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   Desde 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida vem mudando 
a realidade de muitas pessoas, que puderam, finalmente, alcançar o 
sonho da casa própria. Nesses 10 anos, o programa sofreu algumas 
mudanças que você poderá conhecer logo mais.
      Você sabe qual é a porcentagem do programa no total de vendas 
de imóveis no país? Como a situação econômica do país está afetando 
o desempenho do programa? Se você trabalha com o mercado imo-
biliário ou de construção civil, você precisa ficar atento a esse tipo de 
informações.
   Nesse ebook, trazemos algumas pesquisas realizadas pela Brain 
Inteligência Corporativa para te ajudar a entender melhor como o 
mercado do Minha Casa, Minha Vida está se comportando. Você vai 
conhecer o histórico de unidades contratadas e vendidas nas diversas 
faixas do programa; identificar quais são as demandas habitacionais 
do país; entender quem são os clientes do MCMV; e saber o que os 
novos clientes buscam em um imóvel.

INTRODUÇÃO
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   O Minha Casa, Minha Vida (MCMV) é um programa habitacional 
criado pelo Governo Federal brasileiro em 2009, com o objetivo de 
tornar mais acessível a moradia própria para famílias de menor 
renda, por meio de condições mais atrativas para financiamentos de 
unidades em áreas urbanas.
   Como comentado, o programa é voltado para famílias de 
menor renda e contempla quatro faixas de renda:

      • Faixa 1: Famílias com renda até R$1.800,00
   • Faixa 1,5: Famílias com renda até R$2.600,00
   • Faixa 2: Famílias com renda até R$4.000,00
   • Faixa 3: Famílias com renda até R$7.000,00

   Desde sua implantação, o MCMV já foi responsável pela con-
tratação de 5,5 milhões de residências, como você pode ver abaixo:

   Unidades contratadas representam os projetos que a Caixa 
Econômica deu parecer favorável para iniciar a construção.
Você pode perceber nesse gráfico que todas as faixas tiveram um 
crescimento estável até 2014.
      Com o início da crise econômica e da restrição fiscal, a faixa 1, 
que recebe recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), 
se deparou com um mercado estagnado, passando a não receber 
mais investimentos por parte do governo. Tal fato pode ser compro-
vado com a contratação de menos de 200 mil unidades durante esse 
período.

HISTÓRICO
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Já em se tratando de unidades entregues, isto é, os imóveis prontos, o 
programa conta com 4,09 milhões de unidades. Considerando uma 
média de 3,1 pessoas por domicílio, é possível estimar que o programa 
tenha atingido mais de 12 milhões de pessoas, o que representa aproxi-
madamente 6% da população brasileira. E serão mais de 17 milhões com 
a conclusão das unidades já contratadas nos diferentes estágios de 
obras.

   Apesar de a crise de 2014 ter afetado tanto as contratações quanto 
as entregas de unidades, não demorou muito para que o cenário vol-
tasse a melhorar. Em 2017, por exemplo, houve um aumento no número 
de contratações de 27%.
   Você pode conferir ainda a relação de unidades contratadas e ent-
regues de cada faixa:

   Como já foi mencionado, a partir de 2014 a faixa 1 parou de receber 
investimentos – porém até esse ano, havia sido a faixa com o maior 
número de contratações. Esse número é mais evidente ao analisarmos a 
participação de cada faixa no resultado final de cada ano:

   Dos imóveis contratados, a maior parte pertence às faixas 1,5 e 2, 
com 54% das unidades. O segundo lugar fica com a faixa 1, com 34% 
e, por último, a faixa 3 representa 12% dos imóveis:
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   As informações desta seção são todas oriundas de extensas 
pesquisas realizadas pela Brain Inteligência Corporativa para a 
CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e patrocinada 
pelo SENAI, com o objetivo de expor os indicadores do mercado 
imobiliário. Esses indicadores são considerados os dados oficiais do 
mercado nacional imobiliário.
      Desde o início de 2016, essa pesquisa vem sendo realizada em 
aproximadamente 100 cidades brasileiras, englobando tanto capi-
tais, quanto regiões metropolitanas. Essas cidades representam, em 
média, 35% da população e 50% do PIB brasileiro. Então, em se 
tratando de incorporações, essas cidades representam, em termos 
de Valor Bruto Lançado, cerca de metade do Brasil.

   O primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo 
período em 2018, apresenta uma queda de 52% para 39% em uni-
dades lançadas na incorporação. Essa queda aconteceu graças a 
uma grande incerteza que o programa passou nesse primeiro seme-
stre de 2019.
   Com relação ao percentual de vendas, houve estabilidade, com 
a participação passando de 51% para 52% das vendas no primeiro 
semestre. Esses números relevantes só vêm para mostrar a im-
portância e o impacto que o programa possui no setor de incorpo-
ração e por conseguinte, na economia brasileira, em especial pelo 
seu grande potencial de geração de empregos.

O MINHA CASA, MINHA
VIDA NO CENÁRIO DA
INCORPORAÇÃO NO BRASIL
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   Em uma pesquisa da FGV para o Secovi, foi identificado que até 
o ano de 2025, o Brasil terá uma demanda habitacional de 9,2 milhões 
de imóveis, isto é, o país precisará desse número de moradias para 
suprir toda a sua população. A região mais significativa para essa de-
manda é a do Sudeste (39,1%), principalmente devido aos grandes 
centros urbanos.

