
O Webinar 3 - Déficit Habitacional: Ônus Excessivo com Aluguel e o Mercado de Terras Urbanas reuniu os especialistas

Martin Smolka (Lincoln Institute of Land Policy), que apresentou a palestra Mercado de terras urbanas e déficit

habitacional: procedência e providências; Pedro Abramo (IPPUR/UFRJ), com a apresentação Informalidade urbana e

favelas: mercado informal e acesso a moradia; Philip Yang (Urbem), com a apresentação Déficit Habitacional: impasse,

polarização e caminhos possíveis; e Paula Zacarias (ONU-Habitat), com a palestra Habitação no centro das agendas

globais de desenvolvimento e a visão do ONU-Habitat sobre Déficit Habitacional.

Diário virtual - Webinar 3  - Quarta-feira, 16 de setembro de 2020

O webinar foi conduzido pela diretora de Estatística e Informações da FJP

Eleonora Cruz Santos e teve moderação da coordenadora de

Financiamento Habitacional - SNH/MDR Ana Paula Maciel Peixoto. Neste

terceiro dia de evento, 340 participantes assistiram às palestras pela

plataforma Zoom ou acompanharam a transmissão ao vivo pelo canal da

FJP no YouTube.

“Acesso a terra não é problema, nunca foi. O que é problema é terra servida/urbanizada. A gente
convive com preços obscenos, maiores em valor absoluto que os da terra em qualquer grande
cidade nos EUA. Não estou falando da terra nua, estou falando da terra com os equipamentos e
serviços com que ela é dotada. Na zona oeste do Rio, o custo é $145 o metro quadrado. O custo
médio de uma urbanização razoável está entre $35 e $45 o metro quadrado” Martin Smolka

(Lincoln Institute of Land Policy).

“O aluguel é hoje a forma predominante de acesso das famílias às favelas. Isso muda a
concepção de como as políticas públicas são concebidas para as favelas, pois em geral estima-
se que a maior parte das famílias tem a posse. O aluguel é hoje o elemento central na forma de
provimento habitacional e esse é um mercado que atende, basicamente, famílias que ganham
até três salários mínimos”. Pedro Abramo (IPPUR/UFRJ)

“Por uma Nova Política Habitacional, dez sugestões: mobilização; ênfase à locação; uso intensivo
das ferramentas regulatórias; estratégia de valorização via imbricação com rede de transporte;
inserção urbana; flexibilização dos zoneamentos; desemprego estrutural: empregar o
desemprego na produção; alinhamento das três esferas de governo; modelagem urbana urgente
para 2022; e o risco da desaglomeração” - Philip Yang (Urbem)

“A noção de déficit habitacional reflete fortemente um diagnóstico econômico e a responsabilidade
prioritária do Estado em facilitar o acesso ao direito à moradia adequada reflete no conceito de
déficit habitacional como uma dimensão política e normativa. A definição precisa do que é moradia
adequada é um pré-requisito indispensável para estimativas sobre o déficit habitacional: a
identificação de indicadores associados ao déficit habitacional não pode ser dissociada do
contexto social e territorial e dos diferentes modos de vida, são parte da identidade cultural de um
país e dos grupos étnicos e sociais que o habitam” - Paula Zacarias (ONU-Habitat) F
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Estatísticas do seminário

Número total de inscritos: 915

Canais de participação

Zoom
57.6%

Visualizações
34.9%

YouTube
7.6%

Visualizações
53.9%

Zoom
37.8%

YouTube
8.3%

Zoom
52.2%
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42.1%

YouTube
5.7%
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Apuração do Déficit Habitacional e Inadequação

de Domicílios e Nova Proposta Metodológica

Carências Habitacionais na América Latina: formas

de cálculo

Déficit Habitacional: Ônus Excessivo com Aluguel

e o Mercado de Terras Urbanas

Fontes: FJP e YouTube. Visualizações registradas em 17/9/2020, às 10h30.


