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RESUMO  

O Programa Minha Casa Minha Vida é um projeto social destinado, prioritariamente a reduzir o déficit 
habitacional e o número de domicílios pobres, ou seja, visa atingir famílias de baixa renda, moradores de 
locais de risco, habitações precárias, entre outras situações. Distinguido por faixas de renda como, foco 
deste estudo, a Faixa 1 que na fase três do programa, lançada em 2016, compreende famílias que possuem 
renda bruta mensal de no máximo R$ 1.800,00, nessa faixa, o Tesouro banca o valor das construções para 
as empreiteiras e assume o risco de inadimplência. Tais índices de endividamento chegaram a atingir em 
julho de 2015, 25,77% do número de beneficiários. Deste modo, essa pesquisa visa analisar a 
inadimplência por estado, buscando constatar quais os que mais contribuem para esse número por meio 
de análise gráfica e teste de comparação de médias de Scott-Knott, bem como procura elucidar fatores 
que contribuem para esse aumento da inadimplência utilizando análise de correlação, os dados são 
disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Os achados constataram que o estado do Amapá possui o 
maior número de beneficiários em atraso, 50,7% já o Distrito Federal possui o menor número, 2,92%. Por 
meio do teste de Scott-Knott buscou-se compreender os níveis de inadimplência referentes à População 
Economicamente Ativa (PEA), deste modo o estado de Alagoas apresentou o maior índice de 
inadimplentes a cada mil habitantes.  Por fim, por meio de análise de correlação, a taxa de desemprego e a 
taxa de inflação são as variáveis que elucidam em âmbito nacional a taxa de inadimplência. Conclui-se, 
que esses fatores afetam diretamente a renda das famílias afastando-as, cada vez mais, da desejada 
liquidação e mitigação das dívidas acumuladas.   
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