
17/12/2014 

 

Foto: Saulo Cruz 

Beneficiários do programa MCMV avaliam a satisfação com as moradias 

Os beneficiários da primeira fase do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) 

puderam avaliar seus imóveis atribuindo notas de zero a dez a itens como satisfação com a moradia, 

aumento de bem-estar e localização. O resultado do levantamento é fruto de uma parceria entre a 

Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades, e o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea). A avaliação foi publicada no livro “Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários do 

Programa Minha Casa Minha Vida”, lançado na última sexta-feira, 12 de dezembro. 

A obra traz avaliações detalhadas, via questionário, de 7.252 famílias que moram em 245.205 

unidades habitacionais de 254 empreendimentos localizados em várias regiões do país. Os 

empreendimentos pesquisados são da primeira fase do programa MCMV (2009-2010), com unidades 

entregues até dezembro de 2012. O levantamento traz dados sobre o perfil das famílias atendidas e 

suas casas, com indicadores de coabitação e adensamento domiciliar, os riscos de inundação, 

alagamento, deslizamento de encostas, lixões ou esgoto a céu aberto nas novas casas, além 

da  satisfação com a moradia, aumento de bem-estar e sua intenção de permanecer no imóvel. 

Para o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), 

Marcelo Neri, a visão do programa MCMV, do ponto de vista dos beneficiários, auxilia na percepção 

dos detalhes que merecem aprimoramento e ajustes. “Para pensarmos no futuro, é preciso olhar pelo 

retrovisor, identificar os detalhes e perceber o que pode ser melhorado. Um programa desse porte 

merece esse tipo de atenção”, disse. Durante o lançamento do livro, Marcelo Neri apresentou a 
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evolução das condições habitacionais do país, baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em uma perspectiva de 2003  a 2012, além de outras bases de dados 

como o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). 

“Observamos um expressivo ganho patrimonial, principalmente em áreas mais pobres, como na 

região Nordeste, por exemplo, com 54%, superior a média nacional que é de 37,41%; e nas áreas 

rurais, contabilizando 80%. Entre os 5% mais pobres, o ganho foi de 77% neste período, duas vezes 

o valor do ganho na média. Existe uma mudança muito forte na base da pirâmide social com 

melhordistribuição de acesso ao capital residencial, uma transformação profunda, pois este é o 

principal ativo das pessoas”, ressaltou. 

O ministro das Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, afirmou que o livro atesta, sobre a percepção dos 

beneficiários, que o programa está no caminho certo. Ele também informou  que os principais 

problemas apontados na pesquisa já foram corrigidos na segunda fase do programa. “Precisávamos 

do outro lado da percepção, daqueles que moram nas casas. E o resultado nos dá a certeza que 

estamos no caminho certo, além da necessidade de aprimorarmos cada vez mais, melhorando os 

serviços à população que merece dignidade com acesso à moradia própria e oportunidades de 

crescimento”, reforçou Occhi. “Num programa, com as dimensões do Minha Casa Minha Vida, a 

avaliação é um desafio constante. Nós temos nos esforçado para que se concretizem na rotina da 

implementação de todos os pontos observados, como satisfação dos beneficiários, na melhoria das 

parcerias com as instituições financeiras, com os agentes públicos e as prefeituras”, completou Inês 

Magalhães, secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades. 

Os entrevistados atribuíram nota 8,62 para o aumento do bem estar, 7,81 para inserção urbana, 8,20 

sobre o entorno da moradia, 8,62 para unidade habitacional e 9,44 sem intenção de mudar do 

imóvel.   Para o presidente do Ipea, Sergei Soares, tal metodologia é a melhor forma para avaliar a 

efetividade de políticas. “Nenhuma política nasce perfeita. Todas elas são aprimoradas ao longo do 

tempo através de sucessivas modificações”. 

O lançamento também contou com a presença da diretora de Desenvolvimento Institucional e 

Cooperação Técnica da Secretaria Nacional de Habitação, Junia Santa Rosa; do consultor da 

Secretaria Nacional de Habitação Fernando Garcia; do presidente da Confederação Nacional dos 
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Serviços (CNS), Luigi Nesse; do deputado federal, ex-secretário de habitação do DF, Geraldo 

Magela (PT-DF); e do técnico do Ipea Cleandro Krause. 
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