,54m² de área útil; 

Documentação 
técnica 

Para que o empreendimento receba os recursos do OGU faz-se necessário o 

envio de documentação (composta por projetos aprovados de arquitetura, 

instalações elétricas e hidrossanitárias, memorial descritivo, planilha 

orçamentária, planta com localização das intervenções e ART dos projetos. 

Estrutura 

Deve ser dimensionada considerando a construção em solo de boa qualidade, 

pois para execução sobre aterros ou outros tipos de solos e situação de 

implantação, devera ser revisto o sistema estrutural a ser utilizado. Não sendo 

possível utilização de blocos tipo calha, sugere-se a utilização de formas de 

madeira para composição da viga baldrame e cinta de amarração. 

Destinação de 
esgotos 

Conforme a legislação ambiental, uma solução para o tratamento e destino dos 

esgotos são obrigatórios. Em geral, são encontradas três soluções para esta 

questão: locais com rede coletora e sistema de tratamento; locais com rede de 

drenagem (sem estações de tratamento de esgoto) e locais sem rede coletora e 

tratamento. Na destinação de esgotos, são utilizados três sistemas diferentes: 

para os locais que possuem tratamento, opta-se pela ligação da edificação à 

rede de esgotos; para os locais que possuem rede, mas não o tratamento, opta-

se por executar um sistema com tratamento primário de esgotos, constituído 

pela filtragem dos resíduos através de um conjunto fossa séptica – filtro, ligando 

este conjunto à rede existente. Para os locais que não possuem rede e 

tratamento, opta-se pela execução de sistemas de tratamento domiciliares. 

Orçamento 
Devem ser incluídos na planilha serviços ajustados aos itens do Sistema 

Nacional de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). 

Quadro 06 - Definições técnicas do projeto padrão de casas populares, conforme a CEF. 
Fonte: BRASIL, GIBUR/VT, 2006, p. 03-06. 
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ANEXO C - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO PADRÃO 
 

Tabela 09 – Orçamento Casa Modulada 36,84 m2 

Ítem Descrição  unid. quant. custo 
unitário 

custo 
total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 Limpeza Manual do Terreno com raspagem 
Superficial   

m2 150.00   

1.2 Locação de Obra com Gabarito de Tábua contínua 15 
CMN Pontaletes 3X3  a C/ 1,5M   

m2 36,84   

2 FUNDAÇÕES     

2.1 Escavação Manual de Valas Rasa em Qualquer 
Terreno, Exceto Rocha p/ Fundações Rasas - 
Baldrame 

m3 3,71   

2.2 Apiloamento de Fundo de Vala com Maço de 30 Kg m3 14,84   

2.3 Reaterro Manualaploado de Valas c/ material de Cera m3 3,71   

2.4 Aterro Interno Compactado Manualmente m3 2,70   

2.5 Lastro Concreto Magro E = 5 cm m3 0,74   

2.6 Viga Baldrame Composta de Blocos de Concreto Tipo 
Calha 14X19X39 cm na 1a. Fiada e Blocos de 
Concreto 14X10X39 cm CHEIOS DE CONCRETO 20 
MPq Inclarmarção c/ 2 Barras de Ferro Corridos 
Diam. 8.0mm na 1a. Fiada e grampos Metálicos na 
2a. Fiada, conforme Projeto 

 
m 

 
37,87 

  

2.7 pintura Impermeabilizantew Utilizando Neutrol 2 
demãos 

m2 30,42   

Fonte: dados da pesquisa 
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ANEXO D - URBANIZAÇÃO E PRODUÇÃO HABITACIONAL POR MUNICÍPIO DO 
PIAUÍ 
 
 

Município 
beneficiado Proponente Tipo 

Data 
da 

Seleção 

Investimento 
Previsto até e 

pós 2010 
(em R$ Milhares) 

Estágio 

Água Branca Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Água Branca Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 43,9 Em licitação 

Alto Longa Município Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 41,2 Ação preparatória 

Altos Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Altos Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 60,5 Em licitação 

Amarante Município Produção Habitacional 
– Sede do município 

Jan/08 521,7 Em obra 

Arraial  Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Avelino Lopes Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Barras Município  Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 60,5 Em licitação 

Barras  Município  Produção de Lotes 
Urbanizados – Sede do 
Município 

Set/07 754,7 Em obra 

Barra Duro Estado  Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 43,9 Em licitação 

Beneditinos Estado  Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Campo Maior  Estado  Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 43,9 Em licitação 

Campo Maior  Município  Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 60,5 Ação 
Preparatória 

Campo Maior  Município  Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 737,6 Em obra 

Canavieira Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 502,8 Em licitação da 
obra 

Canto do Buriti Estado  Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Cocal Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 549,3 Em obra 

Cocal dos Alves Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 521,7 Em obra 