   Como você pode ver abaixo, essa demanda está presente princi-
palmente nas pessoas que se encontram na situação das faixas 1,5 e 
2:

DEMANDA HABITACIONAL
NO BRASIL

9,3%
13,4%
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   Para entender o nosso cliente, a BRAIN realizou uma pesquisa 
etnográfica, isto é, uma pesquisa qualitativa, para entender as pes-
soas não como números e porcentagens, mas como indivíduos que 
pensam e possuem comportamentos em um grupo social.
      O intuito dessa pesquisa é o de humanizar o cliente e entender 
como ele se sente após usufruir do imóvel do Minha Casa Minha Vida. 
Dessa forma, foi feita uma imersão no dia a dia de 10 famílias benefi-
ciadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Você pode conhecer 4 
dessas famílias no vídeo a seguir:

VOCÊ SABE QUEM É
O SEU CLIENTE?

https://youtu.be/mfeg7hcrXqU
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   Para entender o que os clientes querem foram feitas, no total, 
2.240 pesquisas por todo o país, entre abril e agosto de 2019. Nesse 
período, foram entrevistadas pessoas com renda de até 7 mil reais 
por mês, que ainda não possuem imóvel próprio e que moravam em 
um imóvel locado ou cedido. 
      Esse estudo é pertinente, então, para buscar entender quem 
são essas pessoas que ainda buscam comprar um imóvel pelo 
MCMV.

   Em geral, há uma busca maior por casas e sobrados, com uma 
representação de 72% para as faixas 1,5 e 2 e de 55% para a faixa 3. 
Os apartamentos são a intenção de 23% da faixa 1,5 e 2 e de 38% na 
faixa 3. Por fim, aqueles que querem comprar um terreno represen-
tam 5% da faixa 1,5 e 2 e de 7% da faixa 3.
      Importante destacar que quanto menor o tamanho da cidade, 
maior a participação da demanda primária por casas; sendo, natural-
mente, maior a procura por apartamentos quanto maior a cidade, 
chegando a praticamente se igualarem nas grandes capitais do país.

   A partir da amostra dos entrevistados, 55% possuem o interes-
se de compra de um imóvel. Destes com intenção de compra, 37% 
de quem está na faixa 1,5 e 2 querem comprar em até 12 meses. Na 
faixa 3, essa mesma parcela representa 40% do total.

O QUE OS NOVOS CLIENTES
QUEREM?

Ocupação

65%
são assalariados
ou autônomos

51%
vivem em 
união estável

39%
são solteiros

Estado Civil

37
anos

Idade Média

75%
não possuem 
ensino superior

Escolaridade
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Entenda o que os clientes do programa esperam para o futuro:

   Você pôde perceber que os clientes do MCMV se sentem 
confortáveis onde estão, mas já fazem planos para o imóvel no 
futuro. Alguns esperam colocá-lo para alugar, torná-lo proprie-
dade da família, e também usá-lo para fazer um upgrade para 
seu próximo imóvel.
   Essa demanda de upgrade, seguramente, seria menor sem 
o MCMV, que se configura como uma porta de entrada para a 
movimentação do mercado imobiliário.

   Mas como é o imóvel ideal para o cliente do Minha Casa, Minha 
Vida? Segundo a pesquisa, a maioria (68%) dos clientes do MCMV 
buscam imóveis de até 65m². Esses clientes possuem uma sensibili-
dade maior ao valor da parcela, já 78% dos respondentes afirmaram 
que só poderiam pagar parcelas abaixo de 1.000 reais. 
   Outra evidência do cliente do MCMV é que, em sua maioria 
(55%), possuem menos de 10 mil reais para dar de entrada no imóvel, 
buscando unidades de até 150 mil (41%) ou entre 150 mil e 230 mil 
(37%).

O IMÓVEL IDEAL PARA O
CLIENTE DO MINHA CASA,
MINHA VIDA

QUAIS AS PERSPECTIVAS DOS
NOVOS CLIENTES?

vídeo
68%
procuram apartamentos
de até 65m²

41%
declaram poder comprar
imóvel até R$150 mil e
37% entre R$150 mil e 
R$230 mil

55%
declaram dispor de até
R$10 mil na entrada

78%
poderiam pagar até
R$1.000 mil de parcela

https://youtu.be/fF5hO4yOvuQ
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   Se você chegou até aqui, tenho certeza que, agora, entende muito 
melhor o mercado do Minha Casa, Minha Vida. Apesar de a incerteza do mer-
cado ter freado os lançamentos neste último semestre, o programa ainda tem 
muito potencial para crescer. Basta ficar atento ao que o seu cliente necessita 
e deseja.
   Então siga a eBrain nas mídias sociais e se inteire de tudo que está acon-
tecendo no mercado.

CONCLUSÃO



Clique aqui e acompanhe as 
novidades do mercado:

WWW.EBRAINEAD.COM.BR

https://www.youtube.com/channel/UCkfwuaoHGL5riRa4bXwmIdw
https://www.facebook.com/ebrainead/
https://www.instagram.com/ebrainead/
https://www.linkedin.com/company/ebrainead/
http://ebrainead.com.br/