Colvaras Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 466,9 Em obra 

Corrente Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 46,3 Ação 
Preparatória 

Cristino Castro Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 485,7 Ação 
Preparatória 

Curralinhos Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 30,9 Ação 
Preparatória 

Curralinhos Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 466,9 Em obra 
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Município 
beneficiado Proponente Tipo 

Data 
da 

Seleção 

Investimento 
Previsto até e 

pós 2010 
(em R$ Milhares) 

Estágio 

Demerval 
Lobão 

Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 43,9 Em licitação 

Demerval 
Lobão 

Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 521,6 Em licitação da 
obra 

Elesbão 
Veloso 

Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 412,0 Concluído 

Esperantina Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Esperantina Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 60,5 Ação 
Preparatória 

Esperantina Município Urbanizados – Sede do 
Município 

Set/07 2.550,0 Em obra 

Floriano Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Set/07 62,9 Em execução 

Floriano Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 770,0 Em obra 

Floriano Município Urbanizados – Sede do 
Município 

Jan/08 2.098,8 Ação 
Preparatória 

Jacobina do 
Piauí 

Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 466,9 Em obra 

Jatobá do 
Piauí  

Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 466,9 Em obra 

Joaquim Pires  Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 43,9 Em licitação 

Joca Marques Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

José de 
Freitas 

Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 60,5 Ação 
Preparatória 

José de 
Freitas 

Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 747,3 Em obra 

Lagoa Alegre Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 466,9 Em obra 

Lagoa do 
Piauí 

Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 466,9 Em obra 

Luís Correia Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Monsenhor Gil Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 41,2 Em execução 

Monsenhor Gil  Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 514,8 Em obra 

Oeiras Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 60,5 Ação 
Preparatória 

Oeiras Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 735,0 Em obra 

Parnaíba Estado Urbanizados – Sede do 
Município 

Jan/08 2.197,7 Em obra 

Pau DÁrc do 
Piauí 

Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 444,3 Em licitação da 
obra 

Paulistana Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 514,8 Em licitação da 
obra 

Pedro II Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 62,9 Em execução 

Pedro II Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 524,7 Ação 
Preparatória 
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Município 
beneficiado Proponente Tipo 

Data 
da 

Seleção 

Investimento 
Previsto até e 

pós 2010 
(em R$ Milhares) 

Estágio 

Pedro II Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 735,0 Em obra 

Picos Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 62,9 Ação 
Preparatória 

Picos Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Jan/08 624,7 Em obra 

Picos Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 990,0 Em obra 

Piripiri Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 61,7 Ação 
Preparatória 

Piripiri Estado Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 990,0 Em obra 

Piripiri Município Urbanizados – Sede do 
Município 

Jan/08 2.104,6 Em licitação da 
obra 

Simplício 
Mendes 

Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 515,0 Em obra 

Teresina Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 43,9 Em licitação 

Teresina Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Teresina Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 43,9 Em licitação 

Teresina Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 32,9 Em licitação 

Teresina Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 21,9 Em licitação 

Teresina Estado Assistência Técnica – 
Sede do Município 

Jan/08 43,9 Em licitação 

Teresina Entidade Associação das 
Mulheres Organizadas 
de Teresina – Amor 

Abr/09 4.448,6 Em contratação 

Teresina Entidade Associação Estadual 
das Comunidades 
Quilombolas - 
Quilombos  

Abr/09 358,2 Em contratação 

Teresina Estado Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 272,9 Em licitação 

Teresina Estado Produção Habitacional 
– Conj. Hab. Bairro Sta. 
Maria Codipe 

Abr/08 112.000,00 Em obra 

Teresina Estado Produção Habitacional 
– Mirante santa Maria 
da Codipi 

Out/07 15.008,0 Em obra 

Teresina Município Urbanização – 30 áreas 
de baixa renda nas 
regiões Norte, Leste e 
Sudeste 

Dez/07 38.149,9 Em obra 

Teresina Estado Urbanização – Bairro 
Angola 

Jan/08 2.265,7 Em obra 

Teresina Estado Urbanização – Nova 
Teresina 

Jun/07 15.000,0 Em obra 

Teresina Município Urbanização – Vila 
Bairro / PLN 

Jun/07 17.386,4 Em obra 

União  Município Elaboração de Plano 
Municipal de Habitação

Jan/08 60,5 Ação 
preparatória 
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União Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 737,6 Em obra 

Uruçui Município Produção Habitacional 
– Sede do Município 

Set/07 455,5 Ação 
preparatória 

TOTAL 232.415,9 - 
Quadro 07 - Infra-estrutura social e urbana – Urbanização e Produção Habitacional. (Em milhões, R$) 
Fonte: BRASIL, 2009. 8º Balanço. Maio a Agosto de 2009. PAC. Piauí. p. 32-35. 

 

 

 


